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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВОІВ – Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності 

ВСЗП – підхід до розподілу арбітражних витрат «витрати слідують за подією» 

ДЗ – Додатковий Засіб ІКСІД 

ДІД – двосторонній інвестиційний договір 

ЄС – Європейський Союз 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 

ІКСІД – Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (англ. 

ICSID) 

КМП – Комісія міжнародного права Організації Об’єднаних Націй 

МС ООН – Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй 

МТП – Міжнародна Торгова Палата 

НАФТА – Північно-американська зона вільної торгівлі (англ. North American 

Free Trade Agreement, NAFTA) 

напр. – наприклад 

Нью-Йоркська конвенція 1958 року – Конвенція ООН про визнання та 

приведення до виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року 

ОВВ – підхід до розподілу арбітражних витрат «оплата власних витрат» 

ОЕСР – Організація Економічного Співробітництва та Розвитку 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

п. – пункт / параграф 

США – Сполучені Штати Америки 

у т. ч. – у тому числі 

ЮНКТАД – Конференція ООН з торгівлі та розвитку (англ. UNCTAD) 

ЮНСІТРАЛ – Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (англ. UNCITRAL) 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Іноземні інвестиції відіграють надзвичайно важливу 

роль в економічному розвитку держав. За останні десятиліття спостерігалося 

значне зростання обсягу міжнародних інвестицій та, відповідно, інвестиційних 

спорів. Правовий захист іноземних інвестицій неможливий без механізмів 

врегулювання спорів між іноземними інвесторами і приймаючою державою. У 

сфері іноземних інвестицій діють особливі правила вирішення спорів і 

підсудності, які можуть визначатися в міжнародних багатосторонніх і 

двосторонніх інвестиційних договорах, національному інвестиційному 

законодавстві та інвестиційних контрактах. Серед способів вирішення таких 

спорів – консультації і переговори, звернення до державних судів, 

міждержавний арбітраж, арбітраж між інвестором і державою тощо (можливі 

способи вирішення інвестиційних спорів багато в чому збігаються зі способами 

мирного вирішення спорів у ст. 33 Статуту ООН). Сьогодні такі спори 

переважно вирішують шляхом інвестиційного арбітражу. Іноземні інвестори 

надають перевагу арбітражному врегулюванню таких спорів, зважаючи на 

незалежність і неупередженість арбітражного трибуналу порівняно з 

національними судами, а також на високу компетенцію арбітрів в міжнародних 

інвестиційних спорах.  

Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (англ. – ICSID; 

далі – ІКСІД) – це одна із найавторитетніших арбітражних інституцій, що 

розглядає спори між іноземними інвесторами і приймаючою державою (які 

мають назву «діагональні» або «змішані» спори, оскільки поєднується 

публічний і приватний інтерес). ІКСІД було засновано Вашингтонською 

конвенцією про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та 

іноземними особами 1965 року (далі – Конвенція ІКСІД 1965). На сьогодні 

160 держав підписали, з них – 152 держави, у тому числі Україна, ратифікували 

Конвенцію ІКСІД 1965, і на розгляді ІКСІД знаходиться 207 справ. 25 % всіх 

зареєстрованих справ припадає на Східну Європу і Центральну Азію. Україна 
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виступала відповідачем по чотирнадцяти справах. Актуальність дослідження 

арбітражно-правового режиму ІКСІД викликана значним розвитком інституції 

«змішаного арбітражу», збільшенням кількості справ, адміністрованих даною 

інституцією, і, відповідно, уваги до неї з боку міжнародного співтовариства. 

Система арбітражу ІКСІД є багато в чому несхожою на інші механізми 

вирішення інвестиційних спорів. Проте саме Правила ІКСІД найчастіше 

застосовують для розгляду міжнародних інвестиційних спорів.  

Вивчення правової природи, проблем юрисдикції і арбітражного режиму 

ІКСІД має важливе наукове і практичне значення. Науково-правовий аналіз цих 

питань є суттєвим не лише для розвитку доктрини, але й для формування 

правових позицій сторін інвестиційних спорів. 

У науці міжнародного права питаннями міжнародного інвестиційного 

арбітражу і практики ІКСІД займалися такі зарубіжні західні дослідники як 

Ч. Ф. Амерасінге, Р. Д. Бішоп, Н. Блекебі, Т. Вайлер, Т. Вельде, Е. Гайар, 

Р. Дольцер, З. Дуглас, Д. Кроуфорд, Е. Ньюкомб, А. Парра, Я. Паулсон, Л. Рід, 

Н. Рубінс, М. Сорнарайях, К. Шроєр. Наука міжнародного інвестиційного 

арбітражу – порівняно молода. На сьогодні в юридичній науці України і на 

пострадянському просторі недостатньо висвітлені питання врегулювання 

інвестиційних спорів, окремі питання досліджені фрагментарно і немає 

комплексних досліджень, присвячених практиці і ролі ІКСІД. Серед існуючих 

праць можна відмітити праці з міжнародного економічного права українських 

дослідників С. А. Войтовича, В. О. Голубєвої, М. М. Микієвича, 

В. Ф. Опришка, російських дослідників Г. М. Вельямінова і В. М. Шумілова; 

праці з інвестиційного права і арбітражу російських дослідників М. М. 

Богуславського, А. П. Гармози, О. С. Комарова, А. С. Котова, С. І. Крупко, В. 

Н. Лисиці, І. З. Фархутдинова i Е. Чели. Вітчизняна наука міжнародного права 

досі не приділяла належної уваги питанням діяльності ІКСІД. В Україні 

тематиці і проблемам інвестиційного арбітражу присвячені окремі публікації 

С. А. Войтовича, О. О. Зозулi, М. М. Мальського, З. В. Мамон, Т. В. Сліпачук, 

Ю. С. Черних, а також монографія А. Г. Алексєєва, С. А. Войтовича, 
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Д. І. Грищенка, О. В. Шевчука, що носить практичний характер і присвячена 

питанням юрисдикції ІКСІД.  

У дисертаційній роботі досліджено норми Конвенції ІКСІД 1965, норми 

Правил ІКСІД та практику трибуналів і спеціальних комітетів ІКСІД. Основні 

положення та висновки роботи ґрунтуються на аналізі міжнародних угод, 

арбітражних правил, зарубіжної та вітчизняної наукової літератури, досліджень 

міжнародного права та інвестиційного арбітражу, юридичної практики, в тому 

числі практики арбітражів ІКСІД, публікацій ІКСІД і даних статистики. 

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

Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідницької роботи відділу 

міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України з теми «Міжнародно-правові проблеми 

співробітництва України з світовими та європейськими інституційними 

структурами» (номер державної реєстрації 0101U007291). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексний теоретико-правовий аналіз правової природи арбітражних 

механізмів ІКСІД, з’ясування їх особливостей, переваг і недоліків, ролі 

міжнародного права в арбітражах ІКСІД, а також перспектив розвитку та 

шляхів підвищення ефективності ІКСІД як міжнародної арбітражної установи. 

Дана мета обумовила постановку та вирішення таких наукових завдань: 

проаналізувати міжнародно-правові акти та інші документи, що 

складають основу діяльності ІКСІД; 

визначити правову природу процесу ІКСІД; 

охарактеризувати проблеми суб’єктної, предметної і консенсуальної 

юрисдикції ІКСІД; 

проаналізувати особливості функціонування арбітражних механізмів 

ІКСІД, визначити їх переваги і недоліки і порівняти з іншими механізмами 

врегулювання міжнародних інвестиційних спорів;  

розкрити механізм скасування рішень ІКСІД у порівнянні зі скасуванням 

рішень арбітражів, які не проводяться за Конвенцією ІКСІД 1965; 
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охарактеризувати роль міжнародного права в арбітражах ІКСІД і вплив 

принципів міжнародного публічного права і рішень міжнародних судів на 

прийняття рішень в рамках ІКСІД;  

проаналізувати арбітражну практику ІКСІД за участю України; 

визначити переваги арбітражних механізмів (процесу) ІКСІД, які можуть 

бути застосовані при реформуванні інших механізмів вирішення інвестиційних 

спорів; 

надати пропозиції та рекомендації щодо перспектив розвитку та 

підвищення ефективності ІКСІД. 

Об’єктом дослідження є правові відносини, які врегульовують правовий 

статус і арбітражні механізми ІКСІД, у тому числі правовідносини між 

учасниками арбітражних спорів в контексті їх розгляду арбітражами ІКСІД.  

Предметом дослідження є багатосторонні і двосторонні міжнародні 

договори, арбітражні правила і регламенти, що регулюють питання вирішення 

інвестиційних спорів, в тому числі арбітражні механізми ІКСІД, а також 

арбітражна практика та доктрина.  

Методи дослідження. У процесі підготовки дисертаційного дослідження, 

відповідно до специфіки теми, мети і завдань застосовувався комплекс 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових методів, з 

метою єдності міжнародно-правового аналізу діяльності ІКСІД. 

Застосовувалися такі методи, як історичний, порівняльний та аналітичний, 

методи класифікації, методи аналізу і синтезу, дедукції, діалектичний метод 

пізнання, формально-юридичний, системно-структурний, а також звернення до 

категорій загального та особливого, суті та явища, абстрактного та 

конкретного. Історичний метод використовувався для визначення правової 

природи ІКСІД. Формально-юридичний метод застосовувався при аналізі 

міжнародно-правових актів та інших документів, що складають основу 

діяльності ІКСІД, дослідженні актуальних питань і проблем юрисдикції ІКСІД і 

особливостей арбітражних механізмів ІКСІД. За допомогою порівняльного 

методу здійснено аналіз процедур ІКСІД у порівнянні з іншими механізмами 
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вирішення інвестиційних спорів. Проаналізовано практику розподілу 

арбітражних витрат в рішеннях ІКСІД в порівнянні з арбітражами не-ІКСІД і 

детально досліджено механізм скасування рішень ІКСІД у порівнянні зі 

скасуванням рішень арбітражів, які не проводяться за Конвенцією ІКСІД 1965. 

Системно-структурний метод використовувався для визначення теоретичних 

основ діяльності ІКСІД, ролі міжнародного права в арбітражах ІКСІД, 

особливостей і переваг ІКСІД як міжнародної арбітражної установи і місця 

ІКСІД серед механізмів вирішення інвестиційних спорів між державою та 

іноземним інвестором. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційній роботі здійснено спробу комплексного дослідження теоретичних 

і практичних аспектів правової природи арбітражних механізмів ІКСІД, у тому 

числі в порівнянні з іншими механізмами вирішення інвестиційних спорів, а 

саме арбітражами, які не проводяться за Конвенцією ІКСІД 1965. Найважливіші 

результати дисертаційного дослідження, які отримані автором і які 

характеризують його наукову новизну, полягають у наступному:  

уперше: 

визначено особливості правової природи процесу ІКСІД, яка полягає в 

гібридному та автономному характері арбітражного процесу і комплексному 

характері спорів, які розглядаються арбітражами ІКСІД; 

систематизовано переваги арбітражного процесу ІКСІД, зокрема в 

порівнянні з іншими механізмами вирішення інвестиційних спорів (такі як 

інституційна підтримка арбітражного процесу, відсутність перегляду 

арбітражних рішень національними судами, публічність і прозорість 

діяльності), з виділенням основних проблем (у таких сферах як призначення і 

відвід арбітрів і членів спеціальних комітетів, розподіл арбітражних витрат) і 

розробкою рекомендацій щодо їх подолання; 

здійснено порівняльний аналіз механізму скасування рішень ІКСІД зі 

скасуванням рішень, які не проводяться за Конвенцією ІКСІД 1965, з аналізом 

матеріалів арбітражної практики спеціальних комітетів ІКСІД за різними 
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підставами для скасування рішень і формулюванням власних висновків щодо 

відмінних ознак систем скасування рішень, а саме значимість місця арбітражу, 

склад органу, який переглядає і вирішує чи скасовувати рішення, види рішень, 

які можуть бути предметом оскарження, процедура перегляду рішень, підстави 

для скасування, а також обсяг і стандарт перегляду рішень; 

сформульовано висновки і рекомендації щодо перспектив розвитку і 

підвищення ефективності (реформування системи) ІКСІД, зокрема щодо питань 

вдосконалення процедур призначення і відводу арбітрів, розподілу арбітражних 

витрат і механізму скасування рішень ІКСІД, створення органу для вирішення 

питань про призначення і відвід арбітрів і членів спеціальних комітетів, органу 

для перевірки рішень і апеляційного органу; 

удосконалено положення:  

щодо практики розподілу арбітражних витрат в рішеннях ІКСІД в 

порівнянні з арбітражами не-ІКСІД, і про необхідність підходу «за 

замовчуванням» в арбітражі ІКСІД, а саме «витрати слідують за подією»;  

про те, що арбітраж ІКСІД варто розглядати в контексті міжнародного 

публічного права, оскільки статус ІКСІД визначається міжнародним публічним 

правом; арбітражі ІКСІД проводяться згідно з міжнародним публічним правом; 

згода на арбітраж ІКСІД найчастіше міститься в міжнародних угодах; участь 

держави, публічний інтерес, порівняна прозорість розгляду, доступність 

арбітражних рішень широкій громадськості та автономний характер процесу 

ІКСІД (зокрема арбітражні рішення не підлягають перегляду національними 

судами) вказують на публічно-правову природу процесу ІКСІД; положення 

міжнародного права можуть безпосередньо застосовуватися при вирішенні 

спорів арбітражами ІКСІД; принципи міжнародного публічного права, загальні 

принципи права, міжнародно-правові звичаї і рішення міжнародних судів 

впливали на прийняття рішень в рамках ІКСІД; практика ІКСІД впливає на 

тлумачення важливих понять і категорій міжнародних угод, розробку 

принципів і вирішення проблем міжнародного інвестиційного права; 
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про вплив принципів міжнародного публічного права, загальних 

принципів права, міжнародно-правових звичаїв і рішень міжнародних судів на 

прийняття рішень в рамках ІКСІД, зокрема, у рішеннях арбітражів ІКСІД часто 

присутні посилання на положення звичаєвого міжнародного права і загальних 

принципів права, і рішення ІКСІД спиралися на судову практику Міжнародного 

Суду ООН, рішення Європейського суду з прав людини і Міжнародного 

трибуналу з морського права;  

щодо шляхів реформування арбітражних механізмів (процесу) ІКСІД, 

зокрема: вдосконалення процедури призначення і відводу арбітрів (створення 

незалежного колегіального органу для вирішення питань призначення і відводу, 

встановлення чітких строків для письмових подань і вирішення питання про 

відвід, публікація рішень про відвід), запровадження послідовного підходу до 

розподілу арбітражних витрат, застосування стандартів щодо конфлікту 

інтересів на зразок стандартів у комерційних арбітражах, створення системи 

перевірки рішень і вдосконалення механізму скасування рішень ІКСІД 

(утворення колегіального органу для вирішення питань призначення і відводу 

членів спеціальних комітетів, консультації зі сторонами і надання сторонам 

ширшого права вето щодо призначення членів спеціальних комітетів, 

обмеження кола кандидатів у члени комітетів, призначення іншого секретаря в 

процедурі скасування); 

дістали подальший розвиток положення щодо: 

комплексної правової природи інвестиційних спорів, особливостями якої 

є змішаний суб’єктний склад, змішаний механізм формування арбітражної 

угоди, різні джерела гарантій захисту інвестицій і джерела згоди на арбітраж, 

комбінації національного права і міжнародного публічного права як 

застосовуване право; 

спеціальної процесуальної міжнародної правоздатності інвесторів, 

оскільки приватні іноземні інвестори можуть виступати як позивачі в 

міжнародних інвестиційних спорах; 
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співвідношення публічно-правових і приватно-правових особливостей 

регулювання міжнародного інвестиційного права (зокрема тісна взаємодія з 

національним правом держави-реципієнта інвестицій);  

характеристики змішаного арбітражу і арбітражу ІКСІД, який поєднує 

приватно-правові принципи розгляду спору з участю держави і публічним 

інтересом, і юрисдикційні і процедурні особливості публічного і приватного 

міжнародного арбітражу;  

основних факторів, які впливають на визначення юрисдикції ІКСІД, 

проблем юрисдикції ІКСІД (зокрема позитивні і негативні вимоги щодо 

національності іноземних інвесторів, угода щодо національності юридичної 

особи між інвестором та приймаючою державою, визначення інвестицій);  

підходів та критеріїв до визначення інвестицій у практиці трибуналів і 

спеціальних комітетів ІКСІД, і зокрема підхід, згідно з яким має існувати певне 

звичне значення поняття «інвестиції» і для визначення інвестицій необхідно 

аналізувати наявність внеску, тривалість і прийняття ризику; 

значення рішень ІКСІД проти України для подальшого розвитку 

міжнародного інвестиційного права і інвестиційного арбітражу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

результати даного дослідження і сформульовані в дисертації висновки можуть 

бути використані у подальших наукових дослідженнях міжнародного 

інвестиційного арбітражу і міжнародного вирішення спорів (науково-дослідний 

напрямок), при підготовці нормативних документів у сфері регулювання 

іноземних інвестицій (нормотворчий напрямок), для поширення знань 

(інформаційно-аналітичний напрямок), з їх наступним використанням в 

міжнародно-правовій практиці – сторонами інвестиційних спорів та арбітрами. 

Результати дослідження можуть бути використані при підготовці відповідних 

розділів підручників та навчальних посібників, а також у навчальному процесі 

при викладанні курсів «Міжнародне економічне право», «Міжнародне 

інвестиційне право», «Міжнародне право», «Міжнародний арбітраж», у 
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спеціальних навчальних курсах присвячених міжнародному вирішенню спорів і 

міжнародному арбітражу (навчальний напрямок). 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію було обговорено на 

засіданні відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

Положення і висновки дослідження доповідалися на всеукраїнських та 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, зокрема «Ідея 

порівняльного міжнародного права» (м. Київ, 02 грудня 2014 р.; тези 

опубліковано); «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 

(м. Ужгород, 25–26 грудня 2015 р.; тези опубліковано); семінарах і круглих 

столах Програми з міжнародного вирішення спорів Женеви (MIDS, 2013-2014). 

Публікації. Основні наукові положення та практичні висновки 

дисертаційного дослідження викладені у 8 публікаціях автора: 4 статтях у 

вітчизняних фахових виданнях з юридичних наук, 2 статтях в іноземних 

юридичних виданнях і 2 опублікованих тезах виступів на конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел (244 найменувань). 

Загальний обсяг роботи – 213 сторінок, з них основний текст – 189 сторінок. 

Список використаних джерел складає 21 сторінку. 
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РОЗДІЛ 1 

СПЕЦИФІКА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ІКСІД 

 

1.1 Основні засади регулювання діяльності ІКСІД як міжнародної 

арбітражної установи 

 

Міжнародний інвестиційний арбітраж на сьогодні є пріоритетним 

способом вирішення інвестиційних спорів між інвестором та приймаючою 

державою [43, c. 221]. Міжнародні інвестиційні спори вирішуються на підставі 

Арбітражних правил Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі (далі – 

ЮНСІТРАЛ) (арбітраж ad hoc) та правил таких інституцій, як Міжнародний 

центр з врегулювання інвестиційних спорів (далі – ІКСІД або Центр), 

Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати в Парижі, 

Арбітражний інститут Торгової палати в Стокгольмі та ін. [10; 237, c. 4]. 

Останнім часом склалася стійка тенденція вказувати в інвестиційних 

угодах саме ІКСІД як орган, повноважний приймати рішення по спорах, що 

випливають з інвестиційних угод (наприклад, у ст. VI п. 3 Договору між 

Україною та США про заохочення та взаємний захист інвестицій 1994 року, 

ст. 9 п. 2 Угоди між Україною та Республікою Австрія про сприяння та 

взаємний захист інвестицій 1996 року) [206, c. 59]. 

Історія становлення ІКСІД сягає кінця 50-х і початку 60-х років ХХ ст. На 

рубежі 50-х і 60-х років ХХ ст. відбувався розпад колоніальної системи, і 

новоутворені держави потребували значних інвестицій для економічного 

розвитку. Перед колишніми метрополіями постало питання про забезпечення 

гарантій іноземних інвестицій в їх колишніх колоніях. З часом потік 

міжнародних інвестицій набув більшого значення у глобалізаційних процесах 

світової економіки, ніж міжнародна торгівля товарами та послугами. Ці 

процеси вимагали покращення і створення нових методів регулювання 

економічних відносин між розвинутими і новоутвореними державами, а також 

нових підходів до врегулювання міжнародних інвестиційних спорів. З одного 
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боку, система дипломатичного захисту не давала необхідних результатів, і 

інвестори не мали впевненості в тому, що держави їх приналежності будуть 

подавати позови на їх користь. З іншого боку, інвестори не могли звертатися до 

національних судів приймаючих держав через можливість дискримінації. 

У середині ХХ ст. розпочався договірний розвиток міжнародного 

інвестиційного права головним чином практикою укладання міжнародних 

двосторонніх інвестиційних договорів (ДІД), а також багатосторонніх договорів 

універсального і регіонального характеру, які містили спеціальні положення 

про сприяння інвестиціям і надавали більший рівень захисту інвестиціям 

порівняно із звичаєвим правом. У 1959 році між Німеччиною і Пакистаном 

було укладено перший ДІД. Вже через три тижні Німеччиною було укладено 

другий ДІД – з Домініканською Республікою, що став першим ДІД, який набув 

чинності (03 червня 1960 р.). Інші держави Західної Європи послідували 

прикладу Німеччини і у 1960–1966 роках Франція, Швейцарія, Нідерланди, 

Італія, Швеція, Данія, Норвегія підписали перші ДІД [187, c. 43]. 

Головною метою ДІД було забезпечити за допомогою правових засобів 

відносну стабільність і свободу руху капіталів в рамках світової економічної 

системи і приплив іноземних інвестицій в країни, що розвиваються, шляхом 

надання гарантій проти некомерційних (політичних) ризиків. Крім того, 

важливе значення для розвитку міжнародного інвестиційного права мали: 

проект Конвенції про іноземні інвестиції 1959 року (проект Абс-Шокроса); 

проект Конвенції про міжнародну відповідальність держав за шкоду іноземцям, 

розроблений у 1961 році юридичним факультетом Гарвардського університету 

(метою було кодифікувати стандарти міжнародного права щодо захисту прав 

іноземців; Конвенцію так і не було прийнято) [218, c. 545]; проект Конвенції 

про захист іноземної власності 1962 року, що був перероблений і прийнятий 

1967 року в рамках Організації Економічного Співробітництва та Розвитку 

(ОЕСР) і зміст якого був схожим на проект Абс-Шокроса, але і цей проект так і 

не був відкритий до підписання. Резолюція 1803 (XVII) ГА ООН 1962 року 

«Невід’ємний суверенітет над природними ресурсами» визнала право держави 
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націоналізувати інвестиції лише за умови виплати належної компенсації [19]. 

Відповідно до Резолюції, націоналізація, експропріація або реквізиція повинні 

ґрунтуватися на мотивах суспільної користі, безпеки або національних 

інтересів. У цих випадках власнику повинна сплачуватися відповідна 

компенсація згідно з правилами, що діють у державі, яка приймає ці заходи в 

силу свого суверенітету, і відповідно до міжнародного права. Було визначено, 

що в разі спору про питання компенсації, мають використовуватися всі 

можливості його вирішення в національних судових інстанціях держави, що 

приймає ці заходи, а за угодою сторін, спір може бути врегульований в 

арбітражному порядку або за допомогою міжнародного судового рішення. 

Отже, ці документи передбачали важливі гарантії іноземним інвесторам, у т. ч. 

створили передумови для арбітражного способу вирішення спорів. 

Світовий Банк не залишився осторонь цих процесів. 1961 року 

Генеральний радник Світового Банку Арон Брохес звернувся до Виконавчих 

Директорів з викладом основних ідей щодо нової конвенції, спрямованої на 

врегулювання інвестиційних спорів. Досвід роботи над проектом Конвенції про 

захист іноземної власності, яка у той час проводилася в рамках ОЕСР (проект 

пізніше схвалений у 1967 році), свідчив про те, що можливо продуктивніше 

буде дійти згоди щодо конвенції, яка б регулювала процедуру розгляду 

інвестиційних спорів, ніж власне стандарти захисту інвестицій. За цим 

послідували коментарі Виконавчих Директорів і коментарі А. Брохеса. 

Отримавши схвалення керівництва і запит від Виконавчих Директорів 

підготувати більш детальний проект, Брохес підготував попередні матеріали 

для конвенції і 05 червня 1962 року представив «Робочий Документ», тобто 

перший проект конвенції [90, c. 1, 3–13, 19]. Розробка конвенції тривала від 

1961 по 1965 роки. Після того як Робочий Документ А. Брохеса було 

розглянуто комітетом Виконавчих Директорів, розробкою попереднього 

проекту конвенції займався юридичний відділ Світового Банку (1962–1963 рр.). 

Далі проект конвенції розглядався на 4-х регіональних конференціях правових 

експертів (Аддіс-Абеба, Сантьяго, Женева і Бангкок), в яких брали участь 
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представники 86 держав. На основі звітів цих конференцій і загальних 

висновків А. Брохеса, 1964 року Виконавчі Директори підготували звіт, який 

було розглянуто Радою Директорів Світового Банку і прийнято резолюцію, що 

Виконавчі Директори підготують текст конвенції і передадуть безпосередньо 

державам-учасницям Світового Банку. Водночас юридичним відділом було 

підготовлено перший офіційний проект конвенції, який було розглянуто 

робочими групами спеціально утвореного Юридичного комітету, який 

складався з урядових експертів, на чолі з А. Брохесом [90, c. 911; 209, c. 2–4; 

191, c. 27–87]. 

На початку 1965 року Виконавчі директори розглянули проект конвенції і 

18 березня 1965 року у Вашингтоні затвердили остаточний текст конвенції 

разом із Доповіддю Виконавчих директорів, яку сьогодні розглядають як 

допоміжне джерело тлумачення положень Конвенції [90, c. 1039]. Президентом 

Світового Банку Конвенцію і Доповідь було поширено серед всіх держав-

учасниць Світового Банку. Конвенція також відкрита до підписання державами 

учасницями Статуту Міжнародного Суду ООН, за умови запрошення до 

підписання Адміністративною Радою ІКСІД. Мінімальне число держав, яке 

вимагалося, 20 держав, невдовзі ратифікували конвенцію. Конвенція про 

порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними 

особами 1965 року (далі – Конвенція; Конвенція ІКСІД або Вашингтонська 

конвенція) набула чинності 14 жовтня 1966 року. Станом на початок 2016 року, 

160 держав підписали, i 152 держави, у т. ч. Україна, ратифікували 

Вашингтонську конвенцію. Україна приєдналася до Конвенції 2000 року. Серед 

держав, які підписали, але не ратифікували Конвенцію, наприклад, Росія, 

Киргизстан, Таїланд. Не є учасницями Конвенції Бразилія, Індія i Мексика. 

Болівія, Еквадор і Венесуела денонсували Конвенцію у 2007–2012 роках. 

Останніми державами, які ратифікували Конвенцію, були Канада в кінці 

2013 року і Ірак в кінці 2015 року. 

Основною працею, яка аналізує Конвенцію ІКСІД, є «Коментар до 

Конвенції ІКСІД» К. Шроєра (2009 р.) [210]. Історія Конвенції і зокрема історія 
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переговорів по різних положеннях Конвенції міститься у виданнях «Історія 

Конвенції ІКСІД: збірник документів» (в 4-х томах 1970 р.) та «Історія ІКСІД» 

А. Парра (2012 р.) [191]. 

Значення Конвенції полягає в тому, що вона поклала початок створенню 

універсального міжнародно-правового механізму захисту іноземних інвестицій, 

заснувавши постійно діючий орган з вирішення інвестиційних спорів. 

Положення Конвенції складаються з двох груп норм: 1) норми, які 

регламентують ІКСІД як міжнародну організацію, яка має повну міжнародну 

правосуб’єктність; 2) норми, що регулюють механізм розгляду інвестиційних 

спорів. 

Основною (глобальною) метою Конвенції варто розглядати сприяння 

міжнародному співробітництву у сфері міжнародних інвестицій та глобальному 

економічному розвитку. Більш конкретно, метою Конвенції є створення 

ефективного режиму врегулювання інвестиційних спорів. У Доповіді 

Виконавчих Директорів звертається особлива увага на зміцнення партнерства і 

взаємодовіри між державами і наголошується, що приєднання держави до 

Конвенції надасть додаткового стимулу надходженню приватних міжнародних 

інвестицій на її територію, що є основною ціллю Конвенції. Вказується, що 

міжнародні способи врегулювання спору, які запроваджуються Конвенцією, 

враховуватимуть спеціальні характеристики спору і сторін; арбітраж і 

процедури примирення здійснюватимуться кваліфікованими і безсторонніми 

особами відповідно до правил, які будуть наперед відомими і прийнятими 

сторонами; надана згода на застосування процедур примирення чи арбітражу не 

може бути відкликана в односторонньому порядку (п. 9 та 12) [139, c. 25].  

У п. 3–5 Преамбули Конвенції зазначено, що з урахуванням того, що 

інвестиційні спори можуть також вирішуватися за допомогою міжнародних 

способів, Конвенція засновує спеціальні структури (можливості) для 

міжнародного примирення і арбітражу під егідою Світового Банку. Згідно з п. 6 

Преамбули, згода обох сторін на передання спору на вирішення шляхом 
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міжнародного арбітражу є обов’язковою угодою, що передбачає обов’язкове 

виконання арбітражного рішення. 

Конвенція складається з 10 глав і 75 статей. Текст Конвенції ІКСІД 

залишався незмінним від часу затвердження остаточного тексту у 1965 році. 

Процедура внесення змін до Конвенції є складною, адже згідно зі ст. 66 

Конвенції необхідна згода всіх держав-учасниць Конвенції. 

Сферою дії Конвенції є міжнародні інвестиційні спори. Основне значення 

Конвенції – у встановленні правил процедури для розгляду таких спорів і 

заснуванні інституції, яка надає інституційну підтримку процесу (на відміну від 

арбітражу ad hoc). Заснувавши Міжнародний центр з вирішення інвестиційних 

спорів, Конвенція заклала інституційну основу і докорінним чином змінила 

порядок врегулювання міжнародних інвестиційних спорів. 

Спочатку механізм Конвенції застосовувався доволі рідко. За перші 

15 років після затвердження Конвенції було зареєстровано лише 15 справ, і у 

перші 30 років свого існування, ІКСІД розглядав в середньому по одній справі 

на рік [43, c. 7]. Однією з причин було те, що спочатку механізм ІКСІД 

використовувався тільки у справах, де сторони визначали ІКСІД як спосіб 

вирішення спору в двосторонніх інвестиційних контрактах між державою та 

інвестором (договори концесії). Першою зареєстрованою справою була справа 

Holiday Inns S.A. et al. проти Марокко: зареєстровано 1972 року, рішення по 

тимчасових заходах винесено менше ніж через 6 місяців після реєстрації 

справи, рішення по юрисдикції винесено 1974 року (підтверджено юрисдикцію 

щодо дочірніх компаній інвестора інкорпорованих в Марокко, хоча вони не 

були сторонами договору, який містив арбітражне застереження), і завершено 

мировою угодою без слухання, по суті, 1978 року [178]. Перше рішення, яким 

було завершено справу, було винесено по справі Adriano Gardella s.p.a. проти 

Кот Дівуар 1977 року. Лише у 1987 році в ІКСІД було зареєстровано першу 

справу, засновану на міжнародній інвестиційній угоді (Asian Agricultural 

Products Ltd. (AAPL) проти Шрі Ланки). 
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Ситуація змінилася в середині 1990-х років внаслідок зростання кількості 

міждержавних двосторонніх інвестиційних договорів (ДІД) і укладення 

багатосторонніх угод про захист інвестицій (угода про Північно-американську 

зону вільної торгівлі (НАФТА) 1994 року, Договір до Енергетичної Хартії 

1994 року), які містили посилання на арбітраж ІКСІД, а саме надавали 

можливість інвестору розпочати арбітраж у відповідь на порушення 

приймаючою державою гарантій в угоді про захист інвестицій. У той час 

спостерігався справжній інвестиційний бум, що супроводжувався 

лібералізацією торгівлі та інших форм економічної лібералізації. На 1990–

2000 роки припав пік іноземного інвестування. Сумарний приплив прямих 

іноземних інвестицій в держави-реципієнти на рубежі ХХ і ХХІ ст. досягнув 

700 млрд дол. США проти 28 млрд дол. США у 1975 році. Збільшення 

іноземного інвестування супроводжувалося зростанням кількості ДІД, 

переважна більшість яких містять згоду держави на передання спору до певних 

арбітражних органів. У 1990 роки таких договорів було приблизно 500, у 

2005 році – більше 2500. Сьогодні у світі укладено приблизно 3200 

інвестиційних угод, у т. ч. 2860 ДІД [236, c. 1]. Наприклад, Україна уклала 

більше 70 ДІД. Це в свою чергу спричинило значне зростання за останні 10–

15 років кількості міжнародних інвестиційних спорів, що розглядаються 

міжнародними арбітражами.  

Сьогодні ІКСІД – це одна із найавторитетніших арбітражних інституцій, 

що розглядає спори між іноземними інвесторами і державою-реципієнтом 

(приймаючою державою). Згідно зі статистикою ЮНКТАД, найчастіше такі 

спори розглядаються саме в ІКСІД. Наприклад, у 2014 році було розпочато 

42 нові справи на базі міжнародних інвестиційних угод. Серед них 33 справи 

було подано саме до ІКСІД. 6 справ було розпочато за Арбітражним 

регламентом ЮНСІТРАЛ, 2 справи – за Арбітражним регламентом інституту 

Торгової палати в Стокгольмі, 1 справу – за Арбітражним регламентом 

Міжнародної торгової палати в Парижі [237, c. 4]. 
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Вже від 1995 року до ІКСІД почало надходити до 30 справ кожного року. 

Значне зростання кількості справ також спостерігалося після оголошення 

Аргентиною дефолту 2001 року. Загалом за історію ІКСІД було зареєстровано 

більше 560 справ, і станом на початок 2016 року на розгляді знаходиться 

207 справ, і було винесено 208 рішень по справах, які розглядалися за 

Конвенцією і Арбітражним регламентом ІКСІД. Майже 75 % із цих справ – 

справи розпочаті на базі міжнародних інвестиційних угод [112, c. 7, 10, 17]. 

Серед великої кількості різноманітних інвестиційних угод, найбільше справ 

були розпочаті на базі ДІД між Аргентиною та США. 

Розподіл справ по регіонах стає все більш різноманітнішим, і все більше 

позовів сьогодні ініційовані інвесторами з країн, які розвиваються. Україна 

виступала відповідачем по чотирнадцяти справах, які розглядалися ІКСІД, і три 

з цих справ зараз знаходяться на розгляді. Справи, які розглядаються ІКСІД, 

стосуються різних економічних секторів, в тому числі нафта, газ, вугільна 

галузі, енергетика, транспортування, фінанси і будівництво [112, c. 12]. 

Успіх Конвенції викликаний об’єктивними чинниками такими як 

економічні процеси, зростання кількості ДІД та кількості спорів, а також власне 

цілями і особливостями нейтрального форуму та механізму, заснованого 

Конвенцією.  

Розглянемо правовий статус ІКСІД відповідно до Конвенції. ІКСІД було 

створено як міжурядову організацію групи Світового Банку, тобто однією з 

п'яти міжнародних організацій, що входять до складу групи Світового банку 

(поряд із Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством 

з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку) [76, c. 2]. Це нефінансовий орган Світового 

банку, форум з примирення та арбітражного розв’язання спорів між 

приватними інвесторами та приймаючою державою.  

Центр розташований у Вашингтоні, округ Колумбія. Світовий банк надає 

Центру офісні приміщення, кімнати для слухань і конференц-зали, і 

адміністративні послуги. Відповідно до ст. 17 Конвенції, Світовий банк 
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фінансує адміністративний бюджет ІКСІД. Практичне значення цього 

положення в тому, що Договірні держави не можуть відтермінувати розгляд, не 

оплативши збір за членство [200, c. 10]. Загалом одна четверта бюджету ІКСІД 

фінансується за рахунок Світового Банку. Інша частина бюджету – за рахунок 

адміністрування справ та надання інших послуг. Держави і приватні учасники 

окремих арбітражних справ платять певну плату за адміністрування справи та 

витрати трибуналу, який розглядає справу. 

Розглянемо структуру ІКСІД. Центр складається з Адміністративної ради 

та Секретаріату (ст. 3 Конвенції ІКСІД). Президент Світового банку є ех officio 

Головою Адміністративної ради. Адміністративна рада є керівним органом, 

який збирається в рамках щорічної зустрічі Світового банку. До цього органу 

входять по одному представнику від кожної з держав – учасниць Конвенції (як 

правило, міністр фінансів або його заступник). Кожна держава-учасниця має 

відповідно по одному голосу в Адміністративній раді. Основними функціями 

Адміністративної ради є затвердження Правил та інших нормативних актів 

ІКСІД, річного бюджету і звіту, і визначення умов роботи Генерального 

секретаря і заступника Генерального секретаря. Адміністративна рада приймає 

рішення на щорічних чергових зборах, а також може скликатися і на 

позачергові збори. Голосування може проводитися і в письмовій формі (ст. 4–7 

Конвенції ІКСІД). 

Секретаріат є адміністративним органом ІКСІД. Його очолюють 

Генеральний секретар та заступник Генерального секретаря, які обираються 

Адміністративною радою (ст. 10 Конвенції ІКСІД). Раніше Генеральним 

секретарем був головний юрисконсульт Світового банку, але у 2008 році дві 

позиції були офіційно розділені.  

Співробітники Секретаріату – досвідчені юристи, які володіють 

декількома мовами і які можуть надати консультації щодо процедурних питань. 

Офіційні мови ІКСІД – англійська, французька та іспанська. Основним 

завданням персоналу ІКСІД є адміністрування справ. Серед функцій 

Секретаріату щодо інституційної підтримки арбітражу – ведення списків 



	 22	

арбітрів, реєстрація заяв про арбітраж, допомога у формуванні арбітражних 

трибуналів та їх діяльності, адміністрування фондів, необхідних для покриття 

витрат на розгляд, розробка норм і правил по веденню арбітражів, і розробка 

типових арбітражних застережень для інвестиційних угод. Генеральний 

секретар призначає юристів Секретаріату секретарями арбітражних трибуналів 

(згідно з правилом 25 Адміністративних і фінансових правил). Секретар 

звичайно веде файл, отримує та передає письмові повідомлення і докази, 

здійснює необхідні практичні заходи для слухань, веде протокол слухань, 

забезпечує достатність коштів, щоб покрити витрати на арбітраж, готує проекти 

процедурних наказів. Крім адміністрування справ, Секретаріат займається 

підготовкою публікацій (наприклад, основні документи ІКСІД, журнал «ICSID 

Review – Foreign Investment Law Journal», річний звіт ІКСІД, звіти по 

статистиці) та організацією конференцій, тренінгів, веденням веб-сайту 

(технічна підтримка). Секретаріат також відповідає за організацію скликання і 

проведення засідань Адміністративної ради.  

Як випливає зі ст. 6 (повноваження Адміністративної Ради), ст. 18–21 

(правоздатність ІКСІД, привілеї та імунітети), ст. 23–24 (недоторканність 

архівів незалежно від їхнього місцезнаходження, звільнення від податків та 

зборів) Конвенції, ІКСІД має повну міжнародну правоздатність і імунітети, так 

само як і арбітри та інші особи, які беруть участь у процедурі. ІКСІД як 

організація має повну міжнародну правосуб’єктність, у т. ч. повноваження 

набувати рухоме і нерухоме майно та укладати договори. ІКСІД та його майно 

користуються імунітетом та звільняються від сплати всіх видів податків та 

зборів. Крім того, судовим імунітетом щодо дій, вчинених ними при виконанні 

своїх функцій, користуються члени Адміністративної ради, працівники 

Секретаріату, арбітри, сторони спору, їхні представники, свідки та експерти. 

ІКСІД не є судом чи арбітражним трибуналом (так само як і, наприклад, 

Постійна палата третейського суду чи інші арбітражні інституції). ІКСІД 

адмініструє арбітражі і тому може бути охарактеризований як система чи 

структура, в рамках якої відбуваються арбітражі. Власне Центр не здійснює 
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арбітражний розгляд, а забезпечує організаційні межі і функціонування 

арбітражів [5, c. 364]. В системі ІКСІД спори і вимоги виникають на підставі 

різних угод і є предметом розгляду різних арбітражних трибуналів згідно з 

Конвенцією та Правилами ІКСІД, і перегляд рішень здійснюється спеціальними 

комітетами ad hoc.  

Відповідно до ст. 62 Конвенції ІКСІД, арбітражний розгляд проводиться 

у місці знаходження Центру, у Вашингтоні (округ Колумбія), якщо інше не 

погоджено сторонами. Часом арбітраж проводиться в інших місцях, адже 

ст. 63 (1) Конвенції передбачає, що сторони можуть погодитися, що арбітраж 

проводитиметься в місці знаходження Постійної палати третейського суду в 

Гаазі або іншого арбітражного центру, з яким ІКСІД уклав угоду про 

співробітництво (угоди з центрами в Бахрейні, Куала-Лумпур, Богота, 

Мельбурні, Сінгапурі, Сіднеї та ін.). Крім того, згідно зі ст. 63 (2) Конвенції за 

згодою сторін, за умови затвердження арбітражним трибуналом і після 

консультацій з Генеральним секретарем ІКСІД, арбітраж може відбуватися в 

будь-якому іншому місці. Близько половини арбітражів проводилися в місці 

знаходження ІКСІД в Вашингтоні. Значна кількість розглядів проводилися в 

Парижі в європейському офісі Світового банку. В деяких справах місцем 

слухань були Лондон, Франкфурт, Женева, Нью-Йорк, Сінгапур, Буенос-Айрес 

та ін. Іноді, з метою зменшення арбітражних витрат, слухання відбуваються 

шляхом відео-конференції [200, c. 48]. Хоча місце арбітражного розгляду 

вирішується ad hoc і місце слухань може відрізнятися, арбітраж проводиться за 

однаковими правилами, тому місце слухань має значення лише з точки зору 

практичності для сторін і інших учасників процесу. 

ІКСІД затвердив декілька Правил і Регламентів, які регулюють діяльність 

Центру (остання редакція 2006 року):  

- Адміністративні та фінансові правила, які регулюють процедуру 

скликання і засідання Адміністративної ради, адміністрування Центром 

примирювальної та арбітражної процедур, процедуру обрання Генерального 
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секретаря, визначення місця проведення розгляду спорів, порядок оплати за 

послуги Центру, порядок проведення аудиту фінансового стану ІКСІД і т. ін.;  

- Інституційні правила, які регулюють початок примирювальної і 

арбітражної процедур;  

- Регламент процедури примирення;  

- Арбітражний регламент.  

ІКСІД також опублікував зразкові застереження (арбітражні 

застереження та інші застереження – англ. «Model Clauses») разом із 

пояснювальними записками, які враховують різні обставини і можуть 

використовуватися сторонами при укладенні інвестиційних договорів 

(контрактів) [113]. 

Як зазначено, Конвенція заснувала два методи врегулювання спорів – 

механізми арбітражу і примирення. Розділ ІІІ Конвенції, ст. 28–35, а також 

окремий регламент регламентують процедуру примирення. Особливістю 

процедури є те, що хоча необхідна згода сторін, аби почати провадження, 

рішення не обов’язкове і не підлягає примусовому виконанню. У той час як 

арбітраж є основним способом врегулювання спорів, примирення набагато 

рідше застосовується в практиці ІКСІД (станом на 2015 рік – всього 

9 справ) [112, c. 8]. Зважаючи на обмежене використання примирювальних 

процедур у практиці ІКСІД та спільні ознаки з процедурами примирення за 

правилами інших інституцій, а також можливість мирового врегулювання 

власне в арбітражному процесі, процедури примирення не є предметом цього 

дисертаційного дослідження. 

В Арбітражному регламенті ІКСІД, на який головним чином звертається 

увага в даному дисертаційному дослідженні, викладені процедури для 

проведення різних етапів арбітражного розгляду, у тому числі формування 

арбітражного трибуналу, письмова та усна стадії розгляду, а також підготовка і 

постановлення арбітражного рішення.  

У 1978 році Адміністративною Радою ІКСІД було прийнято Правила 

Додаткового Засобу ІКСІД (ДЗ). 1984 року дія цих Правил була продовжена на 
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безстроковий період. ДЗ не є окремою установою. Особливістю Правил ДЗ є те, 

що вони дозволяють ІКСІД адмініструвати арбітражі і процедури примирення, 

які звичайно не підпадають під юрисдикцію ІКСІД. Той самий Секретаріат 

адмініструє арбітражі за Правилами ДЗ і за Арбітражним регламентом ІКСІД. 

Необхідність прийняття цих Правил була обґрунтована тим, що в деяких 

випадках доступ до ІКСІД був закритий через спеціальні положення юрисдикції 

ІКСІД. Згідно з Правилом 2 ДЗ, до компетенції ДЗ входять ситуації, коли 

1) тільки одна сторона інвестиційного спору є державою – учасницею 

Конвенції ІКСІД чи особою держави – учасниці Конвенції; 2) спір не випливає 

безпосередньо з інвестицій, за умови, що хоча б одна сторона інвестиційного 

спору є державою – учасницею Конвенції чи особою держави – учасниці 

Конвенції ІКСІД; 3) процеси по встановленню фактів між державою і особою 

іншої держави. Згідно зі ст. 4 Правил ДЗ, будь-яка угода про арбітраж за 

правилами ДЗ ІКСІД щодо існуючих або майбутніх спорів має бути схвалена 

Генеральним секретарем ІКСІД. При цьому угода щодо спору, який не 

випливає безпосередньо з інвестицій, може бути схвалена тільки якщо 

транзакція має ознаки, які відрізняють її від звичайної комерційної транзакції.  

Сьогодні арбітражне застереження ДЗ ІКСІД включається в 

багатосторонні і двосторонні інвестиційні договори (наприклад, ст. 26 

Договору до Європейської Енергетичної Хартії). ДЗ використовується перш за 

все для випадків, коли або приймаюча держава або держава національності 

інвестора не є учасницею ІКСІД. Наприклад, перша справа за правилами ДЗ 

ІКСІД була розглянута в рамках НАФТА (Metalclad проти Мексики). 

Можливість звернення до ДЗ ІКСІД є надзвичайно важливою щодо спорів на 

підставі Розділу 11 Угоди НАФТА, адже Мексика не є учасницею Конвенції 

ІКСІД, а Канада довгий час не була учасницею ІКСІД. Станом на 2015 рік, в 

ІКСІД було розглянуто 46 справ за правилами ДЗ [112, c. 8]. 

Важливою особливістю ДЗ ІКСІД є те, що Конвенція ІКСІД не 

застосовується до процедур за ДЗ. Арбітражі врегульовані окремими 

правилами, які включають власне Правила ДЗ, Адміністративні і фінансові 
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правила ДЗ, та Арбітражні Правила ДЗ. Таким чином, режим арбітражів ДЗ 

схожий на режим міжнародних комерційних арбітражів за іншими 

інституційними правилами або правилами ad hoc. Дане дисертаційне 

дослідження перш за все присвячене арбітражному механізму в рамках 

Конвенції ІКСІД. 

У той час як внесення змін до Конвенції є надзвичайно складним в 

системі ІКСІД, для внесення змін до Арбітражних правил і інших правил, у т. ч. 

Правил ДЗ ІКСІД, достатньо дозволу Адміністративної Ради ІКСІД. Вже 

декілька разів вносилися зміни в Правила ІКСІД. Останні зміни відбулися у 

2003 і 2006 роках.  

Зміни до Правил і Регламентів ІКСІД, внесені у квітні 2006 року (набули 

чинності 10 квітня 2006 р.), були результатом консультацій між Секретаріатом 

ІКСІД, представниками держав, арбітражних експертів і груп громадянського 

суспільства [65; 66]. Зміни до Арбітражного регламенту стосувалися 

підвищених вимог щодо незалежності і неупередженості арбітрів, оплати праці 

арбітрів, участі третіх сторін, тимчасових заходів, швидкої процедури відмови в 

позові, який «очевидно не має юридичного обґрунтування» («manifestly without 

legal merit»), і публікації арбітражних рішень (правила 6, 32, 37, 39, 41 і 48).  

Щодо сфери застосування Арбітражного регламенту ІКСІД, у ст. 44 

Конвенції передбачається, що якщо інше не погоджено сторонами спору, 

арбітраж проводиться відповідно до Арбітражного регламенту, який є чинним 

на дату, коли сторони дали згоду на арбітраж. Тобто Арбітражний регламент 

2006 року застосовується тільки до спорів, у яких згода була надана після 

10 квітня 2006 року. Якщо ж згода була надана раніше, застосовуватиметься 

Арбітражний регламент чинний з 01 січня 2003 року.  

Як і інші арбітражні установи, ІКСІД може адмініструвати і надавати 

адміністративні послуги щодо справ, які не проводяться за Правилами ІКСІД. 

ІКСІД адміністрував декілька таких справ (наприклад, Southern Bluefin Tuna – 

Австралія і Нова Зеландія проти Японії). Адміністративні послуги включають 

призначення Генеральним секретарем ІКСІД одного чи більше арбітрів у 
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випадку непризначення їх сторонами, вирішення питань дискваліфікації 

арбітрів, організацію слухань. Такі послуги надавалися у 83 справах (станом на 

2015 рік), переважна більшість яких були справами за Арбітражним 

регламентом ЮНСІТРАЛ [112, c. 9]. Якщо сторони бажають скористатися 

послугами Генерального Секретаря ІКСІД щодо призначення арбітрів, бажано, 

щоб вони отримали його згоду перед укладенням відповідної угоди, адже 

Генеральний секретар не зобов’язаний погодитися на надання такої послуги. 

Сторони можуть подати проект відповідного арбітражного застереження на 

зразок зразкового застереження ІКСІД номер 22 [113]. 

Розглянемо особливості правової природи арбітражного процесу ІКСІД. 

Предметом діяльності ІКСІД є забезпечення розгляду і врегулювання 

міжнародних інвестиційних спорів. Правова природа інвестиційних спорів має 

комплексний характер. Ми вважаємо, що міжнародні інвестиційні спори, які 

розглядаються в ІКСІД, мають наступні особливості: 

1) учасники інвестиційних спорів, а саме змішаний суб'єктний склад: як 

правило, приватний іноземний інвестор (фізична або юридична особа) виступає 

позивачем, а приймаюча держава - реципієнт інвестицій виступає відповідачем;  

2) змішаний характер джерел гарантій захисту інвестицій і відповідно 

підстав виникнення спору (найчастіше – порушення міжнародної угоди, рідше 

– національного права держави чи інвестиційного контракту);  

3) найпоширенішим способом захисту прав інвестора є міжнародний 

арбітраж; 

4) відсутність вимоги щодо вичерпання приватними особами наявних 

внутрішніх правових засобів захисту своїх прав у приймаючій державі, перед 

зверненням з позовом проти цієї держави (на відміну від міжнародного 

судового розгляду); 

5) змішаний механізм формування арбітражної угоди (залежить від 

підстав юрисдикції);  

6) найпоширенішою підставою для юрисдикції міжнародного арбітражу є 

положення двосторонніх угод про заохочення та захист інвестицій (ДІД); 
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7) право, що застосовується до вирішення міжнародних інвестиційних 

спорів по суті – комбінації національного права приймаючої держави і 

міжнародного публічного права, яке за деякими теоріями може безпосередньо 

застосовуватися до вирішення конкретного питання або виконувати коригуючу 

роль по відношенню до національного права. 

Наприклад, Крістоф Шроєр підкреслив гібридну природу міжнародного 

інвестиційного арбітражу зважаючи на: змішаний характер учасників 

процедури, заміну дипломатичного захисту і судочинства в державних судах 

інвестиційним арбітражем, міжнародну угоду як підставу для юрисдикції і 

тлумачення угоди про арбітраж на базі міжнародного і національного права, 

можливість базування вимог на положеннях міжнародного права і 

інвестиційних контрактів, застосування комбінацій міжнародного і 

національного права при вирішенні спору по суті [211, c. 21]. 

На думку О. Зозулі, методологія дослідження проблем змішаного 

арбітражу передбачає залучення матеріалів як міжнародного публічного, так і 

міжнародного приватного права. Особливостями є зближення або навіть 

поєднання предмета регулювання, кола учасників правовідносин, методів та 

форм регламентації. Змішаний міжнародний арбітраж є яскравим виразом того, 

що процеси зближення та взаємопроникнення характеризують сучасне 

співвідношення міжнародного публічного та приватного права [8].  

Як зазначено A. C. Котовим, в інвестиційних спорах держава виступає в 

якості суб'єкта міжнародного права, що порушив свої зобов’язання за 

міжнародним договором, а іноземний інвестор – як бенефіціар прав, наданих 

цим міжнародним договором. Участь держави в якості однієї із сторін 

міжнародних інвестиційних спорів обумовлена концепцією функціонального 

імунітету держави і принципом сумлінного виконання зобов’язань з 

міжнародного права. За допомогою Вашингтонської Конвенції і угод про 

взаємний захист і заохочення інвестицій, що укладаються їх національними 

державами, приватні іноземні інвестори можуть виступати як позивачі в 

міжнародних інвестиційних спорах [12]. 
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Ю. Черних зазначає, що інвестиційний арбітраж бере свій початок від 

інституту міжнародного приватного права – джерел міжнародного 

комерційного арбітражу, але особливий статус відповідача (публічна особа – 

держава) зумовив наявність певних специфічних ознак і елементів саме 

міжнародного публічного права. В рамках інвестиційного арбітражу часто 

здійснюється перегляд публічно-правових понять і теорій з точки зору 

приватноправових принципів договірного права. Серед особливостей 

інвестиційного арбітражу Ю. Черних називає: приватно-публічний механізм 

формування арбітражної угоди, віднесення контрактних зобов’язань держави 

до зобов’язань на підставі двосторонніх угод про захист інвестицій (через 

включення до двосторонніх угод про захист інвестицій положень про 

обов’язкове дотримання державою будь-яких контрактних зобов’язань перед 

іноземним інвестором, так званої «парасолькової клаузули» (umbrella clause)), 

наявність публічного інтересу і, як наслідок, обмеження принципу 

конфіденційності [21, c. 187]. 

З точки зору міжнародного права, міжнародне інвестиційне право має 

публічний характер, адже його норми створюються в результаті узгодження 

волевиявлення держав. Його принципи і норми походять із загальних 

принципів міжнародного публічного права, спеціальних принципів 

міжнародного економічного права та особливих договірних і недоговірних 

інвестиційних норм і правил. Водночас для міжнародного інвестиційного права 

характерна сукупність публічно-правових та приватно-правових методів 

регулювання. Регулювання іноземних інвестицій здійснюється за допомогою 

особливого дворівневого методу (міжнародно-правового та національного), і 

тому для міжнародного інвестиційного права характерна тісна взаємодія з 

національним правом держави-реципієнта інвестицій [1]. Норми договорів між 

інвестором і приймаючою державою спираються на приватне та на публічне 

право, встановлюючи таким чином зв’язок між національним і міжнародним 

публічним правом, а рішення арбітражів з інвестиційних спорів ІКСІД в 
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багатьох аспектах залежить від розуміння національного права та його оцінки 

арбітрами з позиції стандартів міжнародного інвестиційного права.  

Наведемо особливості процесу ІКСІД, які вказують на його комплексну 

правову природу.  

Професор Г. Лаутерпахт зауважив, що значення Конвенції ІКСІД в тому, 

що це перша система, в якій недержавні утворення – корпорації чи фізичні 

особи – могли позиватися безпосередньо до держави, в якій імунітет держави 

значно обмежений, міжнародне право може бути безпосередньо застосованим 

до відносин між державою і інвестором, в якій виключене правило про 

вичерпання національних засобів захисту, і в якій рішення арбітражу повинно 

прямо виконуватися на території держав-учасниць [210, c. ix]. 

Справді Конвенція закріплює «спеціальну процесуальну міжнародну 

правоздатність» інвесторів, що дає їм змогу безпосередньо звертатися до 

міжнародного засобу врегулювання спорів і є важливою правовою гарантією. 

Механізм Конвенції має на меті створення нейтрального форуму і 

підтримання балансу між інтересами інвесторів і приймаючої держави, 

гармонійного поєднання інтересів і деполітизації діагональних інвестиційних 

спорів на міжнародному рівні [9, c. 21]. Зокрема, передача спору на розгляд 

ІКСІД запобігає застосуванню методів дипломатичного захисту державою 

інвестора. Відповідно до п. І ст. 27 держава-учасниця Конвенції може вжити 

тих або інших заходів в інтересах інвестора своєї національності, справа якого 

розглядається в ІКСІД, тільки у випадку, якщо протилежна сторона 

відмовилася виконувати арбітражне рішення. Конвенція дозволяє почати 

процедуру арбітражу як приймаючій державі так і інвестору, і для обох 

випадків положення Конвенції мають застосовуватися однаково.  

Варто зазначити, що держава має повноваження укладати інвестиційні 

угоди базуючись на принципі суверенітету, і згода на арбітражний розгляд 

означає відмову від юрисдикційного імунітету [13, c. 27]. Все ж Конвенція 

враховує певні елементи суверенітету держави і згідно зі ст. 26 Конвенції 

ІКСІД, держава може вимагати в угодах і договорах попереднє звернення до 
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національних адміністративних або судових засобів вирішення спорів в якості 

умови згоди на передачу спору для арбітражного розгляду.  

Вашингтонська конвенція пропонує набір застережень для включення в 

державні інвестиційні контракти (всього 22). Зі змісту застережень випливає, 

що вони зобов’язують сторони до прийняття юрисдикції Центру, відмови від 

інших процедур врегулювання спорів, у т. ч. відмови від дипломатичного 

захисту, призначення державної уповноваженої установи для участі в 

процедурах, передбачених Конвенцією, тощо [113]. 

Конвенція ІКСІД надає сторонам можливість вибору права, на підставі 

якого буде вирішено спір. 

В арбітражах ІКСІД виникає і тлумачиться багато питань міжнародного 

публічного права (наприклад, відповідальність держав і питання юрисдикції). 

Арбітражі відіграють активну роль при тлумаченні положень міждержавних 

двосторонніх і багатосторонніх договорів, часто слідуючи позиції по їх 

розширювальному тлумаченню, що може бути всупереч традиційним 

уявленням про суверенітет держав. 

З одного боку, міжнародний інвестиційний арбітраж і арбітраж ІКСІД 

запозичує багато правил процедури, розвинутих в контексті приватного 

комерційного арбітражу. Спочатку інвестиційний арбітраж засновувався на 

моделі комерційного арбітражу (у т.ч. відсутність опублікування арбітражних 

рішень за замовчуванням, відсутність участі сторін, які не мають відношення до 

конкретного спору, заперечення будь-якого прецедентного значення 

арбітражних рішень).   

Серед принципів розгляду спору в міжнародному змішаному арбітражі та 

арбітражі ІКСІД, які свідчать про частково приватно-правову природу, – 

принцип добровільного звернення в арбітраж, принцип сумлінності, принцип 

процесуальної рівності сторін, принцип змагальності, принцип поєднання 

усності і писемності, принцип диспозитивності, принцип колегіальності, 

принцип правової визначеності та принцип конфіденційності [20, c. 12–13]. У 

сфері виконання арбітражних рішень міжнародний інвестиційний арбітраж 
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також запозичує деякі риси комерційних арбітражів. Зважаючи на те, що його 

функціонування значною мірою регулюють норми, які мають своїм джерелом 

норми міжнародного приватного права, міжнародний змішаний арбітраж 

можна розглядати як інститут міжнародного приватного права.  

З іншого боку, сьогодні результатом розгляду справ шляхом 

інвестиційного арбітражу і особливо арбітражу ІКСІД є рішення, які 

найчастіше доступні широкій громадськості, і відповідно користувачі 

інвестиційного арбітражу можуть мати певні очікування щодо послідовності 

арбітражної практики, що не характерно комерційному арбітражу. 

Інвестиційний арбітраж випливає з відносин між державами і іноземними 

інвесторами і стосується публічних дій (дій держав) і публічного інтересу. 

Інвестиційні арбітражі іноді повинні оцінювати національне право, що нагадує 

конституційний перегляд. Треті сторони мають можливість представити свою 

позицію по певних питаннях шляхом участі у справі як amicus curiae. Режим 

міжнародного інвестиційного арбітражу також нагадує інші режими 

міжнародного публічного права, такі як міжнародні права людини, адже 

інвестиційний арбітраж уможливлює позови фізичних осіб проти дій держави 

на підставі прав, визначених у міжнародних договорах. 

Арбітраж ІКСІД заснований на міжнародному договорі (Конвенції ІКСІД) 

і основним джерелом норм, що регулює інвестиційну діяльність, все більшою 

мірою виступає міжнародна інвестиційна угода. Участь держави, публічний 

інтерес, порівняна прозорість розгляду, доступність арбітражних рішень 

широкій громадськості та автономний характер процесу ІКСІД (зокрема, 

арбітражні рішення не підлягають перегляду національними судами; арбітражні 

рішення мають прямо виконуватися на території держав-учасниць Конвенції 

ІКСІД) вказують на публічно-правову природу процесу ІКСІД. Крім того, 

арбітри в арбітражах ІКСІД найчастіше є експертами з публічного 

міжнародного права.  
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На нашу думку, підтверджуючи комплексний характер інституту 

міжнародного інвестиційного арбітражу і особливо арбітражу ІКСІД, їх все ж 

варто розглядати в контексті міжнародного публічного права.  

 
1.2 Характеристика юрисдикції ІКСІД: суб’єктна (ratione personae), 

предметна (ratione materiae), консенсуальна (ratione voluntatis) 

 

Згідно з Доповіддю Виконавчих Директорів ІКСІД, поняття 

«юрисдикція» ІКСІД означає межі, в яких будуть застосовуватися положення 

Конвенції і засоби Центру будуть доступними для арбітражних процедур і 

процедур примирення [140, c. 43]. 

Якщо одна із сторін заперечує компетенцію Центру щодо спорів, які 

випливають безпосередньо з інвестицій, між державою, яка домовляється, і 

громадянином іншої договірної держави, то це питання може бути розв’язане 

арбітражним судом (Правило 41 Арбітражного регламенту ІКСІД). Приймаючі 

держави практично в кожному арбітражному провадженні в інвестиційних 

спорах заявляють заперечення проти наявності компетенції складу арбітражу 

(наприклад, Maffezini проти Іспанії, рішення по запереченнях щодо юрисдикції 

2000 року; Tokios Tokeles проти України, рішення по юрисдикції 2004 року).  

Оскільки кожний арбітражний розгляд починається зі стадії визначення 

компетенції, визначення компетенції складу арбітражу має ключове значення 

для вирішення спору. У 25 % справ трибунали постановляли рішення про 

відсутність компетенції розглядати спір [112, c. 14]. Сторони спору і їх радники 

мають оцінити, які угоди застосовуються і які права і арбітражні механізми в 

них можуть бути використані. Для уникнення довгих процесів, які можуть 

завершитися висновком про відсутність юрисдикції, сторони спору повинні на 

ранньому етапі з’ясувати, чи присутня база для юрисдикції і чи всі умови 

юрисдикції ІКСІД виконані. 

Крім того, на етапі структурування інвестицій інвестори, фінансисти і їх 

радники і державні органи також мають мати розуміння ІКСІД і умов, що 
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забезпечують доступ до ІКСІД. В ході переговорів і на стадії документації, а 

також при реструктуризації, радники інвесторів, фінансистів і державних 

органів мають бути ознайомлені з арбітражним режимом ІКСІД та їхніми 

правами і обов'язками відповідно до Конвенції ІКСІД.  

Глава ІІ Конвенції містить специфічні положення про юрисдикцію. Згідно 

зі ст. 25 до компетенції Центру «належить вирішення правових спорів, що 

виникають безпосередньо з відносин, пов'язаних з інвестиціями, між 

Договірною державою (або будь-яким уповноваженим органом Договірної 

держави, про який Центру повідомлено Договірною державою) та особою іншої 

Договірної держави, при умові наявності письмової згоди учасників спору про 

передачу такого спору на вирішення Центру. Сторони, що досягли такої згоди 

не вправі відмовитися від неї в односторонньому порядку». Іншими словами, 

відповідно до ст. 25 Конвенції до інвестиційних спорів, які можуть 

розглядатися ІКСІД, відносяться спори, що виникають між договірною 

державою та іноземним інвестором (особою іншої договірної держави) і 

випливають безпосередньо з іноземних інвестицій, при умові, що сторони 

спору надали письмову згоду на юрисдикцію ІКСІД. 

Отже, компетенція ІКСІД поширюється тільки на: 1) правові спори, які 

безпосередньо випливають з інвестицій; 2) спори між договірною державою 

або будь-яким уповноваженим органом держави та громадянином іншої 

договірної держави; 3) кожна із сторін надали письмову згоду на передачу 

спору в Центр. 

На нашу думку, виходячи з аналізу ст. 25 Конвенції, для визначення 

наявності юрисдикції основними є три критерії: згода сторін на арбітраж ІКСІД 

надана в письмовій формі щодо існуючого або майбутнього спору; вимоги 

щодо суб’єктів; правовий спір, що випливає безпосередньо з інвестицій. 

Часом виділяють такий критерій як темпоральна юрисдикція (ratione 

tempore) [9, c. 67], тобто обмеження щодо моменту виникнення спору, але 

власне Конвенція ІКСІД, на відміну від наприклад ДІД (положення про 

незастосування угоди до спорів, які виникли до набрання угодою чинності), не 
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містить темпоральних обмежень юрисдикції [209, c. 103]. Для наявності 

юрисдикції ІКСІД достатньо, щоб Конвенція ІКСІД була чинною по 

відношенню до сторін на момент надання згоди на арбітраж. Відповідно, 

темпоральна юрисдикція не розглядається в цьому дослідженні.  

Вимоги юрисдикції ІКСІД є обов’язковими і позивач має довести їх 

виконання. У розгляді буде відмовлено, якщо однієї з цих вимог не буде 

виконано на момент виникнення спору. 

Загалом для визначення наявності юрисдикції необхідно встановити, що 

виконані вимоги не лише ст. 25 Конвенції, але й відповідного джерела згоди на 

арбітраж: угоди про захист інвестицій, договору між інвестором і державою, чи 

національного законодавства. Відмінністю арбітражу ІКСІД і арбітражу за 

іншими арбітражними правилами є те, що ст. 25 передбачає додаткові умови, 

які підлягають встановленню.  

Часом розрізняють умови юрисдикції (означає, що спір не підлягає 

розгляду ІКСІД, але може підлягати розгляду в іншому форумі) і умови 

прийнятності (одначає, що в даний момент спір не підлягає розгляду, при 

цьому також не підлягає розгляду в іншому форумі). Водночас не є вирішеним 

питання, чи вимога проведення переговорів, процесу в національних судах 

протягом певного часу чи інші подібні вимоги в інвестиційних угодах 

відносяться до юрисдикції ratione temporе чи до умов прийнятності.  

Наприклад, хоча інвестиційні трибунали рідко вимагали дотримання 

положень попереднього судового розгляду в ДІД, різні трибунали приходили 

до різних висновків щодо вимоги розгляду справи в національному суді 

протягом певного часу, наприклад 6-ти місяців (віднесення такої вимоги до 

умов юрисдикції чи умов прийнятності). 

На думку австралійського дослідника Закарі Дугласа, такі умови 

відносяться до умов прийнятності конкретної вимоги в конкретний час, і аж 

ніяк не до умов юрисдикції. Він також відносить до умов прийнятності 

положення в договорі, які відносять спір до компетенції національних судів 

(напр., SGS проти Філіппін), легальність інвестицій (Fraport), вимоги 
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акціонерів компаній, зловживання правами. На його думку, в деяких випадках 

залежно від формулювання конкретної угоди, більш зрозуміло чи відноситься 

вимога до юрисдикції (наприклад, «умови і обмеження щодо згоди кожної із 

сторін» в Модельному ДІД США 2012 року) [46, с. 363, 397; 47].  

Розмежування між умовами юрисдикції і умовами прийнятності мають 

важливе практичне значення. Зокрема, висновки, зроблені складом арбітражу 

щодо наявності юрисдикції, можуть бути переглянуті в рамках провадження по 

скасуванню арбітражного рішення, або на етапі визнання та приведення 

арбітражного рішення у виконання (здебільшого стосується арбітражів не-

ІКСІД). Проте висновки, зроблені складом інвестиційного арбітражу про 

прийнятність (допустимість) позову, є остаточними і не підлягають перегляду. 

Зважаючи на те, що різні трибунали ІКСІД висловлювали різні позиції щодо 

необхідності задоволення таких умов і переважає думка, що вони відносяться 

до передумов юрисдикції, варто витримати ці вимоги, якщо можливо, і тоді 

починати арбітражне провадження. Крім того, одним із суперечливих питань є 

можливість поширення режиму найбільшого сприяння на процедурні умови в 

положенні про вирішення спору. Сподіваємося, що практика майбутніх 

арбітражів чіткіше роз’яснить питання чи належать ці вимоги до юрисдикції чи 

прийнятності, а також чи режим найбільшого сприяння може поширюватися на 

процедурні умови в положенні про вирішення спору.  

Консенсуальна юрисдикція (ratione voluntatis) 

Відповідно до ст. 25 (1) Конвенції звернення до арбітражу ІКСІД 

можливе лише за умови, що приймаюча держава і держава інвестора є 

сторонами Конвенції, і за умови згоди на арбітраж приймаючої держави та 

інвестора.  

У Доповіді Виконавчих Директорів 1965 року було чітко вказано, що 

«Згода сторін є наріжним каменем юрисдикції Центру» [140, c. 43]. 

У Преамбулі зазначено, що взаємна згода сторін підпорядкувати спір процедурі 

арбітражу є угодою, що зобов’язує сторони щодо рішень, прийнятих арбітрами. 

При цьому наголошено, що лише факт ратифікації, приєднання або схвалення 
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державою Конвенції не є виявом такої згоди і держава не буде зобов’язаною 

підпорядкувати будь-який конкретний спір арбітражу. Ратифікація Конвенції 

лише підтверджує взяття сторонами зобов’язань відповідно до Конвенції. 

Наявність згоди на арбітраж приймаючої держави та інвестора є 

необхідною умовою для того, щоб розпочати справу в ІКСІД. На нашу думку, 

необхідно виділяти такі особливості вимоги щодо «згоди на арбітраж» згідно з 

Конвенцією: 

- допускається багато способів надання згоди;  

- згода має бути надана в письмовій формі; 

- згода на арбітраж ІКСІД створює ексклюзивний форум [200, c. 39], 

тобто вважається відмовою від інших способів правового захисту, крім 

випадків коли сторони домовилися інакше або коли держава вимагає 

вичерпання національних способів захисту як умову її згоди (ст. 26 Конвенції, 

Зразкове положення 13) [113]; 

- згода не може бути відкликана в односторонньому порядку жодною 

із сторін; ст. 25 (4) Конвенції, яка передбачає можливість внесення державами 

застережень щодо віднесення до юрисдикції певних видів спорів, не може бути 

використана для відкликання згоди; 

- позивачі можуть базувати заяву про арбітраж на основі декількох 

джерел згоди (наприклад, у справі Mobil проти Венесуели – ДІД і національне 

законодавство) [132]; 

- окремі вимоги щодо згоди підрозділів (структур, агентств) держави. 

Спосіб надання згоди варто розрізняти залежно від джерела такої згоди, а 

саме форми арбітражу (арбітражі, які виникають на основі договору, і арбітражі 

«без договору»). Способи надання згоди інвестором і способи надання згоди 

державою часто різняться. Інвестор звичайно погоджується на арбітраж, що 

випливає з конкретних інвестицій, у той час як приймаюча держава може 

погоджуватися і на конкретний арбітраж і давати більш загальну згоду на 

арбітражний розгляд певного виду спорів.  
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В арбітражах «без договору», які виникають на основі інвестиційних угод 

чи національного законодавства, згода держави на арбітраж ІКСІД міститься 

відповідно в ДІД, багатосторонніх інвестиційних договорах, угодах про вільну 

торгівлю чи національному законодавстві. Згода держави найчастіше міститься 

саме в двосторонніх договорах про захист інвестицій (більше 60 %) [112, c. 10]. 

У переважній більшості ДІД закріплені арбітражні застереження ІКСІД. 

В таких арбітражах сторони висловлюють свою згоду на арбітраж ІКСІД 

в два етапи: 1) згода держави закріплюється в національному законодавстві чи 

інвестиційних угодах; 2) інвестор погоджується на арбітраж шляхом подання 

заяви про арбітраж до ІКСІД або шляхом надсилання листа про таку згоду чи 

повідомлення про спір. 

Якщо згода держави висловлена в угоді про захист інвестицій, механізм 

укладення арбітражної угоди наступний. Укладення арбітражної угоди або 

момент вираження інвестором своєї згоди на передачу спору в арбітраж 

здійснюється шляхом порушення арбітражного розгляду або шляхом 

направлення державі повідомлення про акцепт після здійснення інвестицій. Як 

правило, це момент порушення інвестором арбітражного розгляду, тобто коли 

інвестор акцептує оферту держави щодо укладення арбітражної угоди в 

інвестиційній угоді. Положення про арбітражне вирішення спору, включені в 

ДІД, являють собою односторонню згоду приймаючої держави на вирішення 

спору в арбітражному порядку. При цьому спір може бути переданий на 

вирішення в арбітраж у випадку, якщо на це також висловить свою згоду 

інвестор. ДІД не встановлює виняткову компетенцію арбітражу, а тільки 

виражає оферту приймаючої держави. Отже, передбачається особливий 

механізм укладення арбітражної угоди в арбітражі на основі ДІД: держава, 

висловлюючи згоду на арбітражне вирішення спорів з іноземним інвестором, 

направляє інвестору оферту, а інвестор акцептує її, порушуючи розгляд на 

підставі положення ДІД [7, c. 15; 234, c. 17]. При цьому оферта держави 

спрямована не на невизначене коло осіб, а на коло осіб, які відповідають 

певним вимогам, визначеним в угоді про захист інвестицій.  
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Ю. Черних таким чином аналізує особливості укладення арбітражної 

угоди в інвестиційному арбітражі. Пропозиція на звернення до певного 

арбітражного органу для розв’язання інвестиційного спору міститься в 

двосторонніх або багатосторонніх угодах про захист інвестицій, укладених на 

міждержавному рівні. Коли державна компанія порушує умови контракту з 

іноземним інвестором або коли держава – реципієнт інвестиції порушує 

договірні передумови контракту, який підписано з іноземним інвестором, 

інвестори, як правило, мають можливість здійснити захист своїх прав як за 

контрактом, так і за інвестиційною угодою між державами. Іншими словами, 

оферта держави щодо способу розв’язання інвестиційного спору міститься в 

джерелі міжнародного публічного права. Ця оферта є, як правило, безумовною. 

Проте поодинокі угоди містять певні умови, як-то: вичерпання національних 

засобів захисту або виключення певної категорії спорів тощо. При цьому об’єм 

оферти держави підлягає тлумаченню згідно з Віденською конвенцією про 

право міжнародних договорів 1969 року (ст. 31). Акцепт оферти держави 

відбувається конклюдентними діями конкретного інвестора, який звертається 

до певного арбітражного органу [21, c. 187]. Саме через відсутність традиційної 

для міжнародного комерційного арбітражу договірної основи інвестиційний 

арбітраж інколи ще називають «арбітражем без договору» (вперше термін 

запропонував Президент Лондонського Міжнародного Арбітражного Суду 

Я. Паулссон) [192]. 

Якщо згода держави висловлена в національному законодавстві, інвестор 

має декілька способів висловити свою згоду: а) лист або інше письмове 

повідомлення, надіслане державі (наприклад, у справі SPP проти Єгипту 

інвестор надіслав лист до Міністерства туризму Єгипту за рік до початку 

арбітражу: “цим листом ми повідомляємо вас, що ми приймаємо […] 

беззастережно юрисдикцію [ІКСІД] […] що доступна нам згідно з Законом 

No. 43 1974 року, ст. 8, згідно з якою інвестиційні спори можуть 

врегульовуватися за допомогою арбітражу ІКСІД” (п. 50) [154]); б) письмова 

угода з державою з посиланням на відповідне національне законодавство; 
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в) виконання дій, передбачених в самому законодавстві (наприклад, подання 

заявки на ліцензію); г) подання заяви про арбітраж (у справі Tradex проти 

Албанії трибунал зауважив, що одностороння згода держави на арбітраж «стає 

ефективною найпізніше, якщо і коли іноземний інвестор подає свою заяву в 

ІКСІД, посилаючись на відповідне національне законодавство») [160, c. 187]. 

Зважаючи на те, що держава може змінити своє національне законодавство і 

тим самим відкликати згоду на арбітраж, інвестору варто як можна раніше 

вчинити певні кроки, щоб висловити свою згоду на арбітраж і виконати умови 

щодо формальностей чи строків, якщо такі висуваються в національному 

законодавстві.  

В арбітражах, які виникають на основі договору (наприклад, договір 

концесії), за аналогією з міжнародним комерційним арбітражем, сторони 

зазвичай дають згоду на арбітраж одночасно. В таких арбітражах згода може 

бути надана щодо певного класу майбутніх спорів або вже існуючого спору 

(напр., Зразкові положення ІКСІД 1 і 2) [113]. Згода може бути закріплена в 

одному документі, тобто в арбітражному застереженні в інвестиційному 

контракті або в окремій арбітражній угоді, або а окремих документах 

(наприклад, шляхом листування, обміну кореспонденцією). Приймаюча 

держава надає свою згоду безпосередньо в письмовому договорі з інвестором 

або шляхом обміну кореспонденцією. Допускається надання умовної згоди на 

арбітраж (тобто коли дійсність арбітражної угоди обумовлена виконанням 

певних умов) (напр., Holidays Inns проти Марокко; Autopista проти Венесуели). 

Варто зазначити, що при укладенні арбітражної угоди потрібно уважно 

перевірити дійсність згоди іншої сторони, наприклад, деякі національні закони 

містять вимоги щодо необхідності схвалення конкретних договорів урядом або 

іншими державними органами. Також варто перевірити, чи приймаюча держава 

не обмежила види спорів, які підлягають арбітражному розгляду шляхом 

повідомлення згідно зі ст. 25 (4) Конвенції (напр., таке повідомлення зробили 

Китай, Гватемала, Ямайка, Папуа-Нова Гвінея, Саудівська Аравія, Туреччина). 
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Загалом згода держави на арбітраж згідно зі ст. 25 Конвенції є відмовою 

держави від імунітету від позову чи арбітражного процесу. 

При цьому право, що регулює згоду, відрізняється. В арбітражах на 

основі договору – найчастіше це право, що регулює договір (контракт); на 

основі угоди про захист інвестицій – як правило, публічне міжнародне право. 

Трибунали досить строго оцінюють наявність згоди і аналізують 

буквальний текст конкретного положення, в якому виражена така згода або 

оферта держави на предмет того, чи створює таке положення зобов’язання 

вирішити спір шляхом арбітражу ІКСІД.  

На нашу думку, не потрібно ототожнювати наявність згоди на арбітраж і 

умови юрисдикції ІКСІД. Наприклад, А. П. Гармоза називає такі умови 

наявності арбітражної угоди: наявність оферти держави на укладення 

арбітражної угоди в угоді про захист інвестицій; початок інвестором 

арбітражного розгляду (акцепт інвестором оферти держави); кваліфікація 

позивача в якості інвестора згідно з відповідним положенням угоди про захист 

інвестицій (наявність суб'єктної компетенції складу арбітражу); кваліфікація 

дій позивача в якості інвестиції (наявність предметної компетенції складу 

арбітражу); віднесення суперечки до категорії спорів, вирішення яких 

передбачено офертою держави в угоді про захист інвестицій; відсутність 

раніше укладеної сторонами угоди про передачу спору на розгляд до іншого 

форуму [7, c. 17]. Наявність згоди на арбітраж та більшість з названих умов 

(наявність суб’єктної і предметної юрисдикції) – окремі елементи юрисдикції 

ІКСІД, які потрібно аналізувати окремо в кожному індивідуальному випадку.  

Суб’єктна юрисдикція (ratione personae) 

Сьогодні інвестори мають можливість структурувати свої інвестиції. 

Одним із факторів, які інвестори мають брати до уваги при виборі місця 

інкорпорації, є можливість використання режиму конкретних ДІД, які 

передбачають найкращі стандарти захисту інвестицій. 

Основною вимогою арбітражу ІКСІД є те, що фізична або юридична 

особа повинна мати національність іншу ніж у країни-реципієнта інвестицій. 
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Водночас визначення національності інвестора може виявитися складним. 

Сьогодні більшість іноземних інвестицій здійснюються через складні 

структури, що включають компанії з різних юрисдикцій і якими володіють 

громадяни різних країн.  

Відповідно до ст. 25 Конвенції ІКСІД, під «особами Договірної держави» 

слід розуміти, по-перше, «будь-яку фізичну особу, яка була громадянином 

Договірної держави іншої ніж Держави, що виступає в якості сторони в спорі, 

на дату досягнення згоди сторонами про передачу спору для вирішення шляхом 

примирення чи арбітражу, так само як і на дату реєстрації заяви у відповідності 

з пунктом 3 статті 28 або пунктом 3 статті 36, однак не є такою особа, яка в 

будь-який із цих моментів була громадянином Договірної держави, що 

виступає в якості сторони в такому спорі».  

Стаття 25 (2) «а» Конвенції встановлює два аспекти щодо громадянства 

фізичних осіб: позитивний (громадянин держави-учасниці) і негативний (не 

громадянин приймаючої держави). Основним питанням, яке виникає в 

контексті фізичних осіб є визначення держави їх громадянства. По-перше, вони 

мають бути громадянами держави-учасниці Конвенції і на дату досягнення 

згоди сторонами про передачу спору для вирішення шляхом арбітражу, так 

само як і на дату реєстрації заяви. Право, за яким визначається громадянство – 

це право держави, питання громадянства якої розглядається. Наприклад, у 

справі Soufraki проти ОАЕ було встановлено, що позивач втратив громадянство 

Італії, незважаючи на те, що італійські служби надали документ на 

підтвердження італійського громадянства позивача. Комітет ІКСІД встановив, 

що арбітражний трибунал не пов’язаний рішенням італійської служби, і має 

здійснювати незалежне дослідження питання громадянства і тому може прийти 

до іншого висновку за правом Італії (п. 84) [109]. 

По-друге, особи з подвійним громадянством, якщо одне з громадянств 

включають приймаючу державу, не користуються захистом Конвенції. 

Наприклад, у справі Champion Trading проти Єгипту, порушеній трьома 

особами з подвійним громадянством США та Єгипту, трибунал відмовив у 
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визнанні юрисдикції. А от справа Siag проти Єгипту була успішно порушена 

інвесторами, народженими в Єгипті але натуралізованими в Італії, за ДІД між 

Італією та Єгиптом. 

Тобто Вашингтонська конвенція передбачає певні додаткові вимоги до 

визначення поняття «інвестор». Наприклад, якщо конкретний ДІД поширює 

свій захист на фізичних осіб, які мають подвійне громадянство, склад арбітражу 

ІКСІД не буде компетентним розглядати спір за участю такої фізичної особи. 

Такі тести як ефективне громадянство чи реальне громадянство, які 

використовуються в міжнародному публічному праві, не мають значення для 

встановлення юрисдикції ІКСІД. 

Згідно з практикою арбітражів ІКСІД, «громадянство зручності», яке 

набуто з метою маніпулювання структури Конвенції у момент, коли спір вже 

виник, не буде враховуватися при визначенні громадянства (п. 78) [145]. 

Під «особами Договірної держави», по-друге, слід розуміти «будь-яку 

юридичну особу, що є юридичною особою Договірної держави, іншої ніж 

Держава – сторона спору, на дату досягнення згоди про передачу спорів для 

вирішення шляхом примирення або арбітражу, а також будь-яку юридичну 

особу, що є юридичною особою Договірної держави – сторони спору на цю ж 

дату, якщо сторони домовилися про те, що в силу іноземного контролю таку 

юридичну особу варто розглядати як особу іншої Договірної держави для цілей 

цієї Конвенції». 

Оскільки Конвенція ІКСІД не містить визначення національної 

приналежності юридичної особи, Конвенція надає сторонам угод про захист 

інвестицій максимальну свободу у встановленні критеріїв для визначення цього 

поняття. Відповідно в таких угодах сторони прописують різні критерії (місце 

інкорпорації (напр., ДІД між США і Аргентиною), місце здійснення основної 

діяльності, місце знаходження органу управління (напр., ДІД Німеччини). 

Встановлювані критерії повинні відповідати єдиній вимозі про їх розумність. 

В деяких ДІД основним критерієм є контроль, тобто національність компанії 
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визначається національністю мажоритарних акціонерів компанії (напр., деякі 

ДІД Швейцарії). 

Згідно з Конвенцією ІКСІД, особа Договірної держави, що виступає 

стороною спору, може виступати в якості інвестора в силу наявності іноземного 

контролю лише, якщо сторони про це домовилися. Крім того, наявність 

іноземного контролю має бути об’єктивно встановлена. Вашингтонська 

Конвенція не містить визначення і не встановлює критеріїв наявності 

контролю. Згідно з арбітражною практикою, критерії включають участь у 

пайовому (акціонерному) капіталі, непрямий контроль, права голосування та 

управління [235, c. 23]. 

В контексті арбітражу ІКСІД, заснованого на договорі (контракті) між 

державою та інвестором, важливим питанням юрисдикції є з’ясування угоди 

сторін щодо національності інвестора на момент підписання інвестиційного 

контракту. Для того щоб уникнути цих питань, необхідно прописати таку угоду 

в арбітражному застереженні: (а) передбачити, що інвестор є юридичною 

особою Договірної держави, іншої ніж приймаюча держава або 

(б) передбачити, що хоча інвестор є юридичною особою приймаючої держави, 

він знаходиться під контролем громадян чи юридичних осіб іншої Договірної 

держави і тому повинен розглядатися як юридична особа цієї іншої держави з 

метою встановлення юрисдикції ІКСІД (зразкові арбітражні застереження 

ІКСІД 6, 7) [113]. 

Це найкраще демонструється рішенням по справі ІКСІД Autopista проти 

Венесуели. Громадянину Мексики, що не є Договірною державою ІКСІД, 

належало 99 % венесуельської компанії Aucoven в той час, коли був підписаний 

договір концесії. Цей договір передбачав арбітраж у Венесуелі. У договорі 

концесії сторони також домовилися, що в разі якщо мажоритарний акціонер 

Aucoven стане громадянином однієї з Договірних Держав, арбітраж буде 

проводитися відповідно до Конвенції ІКСІД. З дозволу Венесуели 

мексиканський акціонер передав 75 % своїх акцій в Aucoven пов’язаній 

юридичній особі в США. Венесуела заперечувала юрисдикцію ІКСІД на 
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підставі того, що Aucoven продовжувала управляти мексиканська холдингова 

компанія, яка володіла 100 % акцій афілійованої особи в США, якій належала 

більшість акцій Aucoven. Все ж трибунал підтвердив юрисдикцію щодо спору, 

спираючись на те, що сторони спеціально узгодили, що для визначення 

«іноземного контролю» Aucoven для цілей ст. 25 (2) «б» Конвенції необхідно 

брати до уваги право власності більшості акцій Aucoven, а не особу, яка 

здійснює ефективний контроль над Aucoven [75]. 

Арбітражна практика свідчить про те, що в цілях передбачуваності 

вирішення спорів склад арбітражу строго застосовує критерії національності, 

встановлені в міжнародних інвестиційних угодах.  

Цей висновок може бути продемонстрований рішенням ІКСІД у справі 

Tokios Tokeles проти України. У справі Tokios Tokeles позивачем виступала 

компанія, зареєстрована в Литві і власники якої – головним чином громадяни 

України. Позивач інвестував в компанію «Такі справи» в Україні (діяльність у 

галузі реклами і видавництва), яку за ствердженням позивача переслідували 

прокуратура і податкова служба, адже компанія діяла на користь опозиції. 

Трибунал постановив, що позивач є інвестором у значенні ДІД між Литвою і 

Україною, бо ДІД використовує критерій інкорпорації. Україна стверджувала, 

що мав бути застосований тест контролю і трибунал повинен розглянути хто 

власники цієї юридичної особи. Проте арбітраж ухвалив, що тест контролю не 

може бути застосований, тому що в ДІД немає відповідного положення, а 

положення про іноземний контроль в ст. 25 Конвенції ІКСІД може бути 

застосоване тільки для розширення можливого обсягу охорони і застосування 

Конвенції, а не для його звуження. Крім того, не було підстав припускати, що 

власники позивача використовували корпоративну форму для зловживання 

перевагами такої форми. Україна стверджувала, що інвестиції мали походити з 

України, але трибунал вказав, що в застосовуваному ДІД або в відповідному 

законодавчому акті немає такої вимоги. Хоча один із арбітрів висловив окрему 

думку, що такий підхід – проти філософії Конвенції, адже інвестиції повинні 

мати справді міжнародний характер і походження капіталу відповідно має 
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значення, більшість складу арбітражу дійшли висновку, що походження 

капіталу не має значення для визначення юрисдикції ІКСІД [158].  

Отже, рішенням у справі Tokios Tokeles було стверджено, що критерій 

іноземного контролю може застосовуватися лише за наявності спеціальної 

угоди сторін, яка звичайно міститься в конкретній інвестиційній угоді. Якщо 

його використання не передбачено, склад арбітражу не може застосовувати 

критерій контролю для визначення національності юридичної особи за власною 

ініціативою.  

Варто зазначити, що держави-реципієнти інвестицій мають певні 

можливості для того, щоб склад арбітражу враховував походження капіталу 

при визначенні суб'єктної юрисдикції. По-перше, держави можуть більш 

ретельно підходити до вибору критеріїв, які використовуються для визначення 

національності інвестора, використовуючи критерії контролю і місця 

здійснення реальної економічної діяльності. По-друге, держави можуть 

включити в текст угод так звані положення про відмову в привілеях. 

Важливим питанням, яке довго обговорювалося, є можливість подання 

позову проти держави багатьма інвесторами («масовий позов»). Сьогодні, 

зважаючи на численну практику ІКСІД, однозначною відповіддю є «так, такі 

позови можливі». У справі Alemanni проти Аргентини 2014 року позов було 

подано 74 власниками облігацій (всі скаржилися щодо заходів, вжитих 

Аргентиною у зв’язку з їх облігаціями, але позивачі не були пов’язані іншим 

чином). Трибунал ІКСІД відхилив більшість аргументів Аргентини про те, що 

трибунал не володіє юрисдикцією для розгляду претензій та що претензії є 

неприйнятними. Трибунал визначив, що ст. 25 (1) Конвенції не виключає 

подання позову багатьма позивачами, також подання такого позову не 

загрожуватиме процесуальним правам сторін [106]. У попередніх рішеннях 

Abaclat проти Аргентини і Ambiente Ufficio проти Аргентини трибунал також 

підтвердив юрисдикцію розглядати спір. Все ж залишаються питання, чи 

трибунали підтверджуватимуть свою юрисдикцію, коли позов буде подано 

позивачами різної національної приналежності. У таких справах, задля 
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процесуальної економії і уникнення додаткових витрат, важливо розглядати 

питання юрисдикції на окремій початковій стадії, а не разом із розглядом по 

суті, особливо в тих випадках, якщо позов подано набагато більшою кількістю 

позивачів (більше тисячі). 

Розглядаючи питання держави як необхідної сторони спору, якщо 

договір підписаний безпосередньо із державою чи одним із міністерств, 

виникає менше спірних питань щодо наявності юрисдикції. Урядова 

(територіальна) структура або державне агентство може бути стороною спору, 

якщо виконані дві умови: (а) приймаюча держава повідомила Центр згідно зі 

ст. 25 (1) Конвенції, що такий підрозділ або відомство здатне бути стороною в 

арбітражі (таке повідомлення має надійти в Центр в будь-який час до 

надходження заяви про арбітраж) і (б) приймаюча держава спеціально 

підтвердила згоду, надану підрозділом або агентством, або відмовилася від 

цього права затвердження відповідно до ст. 25 (3) (надаючи можливість 

підрозділу чи агентству самостійно дати згоду на юрисдикцію ІКСІД). 

Позивачу необхідно пояснити наявність згоди в заяві про арбітраж. 

Значна кількість держав визначили згідно зі ст. 25 Конвенції певні 

підрозділи або відомства, у т. ч. державні підприємства (Австралія, Гвінея, 

Кенія, Мадагаскар, Нігерія, Перу, Португалія, Судан, Туреччина, Сполучене 

Королівство). У цих випадках, якщо виникає спір, не виникає питань із 

підтвердженням суб’єктної юрисдикції [155]. З іншого боку, дуже мало держав 

відмовилися від права затверджувати згоду, надану підрозділом чи агентством. 

Щоб забезпечити доступ до ІКСІД в контексті договору інвестора з 

підрозділом держави, варто включити в арбітражне застереження: (а) точне 

найменування відповідного підрозділу чи органу; (б) деталі його призначення 

Договірною державою для цілей ІКСІД і (с) документ, в якому Договірна 

держава дозволила підрозділу або відомству давати згоду на арбітраж ІКСІД, 

або повідомила Центр, що в цьому немає необхідності (Зразкове арбітражне 

застереження ІКСІД 5) [113]. В цьому випадку потрібно розуміти, що така згода 

держави не означає згоду власне держави на юрисдикцію ІКСІД. 
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Останнім часом обговорюється питання чи мають можливість акціонери 

компаній, заснованих відповідно до законодавства приймаючих держав, у разі 

виникнення спору з державою-реципієнтом, пред'явити самостійний позов 

приймаючій державі, незалежно від згоди компанії, в капіталі якої вони беруть 

участь. Основним аргументом на користь позитивної відповіді на це питання є 

те, що участь в капіталі компанії, заснованої на території держави-реципієнта, 

згідно з більшістю сучасних угод про захист інвестицій визнається однією з 

форм інвестицій. Визначення інвестиції зазвичай включає акції. При цьому 

акціонери мають право вимагати компенсації як прямих, так і непрямих збитків 

(збитків, заподіяних діями держави, які завдають шкоди активам компанії і, 

знижуючи її ринкову вартість, тим самим побічно зачіпають частку інвестора в 

акціонерному капіталі компанії), а також пред'являти вимоги незалежно від 

того, чи вони володіють контрольним пакетом акцій і чи здійснюють вони 

інвестиції прямо або через проміжну компанію. Хоча іноді висловлюється 

критика такого підходу, трибунали ІКСІД звичайно вирішували, що 

міноритарні акціонери можуть пред’являти позов в ІКСІД незалежно від 

компанії. В деяких рішеннях навіть зазначалося, що незалежність акціонерів 

визнається за загальним міжнародним правом, і юрисдикція ІКСІД в цих 

справах підтримується історією підготовки Конвенції, доктриною і практикою 

трибуналів ІКСІД (напр., CMS проти Аргентини, Azurix проти Аргентини, 

Enron проти Аргентини, Sempra проти Аргентини, El Paso проти Аргентини, 

Asian Agricultural Products Ltd. проти Шрі Ланки, Goetz проти Бурунді) (п. 48 

та 56) [83].  

Один із основних критиків такого підходу, Закарі Дуглас, вважає, що це 

питання не юрисдикції, а питання прийнятності спору, і якщо справа подана 

акціонерами щодо непрямих збитків, вона має бути неприйнятною, крім 

випадків коли компанія не має jus standi і відмова в розгляді спору становитиме 

відмову в правосудді. Він наголошує на можливості подвійного відшкодування 

збитків і негативних наслідків для кредиторів компанії, у випадку якщо і 
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компанія і акціонери матимуть можливість подати арбітражний позов [46; 58, 

c. 7–10].  

Предметна юрисдикція (ratione materiae) 

Обов’язковою умовою юрисдикції ІКСІД є наявність правового спору, що 

випливає безпосередньо з інвестицій. Конвенція ІКСІД не містить єдиного 

визначення термінів «правовий спір» та «інвестиції». Базуючись на практиці 

Постійної палати міжнародного правосуддя та Міжнародного Суду ООН, 

правовий спір – це спір щодо питання права чи факту, конфлікт правових 

поглядів чи інтересів [194, c. 11]. Під поняттям «правовий спір», трибунали 

ІКСІД розуміли спори щодо існування або обсягу права чи обов’язку або спори 

щодо характеру чи розміру відшкодування, що належить за порушення 

правового обов’язку [200, c. 26].  

Хоча закріплення певних критеріїв поняття «інвестиції» обговорювалося 

під час підготовки Конвенції ІКСІД (зокрема критерій тривалості), розробники 

Конвенції врешті-решт вважали, що закріплення конвенційного визначення 

цього терміна надзвичайно обмежить механізм Конвенції: «Не було зроблено 

жодної спроби визначити термін «інвестиції», зважаючи на основну вимогу 

згоди сторін, а також механізм, за допомогою якого Договірні держави можуть 

заздалегідь повідомити, якщо вони того побажають, класи спорів, які вони 

будуть чи не будуть передавати на розгляд Центру» (ст. 25 (4)) [33, c. 642; 140, 

c. 44]. Визначення «інвестицій» містилося в національному законодавстві 

деяких держав – учасниць Конвенції і між законодавчими положеннями 

існували певні відмінності. Передбачалося, що держави – учасниці Конвенції 

будуть домовлятися, що означають «інвестиції» залежно від конкретних 

обставин. В ст. 25 (4) Конвенції передбачається, що кожна держава в разі 

приєднання до Конвенції може повідомити про клас або класи спорів, які 

передбачається передавати на розгляд ІКСІД.  

Трибунали вирішували, що «спори, що виникають безпосередньо з 

інвестицій» включають суперечки щодо внесків капіталу та інші інвестиції в 

акціонерний капітал компаній і спільних підприємств, а також недольові прямі 
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інвестиції через сервісні контракти, передачі технології, угоди концесії 

природних ресурсів, і проекти будівництва та експлуатації виробничих та 

сервісних об’єктів в державі перебування [200, c. 25–26]. Водночас у значній 

частці справ трибунали відмовляли у визнанні юрисдикції саме на підставі того, 

що наявність інвестиції не була встановлено за договором про захист 

інвестицій чи за Конвенцією ІКСІД. Крім того, у декількох справах 

Генеральний секретар ІКСІД відмовив у реєстрації справи на підставі очевидної 

відсутності юрисдикції через відсутність інвестицій [196, c. 187; 210, c. 471]. 

Більшість ДІД визначають «інвестиції» у широкий спосіб («будь-яке 

майно» або «будь-які інвестиції на території»). Крім того, ДІД часто включають 

приклади, що потрібно розуміти інвестиціями. Деякі ДІД виключають 

інвестиції в конкретних сферах (напр., банківська і страхова діяльність, 

використання земельних, природних ресурсів, власність нерухомості) [17]. 

Наприклад, Гармоза поділяє визначення інвестицій у ДІД на: перший вид 

визначень – невичерпний список з прикладами майна або цінностей, які можуть 

виступати в ролі інвестиції; другий вид визначень – вичерпний список активів, 

які можуть бути кваліфіковані як інвестиції. Третій вид визначень комбінує 

невичерпний список і перелік характеристик, якими повинна володіти 

інвестиція, щоб вважатися такою за змістом міжнародних інвестиційних 

угод [7, c. 18]. 

Другий і третій види визначень трапляються рідше. Щодо третього виду, 

досить часто зустрічаються положення ДІД, в яких визначення інвестиції 

включає вимогу, щоб інвестиції мають були зроблені у відповідності з 

законодавством приймаючої держави.  

Хоча Вашингтонська конвенція не містить визначення інвестиції, поняття 

інвестиції в практиці арбітражів ІКСІД найчастіше піддається подвійному 

дослідженню – відповідно до визначень у договорі про захист інвестицій і 

відповідно до Вашингтонської конвенції. Важливим питанням є те, чи 

Вашингтонська конвенція передбачає додаткові обмеження щодо предметної 

компетенції складу арбітражу, коли спір розглядається відповідно до Конвенції. 
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У ранніх рішеннях ІКСІД у справах на основі ДІД, юрисдикційні 

заперечення щодо визначення інвестицій найчастіше відхилялися арбітражами. 

У справі Fedax проти Венесуели трибунал вирішив, що векселі, випущені 

Венесуелою і придбані позивачем від первісного держателя на вторинному 

ринку складали інвестиції згідно з ДІД між Нідерландами та Венесуелою. 

Трибунал відмовився обмежити поняття інвестицій до класичних форм – 

прямих інвестицій – як стверджувала Венесуела. Трибунал цим рішенням 

відкрив двері непрямим інвестиціям. Він спочатку проаналізував визначення 

інвестицій за Конвенцією, а потім за ДІД і ствердив, що здоровий глузд вимагає 

декілька ознак визначення інвестиції (було названо 5 ознак) [100].  

Праці Е. Гаярда і К. Шроєра також визначили певні елементи визначення 

інвестиції. 

У справі Salini проти Марокко (2001 р.) трибунал ІКСІД вперше чітко 

визначив критерії для визначення інвестиції. Трибунал проаналізував ДІД, а 

потім Конвенцію ІКСІД і визначив, що аналіз має проводитися за 5 

об’єктивними критеріями. Серед перерахованих характеристик або 

особливостей інвестицій для цілей Конвенції (часто називають «тест Саліні»): 

(а) наявність значного внеску; (б) певна тривалість; (в) елемент ризику; 

(г) регулярність доходу; (д) значення для економічного розвитку приймаючої 

держави. Такий критерій як значення для економічного розвитку трибунал 

обґрунтував із Преамбули Конвенції [147].  

На нашу думку, не зовсім правильно, що тест отримав назву «тест 

Саліні», адже схожі ознаки інвестицій були вперше сформульовані в рішенні 

Fedax проти Венесуели.  

Згодом трибунали слідували декільком основним підходам. Пропонуємо 

виділяти два основні підходи до визначення інвестицій за Конвенцією: 

об’єктивний і суб’єктивний. Згідно з першим підходом, Конвенція ІКСІД 

передбачає певне поняття (значення) інвестицій, що може бути пояснене через 

певні характеристики. Наприклад, у справі Malaysian Historical Salvors проти 

Малайзії трибунал зазначив, що визначення інвестиції в Конвенції має певні 
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межі (п. 66) [124]. Різні науковці і практики в сфері інвестиційного арбітражу 

по різному називали цей підхід: визначальний або дедуктивний метод 

(Е. Гаярд), підхід «автолімітів» (М. Ванф), «концептуальний підхід» (зі справи 

Romak проти Узбекистану), підхід «автономного значення» (Б. Легум) [56]. 

При цьому, в межах об’єктивного підходу сформувалося дві основні 

позиції щодо значення об’єктивних характеристик для визначення наявності 

інвестицій. Деякі арбітражні рішення притримувалися думки, що ці 

характеристики не є суворими критеріями, а лише прикладами, які можуть 

допомогти трибуналу оцінити наявність інвестиції [125; 135; 142]. Цей підхід 

можна охарактеризувати як об’єктивний ліберальний підхід. Згідно з рішенням 

Salini проти Марокко критерії мають бути взаємопов’язані і можуть 

трактуватися у гнучкий спосіб. Деякі трибунали аналізували всі елементи в 

сукупності. У справі RSM проти Гренади, в якій було зазначено широку згоду 

щодо критеріїв в практиці трибуналів, трибунал вказав, що ці критерії не є 

абсолютними і мають використовуватися як обмеження і в гнучкий спосіб 

(п. 241) [142]. 

Інші арбітражні рішення притримувалися думки, що ці критерії є 

необхідними елементами і всі вони мають бути встановлені для визначення 

наявності інвестиції [100].  

І для першої і для другої позиції характерно, що трибунали ІКСІД не 

приходять до спільної думки щодо переліку таких характеристик. 

Характеристики інвестиції, запропоновані в доктрині і використовувані в 

арбітражній практиці для оцінки наявності інвестиції за змістом 

Вашингтонської конвенції, найчастіше включають: певну тривалість 

інвестиційного проекту, прийняття інвестором ризику, значущість внеску. 

Деякі трибунали, взявши за основу тест Саліні, вважають необхідними всі 

чотири критерії [146]. Інші – вважають необхідними лише три критерії 

(відмовляючись від «значення для економічного розвитку приймаючої 

держави») [162]; інші – додають критерії такі як регулярність отримання 

прибутку або доходу [108], добросовісність і легальність інвестицій [138]. 
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З іншого боку, є абсолютно протилежний підхід – суб’єктивний – і він 

базується на ДІД і згоді сторін. Цей підхід характеризували по-різному: 

інтуїтивний підхід (Е. Гаярд); «підхід міжнародних угод» (M. Ванф); 

прагматичний підхід (зі справи Romak проти Узбекистану); «який залежить від 

згоди» (Б. Легум). Згідно з цим підходом, в ІКСІД немає визначення інвестицій 

і достатньо проаналізувати, що держави погодилися вважати інвестиціями. 

Суб’єктивний підхід був превалюючим у таких справах як CSOB проти 

Словакії (посилання на конкретну угоду сторін) [81], Gruslin проти Малайзії 

(ст. 25 Конвенції не містить визначення інвестиції; інвестиції мають 

визначатися згідно з умовами міжнародної угоди) (п. 13.6) [137] і Generation 

Ukraine проти України (Конвенція не містить визначення інвестиції; таке 

визначення має бути узгоджене сторонами; широке визначення 

інвестицій) [104]. 

Існують різні позиції щодо питання, чи повинен аналіз визначення 

інвестицій відрізнятися у випадку, якщо спір розглядається за Конвенцією 

ІКСІД, і передбачати додаткові обмеження щодо визначення інвестицій. 

Наприклад, Гармоза приходить до висновку, що використання певних 

характеристик як юрисдикційних вимог (для встановлення предметної 

компетенції складу арбітражу) веде до необґрунтованого обмежувального 

тлумачення Вашингтонської конвенції. Єдиною об’єктивною характеристикою 

інвестиції за змістом Вашингтонської конвенції для нього є значення інвестиції 

для економічного розвитку держави, що приймає інвестицію. Інші 

запропоновані доктриною характеристики інвестиції можуть носити лише 

допоміжну роль. На його думку, склад арбітражу повинен тлумачити термін 

«інвестиція» в контексті кожної конкретної угоди про захист інвестицій і для 

кваліфікації активів інвестора в якості інвестиції склад арбітражу повинен 

застосовувати виключно положення такої угоди. При цьому національне право 

приймаючої держави має застосовуватися для встановлення меж та змісту прав, 

що виступають у якості інвестицій [7]. 
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На нашу думку, суб’єктивний підхід – надто широкий. В угодах про 

захист інвестицій визначення інвестиції часто дуже загальні («будь-яке 

інвестоване майно») (наприклад, ДІД між Україною і Хорватією). Хоча 

практика розгляду справ трибуналами, які слідували суб’єктивному підходу, не 

надто поширювала визначення інвестиції (наприклад, право грошової вимоги 

часто включається у визначення інвестиції у ДІД, при цьому трибунали не 

визнавали договір купівлі-продажу інвестицією) [233], все ж мають бути певні 

об’єктивні характеристики, які обмежують це визначення. Наприклад, 

Модельний ДІД США 2012 року набагато детальніше прописує характеристики 

інвестицій і закріплює тест на зразок комбінації критеріїв зі справ Fedax і Salini, 

тобто визначення інвестиції в цьому ДІД є більш об’єктивним. 

У справі Global Trading Resource Corp. and Globex International проти 

України трибунал послідував об’єктивному підходу до визначення інвестиції 

(відповідно до якого Конвенція ІКСІД містить певне поняття інвестиції, що 

може бути пояснене через певні характеристики) і на підставі попереднього 

заперечення про відсутність юрисдикції відмовив в розгляді на підставі 

Правила 41(5) Арбітражного регламенту ІКСІД, вказавши, що договори на 

закупівлю м’ясних продуктів – чисто комерційні транзакції і право на грошову 

вимогу не є інвестицією [107]. Ця справа стала першою в історії ІКСІД 

справою, в якій у розгляді було відмовлено на підставі Правила 41(5), хоча 

раніше подібні заперечення вже розглядалися (Trans-Global Petroleum проти 

Йордану, Brandes Investment Partners проти Венесуели). Відповідно до цього 

правила, будь-яка із сторін може звернутися до трибуналу на дуже ранній стадії 

арбітражного розгляду, аби він встановив, що «вимога явно не має юридичної 

вартості». 

У справах ІКСІД загальний підхід до визначення інвестицій має бути 

наступний: аналіз має починатися з Конвенції ІКСІД, потім ДІД, адже в 

більшості випадків формулювання інвестицій в ДІД загальне. Тобто аналіз має 

бути двоступеневий, і наявність інвестицій має бути встановлена і за 

Конвенцією ІКСІД і за ДІД. На нашу думку, правильний підхід було 
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сформульовано у справі Romak проти Узбекистану, яка вирішувалася за 

Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ: незважаючи на те, що справа 

розглядається не за Правилами ІКСІД, поняття «інвестиції» щось означає і 

існує певне звичне значення поняття «інвестиції». Для визначення інвестицій 

необхідно аналізувати хоча б наявність внеску, тривалість і прийняття ризику. 

Найважливіше питання, яке викликає суперечності серед прибічників 

об’єктивного підходу – це чи розглядати значення для економічного розвитку 

держави обов’язковим критерієм. Наприклад, Преамбула ІКСІД використовує 

це поняття. У різних рішеннях ІКСІД цей критерій формулювався по-різному: 

як «важливий зв’язок між інвестиціями і економічним розвитком приймаючої 

держави» (Fedax i Salini), «внесок у економічний та соціальний розвиток» (RSM 

проти Гренади), «важливий внесок у економіку приймаючої держави» (Joy 

Mining проти Єгипту), «важливий внесок у економічний розвиток» (Phoenix 

проти Чехії) та інші.  

Висувалися такі аргументи на користь того, щоб значення для 

економічного розвитку не розглядалося як окремий критерій: достатньо, щоб 

інвестиції мали здатність здійснити внесок в економічний розвиток, а не 

практичне досягнення результату; цей критерій вже включений у поняття 

«внесок». У справі Saba Fakes цей критерій було охарактеризовано як бажаний 

наслідок, а не обов’язковий критерій. Держави часто стверджують, що певні 

інвестиції не є інвестиціями, бо не мали наслідком внесок в економічний 

розвиток. Але кожний внесок може мати непряме значення для економічного 

розвитку, і часто саме від політики держави і прийнятих заходів залежить, чи 

інвестиції справлять вплив на економічний розвиток. У справі LESI Dipenta 

проти Алжиру було зазначено, що в кожній конкретній ситуації важко 

визначити, чи відбувся економічний розвиток (п. 13–15) [88]. Арбітри можуть 

бути не в змозі вирішити, чи відбувся і що є економічним розвитком.  

Економічний розвиток неможливо оцінити, тому дотримання цього 

критерію має виводитися із трьох інших критеріїв і вважатися бажаним 

результатом, а не окремим обов’язковим критерієм. У справі Phoenix проти 



	 56	

Чехії критерієм був визнаний «внесок в економіку», а не «економічний 

розвиток». Практично будь-який «внесок» може бути внеском в економіку за 

деякими винятками (наприклад, вексель не має такого значення). 

Крім того, деякі трибунали розглядали чи інвестиції здійснені 

добросовісно. Наприклад, маніпулювання структурою інвестиції, зміна 

структури для отримання доступу до ІКСІД визнається прийнятним, якщо таке 

мало місце до виникнення спору (п. 234–235) [132]. Інакше – це зловживання 

правами. У справі Saba Fakes проти Туреччини добросовісність було визнано не 

критерієм визначення інвестицій, а загальною умовою. 

Легальність інвестицій має бути оцінена на ранньому етапі як елемент, 

що впливає на можливість захисту таких інвестицій (п. 100 та 114) [138]. В 

доктрині і у практиці немає єдиної точки зору щодо тлумачення вимоги 

«легальності» інвестиції (умова юрисдикції чи прийнятності до розгляду чи 

елемент, що має розглядатися при розгляді спору по суті), у т. ч. заборони 

корупції. Крім того, не існує одної точки зору чи легальність інвестицій 

відносити до ratione materiae чи ratione voluntatis. Є декілька позицій: згідно з 

першою, вимога легальності завжди присутня у визначенні інвестиції – якщо 

ДІД містить цю умову щодо юрисдикції чи визначає інвестицію відповідно до 

законодавства приймаючої держави – ця вимога стосується юрисдикції; якщо в 

ДІД нічого не вказано – має розглядатися на етапі розгляду справи по суті 

(напр., рішення Saba Fakes); згідно з другою позицією, вимога легальності 

присутня лише якщо вказана в ДІД (напр., рішення Phoenix). Останні рішення 

щодо питань корупції відмовляли в розгляді на підставі відсутності юрисдикції, 

якщо угода містила вимогу легальності [129]. 

Згідно з іншою точкою зору, якщо певне порушення, що впливає на 

легальність, було вчинене в момент введення інвестицій – то питання має 

розглядатися як питання юрисдикції (наприклад, рішення Hamster проти Гани, 

Fraport проти Філіппін, Phoenix); а у випадку порушення після введення 

інвестицій – питання має розглядатися по суті спору (наприклад, рішення 

Malicorp проти Єгипту).  
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Згідно з поглядами австралійського дослідника Закарі Дугласа, вимога 

легальності існує незалежно від того чи закріплена в конкретній угоді, і ця 

вимога не є питанням юрисдикції (адже не впливає безпосередньо на згоду 

держави), а має розглядатися по суті спору (для того щоб визначити чи 

інвестиції були зроблені легально, треба заслуховувати свідків, оцінювати 

докази). Якщо йдеться про питання публічного порядку (наприклад, корупція, 

незаконне використання дитячої праці) – йдеться про вимоги прийнятності 

(наприклад, справи World Duty Free проти Кенії, Metal-Tech проти 

Узбекистану) [47]. 

На нашу думку, технічні порушення в процесі здійснення інвестицій не 

повинні впливати на юрисдикцію трибуналу, тому їх краще оцінювати на стадії 

розгляду спору по суті. Якщо на початковому етапі введення інвестицій 

залучені питання корупції, їх варто розглядати як питання юрисдикції чи 

прийнятності. 

Трибунали ІКСІД по різному оцінювали вимогу в інвестиційних угодах, 

відповідно до якої інвестиції мають мати місце «на території приймаючої 

держави», у випадку питань з фінансовими інструментами. Наприклад, у справі 

Abaclat проти Аргентини було вказано, що не вимагається фізичного зв’язку з 

приймаючою державою, а достатньо аналізувати загальну сукупність 

інвестиційних операцій і значення для економіки приймаючої держави. 

Трибунали ІКСІД по різному вирішували питання чи арбітражне рішення або 

арбітражна угода може вважатися інвестицією для цілей ДІД і чи невиконання 

арбітражного рішення може бути порушенням ДІД (GEA проти України –

рішення не є інвестицією; Saipem проти Бангладешу, White Industries проти 

Індії – рішенням кристалізуються майнові права, які є інвестицією). 

 

Висновки до Розділу 1 

 

ІКСІД є міжнародною організацією, що входить до групи Світового 

Банку, і провідною арбітражною інституцією (установою), призначенням якої є 
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вирішення спорів між інвестором і державою за допомогою процедур 

примирення та арбітражу. Історія становлення ІКСІД сягає кінця 50-х і початку 

60-х років ХХ ст. Саме Вашингтонська конвенція 1965 року заснувала під 

егідою Світового Банку перший постійно діючий орган з вирішення 

інвестиційних спорів – ІКСІД. Спочатку механізм Конвенції ІКСІД 

застосовувався рідко. Від 1990-х років спостерігалося значне зростання 

кількості справ, які розглядалися в ІКСІД, що було викликано збільшенням 

іноземного інвестування і значним зростанням кількості укладених ДІД і 

багатосторонніх угод про захист інвестицій, які містили посилання на арбітраж 

ІКСІД. Сьогодні спори між іноземними інвесторами і приймаючою державою 

найчастіше розглядаються саме в ІКСІД. 

ІКСІД наділений повною міжнародною правоздатністю і імунітетами, як і 

арбітри і інші особи, які беруть участь у процедурі. ІКСІД не є судом чи 

арбітражним трибуналом (так само як і, наприклад, Постійна палата 

третейського суду чи інші арбітражні установи). ІКСІД адмініструє арбітражі і 

тому може бути охарактеризований як система чи структура, в рамках якої 

відбуваються арбітражі. Власне Центр не здійснює арбітражний розгляд, а 

забезпечує організаційні межі і функціонування арбітражів. Справи в ІКСІД 

розглядаються різними арбітражними трибуналами згідно з Конвенцією та 

Правилами ІКСІД (Адміністративні та фінансові правила, Інституційні правила, 

Арбітражний регламент). Секретаріат ІКСІД забезпечує адміністрування та 

інституційну підтримку арбітражів. Секретаріат також адмініструє арбітражі за 

Правилами ДЗ, до яких не застосовується Конвенція ІКСІД, і надає 

адміністративні послуги щодо справ, які вирішуються на підставі інших 

арбітражних правил. Арбітражний розгляд звичайно проводиться в місці 

знаходження Центру, у Вашингтоні, але слухання можуть відбуватися і в 

іншому місці за згодою сторін. 

Правова природа ІКСІД є унікальною, адже компетенція Центру 

поширюється на спори, що виникають на межі публічного інтересу і приватних 

прав. Стороною таких спорів є держава – особливий суб’єкт, згода на арбітраж 
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якого часто міститься в міжнародних угодах. На відміну від традиційних 

«горизонтальних» спорів між державами або між приватними особами, 

арбітражі ІКСІД розглядають «діагональні» спори між іноземним інвестором і 

приймаючою державою. Особливості правової природи процесу ІКСІД 

включають комплексний характер спорів, які розглядаються арбітражами 

ІКСІД, і автономний характер процесу. Виділено особливості міжнародних 

інвестиційних спорів, які вказують на комплексний характер цих спорів: 

змішаний суб’єктний склад; міжнародний арбітраж як найпоширеніший спосіб 

захисту прав інвесторів; змішаний механізм формування арбітражної угоди; 

різні джерела гарантій захисту інвестицій і джерела згоди на арбітраж 

(найчастіше – ДІД); різні комбінації національного права і міжнародного 

публічного права становлять право, що застосовується до вирішення спорів по 

суті; відсутність вимоги про вичерпання наявних засобів захисту у приймаючій 

державі (за замовчуванням). Звертається увага на комплексний характер 

міжнародного інвестиційного права, норми якого звичайно створюються в 

результаті узгодження волевиявлення держав і для якого характерна сукупність 

публічно-правових і приватно-правових методів регулювання. 

Механізм Конвенції має гібридний характер, адже поєднує в собі 

юрисдикційні і процедурні особливості обох систем – публічного 

(міждержавного) і приватного (комерційного) міжнародного арбітражу. 

Конвенція робить можливим застосування міжнародного права безпосередньо 

до відносин між державою і інвестором. Методи дипломатичного захисту не 

застосовуються і за загальним правилом відсутня вимога про вичерпання 

національних засобів захисту. В арбітражі ІКСІД унікальною є комбінація 

приватно-правових принципів розгляду спору з участю держави у процесі і 

публічним інтересом, який завжди присутній в інвестиційному арбітражі. 

Арбітражні рішення не підлягають перегляду національними судами, і мають 

прямо виконуватися на території держав-учасниць Конвенції.  

На нашу думку, інститут міжнародного інвестиційного арбітражу і 

особливо арбітраж ІКСІД варто розглядати в контексті міжнародного 
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публічного права. Зокрема, арбітраж ІКСІД заснований на міжнародному 

договорі (Конвенції ІКСІД) і статус ІКСІД визначається міжнародним 

публічним правом. Процедура регулюється виключно Конвенцією ІКСІД та 

Правилами ІКСІД. Згода на арбітраж найчастіше міститься в міжнародних 

інвестиційних угодах, які також виступають основним джерелом норм, що 

регулюють інвестиційну діяльність. Крім того, участь держави, публічний 

інтерес, порівняна прозорість, доступність арбітражних рішень громадськості 

та автономний характер процесу вказують на публічно-правову природу. 

Практично в кожному арбітражному провадженні заявляється 

заперечення проти наявності компетенції складу арбітражу, тому визначення 

юрисдикції має ключове значення для подальшого вирішення спору. 

Юрисдикція ІКСІД визначається у ст. 25 Конвенції і включає консенсуальну, 

суб’єктну і предметну юрисдикції. Основними є три критерії: згода сторін на 

арбітраж ІКСІД, суб’єктний склад відповідно до ст. 25 Конвенції, правовий 

спір, що випливає безпосередньо з інвестицій.  

Особливістю консенсуальної юрисдикції ІКСІД є те, що лише факт 

ратифікації, приєднання або схвалення державою Конвенції не є виявом згоди 

на арбітраж ІКСІД. Спосіб надання згоди на арбітраж залежить від джерела 

такої згоди і виду арбітражу (арбітраж на основі договору і арбітраж без 

договору). В арбітражах «без договору» (на основі інвестиційних угод чи 

національного законодавства) сторони висловлюють свою згоду на арбітраж 

ІКСІД в два етапи: 1) згода держави закріплюється в національному 

законодавстві чи міжнародних інвестиційних угодах; 2) інвестор погоджується 

на арбітраж шляхом подання заяви про арбітраж до ІКСІД, надсилання листа 

про таку згоду чи повідомлення про спір, укладення письмової угоди з 

державою з посиланням на відповідне національне законодавство, або 

виконання дій, передбачених в самому законодавстві. В арбітражах, які 

виникають на основі договору, згода може бути закріплена в арбітражному 

застереженні в інвестиційному контракті, в окремій арбітражній угоді або в 

окремих документах. Трибунали строго оцінюють наявність згоди і аналізують 
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буквальний текст відповідного положення на предмет того, чи створює таке 

положення зобов’язання вирішити спір шляхом арбітражу ІКСІД. 

Особливістю суб’єктної юрисдикції є те, що громадянство фізичних осіб 

повинно відповідати як негативним (не громадянин приймаючої держави), так і 

позитивним (громадянин держави-учасниці на дату досягнення згоди про 

передачу спору для вирішення шляхом арбітражу і на дату реєстрації заяви) 

вимогам щодо національності. В Конвенції ІКСІД не вказані шляхи визначення 

національності юридичної особи. Практика свідчить про визнання наступних 

традиційних критеріїв визначення національності корпорацій за міжнародним 

та національним правом – місце заснування юридичної особи, місце ведення 

бізнесу та місце знаходження штаб-квартири. Склад арбітражу строго 

застосовує критерії національності, встановлені в міжнародних інвестиційних 

угодах. Угода щодо національності юридичної особи між інвестором та 

приймаючою державою (наприклад, про застосування критерію контролю) 

може бути значним фактором при визначенні національності інвестора.  

Особливістю предметної юрисдикції є те, що правовий спір повинен 

випливати безпосередньо з інвестицій, проте Конвенція ІКСІД не містить 

визначення терміну «інвестиції». Зважаючи на те, що угоди про захист 

інвестицій зазвичай містять широке визначення інвестиції, пропонується, що 

спочатку потрібно проаналізувати, чи виконано вимоги ст. 25 Конвенції. 

Підходи до визначення інвестиції за Конвенцією включають: об’єктивний 

(режим ІКСІД передбачає певне поняття інвестицій, що може бути пояснене 

через певні характеристики) і суб’єктивний (в ІКСІД немає визначення 

інвестиції і достатньо проаналізувати, що держави погодилися вважати 

інвестиціями в міжнародних інвестиційних угодах) підходи. В доктрині і 

практиці немає чіткого переліку критеріїв, які вказують на наявність інвестиції. 

Суперечливими критеріями є внесок в економічний розвиток, легальність 

інвестицій, добросовісність. На нашу думку, має існувати певне звичне 

значення поняття «інвестиції». Для визначення інвестицій необхідно 

аналізувати наявність внеску, тривалість і прийняття ризику. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ІКСІД 

 

2.1 Особливості арбітражних процедур ІКСІД 

 

Іноземний інвестор має декілька процедурних способів вирішення 

інвестиційного спору шляхом міжнародного арбітражу. Інвестиційні договори, 

як правило, надають можливість вибору між Правилами ІКСІД, Додаткового 

засобу ІКСІД, Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ, Правилами 

Арбітражного інституту Торгової палати в Стокгольмі та Міжнародного 

арбітражного суду Міжнародної торгової палати в Парижі [237].  

При виборі механізму вирішення спору варто проаналізувати переваги та 

недоліки різних механізмів. Як справедливо зазначив К. Шроєр, перспектива 

дієвого засобу захисту впливатиме на поведінку сторін (запобігання дій, які 

можуть мати наслідком провадження) і збільшує можливість мирового 

врегулювання спору [209, c. 9–10]. Проаналізуємо ефективність арбітражного 

механізму ІКСІД.  

Арбітражна процедура врегульована Конвенцією ІКСІД і набором Правил 

(регламентів ІКСІД) 2006 року. У той час як положення Конвенції обов’язкові і 

не можуть бути змінені сторонами, Правила забезпечують гнучкість процедури, 

адже угодою сторін вони можуть бути змінені або сторони можуть відійти від 

деяких правил, що передбачено в самих Правилах. 

Арбітражі ІКСІД відрізняються від інших інвестиційних арбітражів тим, 

що вони підлягають процедурному режиму, встановленому міжнародним 

договором – Конвенцією ІКСІД. Арбітражний процес в рамках ІКСІД 

відбувається на підставі міжнародного публічного права. Механізм Конвенції 

передбачає справді «міжнародний» спосіб вирішення спорів, заснований 

міжнародним договором для держав-учасниць та громадян цих держав 

(інвесторів в інших державах – учасницях Конвенції). Механізм ІКСІД часто 
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визначають як автономний або ж самодостатній (sui generis), тобто незалежний 

від національних систем права інвестора і приймаючої держави [180, c. 271].  

Стаття 26 Конвенції ІКСІД встановлює презумпцію, що згода сторін на 

передачу спору для вирішення методом арбітражу ІКСІД означає відмову від 

використання інших засобів вирішення спорів і таким чином виключає інші 

способи вирішення спорів. Коли процедуру ІКСІД розпочато, національні суди 

не можуть прийняти до розгляду справу щодо того ж предмета спору. Єдиним 

винятком із цього правила є випадок, коли держава визначає попереднє 

звернення до національних адміністративних або судових засобів вирішення 

спорів обов’язковою умовою для початку процедури згідно з Конвенцією 

(ст. 26 Конвенції) (напр., справа Ambiente Ufficio проти Аргентини). 

Положення, закріплене в ст. 26 Конвенції, не виключає можливості сторін 

домовитися про інший спосіб вирішення конкретного спору.  

Відповідно до ст. 27 Конвенції ІКСІД, держави-учасниці не можуть 

надавати дипломатичний захист чи звертатися з позовами міжнародно-

правового характеру щодо спорів між її особами і іншою державою-учасницею 

Конвенції, крім випадків, коли інша держава-учасниця не виконує рішення 

ІКСІД по відношенню до цього спору. 

Існує декілька точок зору щодо права, що регулює процедуру арбітражу 

(lex loci arbitri або lex arbitri) в «змішаних» арбітражах [42; 174]. За правилами, 

які використовуються в міжнародних комерційних арбітражах, сторони 

звичайно обирають місце арбітражу або, у випадку відсутності згоди сторін, 

конкретні правила визначатимуть спосіб визначення місця арбітражу. Місце 

відповідно визначатиме право, що застосовується до розгляду спору (lex 

arbitri). Деякі інвестиційні арбітражі таким правом визначали право держави 

місця арбітражу, а деякі арбітражні рішення трибуналів ІКСІД, як наприклад 

ARAMCO 1958 року, підпорядковували процедуру арбітражу міжнародному 

праву, наче йшлося про міждержавний арбітраж [25, c. 117]. 

На відміну від міжнародних комерційних арбітражів і інших 

інвестиційних арбітражів, коли суди мають «наглядові повноваження» 
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(формування арбітражного трибуналу, визначення тимчасових заходів і 

перегляд арбітражних рішень), у випадку ІКСІД, місце арбітражу не має 

значення і суди не мають таких повноважень і не можуть втручатися у процес 

розгляду спору. Навпаки національні суди повинні відмовляти у розгляді 

питань щодо призначення чи позбавлення повноважень арбітрів, тлумачення 

арбітражної угоди, процедури розгляду, встановлення тимчасових заходів чи 

перегляду рішення. Рішення ІКСІД не підлягають перегляду національними 

судами, а лише конкретним заходам, передбаченим у Конвенції ІКСІД. Лише в 

окремих справді обмежених випадках національні системи права можуть 

справляти певний вплив на арбітражі ІКСІД, і ці випадки стосуються в 

основновному виняткових випадків приведення рішення у виконання, а не 

власне арбітражного процесу, наприклад у випадку відсутності добровільного 

виконання арбітражного рішення державою. 

Процедурні правила в Конвенції та інших базових документах ІКСІД 

спрямовані на створення досить «автономної системи із внутрішнім наглядовим 

механізмом», що повторює роль судів у місці арбітражу, тому сфера дії lex 

arbitri і внутрішнього права інших держав надзвичайно обмежена [46, c. 113]. 

Варто зазначити, що задля гарантій невтручання з боку національних судів 

бажано мати місце проведення слухань в державі-учасниці Конвенції. 

Звичайно вважається, що міжнародне право є lex arbitri для арбітражів 

ІКСІД, і процедура за Конвенцією і Правилами ІКСІД делокалізована і 

незалежна від будь-якого національного права, у тому числі права місця 

арбітражу («де-націоналізована») [43, c. 257]. Тут потрібно розуміти, що 

йдеться лише про арбітражі за Конвенцією і Правилами ІКСІД, адже Конвенція 

ІКСІД не поширюється на арбітражі за Правилами Додаткового Засобу, які 

підпадають під регулювання lex arbitri.  

Один із провідних дослідників міжнародного інвестиційного права і 

інвестиційного арбітражу Закарі Дуглас, визнаючи, що арбітражі ІКСІД більш 

«міжнародні» в частині процедури арбітражного розгляду і перегляду 

арбітражних рішень, вважає, що така відокремленість від «муніципальних 
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систем права» не абсолютна, тому не можна вважати арбітраж ІКСІД повністю 

автономним чи самодостатнім [46, c. 121]. 

Справді існують обмежені ситуації, коли внутрішні правові системи 

справляють певний вплив на арбітражі ІКСІД. Наприклад, якщо одна із сторін 

спору, в порушення ст. 26 Конвенції ІКСІД, розпочала паралельну процедуру в 

національному суді, цим судом будуть застосовані правила про відмову в 

позові, що є частиною внутрішнього процесуального права держави. 

Деякі держави-учасниці Конвенції у власних нормативних актах, 

прийнятих згідно зі ст. 69 з метою забезпечення дії Конвенції на своїй 

території, зробили застереження про можливість застосування деяких 

процедурних правил внутрішнього права до арбітражів ІКСІД. Крім того, існує 

можливість і вже були випадки, коли арбітражне застереження в 

інвестиційному договорі містило положення про арбітраж за правилами ІКСІД 

у поєднанні із застосуванням права місця арбітражу, наприклад у справі Electric 

Independent Power проти Танзанії [156, c. 239–240]. 

Розглянемо особливості арбітражної процедури в ІКСІД. 

Арбітражне провадження в ІКСІД включає такі етапи:  

1. Подання і реєстрація заяви і початок процедури. 

2. Формування арбітражного трибуналу. 

3. Письмова стадія. 

4. Усна стадія. 

5. Винесення рішення. 

Також потрібно виділяти стадії перегляду і виконання арбітражного 

рішення, які, на нашу думку, варто характеризувати як факультативні в ІКСІД, 

адже в переважній більшості справ сторони не подають заяву про перегляд, і 

сторони зазвичай виконують арбітражне рішення добровільно. 

Початок процедури регулюється окремими Правилами щодо початку 

арбітражної процедури (Інституційними Правилами). Заява про арбітраж може 

подаватися інвестором і в деяких випадках державою або підрозділом чи іншою 

державною організацією. Заява про арбітраж повинна включати інформацію 
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про спір (питання, щодо яких існує спір), сторони (ім’я, контакти, громадянство 

або національну приналежність позивача на дату згоди, і підтвердження про 

відсутність національної приналежності держави сторони спору; у випадку 

якщо юридична особа має таку національну приналежність – підтвердження 

угоди сторін, що таку юридичну особу вважатимуть юридичною особою іншої 

держави; якщо стороною є підрозділ держави або інша державна організація – 

підтвердження, що їх було визначено до ІКСІД або що держава надала згоду на 

їх участь) і згоду на арбітраж (дата згоди і документи, в яких міститься згода), а 

також підтвердження, що позивач вчинив всі необхідні дії, щоб санкціонувати 

заяву, і довіреність юридичного радника (ст. 36 (2) Конвенції, Правила 2 та 3 

Інституційних Правил). Позивач повинен сплатити інституційний збір в розмірі 

25 тис. доларів США.  

По отриманні заяви ІКСІД надсилає позивачу підтвердження про 

отримання заяви. Генеральний секретар передає заяву з супроводжуючими 

документами іншій стороні в якомога коротший строк після отримання оплати 

збору. Згідно зі ст. 36 (3) Конвенції і Правилом 5 Інституційних Правил після 

отримання заяви про арбітражне провадження Генеральний секретар ІКСІД має 

в якомога коротший строк зареєструвати таку заяву або відмовити в реєстрації, 

якщо на основі інформації в заяві спір явно знаходиться поза юрисдикцією 

ІКСІД. Звичайно процес реєстрації займає менше чотирьох тижнів. На практиці 

ця стадія може тривати від декількох тижнів до декількох місяців, особливо 

якщо ІКСІД запитує додаткову інформацію чи матеріали у зв’язку з сумнівами 

щодо юрисдикції [9, c. 41]. 

ІКСІД переглядає заяву і може відмовити в реєстрації тільки на тій 

підставі, що справа знаходиться «явно/очевидно поза юрисдикцією» ІКСІД 

(Інституційне Правило 6 (1) і ст. 36 (3) Конвенції). Це особливість процедури 

ІКСІД. Відповідач може подати попередні зауваження щодо того, чи спір 

знаходиться явно поза межами юрисдикції, хоча від позивача не вимагається 

доказів протилежного. Випадки відмови в реєстрації дуже рідкісні і сумніви 

щодо юрисдикції вирішуються на користь реєстрації справи. Генеральний 
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секретар може відмовити в реєстрації, якщо відсутність юрисдикції настільки 

очевидна, що не потребує розгляду трибуналу (напр., відсутність ратифікації 

Конвенції ІКСІД приймаючою державою, відсутність правового спору) [209, 

c. 449–450, 461, 933]. Повідомлення про реєстрацію надсилається сторонам і не 

передбачається можливість оскаржити реєстрацію або відмову Генерального 

секретаря зареєструвати заяву. 

Формування арбітражного трибуналу. Стаття 37 Конвенції передбачає, 

що призначення арбітрів для вирішення конкретної справи здійснюється 

безпосередньо сторонами спору. Справи в ІКСІД розглядаються одним 

арбітром або непарною кількістю арбітрів. Найчастіше справи вирішують три 

арбітри. Якщо сторони не можуть погодитися щодо вибору арбітрів, як 

відбувається у більшості випадків, кожна із сторін призначає по одному 

арбітру, і тоді третій арбітр – президент трибуналу – призначається за згодою 

сторін. Арбітри можуть призначатися зі списку арбітрів ІКСІД так і поза 

списком. Особи призначаються до списку арбітрів на 6 років з правом 

переобрання. Кожна держава має право призначити по 4 особи, а Голова 

Адміністративної ради – 10 осіб, які мають бути громадянами різних держав і 

представляти основні правові системи і світові економіки. Україна призначає 

своїх представників відповідно до Указів Президента України «Про 

призначення представників від України до списків Посередників та списків 

Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів». 

Якщо трибунал не створено протягом 90 днів з дати надсилання сторонам 

повідомлення про реєстрацію, Голова Адміністративної ради ІКСІД наділений 

повноваженнями після консультацій зі сторонами призначити будь-якого 

арбітра, не обраного сторонами, із затвердженого інституцією списку арбітрів 

(ст. 38). Якщо одна із сторін не бере участі в формуванні трибуналу як вираз 

неналежної процесуальної поведінки, це правило забезпечує подальше 

арбітражне провадження. 

У вересні 2009 року Центр затвердив нові зміни до Правил і новий 

механізм для випадків, коли ІКСІД має призначити арбітрів згідно зі ст. 38 
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Конвенції. Механізм став схожим на процедури в інших арбітражних 

інституціях. Спочатку ІКСІД поширює список із трьох кандидатів 

(необов’язково із списку арбітрів). Якщо сторони приходять до згоди щодо 

певного кандидата, ІКСІД його призначає і не буде застосовувати процедуру 

ст. 38.  

Відповідно до ст. 39 Конвенції, якщо кожен член трибуналу 

призначається за згодою сторін, то немає обмежень щодо громадянства 

арбітрів. У випадку відсутності такої згоди і призначення арбітра (арбітрів) 

Головою Адміністративної ради ІКСІД, призначений таким чином арбітр не 

може бути громадянином держави сторони спору чи держави національності 

інвестора.  

Згідно з Правилом 6 Арбітражного регламенту, стадія завершується 

прийняттям арбітрами призначення, про що сторонам повідомляє Генеральний 

секретар. Арбітри не зобов’язані приймати призначення і можуть мотивувати 

відмову різними причинами. Згідно з Правилом 6, перед або під час першої 

сесії, арбітри повинні підписати “декларацію про незалежність” і повідомити 

про свої минулі чи теперішні зв’язки зі сторонами і будь-які інші обставини, 

через які їхнє незалежне судження може бути поставлене під сумнів стороною. 

Такий суб’єктивний стандарт було впроваджено зі змінами 2006 року і він 

близький до стандартів в арбітражних правилах, які застосовуються для 

комерційного арбітражу. 

Формування арбітражного трибуналу є надзвичайно важливим для 

розгляду спору і винесення рішення. При обранні арбітрів сторони мають 

враховувати їх професійний досвід, з якої системи права вони походять, 

позицію по конкретних питаннях, які будуть розглядатися. Крім того, 

формування трибуналу неналежним чином – одна з підстав для скасування 

рішення, тому важливо, щоб не було порушень під час формування трибуналу. 

Зазвичай під час першої сесії сторонам пропонується підтвердити, що 

формування трибуналу відбулося належним чином, щоб потім не було 

оскарження на цій підставі [210, c. 936]. 
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Позитивним елементом формування трибуналу в ІКСІД є те, що 

Арбітражний регламент ІКСІД є сприятливим для держав: за відсутності угоди 

про спосіб формування трибуналу, правило за замовчуванням дає державам 

принаймні 90 днів, щоб обрати арбітра, що набагато раціональніше, ніж строки 

за іншими арбітражними правилами. Уряду звичайно необхідно більше часу, 

щоб розподілити відповідальність, обрати юридичних представників тощо. 

В арбітражній спільноті ІКСІД відбувалася дискусія щодо того, аби 

відмовитися від призначень сторонами членів арбітражних судів, зважаючи на 

те, що сторони призначають арбітрів, які схильні до прийняття певного рішення 

по конкретних питаннях [171, c. 5; 193]. На нашу думку, кожна зі сторін 

повинна мати право на обрання хоча б одного члена арбітражного суду. 

З іншого боку, призначення президента трибуналу Головою 

Адміністративної ради ІКСІД (фактично – Генеральним секретарем ІКСІД) у 

випадку відсутності згоди сторін є скоріше недоліком процедури ІКСІД. На 

нашу думку, таке призначення повинно здійснюватися незалежним 

колегіальним органом. 

Відвід (дискваліфікація) арбітрів в системі ІКСІД має певні особливості. 

Згідно зі ст. 57 Конвенції підставами відводу є невідповідність вимогам у 

ст. 14 (1) ...і секції 2 глави IV (вимоги до громадянства) Конвенції ІКСІД. 

Висловлювалася думка, що стандарти «незалежного судження» і 

«неупередженості», що містяться у ст. 14 Конвенції ІКСІД, у поєднанні з 

положеннями ст. 57 Конвенції ІКСІД, що передбачає «явну відсутність» цих 

якостей, створили більш високий стандарт для відводу, ніж звичайні колізійні 

норми [171, c. 7; 210, c. 1202]. На нашу думку, стандарт щодо незалежності 

арбітрів в ІКСІД не повинен відрізнятися від національних судів чи 

комерційного арбітражу. Суб’єктивний стандарт, запроваджений зі змінами 

2006 року (Правило 6), наблизив стандарт ІКСІД до стандартів комерційного 

арбітражу. 

Після отримання коментарів протилежної сторони щодо пропозиції іншої 

сторони заявити відвід арбітру, рішення про відвід приймається арбітрами, 
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питання про відвід яких не розглядається. Якщо голоси розділилися порівну, 

питання вирішується Головою Адміністративної ради ІКСІД. Це особливість 

ІКСІД, адже в арбітражах за іншими правилами такі питання зазвичай не 

вирішуються іншими арбітрами, які входять до конкретного трибуналу. 

Процедура ставить двох арбітрів у досить незручне становище при прийнятті 

рішення про відвід одного зі своїх колег, роблячи відвід менш імовірним. 

У випадках, коли між арбітрами є розбіжності щодо питання відводу, питання 

передається на розгляд Голови Адміністративної ради ІКСІД для прийняття 

рішення. Можливою перспективою є те, що пропозицію про відвід буде 

відхилено, і справу поновлять з усіма трьома арбітрами, але атмосфера серед 

членів трибуналу може бути менш гармонійною. 

Якщо відвід заявлений по відношенню до двох членів трибуналу або 

одноосібному арбітру, то питання передається на розгляд Голови 

Адміністративної ради ІКСІД – фактично вирішується Генеральним секретарем 

ІКСІД, тобто особою, яка здійснила призначення. В цьому випадку можуть 

виникати сумніви, що Генеральний секретар вирішить питання відводу 

позитивно для сторони, яка заявила відвід.  

Отже, процедура відводу в ІКСІД має недоліки: рішення про відвід 

приймається арбітрами, питання про відвід яких не розглядається, а у випадках 

відсутності згоди між арбітрами і заявлення відводу одноосібному арбітру або 

більшості складу трибуналу – Головою Адміністративної Ради ІКСІД 

(фактично – Генеральним секретарем ІКСІД), а не незалежним колегіальним 

органом. 

Не пізніше ніж 30 днів після формування арбітражного трибуналу і в 

будь-якому разі перед першою сесією трибуналу держава може подати 

попереднє заперечення, що заява явно не має юридичного сенсу (Правило 41 (5) 

Арбітражного регламенту). Це також є особливістю процедури ІКСІД, адже 

Правило 41 (5) ІКСІД є унікальним і сприяє ефективності процесу і 

процесуальній економії (наприклад, справа Global Trading проти України). При 

цьому сторона, що заявляє попереднє заперечення, повинна чітко визначити 
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підстави для заперечення, а інші сторони мають можливість відповісти. 

Трибунал повинен повідомити  сторони про своє рішення під час першої сесії 

або невдовзі після неї. Якщо трибунал визначить, що всі вимоги явно не мають 

юридичного сенсу, то розгляд справи завершується шляхом винесення 

арбітражного рішення про це. 

Перша сесія трибуналу відбувається протягом 60 днів після формування 

арбітражного трибуналу, якщо сторони не погодились про інше (Правило 13 (1) 

Арбітражного регламенту). Питання, які розглядаються, включають мову 

арбітражного розгляду, послідовність письмових подань, тривалість різних 

процесуальних дій, процесуальний графік, правила сертифікації документів 

(Правило 30 Адміністративних і фінансових правил). Питання про кворум 

вирішується на першій сесії трибуналу. Також сторони можуть клопотати про 

те, щоб питання юрисдикції розглядалися окремо; держава може клопотати, 

щоб відповідач подав меморандум і докази перед тим, як він подасть відповідь 

по юрисдикції. 

Так само як і на етапі початку процедури арбітражу, на стадії розгляду 

спору, допомога національних судів зазвичай не потрібна, адже всі питання 

процедури або передбачені Арбітражним регламентом ІКСІД, або вирішуються 

трибуналом у ході розгляду справи. Згідно зі ст. 44 Конвенції, якщо сторони не 

домовились про інше, арбітражний розгляд здійснюється в порядку, 

передбаченому розділом 3 Конвенції і Арбітражним регламентом ІКСІД. 

Арбітражний трибунал самостійно вирішує процедурні питання, які не 

врегульовані Конвенцією чи Арбітражним регламентом або іншими правилами, 

про які домовилися сторони. Зокрема арбітражному трибуналу не потрібна 

підтримка національних судів для отримання доказів. 

Як правило, процедура розгляду спору в ІКСІД включає письмову і усну 

стадії. Ці стадії притаманні етапам розгляду заперечень проти юрисдикції, 

застосування тимчасових заходів, розгляду справи по суті і скасування рішення. 

Сторони можуть домовитися і про інший порядок розгляду (наприклад, без 

усних слухань).  
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Письмова стадія включає подання заяви про арбітражне провадження і 

після формування трибуналу – письмових позицій сторін (меморандум, 

контрмеморандум, репліка, дупліка) (Правило 31 Арбітражного регламенту). 

В деяких випадках сторони мають можливість подати письмові пояснення після 

усних слухань. Згідно з Правилом 24 Адміністративних і фінансових правил 

письмові подання направляються через Генерального секретаря, який 

організовує поширення копій. 

Питання юрисдикції можуть розглядатися окремо або разом із розглядом 

справи по суті (Правила 41 (3) та 41 (4) Арбітражного регламенту ІКСІД). Якщо 

питання юрисдикції розглядаються окремо, такий розгляд може включати два 

раунди письмових подань разом із поданням доказів, усне слухання, письмове 

подання після слухання і власне рішення трибуналу. 

Наступний розгляд може включати розгляд справи по суті (питання 

відповідальності) і окрему стадію визначення збитків. Вони так само можуть 

включати декілька раундів письмових подань і усні слухання. Крім того, 

можуть подаватися письмові подання по арбітражних витратах (на розсуд 

трибуналу).  

Письмові подання і структура викладу – надзвичайно важливі в процедурі 

ІКСІД. Наприклад, у справі Generation Ukraine проти України трибунал 

звернув увагу на «повторюваність і юридичну непослідовність» письмового 

викладу позивача, що вплинуло на розподіл арбітражних витрат у рішенні. 

Варто посилатися для підтримки своєї позиції на рішення інших міжнародних 

судів і трибуналів і на доктрину, праці основних юристів, які хоч не є 

джерелами права, але широко використовуються трибуналами для 

обґрунтування рішення. 

Відповідно до ст. 45 Конвенції, якщо одна із сторін спору не подасть 

процесуального представлення або не з’явиться на слухання, це не зупиняє 

провадження і не впливає на обов’язкову силу рішення. Неявка сторони чи 

непредставлення справи стороною не означає прийняття аргументів іншої 
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сторони. Так само як і при формуванні трибуналу, це правило забезпечує 

подальше арбітражне провадження і юридичну силу рішення. 

Розгляд спору відбувається шляхом усного засідання. В деяких випадках 

організаційне засідання може бути проведено шляхом відео-конференції. 

Правило 32 Арбітражного регламенту передбачає, що усна стадія полягає у 

заслуховуванні показань сторін, їх представників, радників і адвокатів, свідків і 

експертів. Трибунал визначає послідовність виступів. Арбітри можуть ставити 

питання сторонам, їх представникам і адвокатам. Чітко не врегульовано чи 

сторона може під час усної стадії використовувати аргумент, який не 

використовувався під час письмової стадії, але на практиці таке допускається 

(п. 19.4) [137]. Після слухання трибунал може направити питання сторонам і 

запропонувати відповісти в письмовий чи усний спосіб.  

Згідно з Правилом 33 Арбітражного регламенту сторони повинні надати 

інформацію щодо доказів, які вони будуть представляти, і доказів, які вони 

будуть клопотати про надання іншою стороною, протягом визначеного 

трибуналом часу. Згідно зі ст. 43 Конвенції трибунал має право запросити 

сторони подати документи чи інші докази. Сторона може запитувати іншу 

сторону про представлення певних документів. Правила 35 і 36 Арбітражного 

регламенту регулюють процедуру допуску свідків і експертів на слухання. 

Наприклад, у рішенні Tradex проти Албанії було зазначено, що проста 

письмова заява свідка є достатньою [159, c. 85]. 

Стаття 47 Конвенції і Правило 39 Арбітражного регламенту ІКСІД надає 

повноваження арбітражному трибуналу, якщо він вважатиме за необхідне у 

зв’язку з обставинами справи, рекомендувати сторонам будь-які тимчасові 

заходи, спрямовані на забезпечення прав сторін. Арбітражний трибунал може 

рекомендувати тимчасові заходи як за клопотанням сторони, так і за власною 

ініціативою. Трибунали скористаються таким повноваженням, якщо вони 

встановлять, що певний захід є необхідним, терміновим і має бути прийнятий з 

метою запобігти непоправній шкоді. Згідно зі змінами до Правил 2006 року 

сторона може подати запит про тимчасові заходи вже після реєстрації заяви, що 
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дозволяє Генеральному секретарю встановити розклад для подачі письмових 

подань ще до або під час формування арбітражного трибуналу. 

З іншого боку, згідно з Правилом 39 (6) Арбітражного регламенту ІКСІД, 

сторони можуть звертатися до національних судів та інших уповноважених 

органів із клопотанням про тимчасові заходи перед або після початку 

процедури арбітражу. Така можливість часто передбачається у двосторонніх 

договорах про захист інвестицій. Національні суди матимуть компетенцію 

призначати тимчасові заходи тільки в випадку домовленості сторін. 

Огляд основних елементів процедури ІКСІД показує, що особливістю 

процесу ІКСІД є його гібридний характер. Режим ІКСІД поєднує в собі 

елементи міжнародних та внутрішньодержавних комерційних арбітражів і 

міждержавних арбітражів. Він запозичує багато правил процедури, розвинених 

в контексті комерційних арбітражів. Проте арбітражний процес в ІКСІД 

відбувається на підставі міжнародного публічного права і має більш самостійну 

і автономну природу у порівнянні з іншими механізмами вирішення 

інвестиційних спорів. Процедура є достатньо гнучкою і забезпечує 

автономність сторін у спорі, що також характерно міждержавним арбітражам. 

Особливістю арбітражно-правого механізму ІКСІД, що свідчить про його 

частково публічно-правову природу, є прозорість діяльності ІКСІД. ІКСІД 

запровадив практику публікації короткої інформації про всі зареєстровані в 

Центрі справи. Базова інформація про арбітражі, адміністровані Центром, 

зокрема інформація про існування справи, сторін, їх представників, предмет 

спору і рух зареєстрованих справ публікується на сайті і в річних звітах ІКСІД 

(згідно з Правилами 22 (1) i 23 Адміністративних і фінансових правил). Сайт 

ІКСІД з квітня 2008 року включає інформацію про процедурний рух справ, які 

знаходяться на розгляді. Отже, на відміну від багатьох арбітражів не-ІКСІД, 

інформація про наявність і хід справ в ІКСІД доступна громадськості.  

Стаття 48 Конвенції дозволяє публікацію тексту рішення за умови згоди 

на це сторін. ІКСІД активно заохочує сторони надавати згоду на публікацію 

арбітражних рішень [200, c. 16]. Сторони найчастіше погоджуються на 
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публікацію рішень, тому більшість рішень можна прочитати на сайті ІКСІД. 

Крім того, Правило 48(4) Арбітражного регламенту (згідно зі змінами 

2006 року) передбачає обов’язкову публікацію “уривків юридичного 

обґрунтування” рішень. Також трапляється, що сторони публікують рішення в 

односторонньому порядку, адже Правила ІКСІД не обмежують таку 

можливість.  

Як і в арбітражах за іншими арбітражними правилами, слухання в ІКСІД 

звичайно закриті і письмові подання сторін – конфіденційні. Для присутності 

осіб, які не є сторонами, їх представниками, секретарем трибуналу, 

допоміжним персоналом, свідками і експертами, потрібна згода сторін 

(Правило 32 (2)). 

У вимогах приватності і конфіденційності, з одного боку, і необхідності 

розкриття певної (публічної) інформації (зважаючи на особливу сторону – 

державу), з іншого боку, виявляється конфлікт між приватною природою 

арбітражу і публічною природою питань, які часто розглядаються в 

міжнародному інвестиційному арбітражі. Довгий час обговорювалося питання 

чи конфіденційність і можливість публікування рішення тільки за згодою 

сторін сприяє легітимності і створенню цілісної і несуперечливої практики 

розгляду інвестиційних спорів змішаними арбітражами. Практичне значення 

підвищеної прозорості полягає в тому, що зважаючи на те, що інформація про 

процес в ІКСІД більш доступна громадськості, ніж в арбітражах за іншими 

арбітражними правилами, інвестори в потенційному спорі (на переговорах) 

матимуть певну перевагу. Все ж висловлювалися різні думки щодо 

необхідності підвищення прозорості і називалися недоліки процесу, такі як 

політизація інвестиційних спорів, збільшення часу і витрат на розгляд, і 

обгрунтовувалася необхідність внесення змін до Правил [203, c. 297-305]. 

Варто також згадати про наявність інституту amicus curiae («друзів 

суду») у процедурі ІКСІД, що притаманно деяким міждержавним способам 

вирішення спорів. Amicus curiae – це особа, яка не є стороною спору, але яка 

отримує можливість представити свою позицію, адже ця особа має важливий 
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інтерес в питаннях, які розглядаються судом (предметі спору). Джерелом участі 

третіх сторін (amicus curiae) є американська правова традиція (напр., США, 

Англія, Канада, Австралія), що допускає участь неурядових організацій, медіа, 

груп по захисту певних інтересів тощо для захисту порушених прав людини, 

довкілля тощо. В інвестиційному арбітражі Правила ІКСІД і регламент 

ЮНСІТРАЛ про прозорість (ст. 4 і 5) є найбільш важливими, оскільки вони 

включають конкретні положення про участь третіх осіб. Можливість участі 

третіх сторін в інвестиційному арбітражі пояснюється публічним інтересом 

притаманним інвестиційному арбітражу, адже держава може виправдовувати 

певні дії, на які скаржаться позивачі, наприклад, необхідністю охорони 

довкілля чи охорони здоров’я чи необхідністю протидіяти неналежній 

поведінці корпорацій. 

Правила ІКСІД передбачають два види такої участі. Згідно зі змінами 

внесеними 2006 року у Правила 32 (2) і 37 (2) Арбітражного регламенту ІКСІД, 

арбітражний трибунал може дозволити особі чи організації, що не є стороною 

спору, бути присутньою на усних слуханнях (за умови, що сторони не 

заперечують) і подати письмову доповідь (зауваження) щодо питань, які 

входять до предмета спору. Значення доповіді – таке ж як письмові подання, і 

не має сили доказів). Amicus curiae, по-перше, повинні подати заяву і, по-друге, 

письмову доповідь з докладним роз’ясненням питань, зазначених в заяві (на 

практиці вони часто представляються водночас). Правило 37 (2) включає 

виклад відповідних умов і стандартів, за дотримання яких трибунал може 

дозволити третім особам подати письмову доповідь: допомога трибуналу у 

вирішенні питання по факту чи праву, відношення до спору і значний інтерес 

потенційного amicus curiae. Трибунал сам вирішує чи дозволити участь amicus 

curiae, при цьому він має лише запитати і вислухати позицію сторін, а також 

впевнитися, що участь amicus curiae не порушить хід процесу і не буде 

обтяжливою для сторін.  

В результаті змін до правил, різні неурядові організації і Європейська 

комісія подавали письмові доповіді по справах ІКСІД. Першою справою була 
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справа Vivendi I (ще до внесення змін до Арбітражного регламенту). Після змін 

до регламенту різні неурядові організації у сфері прав людини і довкілля брали 

участь наприклад у таких справах як Biwater Gauff проти Танзанії; Pac Rim 

проти Сальвадору; Suez проти Аргентини. У справі Biwater Gauff проти 

Танзанії amici curiae отримали можливість подати письмові зауваження, але не 

отримали доступу до документів і подань сторін, а також їм не було дозволено 

брати участь у слуханнях. Сторони отримали можливість відповісти на 

письмову доповідь amici curiae.  

Європейська комісія брала участь в таких справах як Eastern Sugar проти 

Чехії, Eureko проти Словакії, Micula проти Румунії, AES проти Угорщини, 

Electrabel проти Угорщини і інших. Всі вони стосувалися питань ДІД між 

державами – членами ЄС (Європейська комісія висловлювалася проти таких 

ДІД в її листах адресованих трибуналам). Крім того, держави, які не є 

сторонами спору можуть виступати в якості amicus curiae, адже вважається, що 

держави представляють громадський інтерес. В Achmea проти Словакії, 

голландському уряду було запропоновано подати письмову доповідь. Іншими 

прикладами є участь США в процедурі скасування в Siemens проти Аргентини, 

також участь держав в таких справах як Aguas Argentinas, S.A., Suez, Sociedad 

General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. проти 

Аргентини. 

В науковій літературі немає чіткої позиції щодо того, чи слід трибуналу 

приймати консультативні доповіді amici curiae з усіх питань прават і факту, чи 

все-таки лише з питань тлумачення договорів. Наприклад, видатна арбітр 

Габріель Кауфман-Колер стверджує, що трибунали повинні відмовляти в 

прийнятті подань, крім випадків якщо вони стосуються питань тлумачення 

договорів (бо інакше amicus curiae буде «другом однієї із сторін, а не 

трибуналу») [173, c. 324].  

У будь-якому разі перш ніж представляти клопотання потенційні треті 

особи повинні зважити на такі особливості: аmici можуть не мати можливості 
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реально адресувати справжні питання через відсутність розкриття документів; 

трибунал прямо не посилатиметься на такі письмові подання в рішенні. 

Правило 43 Арбітражного регламенту регулює мирове врегулювання 

спору. В деяких випадках мирова угода включалася в рішення трибуналу 

(напр., Lemire проти України 2000 року). 

Тривалість процедури ІКСІД залежить від того, чи питання юрисдикції і 

квантуму (збитків) розглядаються окремо від розгляду справи по суті, також від 

завантаженості арбітрів і загалом складності питань, які є предметом розгляду. 

У середньому розгляд справ триває більше ніж три роки [216]. Строки 

регулюються ст. 42 Конвенції і Правилом 46 Арбітражного регламенту. На 

практиці додатковий час надається за рахунок затримки закриття 

провадження [9, c. 64]. 

Правило 47 Арбітражного регламенту і ст. 48 (4) Конвенції встановлюють 

вимоги до змісту і структури рішень. Рішення арбітражного трибуналу, яке 

приймається більшістю голосів має бути письмовим і підписаним арбітрами, 

які голосували за його прийняття. Арбітри мають право додати до рішення 

свою незгоду або особисту думку щодо прийнятого рішення. Засвідчені копії 

рішення надсилаються сторонам і днем винесення рішення вважається день 

його відправлення. 

Види рішень ІКСІД можна класифікувати таким чином: наказ (по 

процесуальних питаннях, тимчасових заходах), рішення (щодо визнання 

юрисдикції), арбітражне рішення (рішення по суті спору або відхилення 

позову). 

 
2.2 Розподіл арбітражних витрат трибуналами ІКСІД 

 

В інвестиційному арбітражі сторони спору, як правило, несуть істотні 

витрати. Розподіл витрат відповідно є важливим питанням для сторін. 

У контексті ІКСІД питання розподілу витрат є важливим, адже витрати досить 

значні і розподіл витрат зазвичай відбувається по-іншому порівняно з 
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арбітражами, які не проводяться за арбітражними правилами ІКСІД (далі – 

арбітражі не-ІКСІД).  

Витрати в арбітражному процесі можуть мати форму комісій і витрат 

арбітражної установи та арбітражного трибуналу («витрати трибуналу» або 

«арбітражні витрати»), і гонорарів і витрат адвокатів, експертів і свідків 

(«витрати сторін» або «юридичні витрати»). Витрати можуть становити значну 

частину від загального рішення. Згідно з даними одного з досліджень, середня 

сума вимог в інвестиційному арбітражі приблизно 492 млн долларів США, а 

середня сума, яка присуджується позивачу, – 76 млн доларів США [64]. 

У деяких справах ці суми на багато вищі. Наприклад, рішенням Occidental 

проти Еквадору 2012 року позивачу було присуджено 1 769 625 000 доларів 

США; Юкос проти Росії 2014 року – 50 млрд доларів США. 

Статистика показує, що середні витрати трибуналу в інвестиційному 

арбітражі становлять 746 000 доларів США. В ІКСІД ці витрати – 

769 000 доларів США, а в ЮНСІТРАЛ – 853 000 доларів США. Менші витрати 

в ІКСІД пояснюються обмеженням оплати праці арбітрів. На відміну від інших 

інституцій, ІКСІД відзначається фіксованою оплатою праці арбітрів і членів 

спеціальних комітетів (3000 дол. США за день плюс покриття певних витрат 

згідно з Правилом 14 Адміністративних і фінансових правил ІКСІД: оплата 

більшого розміру може встановлюватися лише Генеральним секретарем за 

умови спеціального запиту трибуналу). Адміністративний збір є подібним до 

встановлених в інших інституціях [148]. Щодо витрат сторін, середні витрати 

позивача становлять 4 437 000 доларів США, а відповідача – 4 559 000 доларів 

США. Від 2006 року середні витрати трибуналу збільшилися на 56 %, а витрати 

сторін – на 32 % [64]. 

На початку арбітражної процедури, а саме після формування 

арбітражного трибуналу, сторони повинні оплатити «попередні витрати» 

інституції і арбітражного трибуналу. Згідно з Правилом 14 (3) 

Адміністративних і фінансових правил ІКСІД кожна із сторін має оплатити 

50 % таких витрат. 
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Арбітражні трибунали слідують різним підходам до присудження 

(розподілу) витрат. З одного боку, трибунал може вирішити, що кожна сторона 

повинна нести власні витрати і 50 % витрат трибуналу («оплата власних 

витрат» – далі – ОВВ). З іншого боку, трибунал може вирішити, що одна із 

сторін буде нести витрати іншої сторони і витрати трибуналу в повному обсязі 

або частково («витрати слідують за подією» – далі – ВСЗП). У комерційному 

арбітражі трибунали, як правило, слідують підходу ВСЗП [217, c. 758]. 

В інвестиційному арбітражі трибунали слідують підходу ВСЗП набагато рідше, 

ніж в комерційному арбітражі. В інвестиційному арбітражі традиційним 

підходом був ОВВ, згідно з яким кожна сторона має нести власні юридичні 

витрати і 50 % витрат трибуналу, за винятком особливих обставин [54, c. 777]. 

56 % рішень слідує підходу ОВВ; 10 % – ВСЗП з присудженням витрат на 

користь однієї із сторін у повному обсязі, а 34 % – ВСЗП з частковим 

розподілом витрат. Таким чином, успішна сторона отримує відшкодування 

певної частини своїх витрат тільки в 44 % рішень. Приблизно у двох третинах 

рішень, в яких витрати розподіляються на користь однієї із сторін, 

присуджуються як юридичні витрати так і витрати трибуналу, водночас як в 

одній третині рішень присуджуються тільки витрати трибуналу [64].  

У той час як ОВВ переважав до 2007 року, від 2006–2007 років певний 

розподіл витрат (ВСЗП) зустрічається все частіше і кількість таких рішень 

збільшилася до близько половини випадків. Все ж успішним сторонам 

відшкодовуються їхні витрати в повному обсязі або частково набагато частіше 

у рішеннях, винесених трибуналами ЮНСІТРАЛ (69 %) порівняно з рішеннями 

ІКСІД (36 %). Статистика також показує, що хоча інвестори досягають успіху в 

меншості справ (41 %), успішні інвестори частіше отримують відшкодування 

витрат (53 %), ніж успішні держави (38 %) (напр., С. Шілл назвав такий підхід 

«односторонній підхід на користь інвестора») [63, c. 2, 6–7; 64; 207, c. 657; 217, 

c. 750, 756].  
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Розглянемо правову базу для розподілу витрат, основні підходи до 

розподілу витрат в практиці ІКСІД і чинники, які трибунали ІКСІД враховували 

при розподілі витрат. 

В інвестиційному арбітражі міжнародне право є основним джерелом 

правових принципів, але міжнародне право не містить чіткого правила про 

розподіл витрат. Договори та інвестиційні угоди, як правило, не містять 

вказівок про розподіл витрат у спорах між інвестором і державою. Якщо 

сторони досягають згоди щодо розподілу витрат в основному контракті чи 

окремій угоді (що трапляється рідко), вони найвірогідніше можуть домовитися, 

що кожна із сторін нестиме власні витрати і половину витрат трибуналу [199, 

c. 77]. Наприклад, у міжнародному комерційному арбітражі, процесуальні або 

матеріальні правила, що застосовуються при вирішенні спору в місці арбітражу, 

можуть впливати на рішення про витрати, що частково пояснює схвалення 

підходу ВСЗП арбітражними трибуналами [204, c. 110]. 

Більшість інституційних правил дають арбітрам велику свободу дій в 

розподілі витрат. Все ж вони часто вказують на правило за замовчуванням або 

певні чинники, які трибунал може взяти до уваги, такі як відносний успіх 

сторін, поведінку сторін під час розгляду справи та результат розгляду 

(ст. 28 (4) Правил Лондонського Арбітражного суду, ст. 37 (5 ) Правил МТП в 

Парижі, ст. 43 (5) і 44 Правил Стокгольмського інституту, ст. 72 Правил ВОІВ). 

Не містять правил за замовчуванням чи вказівку на чинники лише деякі 

правила такі як НАФТА (ст. 1135 (1)) та Швейцарський арбітражний регламент 

(ст. 40 (2)) [29, c. 74]. 

В контексті інвестиційного арбітражу Арбітражний регламент ІКСІД і 

Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ є найбільш значущими. Деякий час 

обговорювалося, чи ІКСІД встановлює певне правило за замовчуванням. Перші 

проекти Конвенції передбачали застосування підходу ОВВ, крім випадку, якщо 

трибунал встановить, що сторона розпочала арбітражний процес «легковажно 

або недобросовісно» [63, c. 8; 217, c. 659]. Питання розподілу витрат було 

предметом дискусій і, зрештою, ст. 61 (2) Конвенції і Правило 47 передбачили 



	 82	

повний розсуд арбітражного трибуналу в частині розподілу витрат (п. 59 [122]; 

п. 617 [164]). Стаття 61 (2) Конвенції встановлює наступне правило: «Трибунал 

може, крім випадків, коли сторони домовилися про інше, оцінити витрати, 

понесені сторонами у зв’язку із розглядом справи, і вирішити, як і ким ці 

витрати, збори та витрати членів трибуналу та збір за використання послуг 

Центру мають бути оплачені». Стаття 59 Правил ДЗ включає подібне 

положення. Відповідно до Правила 20 (1) (f) Арбітражного регламенту ІКСІД, у 

ході попередніх процесуальних консультацій президент трибуналу повинен 

запитати сторони про їхні погляди щодо «способу, в який повинні бути 

розподілені витрати на розгляд». Відповідно до Правила 28 (1), якщо інше не 

погоджено сторонами, трибунал може прийняти рішення на будь-якому етапі, і 

стосовно будь-якої частини процедури, щодо частини зборів і витрат трибуналу 

і арбітражної установи, яку кожна із сторін повинна оплатити. Правило 47 

Арбітражного регламенту ІКСІД лише вказує, що арбітражне рішення повинне 

включати рішення трибуналу про витрати на арбітраж. Отже, в Конвенції і 

Арбітражному регламенті ІКСІД немає підходу за замовчуванням і вказівки про 

те, як повинні бути розподілені витрати.  

Відповідно в обґрунтуванні рішень трибуналів ІКСІД немає послідовного 

підходу і однакової відправної точки. Деякі трибунали стверджували, що 

загальним правилом має бути ВСЗП (Generation Ukraine проти України) 

(п. 24.1) [104]. Інші трибунали висловлювали протилежну точку зору (L.E.S.I. 

проти Алжиру) (п. 186) [88].  

На відміну від ІКСІД, Регламент ЮНСІТРАЛ встановлює ВСЗП 

правилом за замовчуванням. У той час як Регламент ЮНСІТРАЛ 1976 року 

передбачав це правило тільки для витрат трибуналу і залишав витрати сторін на 

розсуд трибуналу (ст. 40 (1) та (2)), в Регламенті ЮНСІТРАЛ 2010 року це 

правило поширюється на витрати сторін і трибуналів. Стаття 42 (1) передбачає, 

що «витрати на арбітраж в принципі мають оплачуватися стороною або 

сторонами, що програли». Проте «арбітражний трибунал може розподілити 

будь-які такі витрати між сторонами, якщо він вважає це розумним, беручи до 
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уваги обставини справи». Це положення пояснює, чому рішення ЮНСІТРАЛ 

часто більш обґрунтовані в частині витрат в порівнянні з рішеннями ІКСІД і 

чому ВСЗП застосовується частіше, ніж в арбітражах ІКСІД. Наприклад, у 

справі S.D. Myers проти Канади, арбітражний трибунал прийняв окреме 

рішення на 19 сторінок щодо розподілу витрат і присудив Канаді виплатити 

позивачу приблизно 73 % усіх витрат на арбітраж (п. 29) [232]. 15 % рішень 

ІКСІД не містили жодного обґрунтування щодо витрат [62, c. 2]. 

Згідно з даними одного з досліджень, 61 % рішень інвестиційних 

арбітражів не містили жодної згадки про правило, яке трибунали приймали до 

розподілу витрат. У 33 % рішень, з яких майже половина справ вирішувалися 

відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ, трибунали підходили з 

принципу ВСЗП. Тільки в 6 % рішень ОВВ був розцінений як підхід за 

замовчуванням. Проте підхід, прийнятий трибуналом, не обов’язково визначає 

конкретний результат розподілу витрат. Трибунали можуть відходити від 

принципу, який вони вважають правильним. Наприклад, у чверті випадків, коли 

арбітражі стверджували, що правильним підходом був ВСЗП, вони все ж 

присуджували сторонам нести власні витрати [63, c. 5]. У 46 % рішень ІКСІД, у 

яких трибунали прийняли підхід ВСЗП, одній із сторін було присуджено 

оплатити всі витрати на арбітраж іншої сторони, у 42 % таких рішень – частину 

витрат іншої сторони, у 12 % – трибунали не розподіляли витрати на користь 

однієї із сторін; у 88 % рішень ІКСІД, у яких трибунали прийняли підхід ОВВ, 

витрати не розподілялися на користь однієї із сторін, у 12 % – було присуджено 

часткове відшкодування витрат; у 65 % рішень ІКСІД, у яких трибунали 

прийняли підхід «відносного успіху», витрати не розподілялися на користь 

однієї із сторін, у 33 % таких рішень було присуджено часткове відшкодування 

витрат [62, c. 2]. 

ОВВ знаходить своє відображення у Статуті Міжнародного Суду ООН і є 

традиційним підходом в міждержавних спорах. Це підхід за замовчуванням в 

судових процесах США. В рамках цього підходу, сторони повинні нести власні 
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витрати і 50 % витрат трибуналу незалежно від результату справи, крім 

випадків надзвичайних обставин, таких як недобросовісне поводження.  

ОВВ отримав схвалення в багатьох рішеннях ІКСІД, таких як LESI проти 

Алжиру, Андерсон проти Коста-Ріки, Pantechniki проти Албанії, Metalpar 

проти Аргентини і Impregilo проти Аргентини. Слід зазначити, що в ряді 

рішень ІКСІД, в яких арбітражі не розподіляли витрати, рішення трибуналу 

щодо витрат не було обґрунтованим (п. 62 [131]; п. 180 [161]).  

Трибунал в LESI проти Алжиру не розподіляв витрати на користь однієї 

із сторін і зазначив, що, як правило, трибунали слідують підходу ОВВ, крім 

випадків, коли «поведінка сторони спричинила зростання витрат» (п. 186) [88]. 

У справі Metalclad проти Мексики трибунал вирішив не присуджувати 

відшкодування витрат успішному позивачу стороною, яка програла, тому що «у 

цьому випадку було справедливим, щоб кожна зі сторін несла власні витрати і 

збори, а також половину авансових платежів, внесених в ІКСІД» (п. 130) [128]. 

Трибунал не пояснив, які конкретні чинники вплинули на прийняття такого 

висновку.  

Практика по скасуванню рішень ІКСІД також вказує на превалювання 

підходу ОВВ до розподілу витрат (67 % рішень). Навіть у випадках, коли заява 

про скасування була відхилена, комітети рідко присуджували розподіл витрат 

на користь однієї із сторін [64].  

Наприклад, у справі Klockner проти Камерун, арбітражні витрати були 

розподілені порівну і кожна сторона несла відповідальність за власні витрати з 

урахуванням «характеру даного розгляду, його результатів і всіх обставин» 

(п. 180) [120]. Комітет у Wena проти Єгипту прийшов до того ж висновку, 

відзначивши «важливість аргументів, наведених сторонами у зв’язку з цією 

справою» (п. 112) [166]. 

ВСЗП походить з римського права і є домінуючим підходом в 

міжнародному комерційному арбітражі і в судових процесах у багатьох 

юрисдикціях, у тому числі Англії. Відповідно до цього підходу, успішна 

сторона має право на відшкодування своїх розумних витрат.  
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ВСЗП є підходом за замовчуванням в Абітражному регламенті 

ЮНСІТРАЛ. Наприклад, у справі Юкос проти Росії 2014 року трибунал 

послідував цьому підходу і щодо арбітражних витрат і щодо витрат сторін, 

незважаючи на те що арбітраж проходив за Регламентом ЮНСІТРАЛ 1976 року 

(п. 1868–1887) [230]. 

Деякі трибунали ІКСІД слідували підходу ВСЗП. Наприклад, в Gemplus 

проти Мексики зазначено наступне: «Компенсація повинна включати розумні 

витрати позивача, які закономірно виникли і сума яких є закономірною, і яких 

позивач зазнав під час успішного і необхідного відстоювання своїх спірних 

прав в арбітражному процесі проти неуспішного відповідача» (п. 27) [103]. 

Переваги ВСЗП були таким чином викладені в рішенні Libananco проти 

Туреччини: «[ВСЗП] служить цілям компенсації успішній стороні її необхідних 

арбітражних витрат і зборів, запобігання необґрунтованих вимог, а також 

стримуючим фактором проти надмірних позовів. Він також дозволяє 

трибуналам достатню свободу дій, щоб належним чином врахувати конкретні 

питання, по яких сторона, що програла, все-таки отримала перевагу, і врахувати 

вплив запитів процедурного характеру, зроблених тією чи іншою стороною, на 

витрати» (п. 563) [121].  

У справі Southern Pacific Properties проти Єгипту трибунал зазначив, що 

«немає сумнівів у тому, що витрати, понесені задля отримання відшкодування 

повинні бути невід’ємною частиною компенсації, щоб забезпечити повне 

відшкодування стороні, яка потерпіла збитки і повинна була вести юридичний 

процес, щоб отримати компенсацію» (п. 207) [153].  

ВСЗП узгоджується з метою відшкодування збитків, тобто стирання 

наслідків протиправного діяння або надання компенсації державі, яка повинна 

була відстоювати свою позицію проти необґрунтованих претензій. Зокрема, 

декілька трибуналів безпосередньо зверталися до принципів Chorzow Factory, 

присуджуючи відшкодування витрат (наприклад, Gemplus проти Мексики, ADC 

проти Угорщини). 
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Підхід «відносного успіху» розглядають як варіант ВСЗП. Згідно з цим 

підходом розподіл витрат здійснюється пропорційно до підсумків по різних 

питаннях, тобто на основі відносного успіху різних вимог і заперечень. Він 

являє собою «середній» підхід між ОВВ і ВСЗП. Цей підхід був схвалений 

декількома трибуналами ІКСІД, як наприклад EDF проти Румунії, Occidental 

проти Еквадору II, Helnan проти Єгипту і Нагель проти Чехії. Сьогодні цей 

підхід застосовується більш широко [62, c. 1, 2].  

Все ж цей підхід може бути неефективним. По-перше, щоб розподілити 

витрати згідно з цим підходом, трибунал має провести складний додатковий 

аналіз. Визначити витрати, понесені сторонами по кожному окремому питанню, 

може бути важко, адже різні вимоги можуть мати спільні факти і графи витрат. 

По-друге, при оцінці витрат може бути недоцільно враховувати відносний успіх 

по кожному питанню. Наприклад, якщо вимоги позивача відхилено на етапі 

розгляду справи по суті, навряд чи відповідачу слід нести витрати на підставі 

того, що його заперечення по юрисдикції зазнали невдачі [63, c. 4]. Подання 

сторін можуть бути перетворені у змагання за більшу кількість перемог по 

окремих питаннях, а результат може в значній мірі залежати від навичок 

юридичних радників. 

Загалом, порівняно з практикою арбітражів ЮНСІТРАЛ, трибунали 

ІКСІД частіше розподіляють арбітражні витрати порівну між сторонами і 

вирішують, що кожна сторона повинна нести власні юридичні витрати. 

Розподіл адміністративних витрат на користь однієї із сторін відбувається 

частіше, ніж розподіл юридичних витрат. Рівний розподіл юридичних витрат 

також частіше зустрічається в арбітражі ІКСІД [204, c. 126, 129].  

Американський дослідник Девід Сміт зауважив, що заявники, які діють 

професійно і переважають принаймні по певному питанню, можуть очікувати 

на рівний розподіл арбітражних витрат і рішення, що кожна сторона має нести 

власні юридичні витрати. Інакше може бути застосований ВСЗП [217, c. 770].  

Існує думка, що традиційний підхід ОВВ дозволяє більш широкий доступ 

до інвестиційного арбітражу, водночас як інший розподіл витрат має 
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присуджуватися у зв’язку з такими факторами, як поведінка сторін, 

надзвичайний характер порушення і необґрунтований або шахрайський 

характер претензій. Також стверджується, що традиційний підхід сприяє 

більшій адміністративній ефективності, передбачуваності розподілу витрат і 

зменшенню самих витрат. Якщо ж підхід за замовчуванням буде ВСЗП, деякі 

позивачі можуть вирішити не переслідувати свою претензію проти держав 

через ризик присудження витрат проти них самих [240]. З іншого боку, ОВВ 

сприяє малопідставним і дорогим вимогам, що може знизити участь держав у 

процесах врегулювання спорів між інвестором і державою. ВСЗП знижує цей 

тягар на приймаючі держави, адже він запобігає порушенню заявниками 

необґрунтованих претензій, що, у свою чергу, сприяє захисту і заохоченню 

інвестицій державами [202, c. 1006, 1013]. 

На нашу думку, підхід за замовчуванням ВСЗП має більше переваг, ніж 

недоліків. Якщо цей підхід стане найпоширенішим підходом в майбутньому, 

він може запобігати порушенню заявниками необґрунтованих претензій, 

заохочувати процедурну ефективність і гармонізувати практику розподілу 

арбітражних витрат з практикою в комерційному арбітражі.  

Декілька арбітражних трибуналів висловлювалися за перехід до правила 

ВСЗП. Трибунал у справі ЮНСІТРАЛ International Thunderbird Gaming проти 

Мексики присудив розподіл витрат залежно від відносного успіху кожної із 

сторін і рішуче виступив за принцип ВСЗП і єдність між комерційним та 

інвестиційним арбітражем у цьому питанні (п. 213–214 та 218–220) [231]. 

Трибунал ІКСІД у справі Telenor проти Угорщини чітко зазначив, що він надає 

перевагу загальному принципу ВСЗП (п. 107) [157]. Трибунал ІКСІД у справі 

EDF проти Румунії також виступив за єдність комерційного та інвестиційного 

арбітражу і зобов’язав позивача сплатити юридичні витрати відповідача, на 

користь якого було винесене рішення, у розмірі 6 млн доларів США (п. 327–

329) [91]. Трибунал Lemire проти України вітав зростаючу тенденцію на 

підтримку «принципу, згідно з яким сторона, яка зазнала невдачі в процесі, 
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повинна долучитися в значній, якщо не вичерпній, мірі до зборів і витрат на 

арбітраж переважаючої сторони» (п. 380) [116].  

Висувалися різні ідеї щодо того, як поліпшити практику розподілу витрат 

в інвестиційному арбітражі, такі як попередні рішення щодо майбутнього 

розподілу витрат [54, c. 71]; обговорення на процедурній конференції 

процесуальних питань, які можуть вплинути на розподіл витрат трибуналом, 

таких як розкриття документів, відтермінування і обсяг письмових подань; 

подання сторонами детальних письмових подань по витратах арбітражу [199, 

c. 86–87]; визначення на початку арбітражного розгляду теорії розподілу 

витрат, яку конкретний трибунал вважає правильною, і чинників, які 

впливатимуть на розподіл витрат; встановлення чіткого академічного переліку 

чинників, які впливають на розподіл витрат, таких як ідентичність сторони, що 

отримала перевагу, недобросовісність позову, відносний успіх сторін, 

поведінка сторін і новизна питань [217, c. 776–777]. 

Практика трибуналів ІКСІД щодо розподілу витрат досить різноманітна. 

Багато трибуналів не надавали питанню витрат належної уваги в рішеннях і не 

пояснювали чинники, які вони брали до уваги при прийнятті рішення. 

Наприклад, рішенням Southern Pacific Properties проти Єгипту стороні, яка 

отримала перевагу, було присуджено значні витрати без зазначення чинників, 

які вплинули на прийняття такого рішення [153]. Інші трибунали ж пояснювали 

рішення щодо витрат певними чинниками, незважаючи на те, чи слідували вони 

ВСЗП чи ОВВ. Відносний успіх і поведінка сторін є чинниками, які 

зустрічаються найчастіше в обґрунтуванні трибуналів.  

У комерційному арбітражі взаємодія між вимогами, зустрічними 

вимогами і сумою позову, з одного боку, та розміром задоволених вимог, з 

іншого боку, є важливим чинником, що впливає на рішення щодо витрат. За 

аналогією, відносний успіх різних вимог і заперечень є одним із основних 

чинників, які впливають на розподіл витрат в інвестиційному арбітражі, і 

зустрічається у майже половині рішень. Наприклад, у справі Rumeli проти 

Казахстану арбітри присудили відповідачу оплатити половину юридичних 
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витрат позивача, пояснивши своє рішення тим, що позивач отримав набагато 

меншу компенсацію, ніж він запитував (п. 819) [143]. 

Відносний успіх сторін по конкретних питаннях, але не по інших 

питаннях, відігравав роль і в рішеннях, які присуджували розподіл витрат на 

користь одної із сторін, і в рішеннях, які не присуджували такий розподіл. 

Наприклад, у справі Mondev проти США трибунал не наказав позивачу, вимоги 

якого було відхилено, оплатити витрати відповідача, підкресливши, що хоча 

відповідач отримав перевагу по суті спору, деякі з його заперечень не були 

успішними, і було витрачено значні кошти і час на ці заперечення (п. 159) [133]. 

Частковий успіх позивача і присудження йому тільки частини запитаних 

збитків були причиною відсутності розподілу витрат на користь позивача в 

таких справах, як Duke Energy проти Перу і Continental проти Аргентини. 

Неналежна поведінка сторін, а також належна поведінка сторони, що 

зазнала невдачі, є ще одним поширеним фактором, який трибунали враховують 

при розподілі витрат. Відмова від співпраці, необґрунтовані вимоги та 

заперечення, надмірні письмові подання і затримки в процесі були зауважені 

декількома трибуналами.  

У рішенні Victor Pey проти Чилі трибунал зазначив, що загальним 

підходом має бути ОВВ, але все ж присудив Чилі оплатити три чверті витрат з 

посиланням на надмірні письмові подання та заперечення і неналежну 

поведінку з боку Чилі (п. 729–730) [162]. У справі Desert Line проти Ємену 

розподіл витрат на користь позивача був частково пояснений незадовільним 

співробітництвом Ємену в наданні документів та показань свідків (п. 304) [89].  

У рішенні Azinian проти Мексики трибунал зазначив, що за загальним 

підходом позивач, вимоги якого зазнали невдачі, має відшкодувати частину 

юридичних витрат відповідача. Проте трибунал на присудив витрати на 

користь відповідача, адже позивач поводив себе «ефективно і професійно», 

позивач був «невинною стороною», і «даний арбітражний процес був в певній 

мірі спричинений» відповідачем (п. 125–126) [141].  
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У справі Eudoro проти Парагваю рішення було прийнято на користь 

відповідача, проте відповідач відтягував розгляд і його поведінка була «не 

зразковою». Як наслідок, трибунал не присудив відповідачу жодні витрати 

(п. 85) [98]. 

У справі Genin проти Естонії трибунал ухвалив, що кожна сторона 

понесе власні юридичні витрати та половину адміністративних витрат, 

зважаючи на неналежну поведінку обох сторін. Позивач не розкрив важливих 

фактів, а відповідач відкликав ліцензію позивача без попереднього 

повідомлення, у дивний спосіб і без можливості оскарження (п. 380–383) [105].  

Відхилення всіх вимог, процедурні проступки і шахрайство вплинули на 

розподіл витрат на користь однієї зі сторін у таких справах, як Letco проти 

Ліберії, CDC проти Сейшел, ADC проти Угорщини, Telenor проти Угорщини, 

Cementownia проти Туреччини, Phoenix Action проти Чехії і Generation Ukraine 

проти України. 

В Letco проти Ліберії трибунал взяв до уваги процесуальну 

недобросовісність Ліберії і присудив позивачу витрати на арбітраж в повному 

обсязі. Врахувавши відмову відповідача від участі в розгляді спору і його 

спроби блокувати процес в судах Ліберії, трибунал навіть збільшив обсяги 

зборів і витрат до їх поточної вартості [123, c. 378]. У рішенні спеціального 

комітету CDC проти Сейшел було визначено, що позиція уряду, який вказав 

19 аргументів для скасування, але не вказав конкретних підстав для скасування 

згідно зі ст. 52 (1) Конвенції ІКСІД, не має юридичного обґрунтування (сенсу), 

тому присудив уряду сплатити всі витрати позивача, а також витрати комітету 

та адміністративний збір інституції (п. 89–90) [79]. В ADC проти Угорщини 

трибунал присудив всі витрати (майже 8 млн дол. США) на користь позивачів, 

підкресливши, що претензії уряду юридично безпідставні, запит про розкриття 

документів – обтяжливий, крім того уряд змінив своїх радників та експертів на 

пізній стадії арбітражного розгляду, що збільшило витрати і тривалість 

розгляду, на додаток до «кричущої» поведінки уряду, на яку скаржилися 

позивачі (п. 536) [67]. У рішенні Telenor проти Угорщини трибунал присудив 
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уряду юридичні витрати у розмірі більше 2,5 млн доларів США, відзначивши 

неякісне і поверхове представлення позиції позивачем. Секретаріат ІКСІД мав 

запитувати декілька разів додаткову інформацію про характер претензій, і 

позивач додавав нові підстави та вимоги в ході арбітражного розгляду (п. 33–41 

та 71–75) [157]. У рішенні Cementownia проти Туреччини було зазначено, що 

трибунали ІКСІД можуть використовувати розподіл витрат як санкцію за 

неналежну поведінку під час арбітражного розгляду, і при розподілі витрат 

було взято до уваги такі чинники, як безпідставність вимог, незадоволення 

жодних претензій, затримки розгляду, несплата частки попередніх витрат на 

арбітраж і спроби позбутися активів в ході розгляду (п. 158 та 177) [80]. 

У рішенні Phoenix проти Чехії трибунал притримувався думки, що 

правилом за замовчуванням є скоріше ОВВ, але застосував принцип ВСЗП, 

зваживши на програш сторони по питаннях юрисдикції і її запиту про 

тимчасові заходи, і висновок, що претензія представляла собою «зловживання 

режиму міжнародного захисту» ДІД і відповідно Конвенції ІКСІД (інвестицію 

було придбано з ціллю розпочати позов) (п. 151) [138]. У рішенні Europe 

Cement Investment проти Туреччини трибунал подібним чином визначив, що 

вимога, базована на помилковому твердженні про право власності на 

інвестицію, є зловживанням процесу і присудив Туреччині юридичні витрати у 

розмірі 4 млн доларів США (п. 175) [99]. У рішенні Generation Ukraine проти 

України трибунал особливо розкритикував представлення позову позивачем як 

«легковажне і недобросовісне» («письмове представлення справи позивачем 

було... непослідовним... зобов’язало відповідача і трибунал досліджувати 

величезну кількість фактичних питань, щодо яких згодом було встановлено, що 

вони не мають жодного значення для будь-якої можливої теорії юрисдикції чи 

відповідальності... у презентації позивача не було інтелектуальної точності і 

дисципліни, які звичайно очікуються від сторони, яка представляє свої вимоги 

перед міжнародним трибуналом»). Позивачу було присуджено оплатити всі 

арбітражні витрати і частину розумних і підтверджених юридичних витрат 

відповідача (п. 24.1) [104]. 
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Проте в деяких справах поведінка сторони призвела до збільшення витрат 

або тривалості розгляду, але трибунал не розподіляв витрати на користь іншої 

сторони (Azpetrol проти Азербайджану, Fraport проти Філіппін), що може 

пояснюватися присутністю балансуючого чинника. 

Комплексний і спірний характер певних вимог і новизна правових 

питань – інші часто згадувані чинники в обґрунтуванні трибуналів. Ноа Рубінс, 

практик і дослідник міжнародного інвестиційного арбітражу, зробив 

спостереження, що арбітражі не присуджують юридичні витрати на користь 

однієї із сторін, якщо певне правове питання є новим, а застосовуване право – 

не достатньо чітке. Арбітражні трибунали можуть вважати, що позиція сторони 

прийнятна або піддається розумінню, враховуючи, що по даному питанню 

немає достатньо практики чи вказівок [204, c. 127]. 

У рішенні Compania de Aguas проти Аргентини трибунал не присудив 

жодних витрат і зазначив, що хоча позивач зазнав невдачі по суті спору, він 

переважав по питаннях юрисдикції та «підняв набір нових і складних питань, 

щодо яких немає усталеної практики», і сторони поводилися в ефективний та 

професійний спосіб у ході розгляду справи (п. 94–95) [84]. Новизна арбітражної 

системи НАФТА була чинником, що вплинув на прийняття трибуналами 

Azinian проти Мексики та Mondev проти США підходу ОВВ. У рішенні Mondev 

було зазначено, що «сфера дії і значення різних положень глави 11 є... спірними 

питаннями і питаннями суспільного інтересу» (п. 159) [133]. 

Серед інших чинників, на які арбітражі звертали увагу при розподілі 

витрат, – ступінь тяжкості порушення, право держави-відповідача, прийняті 

кроки по врегулюванню спору, громадський інтерес і вимоги справедливості.  

Трибунали часто не присуджують витрати на користь відповідача, якщо 

вимоги позивача не можуть бути охарактеризовані як легковажні і 

добросовісність вимог очевидна [159; 204, c. 110]. У справі Mondev проти США 

трибунал висловив співчуття позивачу і не наказав йому відшкодувати витрати 

іншої сторони, врахувавши, що позивач зазнав невдачі з технічних причин, а 

відповідач намагався уникнути виконання своїх договірних зобов’язань. 
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У справі АМТ проти Заїру трибунал надав певного значення економічній та 

загальній ситуації в Заїрі і потенційному впливу рішення на населення, і 

наказав кожній стороні нести власні витрати на арбітраж (п. 66) [72].  

Таким чином, практика розподілу витрат в інвестиційному арбітражі, 

особливо в ІКСІД, відрізняється від розподілу витрат в комерційному 

арбітражі. Огляд рішень і праць по питанню розподілу арбітражних витрат 

показує, що в інвестиційному арбітражі немає послідовного підходу до 

розподілу витрат. Приблизно у 60 % рішень трибунали взагалі не визначали 

підхід, який вони вважали правильним. Навіть якщо вони його визначали, вони 

часто від нього відхилялися. Хоча лише у 6 % рішень ОВВ розцінювався як 

підхід за замовчуванням, на практиці трибунали слідували цьому підходу в 

більшості справ, що особливо виявляється в практиці ІКСІД. Крім того, 

арбітражі брали до уваги різні чинники при розподілі витрат, включаючи 

відносний успіх сторін, поведінку сторін, а також новизну і складність питань.  

Сторони, які отримують перевагу в процесі, мають більші шанси 

отримати відшкодування своїх витрат в системі ЮНСІТРАЛ, ніж в системі 

ІКСІД. Трибунали ІКСІД віддавали перевагу ОВВ, хоча останнім часом 

застосування ВСЗП зустрічається все частіше в рішеннях ІКСІД. Відмінність 

підходів ІКСІД та ЮНСІТРАЛ частково пояснюється положеннями 

Арбітражного регламенту ІКСІД і Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ. 

Постає питання, чи рішення трибуналів щодо витрат має залежати від 

застосовуваних правил і чи така розбіжність підходів є задовільною.  

На нашу думку, задля передбачуваності і справедливості майбутньої 

арбітражної практики необхідний більш узгоджений підхід до розподілу 

витрат. В інвестиційні договори або Арбітражний регламент ІКСІД варто 

включити правило за замовчуванням. Хоча і ВСЗП і ОВВ мають певні недоліки, 

завдяки існуванню правила за замовчуванням, сторони зможуть оцінити 

можливий результат з точки зору витрат, який вони можуть взяти до уваги при 

прийнятті рішення про те, чи починати арбітраж. Рішення ІКСІД в частині 

розподілу витрат стануть більш аргументованими, оскільки арбітри повинні 
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будуть пояснювати відхилення від правила за замовчуванням. Трибунали як і 

раніше будуть мати можливість відхилятися від підходу за замовчуванням, 

наприклад, якщо це спричинено поведінкою сторін у ході арбітражного 

розгляду. Перспектива присудження витрат повинна використовуватися як 

інструмент для забезпечення справедливої та належної процедури розгляду. 

Сьогодні трибунали ІКСІД слідують «Американському правилу» (ОВВ), 

що суперечить практиці комерційного арбітражу та практиці ЮНСІТРАЛ. На 

нашу думку, підходом за замовчуванням в майбутньому має бути саме ВСЗП. 

ВСЗП як підхід за замовчуванням перешкоджає необґрунтованим претензіям, 

сприяє процедурній ефективності, а також забезпечує адекватну компенсацію 

стороні, якій заподіяні збитки.  

 

2.3 Перегляд і скасування рішень ІКСІД 

 

Можливість перегляду (скасування) арбітражного рішення є одним із 

важливих факторів для вибору арбітражного механізму, адже результатом 

такого перегляду може бути неможливість приведення арбітражного рішення 

до виконання. Водночас як система ІКСІД «самодостатня» і перегляд рішень не 

залежить від місця арбітражу, рішення не-ІКСІД можуть бути переглянуті 

національними судами. З іншого боку, механізм скасування досить широко 

застосовувався в останній період діяльності ІКСІД і декілька рішень про 

скасування були піддані серйозній критиці. Як наслідок, деякі дослідники і 

практики ставили питання про ефективність механізму скасування рішень 

ІКСІД.  

Арбітражі ІКСІД підлягають процедурному режиму, встановленому 

міжнародним договором, і місце арбітражу не має значення для дійсності і 

виконання рішень ІКСІД. Стаття 53 (1) Конвенції передбачає, що рішення 

арбітражів ІКСІД є обов’язковими для сторін і не підлягають «апеляції чи 

іншим способам оскарження, за винятком тих, які передбачені Конвенцією». 

Національні суди не мають права переглядати ці рішення [239, c. 11]. 
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У конкретно визначених випадках, прописаних у ст. 49–51 Конвенції, 

можливим є подання заяви про:  

1. Прийняття додаткового рішення (що дозволяє вирішити будь-яке 

питання, яке не було розглянуто в арбітражному рішенні, але мало бути 

розглянуто). 

2. Виправлення помилок (таких як канцелярські та арифметичні 

помилки). 

3. Тлумачення рішення (якщо між сторонами існує спір щодо 

інтерпретації положень або сфери дії рішення). 

4. Зміну рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами (якщо такі 

обставини нові і мають безпосередній вплив на зміст прийнятого рішення; заява 

має бути направлена протягом 90 днів після виявлення нових фактів і не 

пізніше 3 років з дати прийняття рішення).  

Положення про прийняття додаткового рішення, виправлення помилок, 

тлумачення рішення схожі з аналогічними положеннями в інших арбітражних 

правилах. Можливість зміни рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 

присутня лише в декількох національних системах права і застосовується дуже 

обмежено. Ці положення не є предметом дослідження цієї дисертації. 

Конвенція передбачає у ст. 52 власну систему скасування рішення 

спеціальними комітетами ad hoc. Після того як арбітражний трибунал ІКСІД 

виніс рішення, сторони не можуть його оскаржити у жодному національному 

суді. 

Автономний (власний) механізм перегляду рішень є однією з відмінних 

особливостей арбітражів ІКСІД. Оскільки на відміну від рішень, прийнятих 

арбітражами не-ІКСІД, рішення арбітражів ІКСІД не підлягають перегляду в 

національних судах, процедуру ІКСІД називають «самодостатньою» і 

«делокалізованою» [2, c. 121]. 

Розглянемо питання організації і функціонування системи скасування 

рішень арбітражів ІКСІД, особливості процедури і роль спеціальних комітетів, 

а також статистику і практику скасування арбітражних рішень. Особливу увагу 
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варто звернути на порівняння автономної системи скасування рішень ІКСІД з 

механізмом скасування арбітражних рішень національними судами. 

Процедура скасування («анулювання» або відміни), що передбачає 

вичерпний перелік з п’яти підстав для скасування (ст. 52 Конвенції), є єдиним 

обмеженим винятком з принципу остаточності арбітражного рішення 

ІКСІД [208, c. 211–212]. Функція скасування здійснюється комітетами ad hoc, 

що спеціально утворюються для цілей перегляду рішень ІКСІД.  

Механізм скасування рішень було розроблено як обмежений і 

надзвичайний спосіб захисту, а не як апеляційний механізм [32, c. 102]. 

Укладачі Конвенції ІКСІД не мали наміру, щоб механізм скасування рішень 

функціонував як апеляційна інстанція, оскільки це призвело б до збільшення 

витрат і тривалості провадження в ІКСІД [43, c. 279]. В одному з рішень 

комітетів було наголошено, що процедура відміни рішень має на меті перевірку 

легітимності процесу, а не правильності рішення по суті, і відміна рішення є 

винятковим засобом призначеним для надзвичайних і особливо важливих 

випадків, і що Конвенція визнала це, заперечивши у ст. 53 будь-яке право на 

апеляцію (п. 34) [79]. Спеціальний комітет не може по-новому розглянути спір. 

Він може тільки анулювати рішення в цілому або в частині після встановлення 

однієї з підстав, наведених у ст. 52 Конвенції. Загалом вважається, що 

остаточність арбітражного рішення і процесуальна цілісність системи були 

визнані ціннішими за правильність рішення по суті [212, c. 17]. 

Як зазначив дослідник Ф. Сурженс, процедура скасування рішень 

виконує подвійну роль: 1) приватну – забезпечення остаточності арбітражних 

рішень на зразок Нью-Йоркської Конвенції 1958 року та 2) публічну – 

перевірка легітимності, цілісності та якості процесу, що пов’язані з 

легітимністю установи і її рішень, адже процес прийняття рішень повинен 

відповідати основним очікуванням користувачів системи. Суспільний інтерес в 

цілісності системи виріс у зв’язку із збільшенням кількості рішень і зростанням 

ролі рішень ІКСІД у розвитку міжнародного інвестиційного права [219, c. 154–
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155]. Зокрема, багато рішень ІКСІД посилаються на попередні рішення по 

скасуванню (п. 90–96) [124].  

З іншого боку, автономна система скасування рішень ІКСІД у деякі 

періоди використовувалася достатньо широко і окремі рішення спеціальних 

комітетів ІКСІД були предметом особливої критики, що мало наслідком 

початок дискусії про ефективність механізму скасування рішень ІКСІД. 

Станом на кінець 2015 року було зареєстровано 63 провадження по 

скасуванню рішень ІКСІД. Всього було прийнято 14 рішень про повне або 

часткове скасування, що складає приблизно п’яту частину від загального числа 

оспорюваних рішень. Для порівняння, із 46 судових проваджень, в яких 

рішення інвестиційних арбітражів заснованих на інвестиційних угодах 

оспорювалися в національних судах, всього п’ять привели до скасування 

рішення, що складає дев’яту частину від загального числа оспорюваних рішень. 

Таким чином, хоча рішення арбітражів ІКСІД оскаржувалися приблизно так 

само часто, як рішення інших інвестиційних арбітражів, заяви про відміну 

рішень ІКСІД були більш успішними [30, c. 622–623; 112, c. 8, 17; 169; 228, 

c. 252; 237, c. 2, 4–5].  

Здавалося, що статистика відміни рішень ІКСІД не зовсім підтверджує 

тезу про обмежену роль спеціальних комітетів. Все ж не варто робити загальні 

висновки лише із статистики. Коли у 1995 році було вперше опубліковано 

рішення по інвестиційному спору не-ІКСІД, вже існувало п’ятнадцять 

опублікованих рішень арбітражів ІКСІД. В різні періоди система скасування 

рішень ІКСІД використовувалася по-різному. У період від 1981 по 1990 роки 

було скасовано три рішення (всього чотири провадження по скасуванню); від 

1991 по 2000 роки було скасоване одне рішення (всього два провадження по 

скасуванню); від 2001 по 2010 роки було скасовано 8 рішень (всього 

26 проваджень), а у період від 2011 року лише два рішення було скасовано 

(всього більше 30 проваджень) [112, c. 17]. Тобто якщо розглянути останній 

період діяльності ІКСІД, частка скасованих рішень є мізерною.  
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На нашу думку, при порівнянні механізму ІКСІД з іншими механізмами 

врегулювання інвестиційних спорів в частині перегляду рішень, необхідно 

враховувати функціонування (організацію) системи і різні фактори, у тому 

числі обсяг і межі перегляду. 

Розглянемо більш детально особливості чинного механізму скасування 

рішень ІКСІД.  

Процедура скасування рішень ІКСІД підлягає уніфікованому режиму, 

передбаченому ст. 52 Конвенції ІКСІД і главою VII Арбітражного Регламенту 

ІКСІД. Сторона, яка бажає зробити запит про скасування арбітражного 

рішення, повинна подати заяву в письмовій формі на ім’я Генерального 

секретаря ІКСІД. Стаття 52 встановлює граничні терміни для такої заяви та 

порядок призначення комітету.  

Відповідно до Конвенції ІКСІД, предметом провадження по скасуванні 

рішень можуть бути остаточні арбітражні рішення та рішення про відсутність 

юрисдикції. Рішення, які підтверджують наявність юрисдикції, не можуть бути 

предметом такого провадження. Навіть якщо рішення підтверджує наявність 

юрисдикції по певних вимогах, але заперечує юрисдикцію по інших вимогах, 

таке рішення може бути оскаржене лише в контексті провадження по 

скасуванні остаточного арбітражного рішення по суті [241, c. 290]. 

Правило 50 (1) (с) передбачає, що заява про скасування рішення має 

включати підстави, на яких вона ґрунтується. У справі Wena проти Єгипту, 

нові аргументи, які не були включені до заяви про скасування рішення, все-таки 

були прийняті комітетом на підтримку скасування, тому що вони підпадали під 

наперед визначені підстави для скасування (п. 19 [166]; [172, c. 196]). Звичайно 

нові аргументи і докази по питаннях, які розглядалися арбітражним судом, не 

приймаються під час процедури скасування рішень ([28, c. 199]; п. 31 [134]). 

Спеціальні комітети ІКСІД не є постійними органами. Їх склад 

відрізняється у кожній справі, і сторони не можуть обирати осіб, які 

входитимуть до комітету. Відповідно до ст. 52 (3) Конвенції, отримавши 

прохання про скасування, Голова Адміністративної ради ІКСІД призначає 
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спеціальний комітет з трьох осіб. Члени комітету призначаються з числа колегії 

арбітрів, яка в свою чергу складається з делегатів від кожної держави-учасниці 

та Голови Адміністративної ради ІКСІД. Відповідно до ст. 13 та 14 (1) 

Конвенції усі делегати повинні бути наділені високими моральними якостями і 

визнаною компетенцією у сфері права. Стаття 52 (3) Конвенції ІКСІД 

передбачає певні вимоги щодо громадянства і незалежності членів спеціальних 

комітетів, а також вказує, що жоден із членів комітету не міг бути членом того 

арбітражного суду, який виніс оскаржуване рішення.  

Члени комітетів часто є визнаними експертами в галузі міжнародного 

права з досвідом у сфері інвестицій. Наприклад, членами спеціального комітету 

у справі Malaysian Historical Salvors проти Малайзії були чинні чи колишні 

судді Міжнародного Суду ООН. З одного боку, такий склад комітетів 

забезпечує якість прийняття рішень. З іншого боку, в більшості випадків члени 

комітетів походять з числа арбітрів, яких призначають до трибуналів 

ІКСІД [241, c. 285, 306]. Тому виникає питання, чи можна членів спеціальних 

комітетів розглядати як фаховіших експертів з міжнародного права, ніж 

арбітрів, які розглядали спір. На нашу думку, ці особливості особового складу 

комітетів відповідають обмеженій ролі спеціальних комітетів і також 

пояснюють чому підходи комітетів до стандарту і меж перегляду не були 

завжди послідовними. 

Варто зазначити одну унікальну особливість і скоріше недолік 

призначення членів спеціальних комітетів ІКСІД. Так само як призначення 

членів арбітражного трибуналу у випадку відсутності вибору сторонами, 

призначення всіх членів комітетів здійснюється виключно Головою 

Адміністративної ради. На практиці таке призначення здійснюється 

Генеральним секретарем ІКСІД [59, c. 10]. Тобто всі три члени комітету 

призначаються однією особою – Генеральним секретарем ІКСІД. Наприклад, в 

арбітражах за правилами Міжнародної Торгової Палати (МТП) в Парижі 

кандидати арбітрів пропонуються національними комітетами і лише 
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затверджуються Судом МТП, а перегляд рішень, винесених такими 

арбітражами, здійснюється суддями різних національних судів. 

Висловлювалася думка, що спосіб призначення членів комітетів ІКСІД 

неадекватний тим завданням, які ставляться перед комітетом, а також 

важливості спорів, залученню питань державної політики, державної власності 

і т. ін. Справді результат розгляду справи часто залежатиме від особового 

складу комітету: декілька дослідників і практиків інвестиційного арбітражу 

зазначали, що результат можна передбачити на основі персонального складу 

трибуналу чи комітету, зокрема поглядів голови комітету [171, c. 3]. Генеральні 

секретарі ІКСІД часом висловлювали думки щодо належних стандартів і обсягу 

перегляду рішень комітетами ІКСІД, на що вказувалося сторонами спорів і що 

могло мати певний вплив на членів комітетів при вирішенні питання чи 

скасовувати рішення (напр., справа Togo Electricité проти Того). Вже 

висловлювалися звинувачення на адресу ІКСІД, що ІКСІД втручався у процес 

скасування шляхом призначення конкретних членів комітетів зі схильністю 

скасовувати чи не скасовувати рішення. Були випадки, коли спеціальні 

комітети включали членів трибуналів, чиї інші рішення були предметом 

процедури скасування, що викликає сумніви щодо безсторонньості прийняття 

рішень такими членами і врахування ними попередніх рішень по скасуванню 

(наприклад, у справі Togo Electricité проти Того, Альберт Ян ван ден Берг був 

призначений головою спеціального комітету всього через кілька місяців після 

скасування рішення Enron проти Аргентини, в якому він був одним із 

арбітрів) [59, c. 11]. Це може викликати певний дискомфорт і сумніви у сторін 

щодо незалежності, нейтральності і неупередженості членів комітетів і загалом 

легітимності процесу ІКСІД. 

Варто виділити проблему призначення до спеціального комітету того ж 

секретаря, який був секретарем в арбітражі, рішення якого оспорюється. 

Секретар має доступ до певної конфіденційної інформації, є присутнім на всіх 

слуханнях і загалом бере важливу участь в арбітражному розгляді, підготовці 

першого проекту рішення. Тому в провадженні по скасуванню рішення ця 
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особа може відчувати певну відповідальність за свою попередню роботу і 

намагатися уникнути критики рішення. Наприклад, у справі Highbury 

International проти Венесуели заявник офіційно клопотав про призначення 

іншого секретаря до комітету («Grievance Report, dated 3 January 2014, from 

Highbury International AVV to ICSID») [59, c. 12]. 

Процедура відводу арбітрів і членів спеціальних комітетів також має 

недоліки. Якщо відвід заявлений по відношенню до двох членів трибуналу чи 

комітету, то питання фактично вирішується Генеральним секретарем ІКСІД, 

тобто особою, яка здійснила призначення. В цьому випадку можуть існувати 

певні сумніви, що Генеральний секретар вирішить питання відводу позитивно 

для сторони, яка заявила відвід. 

Подвійна роль в якості арбітра і члена спеціального комітету не часто 

обговорюється як недолік процедури ІКСІД, проте, на нашу думку, це є 

потенційно проблемою. Ідеальним вирішенням було б унеможливлення 

призначення членами комітетів тих осіб, які можуть призначатися арбітрами 

ІКСІД, і навпаки. Проводячи паралель із національними судами, судді не 

можуть одночасно слухати справи в апеляційних судах і судах першої інстанції. 

Щодо процедури скасування рішень ІКСІД, в силу ст. 52 (4) Конвенції 

ІКСІД, більшість правил, які застосовуються до процедури арбітражного 

розгляду застосовуються також до процедури скасування. Це зокрема правила, 

що стосуються представництва, мов, усної і письмової стадій процедури, 

правила щодо доказів, і правило, відповідно до якого комітет вирішує власну 

компетенцію. Правила 14 і 16 Адміністративних і фінансових правил щодо 

плати за подання заяв і витрат на процедуру застосовуються і до процедури 

скасування рішень ІКСІД.  

Відповідно до ст. 52 (3) Конвенції, «Комітет має право скасувати рішення 

або будь-яку його частину». У практиці комітетів було встановлено, що 

спеціальний комітет користується певною мірою розсуду щодо того, чи 

скасовувати арбітражне рішення, навіть якщо комітет встановить наявність 

певного дефекту. Комітет у справі Vivendi проти Аргентини пояснив: 
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«Стаття 52 (3)... надає комітетам деяку гнучкість, щоб вирішити чи відміна 

рішення є необхідною в конкретних обставинах. Серед іншого спеціальний 

комітет повинен звернути увагу на значимість помилки по відношенню до 

законних прав сторін» (п. 158 [82]; п. 66 [85]). Практика більшості комітетів 

показує, що рішення про скасування буде прийнятим, якщо встановлено одну з 

підстав для скасування і конкретний дефект має матеріальне і практичне 

значення на результат вирішення справи, тобто істотне значення на одну чи 

більше сторін [210, c. 1035–1040]. Отже, лише істотне порушення виправдовує 

скасування рішення.  

Комітет також визначає обсяг скасування. У рішенні Vivendi проти 

Аргентини комітетом було уточнено, що відповідач не може подати зустрічний 

позов про повну відміну рішення, якщо позивач подав клопотання лише про 

часткову відміну рішення. Комітет визначає обсяг скасування, адже 

встановлення певних підстав для скасування може вплинути тільки на частину 

рішення, в той час як встановлення інших підстав може мати наслідком 

скасування всього рішення (п. 68 [85]; [172, c. 196]). Спеціальний комітет як 

правило вирішує в межах підстав, зазначених у заяві про скасування. Проте 

згідно з Правилом 41 (2) Арбітражного регламенту ІКСІД (застосовується 

згідно з Правилом 53) комітет може з власної ініціативи розглянути наявність 

очевидного перевищення повноважень, навіть якщо заявник не зазначив цю 

підставу. 

Відповідно до ст. 52 (3) Конвенції комітет може прийняти рішення не 

скасовувати рішення або він може його скасувати повністю або в частині. 

Скасування називають «радикальним» засобом, адже рішення про повну 

відміну має наслідком недійсність всього рішення [228, c. 249]. Комітет не 

може змінити частину рішення або прийняти власне рішення по суті, 

замінивши при цьому рішення, винесене арбітражним судом. У справі MTD 

проти Чилі комітет зазначив наступне щодо обмеженої ролі спеціального 

комітету та наслідків скасування: «[Комітет] не може замінити висновок по суті 

справи власним висновком. Він також не може направити справу на повторний 
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розгляд і надати вказівки арбітражному суду, як він повинен вирішити питання 

по суті справи. Все, що він може зробити, це скасувати арбітражне рішення: 

скасувати ефект res judicata, але комітет не може прийняти нове рішення по 

суті справи» (п. 54) [134].  

Рішення комітету не підлягає оскарженню, і в разі скасування можливо 

лише повторно подати спір, який буде розглядатися іншим складом 

арбітражного суду. За Конвенцією ІКСІД неможливо передати спір на розгляд 

до складу арбітражу, який раніше розглядав спір. Попередній склад арбітражу 

вважається functus officio. Стаття 52 (6) Конвенції і Правило 55 Арбітражного 

регламенту передбачають, що спір може бути повторно переданий на розгляд за 

заявою будь-якої із сторін до нового складу арбітражного суду в цілому (у разі 

повного скасування) або в частині, на яку не поширюється ефект res judicata (у 

разі часткового скасування) [27, c. 181]. Власне комітети не мають повноважень 

по створенню ефекту res judicata, і новий склад арбітражного суду в 

новоподаній справі не пов’язаний аргументацією спеціального комітету [210, 

c. 901]. 

Якщо заяву про скасування відхилено, арбітражне рішення є 

обов’язковим для сторін відповідно до ст. 53 (1) і 54 (1) Конвенції ІКСІД. 

Остаточність рішень спеціальних комітетів має і певний недолік, що 

полягає в тому, що комітети можуть бути схильні не достатньо обґрунтовувати 

свої рішення. Наприклад, у справі Lemire проти України спеціальний комітет 

відхилив заяву України про скасування рішення по юрисдикції та 

відповідальності, що було включене в остаточне рішення, на підставі того, що 

держава відмовилася від свого права на скасування, не висловивши заперечень 

проти процесуальних порушень, протягом часу між рішенням по юрисдикції і 

прийняттям остаточного рішення. Спеціальний комітет лише зазначив, що 

розгляд підстав для скасування не привів би до скасування, не надавши 

жодного пояснення чому він прийшов до такого висновку [59, c. 12; 118]. 

Порівнюючи систему скасування рішень ІКСІД і не-ІКСІД, перегляд 

арбітражних рішень не-ІКСІД підлягає юрисдикції судів в місці проведення 
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арбітражного розгляду. На відміну від арбітражів не-ІКСІД, місце арбітражу не 

має значення для дійсності, перегляду і виконання рішень ІКСІД. Механізм 

скасування спеціальними комітетами ІКСІД прописаний в Конвенції ІКСІД і 

Арбітражному регламенті, у той час як в арбітражах не-ІКСІД перегляд 

арбітражних рішень національними судами відбувається відповідно до 

конкретних положень законів про арбітраж і судової практики, які 

відрізняються залежно від місця арбітражу.  

На відміну від національних судів, спеціальні комітети ІКСІД не є 

сталими органами і найчастіше вони складаються з фахівців з міжнародного 

права і інвестицій. Це пояснює чому, незважаючи на чітко визначені підстави 

для скасування рішень, застосування цих підстав не завжди послідовне. 

Оскільки члени спеціальних комітетів, як правило, фахівці у цій сфері, вони 

можуть схилятися до критики рішення, якщо вони виявляють помилку чи 

інший дефект у ньому [53, c. 146]. Перегляд рішень не-ІКСІД здійснюється 

місцевими суддями, які, як правило, не мають попереднього досвіду в 

інвестиційному арбітражі. Як наслідок, в основних юрисдикціях судді схильні 

підтверджувати рішення міжнародних арбітражів [31, c. 3173–3174]. 

Арбітражні рішення не-ІКСІД можуть переглядатися не тільки якщо це 

остаточні рішення, але і якщо це проміжні і часткові рішення, які 

підтверджують чи заперечують наявність юрисдикції (ст. 16 (3) Типового 

закону ЮНСІТРАЛ, ст. 190 (3) Закону про міжнародне приватне право 

Швейцарії, секція 67 Арбітражного акту Англії). На відміну від арбітражів, які 

проводяться за правилами не-ІКСІД, в системі ІКСІД окреме рішення про 

наявність юрисдикції не може бути предметом процедури скасування і може 

бути оскаржене тільки після винесення остаточного арбітражного рішення. 

Характеристика питання як питання юрисдикції, прийнятності чи суті спору 

можуть бути переглянуті і комітетами і національними судами. 

Крім того, в системі ІКСІД комітети не можуть передати арбітражне 

рішення на розгляд до арбітражного суду, який виніс рішення, з тим щоб 

виправити помилку, але щодо рішень арбітражів не-ІКСІД така можливість 
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присутня в деяких юрисдикціях згідно з національним законодавством 

(ст. 34 (4) Типового закону ЮНСІТРАЛ, секції 67 (3) (b) і 68 (3) Арбітражного 

акту Англії).  

Найголовніше – процедура перегляду арбітражних рішень в національних 

судах може включати декілька інстанцій, в т.ч. рішення найвищого судового 

органу, водночас як рішення спеціального комітету ІКСІД не підлягає 

оскарженню. Ці особливості механізму ІКСІД потенційно зменшують 

тривалість провадження, а також ймовірність скасування рішення [2, c. 127]. 

Наслідки скасування рішень ІКСІД схожі на наслідки скасування рішень 

не-ІКСІД. Якщо рішення скасовано в місці проведення арбітражного розгляду, 

більшість судів не виконуватимуть таке рішення відповідно до Нью-Йоркської 

конвенції 1958 року [238, c. 18]. Кожна із сторін може розпочати нове 

арбітражне провадження у випадку скасування рішення [53, c. 142]. 

Є і інші відмінності. На етапі скасування рішення національні суди в 

державах-членах ЄС мають можливість запросити Європейський суд юстиції 

надати попередній висновок чи інтерпретацію з питань права ЄС, що має 

значення у справах, які виникли в рамках ДІД між країнами ЄС (ст. 267 Угоди 

про функціонування ЄС). На відміну від національних судів ЄС, комітети 

ІКСІД не можуть запросити рекомендації з певних питань від будь-якого 

консультативного внутрішнього або зовнішнього органу.  

В арбітражах, які проводяться за арбітражними правилами не-ІКСІД, 

позивачі зазвичай не можуть наперед обрати місце арбітражного розгляду і, на 

відміну від арбітражів ІКСІД, існує невизначеність щодо того, які підстави для 

скасування рішення будуть застосовані. За винятком законів, які базуються на 

Типовому законі ЮНСІТРАЛ, національні закони передбачають різні підстави 

для скасування рішень. Наприклад, арбітражні закони Англії, Франції, США і 

багатьох інших держав не базуються на Типовому законі ЮНСІТРАЛ. 

Відповідно підстави для скасування рішення можуть відрізнятися залежно від 

місця арбітражу. Тоді як комітети ІКСІД користуються розсудом щодо 

скасування рішення, деякі національні закони вживають термін «повинен» і 
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вимагають, щоб суди скасовували арбітражні рішення, якщо встановлена одна з 

підстав скасування (напр., секція 34 Арбітражного закону Швеції). Крім того, 

різне ставлення до міжнародного арбітражу та інтерпретації «громадського 

порядку» можуть потенційно означати відмінності в застосуванні стандартів 

перегляду.  

З іншого боку, як показує практика, інвестиційні трибунали, а також 

інституції, як правило, обирають місце арбітражу в нейтральних юрисдикціях в 

основних європейських і північноамериканських юрисдикціях, що означає, що 

підстави для скасування особливо не відрізняються на практиці. Узгодженість у 

підході досягається за рахунок вибору обмеженого кола надійних місць 

арбітражу, де суди є послідовними у застосуванні стандартів скасування 

рішень. При виборі місць арбітражу, де судді схильні підтверджувати рішення, 

винесені арбітражами, і скасовують рішення тільки у виняткових обставинах, 

ризик скасування зводиться до мінімуму [41, c. 156–157; 53, c. 130]. 

Отже, основні відмінності між системою перегляду рішень ІКСІД та 

іншими механізмами вирішення інвестиційних спорів включають:  

1) значимість місця арбітражу;  

2) склад органу, який вирішує чи скасовувати рішення;  

3) види рішень, які можуть бути предметом оскарження;  

4) процедура перегляду рішень;  

5) підстави для скасування. 

Розглядаючи власне підстави для скасування рішень, є ряд відмінностей 

між підставами в Конвенції ІКСІД та Типовому законі ЮНСІТРАЛ і інших 

арбітражних законах.  

Згідно зі ст. 52 (1) Конвенції, кожна із сторін має право вимагати 

скасування рішення на таких підставах: а) у випадку, коли арбітраж був 

заснований неналежним чином; б) у випадку, коли арбітраж перевищив свої 

повноваження; в) у випадку, якщо мав місце підкуп одного з арбітрів; г) у 

випадку, якщо було суттєве відхилення від основних правил процедури; д) у 

випадку, якщо рішення арбітражу не було належним чином обґрунтовано. 
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Типовий закон ЮНСІТРАЛ також передбачає вичерпний перелік підстав. 

Ці підстави в значній мірі відповідають виняткам щодо визнання та приведення 

у виконання рішень, передбачених ст. V Нью-Йоркської конвенції 1958 року. 

Типовий закон ЮНСІТРАЛ передбачає такі підстави:  

i) одна із сторін арбітражної угоди… була… недієздатною; або ця угода є 

недійсною за правом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а за відсутності 

такої вказівки – за правом даної держави;  

ii) сторона не була належним чином повідомлена про призначення 

арбітра або про арбітражний розгляд або з інших причин не могла подати свої 

пояснення;  

iii) рішення винесено щодо спору, не передбаченого або який не підпадає 

під умови арбітражної угоди, або містить постанови з питань, що виходять за 

межі арбітражної угоди, з тим, однак, що якщо постанови з питань, охоплених 

арбітражною угодою, можуть бути відокремлені від тих, які не охоплюються 

такою угодою, то може бути скасована тільки та частина арбітражного рішення, 

яка містить постанови з питань, що не охоплюються арбітражною угодою; 

iv) склад арбітражного суду або арбітражна процедура не відповідали 

угоді сторін… 

або: 

i) об’єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду за 

законами цієї держави;  

ii) арбітражне рішення суперечить публічному порядку даної держави. 

Підстави для анулювання відповідно до Конвенції ІКСІД і Типового 

закону багато в чому схожі. Схожі підстави включають неправильне 

формування арбітражного трибуналу, недотримання певних правил процедури 

та перевищення повноважень. «Перевищення повноважень» в ІКСІД може 

відповідати декільком підставам в Типовому законі, таким як відсутність або 

недійсність арбітражної угоди, прийняття рішень щодо питань, які виходять за 

межі арбітражної угоди, і відсутність арбітрабельності спору.  
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Типовий закон ЮНСІТРАЛ включає такі підстави як громадський 

порядок і відсутність арбітрабельності відповідно до закону суду, і вони 

можуть бути застосовані судом ex officio. На відміну від Типового закону і 

інших арбітражних законів, Конвенція ІКСІД не передбачає таких підстав 

скасування. У зв’язку з цим підстави Типового закону ширші. На відміну від 

Типового закону, Конвенція ІКСІД також обмежує перевищення повноважень 

категорією «очевидне перевищення повноважень» («manifest»), а відхилення 

від «основних» правил процедури – категорією «суттєве», що потенційно 

обмежує можливість скасування. 

З іншого боку, ст. 52 Конвенції ІКСІД включає такі підстави, як корупція 

з боку члена трибуналу і відсутність належного обґрунтування в рішенні, яких 

на перший погляд немає в Типовому законі. Все ж, корупція може підпадати 

під таку підставу, як «склад арбітражного суду або арбітражна процедура не у 

відповідності з угодою сторін..., а за відсутності такої угоди, [lex arbitri]». 

Корупція також може підпадати під підставу громадського порядку. 

Переходячи до питання практики розгляду справ комітетами ІКСІД, 

обсягу і меж перегляду, практика комітетів ІКСІД справді не була однорідною. 

Здається, що в деякі періоди діяльності ІКСІД дві протилежні цінності, 

остаточність і правильність, і розуміння балансу між ними на практиці 

визначали обсяг перегляду рішень ІКСІД і власне рішення спеціальних 

комітетів. Обмеженому обсягу перегляду надавали перевагу ті, хто цінує 

остаточність, а ширшому обсягу – ті, хто найбільше цінує правильність [51, 

c. 177, 181].  

У контексті ІКСІД цікаво розглянути, як розвивалися стандарти і підходи 

до обсягу перегляду рішень. Крістоф Шроєр був першим, хто запропонував 

класифікувати рішення спеціальних комітетів ІКСІД на «три покоління» з 

урахуванням обсягу перегляду рішень комітетами [212]. 

Перше покоління (1985–1986 рр.) представлене рішеннями Klockner 

проти Камерун І і Amco Asia проти Індонезії І. Рішення були піддані критиці за 



	 109	

те, що вони перетнули межу між функціями скасування рішень та апеляцією, і 

повторно розглянули рішення по суті [212, c. 18].  

Рішення другого і третього покоління були оцінені як позитивний етап у 

практиці спеціальних комітетів. Комітети другого покоління (1989–1992 рр.) 

повторно розглянули Klockner II і Amco II, і заяви про відміну в обох випадках 

були безуспішними. Рішення MINE проти Гвінеї було скасовано в частині.  

Рішення третього покоління (2002–2009 рр.) прийняли більш обмежений 

підхід до обсягу і меж перегляду. Зокрема, було відхилено заяву про відміну 

рішення Wena проти Єгипту, а Vivendi проти Аргентини і CMS проти 

Аргентини були скасовані в частині. На відміну від рішень першого покоління, 

спеціальними комітетами було наголошено, що комітети користуються певним 

розсудом при вирішенні питання, чи скасовувати арбітражне рішення, і 

рішення може бути скасовано тільки в дуже серйозних випадках.  

За підсумками трьох поколінь скасування рішень, сформувалося декілька 

принципів щодо ролі спеціальних комітетів: а) комітети мають вузький і 

обмежений мандат; б) комітети не можуть виправляти помилки права; 

в) комітети користуються певним рівнем розсуду при прийнятті рішень; 

г) комітети можуть доповнити аргументацію, якщо арбітражне рішення 

недостатньо обґрунтоване; д) комітети не можуть автоматично скасувати 

рішення, навіть якщо арбітражний суд допустив помилку у виборі 

застосовуваного права [186, c. 4].  

Коли влітку 2010 року спеціальними комітетами було винесено чотири 

рішення (Sempra проти Аргентини, Enron проти Аргентини, Helnan проти 

Єгипту, Vivendi проти Аргентини II), Крістоф Шроєр поставив питання чи ці 

рішення означають початок нового «покоління» рішень ІКСІД. Всього у 

2010 році з восьми рішень чотири рішення було скасовано. Загалом рішення 

комітетів характеризували розширеним тлумаченням підстав для скасування 

або принаймні протилежними точками зору щодо цілей та обсягу застосування 

механізму [208, c. 213]. Рішення Mitchell проти Демократичної Республіки 

Конго, Malaysia Historical Salvors проти Малайзії, Sempra проти Аргентини, і 
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Enron проти Аргентини були піддані особливій критиці [181, c. 284]. Оскільки 

рішення, які виносилися від 2010 року, неоднорідні, існування «четвертого 

покоління» відміни рішень є спірним. 

Комітети ІКСІД та національні суди послідовно заявляють, що вони не є 

апеляційними судами, і вони не розглядають рішення de novo. Крім того, 

скасування ІКСІД не передбачає перегляду по суті, чи йде мова про факти чи 

про право. Крім того, немає презумпції чи рішення повинні бути скасовані або 

підтверджені (п. 62) [85]. В системі ІКСІД інтерпретація підстав для скасування 

повинна бути «ані розширювальною, ні обмежувальною, а лише розумною» 

(п. 191 [118]; п. 3 [120]; п. 18 [166]). Здається, що такі ж принципи мають 

застосовуватися і в практиці національних судів. Тим не менш, це не дає 

відповіді на питання, який стандарт перегляду фактично застосовують комітети 

і суди, коли вони переглядають рішення за різними підставами для скасування. 

Комітети ІКСІД часом зазначають стандарти, які вони застосовують при 

перегляді рішень (п. 237) [78]. Такі стандарти рідко чітко вказуються в 

рішеннях національних судів.  

На нашу думку, різні підстави скасування вимагають різні обсяг і межі 

перегляду. Розглянемо практику скасування рішень ІКСІД за підставами 

скасування у порівнянні з практикою національних судів. Зокрема 

проаналізуємо, як комітети ІКСІД тлумачили підстави для скасування і які 

стандарти перегляду вони застосовували. 

Зосередимо увагу на тих підставах для скасування, які мали найбільше 

значення у практиці комітетів. Вони включають очевидне перевищення 

повноважень, необґрунтованість рішення і серйозний відхід від основних 

правил процедури. Переважна більшість всіх клопотань про скасування рішень 

ІКСІД стосувалися очевидного перевищення повноважень і відсутності 

належного обґрунтування. Ці підстави також є найбільш проблематичними. 

Інші рідко застосовуються, оскільки вони передбачають більший тягар 

доказування [181, c. 289; 221, c. 311]. Що стосується рішень не-ІКСІД, 
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більшість заяв також були засновані на підставі перевищення 

повноважень [241, c. 294].  

Юрисдикція трибуналу 

Такі дефекти, як відсутність юрисдикції або перевищення юрисдикції або 

незастосування юрисдикції, часто вказуються заявниками серед підстав для 

скасування рішень ІКСІД і не-ІКСІД.  

В ІКСІД, такі дефекти відповідають підставі для скасування «очевидне 

перевищення повноважень» (ст. 52 (1) (б)), що включає в себе відсутність або 

перевищення юрисдикції, незастосування юрисдикції та незастосування 

належного права) [212, c. 25–29]. Метою підстави «очевидне перевищення 

повноважень» є забезпечення відшкодування у випадках, коли трибунал 

вийшов за межі своїх повноважень і свого мандата згідно угоди сторін про 

арбітраж [210, c. 937–938]. Як правило, трибунали надають істотного значення 

поняттю очевидне перевищення повноважень. Все ж існують різні тлумачення 

терміну «очевидне» в практиці комітетів ІКСІД, а також значення вимоги 

«очевидності» варіювалося залежно від підстави, яку стверджував заявник [26, 

c. 291; 241, c. 298]. 

Відсутність юрисдикції є найпершим прикладом очевидного 

перевищення повноважень, що має підтверджуватися кожного разу, коли 

трибунал підтверджує і реалізує юрисдикцію у той час коли одна з вимог у 

ст. 25 Конвенції ІКСІД не виконана (для того щоб прийти до висновку про 

наявність юрисдикції, необхідно перевірити чи виконані вимоги щодо 

інвесторів, інвестицій та угоди про передачу спору на вирішення шляхом 

арбітражу ІКСІД, вимоги в положенні про вирішення спору в міжнародній 

угоді чи контракті). Важливим питанням є те, чи комітети повинні переглядати 

рішення трибуналу щодо юрисдикції de novo. Переважна думка є така, що 

перегляд de novo суперечитиме ст. 52 (1) і 53 Конвенції ІКСІД [181, c. 291; 210, 

c. 941–942]. 

Справа Klockner І стосувалася заперечення щодо юрисдикції на основі 

твердження, що арбітражне застереження передбачало арбітраж МТП, а не 
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ІКСІД. Комітет, хоча розкритикував трибунал за те, що він підтвердив свою 

юрисдикцію, все ж підтвердив арбітражне рішення, тому що висновки 

трибуналу були «правдоподібними, а не довільними» і тому не досягли рівня 

«очевидності» (п. 52) [120]. 

Декілька спеціальних комітетів інтерпретувати «очевидне» як «само 

собою зрозуміле» або «явне» («легко впізнаване»). Комітет Wena проти Єгипту 

вказав, що «перевищення повноважень має бути само собою зрозумілим, а не 

продуктом складних інтерпретацій» (п. 25) [166]. Комітет MTD проти Чилі 

зазначив, що «помилка повинна бути очевидною, а не спірною» (п. 47) [134]. 

У рішенні AES проти Угорщини комітет визначив, що перевищення 

повноважень є очевидним, якщо його можна «розрізнити без особливих зусиль 

і без глибокого аналізу» (п. 31) [68]. 

Комітет Lucchetti у подібний спосіб зазначив, що під час розгляду заяви 

про скасування не повинно бути повного перегляду рішення арбітражного 

трибуналу, і терміну «очевидне» має надаватися «значна вага і у випадках, коли 

розглядаються питання юрисдикції». Він вказав, що якщо рішення з питання 

про юрисдикцію є правдоподібним (розумним), комітет не може прийняти 

рішення про перевищення повноважень, адже завдання комітету не у 

визначенні кращої інтерпретації. Комітет ухвалив, що запит Luchetti був 

насправді апеляцією проти рішення трибуналу про те, що він не володіє 

юрисдикцією ratione temporis, а комітет не може переглядати висновки 

трибуналу по факту і праву (п. 57 і 112) [94]. 

У рішенні Fraport проти Філіппін комітет висловив деякі сумніви з 

приводу тлумачення трибуналом ДІД. Все ж комітет зазначив, що його 

завданням не було вирішувати, яка інтерпретація вірна. Без обов’язкового 

схвалення інтерпретації трибуналом ДІД, комітет визначив, що така 

інтерпретація не була неправдоподібною, і тому неможливо було підсумувати, 

що трибунал явно перевищив свої повноваження (п. 112) [101]. 

Інший підхід представлений у рішенні Vivendi проти Аргентини. Комітет 

зазначив, що якщо трибунал не має юрисдикції і при цьому почав розглядати 
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справу по суті, це очевидне перевищення повноважень. Тобто комітет не надав 

значення вимозі очевидності як такій і не аналізував, чи висновки трибуналу 

були правдоподібними. Що ж до відмови від здійснення юрисдикції, помилка 

щодо юрисдикції була визнана очевидною, якщо вона впливає на результат 

розгляду справи. Тобто комітет розглянув значення помилки щодо юрисдикції 

на результат розгляду, таким чином збільшуючи вірогідність скасування у разі 

юрисдикційної помилки. У цій справі трибунал підтвердив юрисдикцію згідно з 

ДІД, але не розглянув деякі вимоги за ДІД, бо такий розгляд включав би 

інтерпретацію основного договору, який включав положення про вирішення 

спору місцевими судами. Посилаючись на «чіткі і серйозні наслідки» рішення і 

«супутні обставини», комітет постановив, що відмова від застосування 

юрисдикції була «очевидною» помилкою (п. 72, 86, 102 і 115) [85]. Отже, згідно 

з підходом Vivendi, якщо трибунал здійснює юрисдикцію, коли він не має 

юрисдикції (або навпаки), це завжди перевищення повноважень. Тобто комітет 

застосував тест правильності до перегляду юрисдикційних помилок. 

У справі Soufraki проти ОАЕ комітет підкреслив, що очевидне 

перевищення повноважень означає, що «перевищення повноважень повинно 

бути текстуально очевидним, і серйозним по суті» (п. 40, 118 і 119) [110]. Отже, 

це рішення відобразило превалюючу думку, що будь-яка помилка юрисдикції 

не обов’язково буде перевищенням повноважень і вимога «очевидності» 

стосується однаковою мірою помилок юрисдикції [181, c. 292]. 

Рішення Mitchell та Malaysian Historical Salvors були піддані критиці за 

повторний розгляд питання юрисдикції трибуналу, перегляд арбітражного 

рішення de novo і ненадання достатньої ваги вимозі очевидності [181, c. 293]. 

У справі Mitchell проти ДРК заявник стверджував, що інтерпретація 

трибуналом терміну «інвестиції» у ст. 25 Конвенції ІКСІД становила очевидне 

перевищення повноважень. Трибунал встановив, що юридична фірма інвестора 

в ДРК (власність Мітчелла, затримана в офісах Мітчелл і асоційованих 

компаній, та пов’язані ресурси і діяльність) була інвестицією за змістом ст. 25 

Конвенції ІКСІД і ДІД (п. 55 неопублікованого рішення) [61, c. 292]. Комітет 
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скасував арбітражне рішення, оскільки він встановив, що не було жодних 

ознак, що фірма позивача була внеском у розвиток економіки ДРК, водночас як 

з точки зору комітету, такий внесок був істотним елементом поняття 

«інвестиції» (п. 46) [136]. Рішення є проблематичним, оскільки, по-перше, 

очевидне перевищення повноважень не було безспірним (наочним), чи 

найвищою мірою неправильним. Можна, наприклад, стверджувати, що рішення 

було «правдоподібним і не довільним (свавільним)» і рішення трибуналу 

стосувалося питання, щодо якого немає усталеної практики. Тому скасування 

було надто суворою мірою [61, c. 303]. Насправді виглядає, що комітет вирішив 

переписати рішення трибуналу про те, що має бути правильним тестом 

(критерієм) для визначення інвестицій.  

На відміну від справи Мітчелла, у справі Malaysian Historical Salvors, 

комітет дійшов висновку, що трибунал знехтував визначенням інвестицій у ДІД 

і перевищив свої повноваження, не застосувавши свою юрисдикцію. У цій 

справі трибунал послідував об’єктивному підходу до визначення інвестицій, 

включивши внесок у економічний розвиток як обов’язковий критерій, а комітет 

послідував суб’єктивного підходу для визначення інвестиції, надавши 

першочергову вагу широкому визначенню інвестицій в ДІД (п. 78 і 80–

84) [125].  

Рішення по скасуванню, які ухвалювалися в останні роки, відійшли від 

підходів Mitchell та Malaysian Historical Salvors, підкреслюючи важливість 

вимоги очевидності і приймаючи вузький підхід до перегляду юрисдикційних 

питань. Наприклад, комітет El Paso проти Аргентини ствердив у зв’язку з 

терміном «очевидності» в контексті ст. 52 Конвенції, що перевищення 

повноважень повинно бути «очевидним, зрозумілим, явним і дуже серйозним» 

(п. 271–272) [92].  

У справі Impregilo проти Аргентини комітет мав справу з питанням, чи 

положення про режим найбільшого сприяння в ДІД між Аргентиною та Італією 

дозволяло Impregilo обійти вимогу в цьому ДІД про судовий розгляд справи в 

національних судах протягом певного часу, вдаючись до ДІД між Аргентиною 
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та США, який не містить аналогічну вимогу. Комітет зазначив, що це питання є 

складним і широко дискутується, і комітет не повинен переглядати таке 

комплексне питання de novo. Комітет ствердив, що інтерпретація трибуналу 

щодо застосування режиму найбільшого сприяння до юрисдикційних питань не 

може сама по собі являти «чітке, очевидне, і само-зрозуміле перевищення 

повноважень». Згідно з рішенням комітету, ані застосування режиму 

найбільшого сприяння до юрисдикційних питань, ні відмова від такого 

застосування не може розглядатися як перевищення повноважень. Комітет 

висловив думку, що єдиним випадком, коли комітет має компетенцію 

переглянути застосування режиму найбільшого сприяння до юрисдикційних 

питань, є коли: (1) міжнародна угода прямо забороняє таке застосування або 

навпаки спеціально його дозволяє; (2) трибунал знехтував таким положенням 

міжнародної угоди. Таким чином, це рішення надало істотного значення 

поняттю «очевидності» перевищення повноважень і підтвердив, що 

перевищення повноважень в контексті юрисдикції повинно бути явним, 

очевидним, чітким, грубим і серйозним по суті (п. 136–137 і 140–141) [114]. 

Комітет у рішенні Iberdrola проти Гватемали спочатку підтвердив, що 

очевидним випадком перевищення повноважень є коли трибунал розглядає 

спір, хоча він не володіє юрисдикцією. Далі комітет зазначив, що від часу 

рішення про скасування Vivendi проти Аргентини прийнятою є можливість 

«негативного перевищення повноважень», тобто коли трибунал не здійснює 

свою юрисдикцію, хоча він має юрисдикцію. Згідно з рішенням комітету, 

поняття «негативного перевищення повноважень» виправдане, адже 

юрисдикція трибуналу ІКСІД є обов’язковою в тому сенсі, що трибунал не 

може відмовитися від здійснення юрисдикції, якщо він її має (п. 80) [111]. 

У рішенні Tza Yap Shum проти Перу комітет підтвердив розширювальне 

тлумачення трибуналом положення про вирішення спорів в ДІД між Китаєм і 

Перу і не скасував рішення на підставі очевидного перевищення повноважень. 

Перу стверджувало, що трибунал мав юрисдикцію тільки щодо питань суми 

збитків і трибунал перевищив свої повноваження, вирішуючи, чи мала місце 
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експропріація. Комітет погодився з рішенням трибуналу, що положення про 

вирішення спорів може застосовуватися і до питань, пов’язаних з питанням 

суми збитків, у тому числі питання існування експропріації (п. 72–99) [151]. 

Немає чіткої відповіді на питання, чи рішення щодо юрисдикції мають 

переглядатися de novo або принаймні бути предметом глибшого перегляду, ніж, 

наприклад, підстава незастосування належного права. Наприклад, видатний 

арбітр і практик міжнародного арбітражу Габріель Кауфман Колер зазначила, 

що юрисдикційні питання вимагають «жорсткого правового аналізу», а не 

розпливчастих понять і вільних стандартів. Вона зазначила, що перегляд питань 

у контрактних та міжнародно-договірних арбітражах відрізнятиметься по 

питаннях юрисдикції, тому що в міжнародно-договірних арбітражах є 

підвищена складність і технічність питань (наприклад, розмежування вимог 

заснованих на міжнародній угоді та контракті, одночасні юрисдикції, відмова 

від засобів захисту, вичерпання внутрішніх засобів захисту та режим 

найбільшого сприяння). Крім того, в той час як аналіз юрисдикції на основі 

конкретної арбітражної угоди в договорі сторін передбачає суб’єктивні 

елементи, такі як наміри сторін, і залишає певний простір для розсуду арбітрів, 

аналіз юрисдикції щодо вимог заснованих на міжнародній угоді включає в себе 

об’єктивні критерії, у тому числі застосування правил тлумачення міжнародних 

договорів та розгляд об’єкту і мети договору. Оскільки те ж положення про 

вирішення спорів може потенційно застосовуватися в наступних справах, від 

арбітражних трибуналів і комітетів ІКСІД вимагається послідовність 

рішень [172, c. 199–206]. 

У контексті юрисдикції, важливим є загальне положення сформульоване 

у справі MINE проти Гвінеї, а саме – підстави у ст. 52 не повинні 

застосовуватися надто строго. Комітет вказав, що занадто строге тлумачення 

підстав у ст. 52 може призвести до «необґрунтованої відмови надати їй 

значення в повній мірі, зважаючи на обмежену, але важливу сферу, для якої 

вона призначена» (п. 4.05) [127]. Дійсно, трибунал або має юрисдикцію або її не 

має. Очевидне перевищення повноважень має визнаватися кожного разу, коли 
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трибунал здійснює юрисдикцію, коли насправді не має юрисдикції, або 

навпаки [172, c. 198–199]. Щоб прийти до правильного висновку, комітет 

повинен розглянути основну аргументацію в рішенні трибуналу і визначити, чи 

висновки трибуналу щодо юрисдикції правдоподібні.  

На нашу думку, рішення Mitchell явно проблематичне, тому що комітет 

взяв за основу обмежувальний критерій для визначення інвестицій і тим самим 

замінив погляди трибуналу щодо невирішеного питання на свої погляди, у той 

час як рішення трибуналу було прийнятним. Рішення Malaysian Historical 

Salvors також проблематичне, адже комітет переоцінив підхід трибуналу до 

визначення інвестицій. 

Повноваження переглядати рішення по фактичних обставинах є досить 

важливим у контексті юрисдикції, оскільки деякі рішення трибуналу по 

фактичних обставинах можуть бути вирішальними для визначення юрисдикції 

в кожному конкретному випадку. Наприклад, може висуватися заперечення 

проти юрисдикції на основі твердження, що арбітражне застереження 

передбачає арбітраж МТП, а не арбітраж ІКСІД, як в Klockner проти Камерун, 

або що інвестор не є громадянином держави-учасниці Конвенції ІКСІД [182, 

c. 248–250]. 

Видатний арбітр і дослідник П’єр Мейер висловив думку, що висновки 

трибуналу по фактах не повинні бути повністю звільнені від перегляду 

комітетом. Згідно з його підходом, комітет має самостійно приймати рішення 

про існування арбітражної угоди і її обсяг, що може включати деякий перегляд 

найбільш важливих і актуальних висновків по фактах. Все ж перегляд в ІКСІД 

повинен бути більш обмеженим, ніж у державних судах. Перегляд повинен 

бути обмежений тими фактами, які оспорюються в межах конкретної підстави 

для скасування. Комітет повинен зосередити свій розгляд на самому рішенні та 

доказах, які були на розгляді трибуналу, і не повинен приймати нові докази. 

Комітети мають здійснювати вузький перегляд і не надто легко приходити до 

рішення, що висновок трибуналу був помилковим. Тільки очевидні помилки 

факту, тобто коли практично немає сумніву в існуванні помилки, 
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виправдовують втручання. Якщо висновок трибуналу щодо фактів був 

«прийнятним», скасування не має бути застосовано [182, c. 248–250]. 

Комітети, як правило, не переоцінюють рішення трибуналу по 

фактах [130; 198], що, на нашу думку, є правильним підходом. Наприклад, у 

рішенні Rumeli проти Казахстану було чітко вказано, що трибунал є суддею 

щодо доказів перед ним (п. 96 і 104) [144]. Якщо комітети будуть по-новому 

оцінювати значення доказів і висновки трибуналу по фактах, процедура 

скасування стане ближчою до апеляції. 

Щодо рішень не-ІКСІД, національні закони в основних юрисдикціях 

включають подібну підставу (напр., ст. 34 (2) (a) (iii) Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ, п. 10 (а) (4) Федерального Арбітражного Акту США, п. 67 (1) 

Арбітражного Акту Англії, ст. 190 (2) (b) і (c) Закону про міжнародне приватне 

право Швейцарії, п. 34 (1) і (2) Арбітражного Акту Швеції), і саме ця підстава 

найчастіше вказується заявниками як підстава для скасування арбітражного 

рішення.  

Суди в більшості юрисдикцій (напр., Англія, Швейцарія, Швеція, Канада, 

Данія) переглядають рішення трибуналу по юрисдикції de novo. Питання, яке 

вони з’ясовують – це чи трибунал був правий, підтверджуючи або відмовляючи 

в юрисдикції. Отже, стандартом є правильність рішення трибуналу по 

юрисдикції. Аналіз питань судами може відповідно включати в себе питання 

тлумачення міжнародних договорів, тобто вимоги до поняття «інвестор» та 

«інвестиції», перевірку відповідності спору обсягу положення про вирішення 

спорів, а також розгляд інших питань факту і права, які мають відношення до 

рішення по юрисдикції.  

Варто зазначити, що водночас як питання права і застосування права до 

фактів переглядаються судами de novo, в деяких юрисдикціях суди не 

переглядають висновки трибуналу по фактичних обставинах, які мають 

відношення до юрисдикції, або мають дуже обмежені повноваження 

переглядати такі висновки de novo. Позиції судів відрізняються залежно від 

юрисдикції. Наприклад, в Англії суди уповноважені здійснювати повний 
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перегляд рішення, у тому числі висновки трибуналу по фактичних обставинах і 

докази. У Швейцарії Федеральний трибунал повинен приймати всі висновки 

арбітражних судів по фактах. У Франції Апеляційний суд може повністю 

розглянути докази, у тому числі нові докази, при ухваленні рішення, чи 

арбітражний трибунал мав юрисдикцію, але на практиці французькі суди рідко 

переглядають висновки по фактах і рідко переоцінюють докази [40; 182, c. 247]. 

У рішенні SD Myers проти Канади, Федеральний суд Канади ухвалив, що 

застосовуваний стандарт перегляду – «правильність» щодо «чистих питань 

права», і «розумність» відносно «змішаних питань фактів і права». Після 

ретельного перегляду de novo аргументів трибуналу, суд прийшов до висновку, 

що інтерпретація трибуналу була правильною, і застосування було 

розумним [52]. 

Інший підхід був прийнятий у рішенні Bayview проти Мексики, де Вищий 

суд провінції Онтаріо зазначив, що будь-яке заперечення щодо юрисдикції 

трибуналу має бути протиставлене «потужній презумпції», що трибунал діяв в 

межах своїх повноважень і суди не повинні переглядати рішення трибуналу de 

novo (п. 63) [188]. 

Рішення у справі BG Group проти Аргентини є нагадуванням, що суди 

можуть вільно перекваліфікувати питання як питання юрисдикції, прийнятності 

або суті спору. У той час як окружний суд підтвердив рішення арбітра, 

Апеляційний суд округу Колумбія рішення скасував. На думку цього суду, 

тлумачення і застосування вимоги про ведення справи в місцевих судах було 

питанням, яке суди повинні вирішувати de novo, і встановив, що ця вимогa 

обов’язкова. Врешті-решт, Верховний суд ухвалив, що ця вимога є питанням, 

яке повинні тлумачити і вирішувати насамперед арбітри, і суди повинні 

надавати перевагу тлумаченню арбітрів [222]. 

Зважаючи на те, що національні суди в більшості юрисдикцій здійснюють 

перегляд рішень по юрисдикції de novo і декілька рішень були скасовані на цій 

підставі (OKKV проти Киргизької Республіки, Stans Energy проти Киргизької 

Республіки, and Sanum Investments Ltd. проти Лаосу, RosInvestCo проти 
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Російської Федерації), існує певний ризик, що рішення інвестиційного 

арбітражу може бути скасоване національним судом на підставі дефекту 

юрисдикції. Все ж, в переважній більшості таких справ суди підтверджували 

юрисдикційні рішення трибуналу. 

Незастосування належного права 

Незастосування належного права може становити «очевидне 

перевищення повноважень» згідно з Конвенцією ІКСІД. Щодо рішень не-

ІКСІД, за національним законодавством питання в тому, чи трибунал 

перевищив свої повноваження, вийшовши за межі угоди про арбітраж (ultra 

petita), і/або неврахування вибору права сторонами можна вважати таким, що є 

проти громадського порядку. 

В ІКСІД застосовуване право розглядається як один із основних 

елементів угоди про арбітраж і параметрів діяльності трибуналу (п. 45 [110]; 

[210, c. 954]). Недотримання ст. 42 Конвенції може призвести до скасування 

рішення (п. 40) [79]. Повне незастосування належного права (тобто права, що 

має застосовуватися трибуналом згідно зі ст. 42 (1) Конвенції) вважається 

перевищенням повноважень. Все ж висловлювалися різні думки щодо 

розмежування незастосовування належного права і помилковим застосуванням, 

і щодо стандарту, який має застосовуватися до перегляду рішення за цією 

підставою. 

Хоча комітети ІКСІД в ранні роки діяльності ІКСІД визнавали 

відмінність між незастосуванням належного права і помилковим застосуванням 

права, все ж вони були піддані критиці за нездатність розмежувати неправильне 

застосування належного права і незастосування належного права на практиці. 

Вони застосували широке тлумачення цієї підстави, адже не лише розглянули, 

чи трибунал правильно визначив застосовуване право, а і спосіб, у який 

трибунал тлумачив і застосовував це право (п. 60, 61 і 79 [120]; [210, c. 960]). 

Таким чином, вони розглянули правильність рішення по суті і не врахували 

вимогу очевидності для перевищення повноважень, що більш строго 

дотримувалася в практиці комітетів наступних періодів діяльності ІКСІД. 
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Сьогодні прийнято вважати, що незастосування належного права не 

ототожнюється з помилкою в застосуванні цього права, і друге і третє 

«покоління» скасування рішень більш чітко підходили до цієї відмінності. 

Комітет у справі MINE проти Гвінеї прийняв більш строгий підхід, вказавши, 

що навіть очевидне помилкове застосування застосовуваної норми права не є 

підставою для скасування. Крім того, ігнорування права погодженого 

сторонами, або рішення, засноване на жодному праві (тобто рішення ex æquo et 

bono за відсутності угоди сторін), буде перевищенням повноважень, якщо воно 

«очевидне». Згідно з рішенням комітету, технічна помилка у визначенні 

застосовуваного права не є достатньою підставою для скасування (п. 5.03–5.04 і 

6.40) [127]. 

У рішенні CDC проти Сейшельських островів спеціальний комітет 

зазначив, що його аналіз буде обмежуватися визначенням, чи трибунал 

«намагався застосувати англійське право», незалежно від поглядів комітету 

щодо правильності юридичного аналізу трибуналу (п. 45) [79].  

Комітет у справі Wena проти Єгипту також прийняв обмежувальний 

підхід до скасування на основі незастосування належного права. Що стосується 

звинувачень заявника щодо питань, по яких трибунал перевищив свої 

повноваження як наслідок незастосування єгипетського права (зокрема, що 

основні контракти були недійсні через корупцію і конфлікт інтересів), комітет 

підтвердив, що це питання доказування, що відноситься до суті справи, і не 

може переглядатися в межах даної підстави для скасування. Він також 

підтвердив, що згідно зі ст. 42 (1) арбітри мають певний рівень розсуду щодо 

оцінки взаємодії міжнародного права і національного законодавства в 

конкретних обставинах (п. 39–40 і 47 [166]; [172, c. 213]). Справді, перевищення 

повноважень повинно встановлюватися, тільки якщо воно очевидне. 

В рішеннях Soufraki проти ОАЕ і MTD проти Чилі комітети здійснили 

більш детальний перегляд рішень трибуналів. Комітет Soufraki прийняв підхід, 

відмінний від вищевказаних рішень MINE проти Гвінеї і Wena проти Єгипту, 

прив’язавши помилкове застосування або тлумачення належного права до 
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тяжкості такої помилки. Відповідно до цього підходу, кричуще (грубе) 

помилкове застосування або тлумачення належного права може по суті скласти 

незастосування належного права, і його необхідно відрізняти від простої або 

навіть серйозної помилки щодо тлумачення права. Після вивчення prima facie 

застосування трибуналом застосовуваного права до питання національності, 

комітет знайшов дефект у застосуванні належного права. Однак, слідуючи 

вказаному ним стандарту, комітет визначив, що похибка в застосуванні 

належного права по одному аспекту не є «кричущим порушенням 

застосовуваного права» і відповідно не встановив очевидне перевищення 

повноважень (п. 51, 85–86, 98 і 101) [110]. 

Комітет MTD, по-перше, зазначив, що його роль не у виправленні 

помилок трибуналу у застосуванні права, а у виправленні очевидного 

неправильного застосування права трибуналом. Зокрема, якщо трибунал, 

маючи намір застосувати належне право, насправді застосовує право, що не є 

правильним правом, така помилка має бути «очевидною», і лише неправильне 

розуміння змісту конкретного правила недостатньо для скасування. Одним із 

прикладів такого очевидно неправильного застосування є випадок коли 

трибунал вирішив справу ex aequo et bono (по справедливості) за відсутності 

угоди сторін. Власне у цій справі заявник стверджував, що трибунал 

неправильно підійшов до розуміння стандарту справедливого і рівноправного 

режиму в ДІД і застосував широке тлумачення такого режиму, що не відповідає 

міжнародному праву і ст. 2 (2) і 3 (1) ДІД. Комітет підкреслив, що він має 

слідувати встановленому підходу «стриманості» і незалежно від того, чи йому 

подобається рішення трибуналу чи ні, це рішення систематично не зачіпає 

спірні питання права захисту інвестицій. Отже, хоча комітет знайшов деякі 

дефекти в тлумаченні стандарту справедливого і рівноправного режиму, він не 

скасував рішення, бо тлумачення трибуналу було таким, що може бути 

«виправданим», і не становило очевидне перевищення повноважень. По-друге, 

перегляд комітетом рішення був досить детальним. Комітет MTD 

проаналізував, чи трибунал явно «не застосував право Чилі до тих питань, які 
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були необхідні для прийняття висновків і по яких право Чилі було 

застосовуваним правом». Він вирішив, що трибунал не допустився цієї 

помилки, але в іншому разі, він скасував би арбітражне рішення (п. 44–47, 63 і 

68–71) [134]. 

На відміну від MTD, комітет AES проти Угорщини застосував стандарт 

Soufraki і вказав, що незастосування права вимагає чогось «більшого, ніж 

серйозної помилки» і часткове незастосування становить помилкове 

застосування, що знаходиться поза межами повноважень комітету щодо 

перегляду (п. 33–35) [68]. 

У Lucchetti проти Перу комітет не встановив очевидне перевищення 

повноважень, хоча трибунал не пояснив, яке правило тлумачення договорів ним 

було застосовано до конкретних питань, і заявник стверджував часткове 

незастосування належного права. Комітет вказав, що не було жодних підстав 

зробити висновок, що трибунал не зважив на «будь-який важливий елемент... 

широко визнаних міжнародних правил тлумачення міжнародних договорів» 

(п. 98, 112 і 116) [94]. 

Декілька комітетів визнали, що знайти точну межу між неправильним 

застосуванням або тлумаченням права і незастосуванням належного права 

може бути важко (п. 136 [82]; п. 33 [68]). Справді, грубо неправильне рішення 

може бути доказом нелегітимного процесу [221, c. 309]. Спеціальні комітети 

зазвичай підкреслюють, що очевидне незастосування належного права має 

наслідком скасування, водночас як неправильне тлумачення або застосування 

застосовуваного права не призводить до скасування. За цією логікою видається, 

що комітети повинні переконатися, що в рішенні вказано право, яке комітет 

вважає належним, що в рішенні не перекручено конкретні положення права, і 

що його застосування до фактів не тягне за собою протиріччя [219, c. 159]. Все 

ж деякі комітети не обмежувалися цим мінімалістським переглядом, а 

здійснювали незалежний аналіз застосовуваного права. 

У справі CMS проти Аргентини, визнавши явні помилки застосовуваного 

права в рішенні трибуналу, комітет все ж не скасував це рішення на основі 
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очевидного перевищення повноважень, що на нашу думку, було правильним 

рішенням. Щодо питання, чи стан необхідності виключає протиправність дій 

Аргентини, спеціальний комітет розкритикував підхід трибуналу, який 

спирався на стандарт звичаєвого міжнародного права, а не проаналізував чи 

були виконані умови, викладені в ДІД. Комітет навіть вказав, що рішення 

містило очевидні помилки права, що могли мати вирішальний вплив на 

постановляючу частину рішення, і що були інші упущення в рішенні. Тим не 

менш, комітет послався на стандарт в MTD і розрізнив дефектне застосування 

права і незастосування права. Він підкреслив свій обмежений мандат 

відповідно до ст. 52 Конвенції ІКСІД і нагадав, що аналіз трибуналом доказів 

знаходиться поза підставами для скасування. У рішенні вказано, що комітет не 

може просто замінити погляди трибуналу на власні погляди щодо права і 

власну оцінку фактів, і незважаючи на виявлені помилки і упущення в рішенні, 

зокрема дефектне і неповноцінне застосування ст. XI ДІД (дозволяє 

застосування заходів, необхідних для підтримання громадського порядку... або 

захисту істотних інтересів безпеки), трибунал все-таки застосував ст. XI (п. 135, 

136 і 158) [82]. Отже, відповідно до цього рішення, очевидна помилка в 

застосуванні права не становить очевидне перевищення повноважень. 

Рішення комітету в CMS проти Аргентини було предметом широкого 

обговорення. Справа в тому, що комітет здійснив глибокий перегляд рішення, 

врешті-решт підтвердивши, що оцінка трибуналом фактів і помилкове 

застосування належного права до фактів не є підставою для скасування. Свій 

підхід комітет виправдав існуванням багатьох подібних справ проти Аргентини 

(справа CMS була першим арбітражем з цілої серії справ, що відносяться до 

аргентинської кризи 2001–2002 років) і важливістю роз’яснення рішенням 

комітету деяких питань по суті, по яких трибунал допустився очевидних 

помилок права (п. 136 і 158) [82]. 

Хоча комітет, можливо, досяг правильного результату, спірним є чи 

комітету варто було аналізувати, яке тлумачення було правильним. Дане 

рішення мало наслідком дискусію і дало політичний привід для Аргентини 
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відмовитися дотримуватися рішення. Зрештою, результат для обох сторін був 

незадовільним, адже інвестор не міг отримати виконання рішення, і ситуація 

мала негативний вплив на репутацію Аргентини. Ця справа показує, що 

рішення спеціального комітету може вплинути на здатність або готовність 

держави виконувати рішення [228, c. 257]. 

Незважаючи на суперечливість рішення CMS, розглянуті рішення (MINE, 

Wena, CDC, Lucchetti, AES) в цілому відображають бажаний баланс між 

справедливістю і остаточністю рішень. Стандарт перегляду був скоріше 

вузьким, ніж розширювальним.  

Такі рішення як Sempra проти Аргентини і Enron проти Аргентини були 

піддані особливій критиці за нездатність розрізнити незастосування належного 

права і помилки в застосуванні права [186, c. 4–5]. Так само як CMS, Sempra і 

Enron стосувалися аргументу Аргентини про те, що надзвичайні заходи, введені 

у 2001 році в результаті економічної кризи, були дозволені відповідно до ст. XI 

ДІД між США та Аргентиною. Трибунали вирішили, що ст. XI не визначає стан 

необхідності і застосували звичаєве міжнародне право при оцінці, чи може бути 

застосований виняток необхідності. 

У справі Sempra трибунал постановив, що не було необхідності 

проводити аналіз відповідно до ст. XI, враховуючи, що ця стаття не встановлює 

умови, відмінні від звичаєвого міжнародного права (п. 388) [149]. Спеціальний 

комітет же постановив, що трибунал принципово помилився, коли він 

прирівняв необхідність за ДІД і звичаєвим міжнародним правом і прийняв 

ст. 25 Статей про відповідальність держав КМП як основне правило, а не ст. XI 

ДІД. Комітет вважав, що необхідність за ДІД була ширшою, ніж стандарт 

звичаєвого міжнародного права і скасував арбітражне рішення у зв’язку з 

повним незастосуванням належного права, а саме ст. XI (п. 208–209) [150]. 

Тим не менш, не зовсім зрозуміло, чи трибунал застосував звичаєве 

міжнародне право. Скоріше трибунал інтерпретував необхідність за ДІД з 

посиланням на звичаєве міжнародне право. Заява комітету про те, що трибунал 

припустився «фундаментальної помилки у визначенні та застосуванні 
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застосовуваного права» свідчить про суперечність. Насправді комітет розглянув 

тлумачення трибуналу щодо необхідності в ДІД і замінив його на власне 

тлумачення. Оскільки помилка трибуналу не була очевидною і не зрозуміло 

навіть, чи трибунал взагалі припустився помилки, вона не повинна 

розглядатися як очевидне перевищення повноважень. 

У справі Enron трибунал встановив, що заходи, прийняті Аргентиною, не 

були єдиним способом забезпечення її інтересів безпеки і що дії Аргентини 

сприяли економічній кризі [95, c. 304–312]. Комітет визнав, що він не міг 

оцінювати, чи аргументи трибуналу були переконливими чи правильними, або 

визначити, чи висновки трибуналу були сумісні з доказами. Основна ж 

аргументація комітету була відмінною від аргументації в Sempra. Він 

постановив, що трибунал мав право прирівняти ст. XI ДІД і звичаєве 

міжнародне право, але трибунал не встановив основні елементи необхідності 

відповідно до звичаєвого міжнародного права і не застосовував його до фактів. 

Комітет встановив, що трибунал розглянув це питання «побіжним» чином і 

поклався в основному на погляди економічного експерта про те, що Аргентина 

мала інші варіанти боротьби з кризою. Комітет зазначив, що відповідно до 

належної інтерпретації ст. 25 (1) (а) Статей КМП, трибунал повинен був 

оцінити правдоподібність альтернативних шляхів вирішення кризи і визначити, 

чи були вжиті заходи єдиним ефективним способом забезпечити інтереси 

безпеки в Аргентині. В результаті комітет постановив, що відсутність аналізу 

трибуналу по цих елементах становить незастосування належного права (п. 110, 

277 і 376–377) [96]. 

Отже, обидва комітети скасували рішення як наслідок незастосування 

ст. XI ДІД. Однак насправді вони здійснили більш глибокий перегляд і 

притримувалися позиції, що серйозна помилка права становить повне 

незастосування належного права. Рішення в Enron є проблематичним і тому, що 

ним було скасоване арбітражне рішення на основі аргументу, який жодна зі 

сторін не робила в ході розгляду, тобто неправильне застосування ст. 25 Статей 

КМП. Рішення в цих справах є нагадуванням, що навіть якщо рішення 
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стосуються тих же проблем і того ж заходу, прийнятих одною державою, 

трибунали можуть прийти до різних висновків. Проте згідно з правильним 

стандартом перегляду для даної підстави, комітети не повинні виправляти 

помилки в застосуванні або тлумаченні норм міжнародних угод.  

В останні роки комітети застосовували більш вузькі стандарти до 

перегляду за підставою незастосування належного права і, як правило, 

підтверджували рішення трибуналу. 

У справі Malicorp проти Єгипту заявник стверджував, що трибунал явно 

перевищив свої повноваження, не застосувавши право Єгипту до питання про 

розірвання договору. Згідно з комітетом, твердження трибуналу, що він 

застосував право Єгипту, не є диспозитивним, і завдання комітету – перевірити, 

чи дійсно суд застосовував право Єгипту. Комітет зазначив, що його завданням 

не було розглянути, чи трибунал правильно застосовував право Єгипту. 

Зокрема, він послався на стандарт Soufraki і ствердив, що неправильне 

застосування права не є підставою для скасування, за винятком найбільш 

кричущих випадків, коли таке неправильне застосування об’єктивно являє 

собою незастосування права. Комітет знову послався на рішення Soufraki і 

зазначив, що достатньо, якщо трибунал у своєму рішенні «прагнув сумлінно 

застосовувати право [Єгипту], як би його застосовували [єгипетські] суди». Він 

визначив, що трибунал міг покластися на аналіз єгипетського права у рішенні 

іншого арбітражу і прийняти його тлумачення, що контракт був припинений 

згідно з єгипетським правом. Комітет дійшов висновку, що трибунал сумлінно 

застосував право Єгипту, поклавшись на інше арбітражне рішення і, отже, 

неможливо вирішити, що суд не застосував належне право (п. 49, 154 і 

155) [126]. 

У рішенні Caratube проти Казахстану комітет підсумував 

застосовуваний стандарт наступним чином: 

«– ...рішення може бути скасоване, якщо арбітри явно перевищили свої 

повноваження шляхом повного ігнорування права, або базуючи своє рішення 

на праві відмінному від застосовуваного права; 
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– ...неправильне тлумачення або застосування належного права, навіть 

якщо воно серйозне, не має наслідком скасування рішення; 

– ...тільки у виняткових обставинах груба або кричуща помилка права, що 

визнається як така будь-якою розумною особою, може становити 

незастосування належного права» (п. 237) [78]. 

У цій справі заявник стверджував, що трибунал неправильно розтлумачив 

і застосовував відповідний ДІД, визначивши, що термін «інвестиції» в ДІД має 

певне невід’ємне значення, що включає вимоги внеску і ризику, і що вимога 

«іноземного контролю» в ст. 25 (2) (б) Конвенції ІКСІД передбачає наявність 

доказів «фактичного контролю» над інвестиціями, а не просто власності. 

Комітет визначив, що висновки трибуналу були прийнятними і не 

безпідставними, і тому рішення не підлягало скасуванню (п. 135–168 і 215–

274) [78]. 

Огляд рішень показує, що в більшості справ комітети ІКСІД 

розмежовують незастосування належного права і помилкове застосування 

права і надають значної ваги вимозі «очевидності» незастосування належного 

права. Як правило, комітети вказують помилки, яких трибунал допустився при 

застосуванні права, але не скасовують рішення. Вимога «очевидності» таким 

чином дуже важлива в контексті підстави незастосування належного права. Як 

свідчать рішення Sempra і Enron, якщо ця вимога не береться до уваги, 

перегляд комітетом може включати переоцінку рішення по суті. 

Щодо рішень не-ІКСІД, в цілому національні суди були послідовні у 

розрізненні між неправильним тлумаченням або неправильним застосуванням 

належного права і застосуванням неалежного права. Наприклад, англійські суди 

чітко вирішували, що помилка в застосуванні належного права не становить 

перевищення повноважень [39].  

У Швейцарії незастосування належного права трибуналом взагалі не 

матиме наслідком скасування, за винятком якщо така помилка впливає на 

результат розгляду. Якщо вона впливає, рішення може бути оскаржене на 

підставі порушення публічного порядку [226]. 
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В CME проти Чеської Республіки, Шведський апеляційний суд вказав, що 

рішення може бути скасоване на тій підставі, що арбітри перевищили свої 

повноваження, якщо є «очевидним, що арбітри застосували право іншої країни 

в порушення угоди». Згідно з рішенням суду, має бути встановлено «майже 

навмисне ігнорування передбаченого права». Але перегляд рішення не повинен 

включати аналіз, чи арбітри правильно застосували право, і не є перевищенням 

повноважень неправильне застосування визначеного права. Відповідно суд не 

переглядав різні частини рішення, щоб встановити, який з джерел права, 

перелічених у ДІД, трибунал застосував. Суд постановив, що було достатньо 

визначити, що арбітражний суд застосував будь-яке з джерел права, вказаних у 

положенні ДІД про вибір права [224]. Тобто на відміну від аналізу в МTD, суд 

не переглядав, чи трибунал застосував правильне право до конкретних питань.  

Рішення в BG Group проти Аргентини, яке також стосувалося 

надзвичайного законодавства, прийнятого Аргентиною у відповідь на 

економічну кризу, прийшов до іншого результату, ніж Sempra і Enron, і не 

скасував рішення на цій підставі. Федеральний суд в окрузі Колумбія (США) 

вказав, що трибунал досить детально пояснив своє тлумачення положень 

міжнародного договору та застосовуваних концепцій міжнародного права [222]. 

Тобто суд застосував більш обмежений стандарт перегляду, ніж Sempra і Enron. 

У Metalclad проти Мексики було продемонстровано інший підхід, і ця 

справа є прикладом скасування арбітражного рішення у сфері інвестицій 

місцевими судами. Суд Британської Колумбії (Канада), здавалося, сплутав 

неправильне тлумачення права і незастосування належного права. Трибунал, 

заснований у відповідності з Правилами ДЗ ІКСІД, постановив, що відсутність 

чіткої вимоги муніципального дозволу на будівництво і відсутність будь-якої 

процедури або сформованої практики для отримання дозволу було 

незабезпеченням прозорості згідно НАФТА. Як і в МTD, заявник стверджував, 

що трибунал застосував занадто широке тлумачення справедливого і 

рівноправного режиму, створивши нові зобов’язання щодо прозорості в 

НАФТА. Суд здійснив детальний аналіз ст. 1105 НАФТА і скасував рішення, 
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ухваливши, що «трибунал не просто інтерпретував формулювання статті 1105. 

Скоріше, він неправильно сформулював застосовуване право, включивши 

зобов’язання по прозорості, і прийнявши рішення на основі концепції 

прозорості». Тобто на думку суду, прозорість не була включена в главу 11 

НАФТА (п. 50, 66, 70 і 72) [223]. Насправді суд, по суті, інтерпретував ст. 1105 

НАФТА, і помилка тлумачення являла собою помилку права [24, c. 281]. 

Загалом, суд Британської Колумбії замінив погляди трибуналу на свої власні 

погляди щодо розуміння застосовуваного права. Рішення було піддані критиці 

як невідповідне меті остаточності рішень і обмеженого мандата суду [36, 

c. 453]. 

Переглянуті рішення свідчать про те, що характеристика помилки і 

результат розгляду заяви про скасування залежать від законодавства в місці 

арбітражу і здійснення суддівського розсуду. Приклад Metalclad показує, що 

стандарт перегляду або його застосування місцевими судами може привести до 

різних результатів залежно від місця арбітражу.  

Необґрунтоване рішення арбітражу 

Необґрунтоване рішення арбітражу відповідно до ст. 52 (1) (е) Конвенції 

ІКСІД часто вказується заявниками під час процедури скасування. Заявники 

іноді характеризують ту ж помилку як очевидне перевищення повноважень і 

необґрунтоване рішення арбітражу. З одного боку, повна відсутність причин 

малоймовірна в ІКСІД завдяки вимозі ст. 48 (3) Конвенції ІКСІД, адже 

трибунал має розглянути кожне питання, представлене перед ним (хоча 

трибунал не зобов'язаний обговорити в рішенні і зазначити причини по 

відношенню до кожного питання або аргументів сторін) [177, c. 306]. Звичайно 

рішення включають велику за обсягом мотивувальну частину (наприклад, 

рішення, по суті, у справі Gemplus проти Мексики було 382 сторінки). Все ж 

заяви про скасування на підставі необґрунтованого рішення арбітражу були 

успішними в декількох випадках.  

У цілому комітети ІКСІД були обережними у скасуванні рішень за цією 

підставою. За загальним правилом комітети не повинні аналізувати, чи 
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обґрунтування, вказане трибуналом, є правильним чи переконливим. Інакше 

комітет буде розглядати рішення по суті [172, c. 193]. Крістоф Шроєр вважає, 

що «необґрунтоване рішення арбітражу» включає відсутність підстав, 

недостатні і неадекватні підстави, суперечливі підстави і відсутність зазначення 

кожного порушеного питання [212, c. 33–38]. Тим не менш, може бути важко 

провести межу між «неправильними і непереконливими» і «суперечливими і 

поверховими» підставами. 

Відповідний стандарт вперше було викладено в рішенні MINE проти 

Гвінеї, де комітет зазначив, що вимога мотивованості рішення означає, що 

читач має можливість прослідкувати обґрунтування трибуналу по питаннях 

факту і права. Згідно з рішенням комітету, адекватність обґрунтування не є 

правильним стандартом, інакше комітет здійснюватиме перегляд рішення по 

суті. Крім того, відсутність обґрунтування по кожному питанню не є підставою 

для скасування. Лише суперечливі або поверхові підстави виправдовують 

скасування (п. 5.08–5.09) [127]. 

Комітет Vivendi проти Аргентини зазначив, що обґрунтування рішення 

може бути викладене в короткій або довгій формі, а суперечливі причини 

можуть бути відображенням суперечливих міркувань. Він сформулював такий 

стандарт: «По-перше, ...рішення по конкретному питанню має не мати 

практично жодного обґрунтування; по-друге, це питання має бути необхідним 

для постановлення рішення» (п. 65) [85]. Таким чином, ним встановлено 

формальний підхід достатності підстав для рішення, і скасування можливе 

тільки в рідкісних випадках явної недостатності обґрунтування. Lucchetti проти 

Перу застосував такий же тест, як Vivendi (п. 128) [94]. 

Крім того, існує позиція, відповідно до якої, якщо комітет може 

відновити причини, рішення не повинно бути скасованим. Комітет Wena проти 

Єгипту сформулював менш вимогливий стандарт: причини можуть матися на 

увазі «за умови, що вони можуть бути виведені з понять, використаних в 

рішенні»; навіть у випадках повної відсутності причин, скасування не повинно 

бути автоматичним, адже в окремих випадках спеціальний комітет на основі 
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знань отриманих під час розгляду справи може пояснити підстави і аргументи, 

які послужили для рішення трибуналу (п. 81–83) [166]. Дійсно, основна ідея 

вимоги вказати підстави, на яких базується рішення, в тому, що сторони 

можуть зрозуміти хід думок трибуналу і власне результат розгляду. На думку 

Г. Кауфман-Колер, тоді як передача рішення на повторний розгляд трибуналу 

неможлива, позитивний результат все ж може бути досягнуто, якщо комітет 

вкаже підстави, базуючись на даних у справі і загальний контекст [172, c. 195]. 

На нашу думку, хоча ця ідея досить цікава, незрозуміло, як вона може 

працювати на практиці. Комітет може не знати, яка мотивація трибуналу 

спричинила певне рішення. Також існує ризик, що сторони намагатимуться 

представити свою позицію щодо рішень трибуналу по суті справи з тим, щоб 

переглянути такі рішення, що явно виходить за межі і цілі механізму 

скасування.  

Комітет Soufraki проти ОАЕ визначив, що підстави, які є недостатніми 

або неадекватними, щоб пояснити висновки трибуналу, можуть становити 

необґрунтоване рішення трибуналу (п. 126) [110]. В рішенні CDC проти 

Сейшельських островів комітет зауважив, що підстави повинні бути вказані і 

вони повинні бути послідовними, тобто не повинні бути ні «суперечливими», ні 

«поверховими», що нагадує стандарт MINE (п. 70) [79]. 

Незважаючи на цей обережний підхід, декілька рішень були скасовані на 

цій підставі. Наприклад, у справі CMS проти Аргентини комітет розглянув 

твердження Аргентини, що трибунал помилково відхилив аргумент Аргентини, 

що CMS, не будучи стороною договору і прямим бенефіціаром, не може 

реалізувати парасольку клаузулу в ДІД. Трибунал відхилив цей аргумент, 

зазначивши, що його було адресовано в рішенні по юрисдикції. Комітет дійшов 

висновку, що саме цей аргумент не був розглянутий у рішенні по юрисдикції і 

звинуватив трибунал у тому, що він не вказав жодних підстав, чому CMS міг 

забезпечити виконання договірних зобов'язань в силу парасолькової клаузули. 

Комітет частково скасував рішення на підставі необґрунтованого рішення 

трибуналу. Комітет не відновлював причини, перерахувавши декілька 
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«серйозних труднощів» в інтерпретації трибуналу і неможливість замінити 

погляди трибуналу на власні погляди (п. 93 і 95) [82]. Рішення комітету було 

піддане критиці, адже комітет скасував загалом мотивоване рішення (здавалося, 

що комітет не погодився з тлумаченням трибуналом парасолькової 

клаузули) [53, c. 301]. 

Скасування рішення Mitchell проти ДРК викликає особливі сумніви. При 

прийнятті рішення, що юридична фірма інвестора була інвестицією, трибунал 

вказав, що визначення інвестицій в ДІД є настільки ж широким, як поняття 

інвестицій в Конвенції ІКСІД. Він також розглянув аргументи відповідача, що 

юридична фірма не була «тривалою операцією» і «значним внеском ресурсів». 

Оскільки трибунал відхилив аргумент, що фірма не є інвестицією, бо не мала 

достатнього значення для економіки ДРК, трибунал не уточнював, в який 

спосіб послуги фірми «конкретно допомогли» ДРК (п. 55 неопублікованого 

рішення) [61, c. 292]. Тобто огляд витягів рішення показує, що трибунал вказав 

підстави для своїх висновків. Він надав перевагу широкому тлумаченню 

терміну «інвестиції» і пов’язав значення інвестицій в Конвенції ІКСІД із 

змістом в ДІД. Такий же підхід поділяли інші трибунали ІКСІД та спеціальні 

комітети, наприклад, CMS (п. 7) [82]. 

Комітет Mitchell проти ДРК послався на стандарт MINE і вказав, що 

скасування виправдане в разі відсутності причин і такої неадекватності причин, 

що для рішення характерна непослідовність, а також у разі явно серйозної 

суперечливої аргументації. Однак в рішенні комітету прослідковується, що 

насправді комітет не був згоден з тлумаченням трибуналом терміну 

«інвестиції» або з причинами такої інтерпретації, і з тим, що внесок в 

економічний розвиток не є елементом поняття інвестиції. На думку комітету, 

рішення є неповним щодо визначення інвестицій, зокрема не зазначені 

причини, чому дана операція є в цілому інвестицією, і не пояснене відношення 

між фірмою Мітчелл і ДРК. Крім того, така неадекватність причин відкриває 

двері до ризику справжніх зловживань, в тій мірі, що вона дозволяє присвоєння 

кваліфікації інвестора будь-якій юридичній фірмі, встановленій в іншій 
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державі, надаючи їм можливість скористатися системою ІКСІД (п. 21, 39–40 і 

65) [136]. 

Слід зазначити, що комітет послався на «неадекватність причин», а не 

відсутність причин. Комітет не погодився з широкою і суб’єктивною 

інтерпретацією поняття «інвестиції» і замінив погляди трибуналу на свої 

погляди, тобто об’єктивний підхід до визначення інвестицій. Це рішення було 

піддане різкій критиці, адже поняття інвестицій є спірним, і немає чіткої 

позиції, чи внесок у розвиток економіки є обов’язковим критерієм для 

визначення інвестицій [61, c. 287–299, 303]. Це рішення показує ризики 

застосування широкого стандарту перегляду до підстави необґрунтованого 

рішення ІКСІД. 

Пізніші рішення більш вузько тлумачили підставу необґрунтованого 

рішення трибуналу.  

Наприклад, комітет в рішенні El Paso проти Аргентини ствердив, що 

рішення не підлягає скасуванню, якщо підстава для скасування заснована на 

«неточності аргументації арбітражного трибуналу або непереконливості 

підстав, що лежать в основі його рішень для сторони, що звертається з 

проханням скасувати рішення... непереконливі підстави для рішення не 

становлять відсутність обґрунтування». Комітет також зазначив, що його 

завданням було підтвердити наявність аргументації, що підтверджують 

висновки в рішенні, а не його «правильність, зміст або адекватність». Крім 

того, згідно з рішенням комітету, обґрунтування не повинно бути детальним, 

але воно повинно бути достатнім, щоб простежити, як трибунал досяг своїх 

висновків, і трибунал повинен розглянути всі претензії сторін. Комітет 

переглянув рішення відповідно до п’ятнадцяти звинувачень щодо відсутності 

обґрунтування, представлених Аргентиною, і відхилив їх усі (п. 217–218) [92]. 

У рішенні Tza Yap Shum проти Перу комітет зазначив, що його завдання 

обмежене розглядом, чи рішення трибуналу містить чітку лінію обґрунтування. 

Він також підкреслив, що трибунали не зобов’язані розглянути в рішенні 
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кожний аргумент і кожен доказ, представлений сторонами. Трибунали можуть 

вирішити у світлі всіх доказів, представлених сторонами (п. 100–113) [151]. 

Підстава необґрунтованого рішення трибуналу часто стверджується в 

контексті скасування рішення стосовно збитків. Комітети в цілому визнають 

широкі дискреційні повноваження трибуналу щодо вирішення питань, 

пов’язаних з оцінкою збитків і підтверджують рішення трибуналу (п. 144–

146 [144]; п. 91–93 [166]). Водночас цей загальний підхід має певні винятки. 

Наприклад, суперечливе обґрунтування рішення щодо збитків було одним із 

підстав часткового скасування рішення у справі Victor Pey проти Чилі. Комітет 

встановив, що використання трибуналом розрахунку збитків на базі 

експропріації «явно суперечило» його висновку, що такий розрахунок був 

недоречний (адже вимога позивача щодо експропріації виходила за 

темпоральний обсяг ДІД) і що всі докази і подання сторін, які мають 

відношення до розрахунку збитків на базі експропріації, не можуть 

розглядатися (п. 282 і 285) [163]. 

Не-ІКСІД. Підстава необґрунтованості рішення не часто вказується 

заявниками під час процедури скасування в національних судах. Однією з 

причин є те, що національні закони, як правило, не включають таку підставу. 

Крім того, багато юрисдикцій прямо або непрямо виключають необґрунтоване 

рішення трибуналу як підставу скасування (наприклад, в межах підстави 

порушення громадського порядку, права бути почутими чи інших підстав) [225; 

227]. Загалом суди приймали обмежувальний підхід до незазначення підстав в 

якості підстави для скасування арбітражного рішення. Наприклад, у справі 

Metalclad проти Мексики суд вказав, що трибунал не зобов’язаний відповідати 

на кожен аргумент, зроблений сторонами у зв’язку з питаннями, що 

розглядалися трибуналом. Суд також зазначив, що незазначення підстав у 

рішенні може мати наслідком скасування лише, якщо воно відображає 

серйозний дефект арбітражної процедури (п. 126 і 129) [223]. 

Публічний порядок і справедливе поводження 



	 136	

Публічний порядок не є підставою для скасування рішення в ІКСІД, 

водночас як ця підстава включена до національного законодавства більшості 

держав. Порушення справедливого поводження в процесі стверджувалося в 

декількох процедурах анулювання ІКСІД і не-ІКСІД, але стандарт перегляду 

був обмеженим в обох системах. 

ІКСІД. Підстава «серйозного відхилення від основного правила 

процедури» в Конвенції ІКСІД гарантує процесуальні права сторін. 

Прикладами серйозних відхилень є порушення права бути почутим, рівного і 

неупередженого ставлення до сторін, а також процедурних правил, 

встановлених в ІКСІД. Наприклад, твердження про серйозне відхилення від 

фундаментального правила процедури завершилося скасуванням рішень 

Amco II, Fraport проти Філіппін і Victor Pey проти Чилі (п. 1.11 [70]; 

п. 247 [101]; п. 269 [163]). 

У справі WENA проти Єгипту комітет підкреслив, що серйозне 

відхилення від основного правила процедури буде визнано тільки в тому разі, 

якщо порушення цього правила мало наслідком результат, який істотно 

відрізняється від того, який би був досягнутий, якби не було порушення. Отже, 

тільки відхилення від основних правил процедури, які впливають на результат 

розгляду, можуть виправдати відміну рішення. У цій справі комітет встановив, 

що заявник не продемонстрував, що питання про існування письмового 

підтвердження договору вплинуло б на рішення. Комітет також відхилив 

аргумент про порушення права бути заслуханим, що полягав у тому, що 

трибунал присудив складні відсотки, не давши сторонам можливість 

розглянути це питання в своїх поданнях. Справді, позивач просив його 

присудити, тому сторони повинні були знати про можливість присудження 

таких відсотків (п. 58 і 70) [166]. 

У справі Vivendi проти Аргентини спеціальний комітет уважно вивчив 

матеріали справи і прийшов до висновку, що сторони мали повну і справедливу 

можливість представити аргументи і бути почутими на кожному етапі розгляду. 

Тому він відхилив аргумент Vivendi, що трибунал порушив основне правило 
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процедури, бо в своєму рішенні, трибунал відхилив певні претензії і базував 

рішення на питанні, яке не розглядалося сторонами в їх поданнях (п. 83 і 

85) [85]. У Vivendi проти Аргентини II рішення оскаржувалося на підставі 

неналежного формування арбітражного трибуналу і серйозного відхилення від 

основного правила процедури, у тому числі був нерозголошений конфлікт 

інтересів одного з арбітрів (членство в раді директорів UBS, одного з акціонерів 

Vivendi). Незважаючи на критику арбітра у зв’язку з неповідомленням про цей 

мандат і інші «серйозні недоліки», комітет відмовився скасувати рішення. 

Зокрема, він підкреслив надзвичайну тривалість цієї справи і те, що арбітр не 

мав фактичних знань про зв’язок між Vivendi і UBS, незалежне прийняття 

рішення не було порушене, і ці недоліки «не мали істотного впливу» на 

рішення (п. 217–232, 234–235 і 238) [86]. 

У рішенні Victor Pey проти Чилі комітет ухвалив, що порушення права 

бути почутим було серйозним, адже питання про стандарт, застосований до 

розрахунку збитків за порушення положення про справедливе і рівне ставлення 

в ДІД, було «істотним і визначальним», важливим компонентом рішення і мало 

матеріальне значення для Чилі (п. 269) [163]. 

Важливим аспектом ст. 52 (1) (d) ІКСІД є визначення того, які правила є 

«основними» (фундаментальними) за Конвенцією ІКСІД. Не кожна 

«процедурна помилка» або порушення будь-якого процедурного правила 

становитиме відхід від «основного» правила процедури відповідно до 

ст. 52 (1) (d). У рішенні MINE проти Гвінеї комітет зазначив, що одним із 

прикладів такого правила є принцип рівного і справедливого ставлення до 

сторін, закріплений у ст. 18 Типового закону ЮНСІТРАЛ. Комітет також 

уточнив, що «основне правило процедури» не обов’язково включає всі Правила 

ІКСІД (п. 5.06) [127]. Комітет в рішенні CDC проти Сейшельських островів 

підкреслив, що тільки правила «природної справедливості», тобто, що 

стосуються «істотної справедливості розгляду», можна вважати основними 

(п. 49) [79]. 
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Комітет в рішенні El Paso проти Аргентини підкреслив, що сторона, яка 

вимагає скасування рішення трибуналу на підставі серйозного відхилення від 

основного правила процедури повинна вказати це основне правило і чітко 

визначити, у чому полягає відхилення. Комітет відхилив без аналізу декілька 

звинувачень, таких як протиріччя, відсутність згадки про один із доказів у 

рішенні, який Аргентина вважала істотним, відсутність аналізу інших доказів і 

заперечень Аргентини щодо визначення збитків, тому що Аргентина належно 

не пояснила, у чому був серйозний відхід від основоположних правил 

процедури, або, на думку комітету, аргументи Аргентини не були підставою 

для скасування рішення на підставі серйозного відхилення від основних правил 

процедури (п. 268 і 271–272) [92]. 

В Lucchetti проти Перу комітет дійшов висновку, що ненадання дозволу 

Lucchetti подати повний меморандум по суті, перед прийняттям трибуналом 

рішення щодо попередніх заперечень, не було порушенням фундаментального 

правила процедури [94]. 

Повноваження переглядати фактичні висновки трибуналу може бути 

актуальним, коли комітет повинен визначити, чи мало місце серйозне 

відхилення від основного правила процедури. Наприклад, сторона може 

домагатися скасування, бо вона була позбавлена можливості представити 

аргументи щодо питання, по якому трибунал досяг нібито помилкового 

висновку, або фактичний висновок може бути оскаржений, оскільки трибунал 

не дотримався правил доказування, які були ним встановлені. Прийнято 

вважати, що спеціальний комітет повинен застосовувати вузький стандарт 

перегляду в таких обставинах. Трибунал звичайно має можливість заслухати і 

зважити аргументи і докази, і комітет повинен відходити від презумпції, що 

обидві сторони мали рівну і справедливу можливість представити докази на 

підтримку своїх позицій. Комітет повинен як правило підтверджувати фактичні 

та юридичні висновки, зроблені трибуналом. За відсутності серйозних 

процесуальних помилок, жодна зі сторін не повинна мати можливість повторно 

доводити свою позицію на основі доказів, які могли бути представлені перед 
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трибуналом. Крім того, Конвенція ІКСІД не передбачає можливості скасування 

рішення на основі звинувачення, що позовні вимоги або заперечення були 

проігноровані, якщо трибунал встановив, що представлені докази не 

підтримують певну претензію чи заперечення. За відсутності очевидного 

підтвердження, що факти не підтверджують даний висновок трибуналу щодо 

права, спеціальний комітет повинен відхиляти запит про скасування. В цілому, 

комітет не повинен переглядати фактичні висновки трибуналу як такі. Він може 

лише розглянути, чи докази, що розглядалися трибуналом, підтримують 

окремий висновок трибуналу щодо права [229, c. 261–265]. 

Не-ІКСІД. Суди застосовують строгий стандарт перегляду у випадках, 

коли стверджується порушення публічного порядку. Наприклад, у справі 

Feldman проти Мексики суд Онтаріо вказав, що рішення порушує громадський 

порядок, якщо воно порушує найбазовіші і фундаментальні принципи 

судочинства і справедливості в Онтаріо і свідчить про корупцію чи шахрайство 

трибуналу (п. 87) [189]. 

Суди іноді вважають належний процес і серйозні процесуальні 

порушення як частину процесуального публічного порядку. У деяких законах, 

це окрема підстава для скасування арбітражного рішення. Наприклад, в 

Типовому законі ЮНСІТРАЛ, чітко прописані відсутність належних 

повідомлень, інші фактори, що впливають на здатність сторін презентувати 

свою справу, «процедура не у відповідності з угодою сторін». Все ж суди 

вузько інтерпретують цю підставу і, як правило, підтверджують рішення 

арбітражу. Також в рішеннях національних судів підкреслювалося, що суди не 

повинні переглядати висновки трибуналу щодо оцінки доказів, якщо немає 

чіткого свідчення існування фундаментальної процедурної помилки [223; 229, 

с. 261]. 

Висновки. Таким чином, аналіз рішень по скасуванню показав, що і 

спеціальні комітети ІКСІД і національні суди підтверджують свою обмежену 

роль і послідовно заявляють, що їх роль полягає в забезпеченні цілісності 

процесу, а не перегляді рішення, по суті, по факту чи праву. Однак підходи до 
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перегляду рішень відрізняються. Комітети ІКСІД, як правило, розглядають 

рішення дуже детально і визначають помилки в рішенні і часто вказують на те, 

яким мало бути рішення [177, с. 309; 241, с. 306]. Все ж спеціальні комітети як 

правило не скасовують рішення, якщо підхід трибуналу розумний і 

допустимий, навіть якщо у комітету інші погляди щодо певного положення 

права. З іншого боку, навіть якщо стандарт і обсяг перегляду відрізняються в 

різних юрисдикціях, національні суди, як правило, розглядають рішення менш 

детально і частіше підтверджують висновки трибуналу. Суди здійснюють 

вузький перегляд рішень, фокусуючись на найважливіших недоліках, за 

винятком юрисдикційних дефектів. Пізніші рішення національних судів 

свідчать про те, що національні суди відійшли від підходу Metalclad і не 

скасовували рішення інвестиційних трибуналів на підставі незастосування 

належного права. Скасування на інших підставах, зокрема щодо юрисдикції, 

були також рідкісними. 

Деякі спеціальні комітети ІКСІД слідували широкому підходу до свого 

мандату і надавали деяким підставам широкого тлумачення. У деяких справах 

спостерігалося неналежне застосування підстав для скасування. Водночас як 

рішення «другого» і «третього покоління» не переоцінювали юрисдикцію і 

аргументацію трибуналу de novo, наступні рішення не були послідовними у 

застосуванні стандартів перегляду і здавалося плутали скасування з 

апеляційним розглядом. Наприклад, у таких рішеннях як CDC і МTD було 

застосовано обмежений стандарт перегляду, а в таких рішеннях як CMS, 

Sempra, Enron і Мitchell – більш широкий перегляд по суті. Найбільш 

проблемними підставами для скасування, яким притаманний ризик детального 

перегляду і аналізу питань, пов’язаних із суттю справи, були незастосування 

належного права і необґрунтоване рішення трибуналу. 

На нашу думку, різні підстави для скасування вимагають різні стандарти 

перегляду. Ступінь (обсяг) перегляду повинні пояснюватися метою скасування: 

усунення «нестерпних» рішень, уникнення зволікань (і ворожих тактик) і 

скорочення часу і вартості розгляду. Найголовніша відмінність в стандарті 
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перегляду між двома механізмами стосується стандарту для юрисдикційних 

помилок. Рішення не-ІКСІД переглядаються de novo, а перегляд в системі 

ІКСІД, як правило, обмежений вимогою «очевидності». На нашу думку, 

глибший стандарт перегляду виправданий для питань юрисдикції у ІКСІД. 

Очевидне перевищення повноважень повинно встановлюватися кожного разу, 

коли трибунал здійснює юрисдикцію за умови її відсутності, і навпаки. 

Перевищення повноважень за ст. 52 ІКСІД тлумачилося ширше, ніж у 

багатьох юрисдикціях. Розбіжності в стандарті можуть бути продемонстровані 

справами проти Аргентини, такими як Sempra і Enron, які були скасовані 

швидше у зв’язку з грубими помилками права, в той час як BG Group і National 

Grid, які стосувалися тих же заходів, не були скасовані національними судами. 

Всебічний і детальний аналіз рішень комітетами ІКСІД, таких як у справі CMS, 

в більшості випадків недоречний і негативно впливає на авторитет рішень, що 

ускладнює його виконання урядами. Скасування комітетами ІКСІД з підстав 

або аргументів, що не були висунуті жодною із сторін, є також 

проблематичним. 

Перегляд висновків по фактах був обмежений в обох системах, за 

винятком перегляду по юрисдикційних підставах. Як правило, неможливо 

представити нові аргументи або нові докази під час процедури скасування в 

обох системах, за винятком перегляду по юрисдикційних підставах, адже в 

деяких юрисдикціях дозволяється подати нові аргументи чи докази в 

обмежених випадках. 

У результаті деяких спірних рішень комітетів ІКСІД, висловлювалася 

занепокоєність з приводу практики комітетів ІКСІД. Крістоф Шроєр в його 

статті 2011 року зауважив, що ризик скасування рішень ІКСІД вищий, ніж 

рішень не-ІКСІД [208, с. 211]. Деякі емпіричні дослідження експертів в галузі 

арбітражу також показали тенденцію, що арбітраж не-ІКСІД з місцем 

арбітражного розгляду в країнах «дружніх до арбітражу» є безпечнішою опцією 

для позивача-інвестора [34, с. 91]. 
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Все ж зауваження Крістофа Шроєра видається менш актуальним 

сьогодні, зважаючи на те, що від 2011 року в системі ІКСІД було скасовано 

всього два рішення. 

Процедура скасування в ІКСІД повинна була бути скоріше обмеженою, з 

вузькою сферою перегляду. Зважаючи на різний склад спеціальних комітетів і 

відсутність прецеденту, що часом призводило до відмінних і непослідовних 

рішень, комітети не повинні виправляти помилки в застосуванні або тлумаченні 

права. Більш широкий перегляд рішень може привести до зниження 

правильності рішень трибуналів ІКСІД, в той час як більш обмежений перегляд 

матиме наслідком більш ретельне обдумування рішення трибуналами. Якщо 

комітет повинен прийняти певну позицію щодо неврегульованого питання, що 

вимагає глибокого аналізу аргументів трибуналу, такий аналіз має вважатися 

поза належним обсягом перегляду. Правильне застосування підстав скасування 

і мінімальний рівень перегляду дуже важливі для дотримання та забезпечення 

виконання рішень ІКСІД. Скасування рішень ІКСІД задумувалося як 

надзвичайний, а не звичайний спосіб захисту, і має забезпечувати «цілісність 

процесу, а не правильність результату» [200, с. 99]. Якщо скасування стане 

звичайною процедурою, кількість заявок про скасування може збільшитися, що 

призведе до збільшення тривалості і витрат арбітражу [213, с. 5]. 

Наприклад, видатний арбітр і дослідник Девід Карон запропонував 

наступні принципи діяльності спеціальних комітетів ІКСІД: 1) комітети 

повинні завжди мати на увазі, що скасування є винятковим у тому сенсі, що 

воно включає в себе заперечення самого існування рішення; 2) комітет повинен 

зосереджувати свою увагу на нелегітимності арбітражного процесу, а не 

легітимності рішення; 3) завдання комітету не полягає у зміні системи ІКСІД; 

4) увага комітету повинна зосереджуватися на матеріалах справи, які були 

перед трибуналом; 5) комітети не повинні вирішувати більше, ніж їх запитано, і 

коментувати більше, ніж потрібно [35, с. 197–198]. 

Чинна система скасування рішень ІКСІД має багато переваг особливо в 

частині організації, автономного (самодостатнього) характеру процедури і 
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передбачуваності підстав скасування арбітражного рішення. Хоча в академічній 

літературі висувається багато критики щодо процедури скасування рішень [37, 

с. 258], у будь-якому разі Конвенція забезпечує непідпорядкованість таких 

рішень національним судам. Суди не вправі переглядати чи відміняти рішення 

арбітражу ІКСІД, адже останні вважаються «а-національними» і 

підпорядкованими режиму Конвенції, а не певному національному праву. 

 

2.4 Визнання і виконання рішень ІКСІД 

 

Згідно зі ст. 54 Конвенції кожна держава-учасниця Конвенції повинна 

визнавати рішення арбітражів ІКСІД і виконувати грошові зобов’язання, 

покладені рішенням, на своїй території як остаточне рішення судового органу 

даної держави. Дане положення робить режим Конвенції ІКСІД більш 

сприятливим, ніж режим Нью-Йоркської конвенції 1958 року, що 

застосовується до виконання рішень інвестиційних арбітражів не-ІКСІД і 

арбітражів, які проводяться за Правилами ДЗ ІКСІД. Так, для забезпечення 

ефективності рішень ДЗ ІКСІД, згідно зі ст. 20 Правил ДЗ місце арбітражного 

розгляду має бути в державах-учасницях Нью-Йоркської конвенції. Режим 

виконання рішень ДЗ такий самий як виконання рішень арбітражів не-ІКСІД. 

За загальним правилом, до рішень арбітражів ІКСІД не застосовується 

Нью-Йоркська конвенція і зокрема її ст. 5, що передбачає умови, за яких може 

бути відмовлено у визнанні і виконанні арбітражного рішення. Конвенція 

ІКСІД передбачає автоматичне визнання і виконання рішень, адже достатньо 

лише надати копію рішення компетентному державному органу для 

підтвердження автентичності, і не допускається жодного перегляду рішень 

судами під час цієї процедури. Крім того, суди держав-учасниць Конвенції 

зобов’язані визнавати res judicata ефект рішень ІКСІД, якщо одна із сторін 

арбітражу намагатиметься отримати судовий розгляд питань, розглянутих в 

арбітражному рішенні. Відсутність перегляду в місці виконання є однією з 

основних переваг режиму ІКСІД. 
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Все ж національне право справляє певний вплив на процес виконання 

рішення. Як передбачено ст. 54 (3) Конвенції, рішення арбітражу виконується 

відповідно до законодавства про виконання судових рішень держави, в якій 

рішення підлягає виконанню. Це означає, що національні суди в державах-

учасницях повинні визнавати і виконувати арбітражні рішення відповідно до 

Конвенції, тобто одразу і без можливості перегляду, але щодо визнання і 

виконання остаточних судових рішень застосовуватимуться правила 

національного права держави – місця виконання. Система ІКСІД, зберігаючи 

деякі аспекти автономії, притаманні міждержавним арбітражам, у такій 

важливій сфері як виконання рішення в деяких аспектах нагадує приватний 

(комерційний) арбітраж, адже інакше система не мала б ефективності [184, 

с. 108].  

Якщо виникає необхідність у визнанні і виконанні арбітражного рішення 

на території держав, які не є членами Конвенції ІКСІД, будуть застосовуватися 

національні правила щодо визнання і виконання арбітражних рішень. Такі 

правила можуть міститися у Нью-Йоркській конвенції або національному 

нормативному акті, який імплементує положення Нью-Йоркської конвенції. 

Відповідно рішення може бути переглянуто на предмет наявності умов, за яких 

може бути відмовлено у визнанні і виконанні арбітражного рішення. 

Крім того, на стадії виконання державні суди можуть звертати увагу на 

можливий вплив арбітражного рішення на питання прав людини – учасників 

арбітражного розгляду або третіх осіб. У справі AIG проти Казахстану, 

Європейський суд з прав людини підтвердив, що виконання рішення ІКСІД є 

невід’ємною частиною поняття «суд» для цілей ст. 6 Європейської конвенції з 

прав людини, що передбачає право на справедливий суд. Також він визнав, що 

арбітражне рішення є власністю в сенсі ст. 1 Протоколу І до Європейської 

конвенції і має право на захист за цією статею (п. 71 і 87) [38]. 

Загалом сторони добровільно виконують рішення арбітражів ІКСІД [183, 

с. 391]. Іноді порушується питання, чи успіх такого виконання пов’язаний із 

статусом ІКСІД як установи Світового Банку і тим, що невиконання рішення 



	 145	

ІКСІД може мати наслідки в сенсі довіри з боку Світового Банку (згідно з 

посібником Світового Банку: «1. Коли про спір про невиплату боргу, 

експропріацію або порушення договору урядом дізнається той чи інший 

співробітник Банку, співробітник інформує директора по країні (CD) та 

головного юрисконсульта. У консультації з ним, CD рекомендує позицію банку 

регіональному віце-президенту (ДПР). Якщо, виходячи з цього, той вирішує не 

надавати будь-які нові кредити, …він інформує відповідного керуючого 

директора і віце-президента і головного юрисконсульта») [244]. 

Визначаємо наступні відмінні особливості режиму ІКСІД порівняно з 

режимом Нью-Йоркської конвенції 1958 року: 

- автоматичне визнання і відсутність перегляду на стадії виконання, що 

означає, що визнання рішень за Конвенцією ІКСІД отримати легше, ніж за 

Нью-Йоркською конвенцією; 

- за Конвенцією ІКСІД виконанню підлягають тільки грошові 

зобов’язання; 

- невжиття заходів щодо дотримання і виконання положень рішень ІКСІД 

розглядається як порушення зобов’язань за Конвенцією ІКСІД; 

- роль місцевого органу влади обмежується встановленням автентичності 

рішення (екзекватури) [210, с. 1118, 1139]. 

Як зазначено, національне право чи Нью-Йоркська конвенція все ж 

можуть застосовуватися у випадках: приведення у виконання рішення ІКСІД в 

державі, що є стороною Нью-Йоркської конвенції, але не ІКСІД, рішення за 

Правилами ДЗ ІКСІД, рішення щодо виконання «морального зобов’язання». 

Окремим питанням є випадки, коли держави добровільно не виконують 

рішення арбітражів ІКСІД. Аргентина не виконувала декілька рішень ІКСІД. 

Вона по-своєму інтерпретувала ст. 53 і 54 Конвенції і стверджувала, що 

визнання і виконання національним судом в Аргентині є обов’язковою умовою 

виконання рішення [97]. Також рішення ІКСІД не виконували Казахстан 

(Telsim/Rumeli), Киргизстан (Sistem), Зімбабве.  
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У випадках, коли держави не виконують арбітражне рішення, інвестори 

визначають юрисдикції, де конкретна держава має власність чи активи і 

намагаються отримати виконання через національні суди. Інвестори, успішні в 

отриманні рішення на свою користь, можуть стикатися з труднощами у спробах 

отримати виконання проти конкретних активів, що перебувають під захистом 

законів про суверенні імунітети держави. Так, згідно зі ст. 55 Конвенції ІКСІД, 

положення ст. 54 не означають, що при виконанні рішення не 

застосовуватимуться законодавчі положення в державі-учасниці Конвенції 

щодо імунітетів цієї або іншої держави від виконання рішення. 

Найчастіше отримати виконання можна проти власності, що 

використовується для комерційної мети. Дуже складним може бути отримання 

виконання в юрисдикціях, де превалює абсолютна доктрина суверенітету 

держави (деякі арабські держави, деякі держави Азії та Східної Європи), тобто 

суверенітет поширюється на всі види державної власності. Іншою перешкодою 

може бути те, що певне майно знаходиться не у власності держави, а певного 

державного підприємства чи державної установи [220].  

Такі ситуації можуть виникати незалежно від того, чи йдеться про режим 

Конвенції ІКСІД чи режим Нью-Йоркської конвенції (наприклад, cправа 

Седельмаєр проти Росії), адже на етапі виконання рішення на території як 

держав – учасниць Конвенції, так і держав, які не є сторонами Конвенції, 

можуть виникати складнощі у зв’язку з діючими правилами про суверенні 

імунітети держав. Крістоф Шроєр назвав ст. 55 «ахіллесовою п’ятою» 

Конвенції [210, с. 1154].  

Якщо держава не виконує рішення інвестиційного арбітражу, деякі 

інвестори переуступають право вимоги (продають арбітражне рішення) на 

вторинному ринку. Інші дії або фактори, якими можна змусити держави 

виконувати арбітражне рішення, включають початок нового арбітражного 

провадження, додаткові переговори, дії фінансових інституцій і урядів [197], 

«м’які» заходи арбітражних установ, дипломатичний захист (ст. 27 (1) і 69 

ІКСІД), подача спору до Міжнародного Суду ООН (ст. 64 ІКСІД), 
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дипломатичні обміни, застосування політичного/економічного примусу 

тощо [242]. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Арбітражне провадження в ІКСІД включає такі етапи: подання і 

реєстрація заяви і початок процедури, формування арбітражного трибуналу, 

письмова стадія, усна стадія, винесення рішення. Стадії скасування і виконання 

арбітражних рішень варто характеризувати як факультативні в ІКСІД, адже у 

переважній більшості справ сторони не подають заяву про скасування, а, 

зазвичай, виконують арбітражні рішення добровільно. 

Процедура ІКСІД має наступні особливості: гібридний і автономний 

характер арбітражного процесу; нейтральність і самодостатність системи; 

імунітет для учасників арбітражу; експертиза секретаріату; можливість відмови 

в реєстрації заяви на підставі, що справа знаходиться «явно/очевидно поза 

юрисдикцією» ІКСІД, і можливість подання попереднього заперечення, що 

заява явно не має юридичного сенсу; фіксована оплата праці арбітрів і членів 

спеціальних комітетів; прозорість діяльності, доступність арбітражних рішень 

широкій громадськості, можливість участі amicus curiae; обов’язок держав 

виконувати рішення і визнавати грошові зобов’язання в рішеннях без 

додаткового процесу; фактор Світового Банку. 

Особливістю арбітражного процесу ІКСІД є автономний характер, 

нейтральність і самодостатність системи. Процедура в ІКСІД завжди однакова 

незалежно від місця проведення арбітражу. Арбітражі ІКСІД функціонують 

незалежно від місцевих судів і національного процесуального права; 

формування трибуналу здійснюється в рамках ІКСІД; тимчасові заходи 

призначаються безпосередньо трибуналами. У випадку виникнення 

процедурного питання, не врегульованого положеннями Конвенції ІКСІД, 

Правилами ІКСІД або іншими правилами, про застосування яких домовилися 

сторони, арбітражний трибунал сам розв’язує таке процедурне питання. 
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Процедура є достатньо гнучкою і забезпечує автономність сторін у спорі. 

Рішення ІКСІД не підлягають перегляду судами, а лише конкретним заходам, 

передбаченим у Конвенції ІКСІД. ІКСІД володіє винятковою компетенцією з 

питань тлумачення, перегляду або скасування рішень, тобто перегляд рішень 

неможливий поза системою ІКСІД. Місце арбітражу не має значення для 

арбітражу ІКСІД і відповідно lex arbitri є власне Конвенція ІКСІД. Лише в 

окремих справді обмежених випадках, національні системи права можуть 

справляти певний вплив на арбітражі ІКСІД. Наведені приклади щодо 

можливого обмеженого впливу національних судів і національного права на 

арбітраж ІКСІД. Ефективність системи ІКСІД забезпечується положеннями, що 

відсутність співпраці з будь-якого боку не перешкоджатиме продовженню 

розгляду, і положеннями про обов’язковість і остаточність арбітражного 

рішення, яке має прямо виконуватися на території держав-учасниць. 

Іншою особливістю процесу ІКСІД є його гібридний характер. Режим 

ІКСІД поєднує в собі елементи міжнародних та внутрішньодержавних 

комерційних арбітражів і міждержавних арбітражів. Він запозичує багато 

правил процедури, розвинених в контексті комерційних арбітражів. Проте 

арбітражний процес в рамках ІКСІД відбувається на підставі міжнародного 

публічного права і має більш самостійну і автономну природу у порівнянні з 

іншими механізмами вирішення інвестиційних спорів. Звертається увага на 

особливості процедури, які вказують на публічно-правову природу механізму 

(публічність і прозорість діяльності), а також інститут amicus curiae («друзів 

суду») у процедурі ІКСІД. У сфері виконання арбітражних рішень система 

арбітражу ІКСІД запозичує деякі риси комерційних арбітражів. 

Арбітраж ІКСІД поєднує в собі переваги інституційної підтримки і 

гнучкість і автономію сторін, характерну для арбітражного розгляду ad hoc. 

Порівнюючи процедуру ІКСІД із арбітражами, які проводяться за Арбітражним 

регламентом ЮНСІТРАЛ, за яким часто відбуваються інвестиційні арбітражі 

не-ІКСІД, варто назвати такі основні відмінності: 1) відсутність секретаріату, 

який адмініструє процес в ЮНСІТРАЛ (на практиці Постійна палата 
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третейського суду) і більша інституційна підтримка арбітражу у випадку 

ІКСІД; 2) Lex arbitri (право, що регулює процедуру арбітражу) – в ІКСІД – 

міжнародне право, а ЮНСІТРАЛ – місцеве арбітражне право; 3) автономний 

характер арбітражного процесу і відсутність перегляду рішень національними 

судами в ІКСІД; 4) більша публічність, прозорість діяльності і доступність 

арбітражних рішень в ІКСІД; 5) формування арбітражного трибуналу (в 

ЮНСІТРАЛ процедура більш гнучка і сторони можуть погодитися щодо особи, 

яка буде здійснювати призначення, тоді як в ІКСІД у випадку відсутності згоди 

сторін призначення здійснюється завжди Головою Адміністративної ради); 6) 

можливість відмови в реєстрації заяви на підставі, що справа знаходиться 

«явно/очевидно поза юрисдикцією» ІКСІД, і можливість подання попереднього 

заперечення, що заява явно не має юридичного сенсу в ІКСІД; 7) фіксована 

оплата праці арбітрів і членів спеціальних комітетів; 8) обов’язок держав 

виконувати рішення без додаткового процесу і можливе значення фактору 

Світового Банку у випадку рішень ІКСІД.  

Процедури формування арбітражного трибуналу і відводу 

(дискваліфікації) арбітрів в ІКСІД мають певні недоліки, адже призначення 

будь-якого арбітра, не обраного сторонами, здійснюється Головою 

Адміністративної Ради ІКСІД (фактично – Генеральним секретарем ІКСІД), а 

рішення про відвід приймається арбітрами, питання про відвід яких не 

розглядається, а у випадках відсутності згоди між арбітрами і заявлення відводу 

одноосібному арбітру або більшості складу трибуналу – Головою 

Адміністративної ради ІКСІД (фактично – Генеральним секретарем ІКСІД), а 

не незалежним колегіальним органом. 

Огляд нормативних положень, наявних досліджень і рішень ІКСІД про 

розподіл арбітражних витрат показав, що в інвестиційному арбітражі і 

арбітражі ІКСІД немає послідовного підходу до розподілу арбітражних витрат. 

Крім того, арбітражі розглядають різні фактори при розподілі витрат, у тому 

числі частку успіху, поведінку сторін, новизну і складність питань. Звертається 

особлива увага на відмінності у розподілі витрат між ІКСІД і Арбітражним 



	 150	

регламентом ЮНСІТРАЛ, за яким часто відбуваються інвестиційні арбітражі 

не-ІКСІД. Арбітражі ІКСІД найчастіше застосовують підхід «оплата власних 

витрат» (ОВВ), а арбітражі ЮНСІТРАЛ – підхід «витрати слідують за подією» 

(ВСЗП). Відмінності у розподілі витрат між ІКСІД і ЮНСІТРАЛ є 

незадовільними і є необхідність у більш узгодженому підході задля 

передбачуваності і справедливості майбутнього арбітражної практики. 

Пропонується, що підходом за замовчуванням у практиці ІКСІД має бути 

ВСЗП. 

Автономна система ІКСІД поширюється на оскарження рішень. Значення 

місця арбітражу є однією з основних ознак, що відрізняють перегляд рішень 

ІКСІД і не-ІКСІД, адже місце арбітражу має значення лише для перегляду 

рішень не-ІКСІД. Водночас як скасування в ІКСІД є предметом уніфікованого 

режиму Конвенції ІКСІД і Арбітражного регламенту, рішення не-ІКСІД можуть 

бути предметом перегляду в декількох юрисдикціях, в контексті скасування та 

виконавчого провадження. Оскарження рішень не-ІКСІД може бути предметом 

апеляційного перегляду, що негативним чином може вплинути на тривалість, 

вартість та передбачуваність виконання. Крім того, в різних юрисдикціях, не 

тільки процедури відрізняються, але і стандарти перегляду арбітражних рішень 

варіюються залежно від місця арбітражу. Зокрема, рішення не-ІКСІД можуть 

бути потенційно переглянуті на підставі публічного порядку, тому існує ризик 

скасування рішення, якщо місце арбітражу в юрисдикції, де переважає широке 

тлумачення підстави публічного порядку. 

Підходи до обсягу і стандартів перегляду комітетів ІКСІД і національних 

судів відрізняються. Однією з причин є різний склад органу, який переглядає 

рішення. Спеціальні комітети ІКСІД складаються з арбітрів та вчених, які часто 

вузькоспеціалізовані і досвідчені в міжнародному праві та інвестиційних 

спорах. Інтерес в узгодженості практики та подальшому розвитку 

інвестиційного арбітражу є одним із факторів, який пояснює, чому комітети 

ІКСІД здійснюють більш детальний аналіз рішень порівняно з національними 

судами і вказують недоліки в рішеннях. Все ж є також інтерес в остаточності, 
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який пояснює, чому комітети ІКСІД часто не скасовують рішення, які 

критикують. Різний склад комітетів і суб'єктивні погляди різних членів 

комітетів впливали на обсяг перегляду, і підходи до обсягу і стандартів 

перегляду не були завжди послідовними. З іншого боку, перегляд рішень 

міжнародних інвестиційних арбітражів національними судами може потенційно 

бути фактором ризику, що рішення може бути скасоване. Проте місце 

арбітражу в арбітражах не-ІКСІД звичайно обирають в юрисдикціях із 

встановленою судовою культурою і повагою до остаточності арбітражних 

рішень, і в яких тенденція підтвердження рішень дуже висока. Національні 

суди, як правило, розглядали арбітражні рішення менш детально, і частіше 

підтверджували висновки трибуналів, ніж спеціальні комітети ІКСІД.  

Окремі спеціальні комітети ІКСІД надавали деяким підставам для 

скасування широкого тлумачення. Найбільш проблемними підставами були 

незастосування належного права і необґрунтованість рішення трибуналу. 

Спеціальні комітети тлумачили перевищення повноважень за ст. 52 Конвенції 

ІКСІД 1965 ширше, ніж національні суди у багатьох юрисдикціях тлумачили 

схожу підставу для скасування. Скасування комітетами ІКСІД з підстав або 

аргументів, що не висувалися жодною із сторін, є також проблематичним.  

Найголовніша відмінність в стандарті перегляду між переглядом рішень 

ІКСІД і не-ІКСІД стосується стандарту для юрисдикційних помилок. 

Механізм скасування в ІКСІД повинен бути скоріше обмеженим, з 

вузькою сферою перегляду. Як наслідок збільшення кількості випадків 

скасування рішень ІКСІД і винесення деяких спірних рішень комітетами ІКСІД, 

дослідниками і практиками арбітражу ІКСІД висловлювалася занепокоєність з 

приводу ефективності механізму скасування рішень ІКСІД. Така занепокоєність 

виявилася передчасною, адже від 2011 року в системі ІКСІД було скасовано 

всього два рішення. Помилки у застосуванні механізму скасування в системі 

ІКСІД слід розглядати швидше як виняток, ніж загальну тенденцію. 

Конвенція ІКСІД передбачає обов’язок держав виконувати рішення і 

визнавати грошові зобов’язання в рішеннях без додаткового процесу, і 
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обов’язок виконання рішень ІКСІД в державах-учасницях Конвенції на зразок 

остаточних рішень національних судів (на відміну від режиму Нью-Йоркської 

конвенції 1958 року і національного законодавства, які передбачають 

мінімальний перегляд рішення, у тому числі на підставі публічного порядку, і 

які застосовуються до виконання рішень не-ІКСІД). Режим ІКСІД має наступні 

відмінні особливості порівняно з режимом Нью-Йоркської конвенції: 

автоматичне визнання і відсутність перегляду на стадії виконання, що означає, 

що визнання рішень за Конвенцією ІКСІД теоретично отримати легше, ніж за 

Нью-Йоркською конвенцією; за Конвенцією ІКСІД виконанню підлягають 

тільки грошові зобов’язання; невжиття заходів щодо дотримання і виконання 

положень рішень ІКСІД розглядається як порушення зобов’язань за 

Конвенцією ІКСІД; роль місцевого органу влади обмежується встановленням 

автентичності рішення (екзекватури). У випадках, коли держави не виконують 

арбітражне рішення, інвестори, успішні в отриманні рішення на свою користь, 

можуть стикатися з труднощами у спробах отримати виконання проти 

конкретних активів, що перебувають під захистом законів про суверенні 

імунітети держави. Такі ситуації можуть виникати незалежно від того, чи 

йдеться про режим Конвенції ІКСІД чи режим Нью-Йоркської конвенції. 
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РОЗДІЛ 3 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО У ПРАКТИЦІ АРБІТРАЖІВ ІКСІД ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІКСІД ЯК МІЖНАРОДНОЇ 

АРБІТРАЖНОЇ УСТАНОВИ 

 

3.1 Практика ІКСІД і зв’язок із загальним міжнародним правом 

 

Арбітражі ІКСІД часто тлумачать ключові положення міждержавних 

двосторонніх і багатосторонніх договорів, які найчастіше стосуються умов 

захисту інвестицій. ІКСІД відіграв значну роль в розробці принципів 

міжнародного інвестиційного права, визначення термінів інвестиційного права, 

таких як «інвестиції» (Salini проти Марокко 2001), «інвестор», «парасолькова 

клаузула» (SGS проти Пакистану 2003 i SGS проти Філіппін 2004), «прихована 

експропріація», і формулюванні важливих стандартів, таких як заборона 

експропріації, непряма експропріація, компенсація за незаконну експропріацію, 

режим найбільшого сприяння, принцип справедливого і рівного ставлення, 

принцип цілковитого захисту і безпеки, і аналізі інших важливих питань 

матеріального і процесуального інвестиційного права, таких як співвідношення 

між вимогами на базі інвестиційної угоди та контракту (Vivendi проти 

Аргентини 2002), оцінка збитків у випадку незаконної експропріації (ADC 

проти Угорщини 2006), інвестиції bona fide (Phoenix Action проти Чехії 2009), 

прийнятність масових вимог 60 тисяч позивачів (Abaclat проти Аргентини 

2011). Арбітражі ІКСІД конкретизували правила поведінки держав у 

відносинах з юридичними особами, що складаються в процесі здійснення 

інвестиційної діяльності, зокрема, сформулювали правила про відповідальність 

держав за порушення норм інвестиційного контракту і розробили концепцію 

«відмови в правосудді» (denial of justice).  

Міжнародний інвестиційний арбітраж нерозривно пов’язаний із 

міжнародним правом, перш за все, зважаючи на змішаний (гібридний) характер 

інвестиційного арбітражу і склад учасників відносин у сфері інвестиційного 
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арбітражу, а саме держава – суб’єкт міжнародного права – є одним із учасників 

таких відносин. Як було зауважено Крістофом Шроєром, інвестиційний 

арбітраж замінив собою таку форму врегулювання спорів як дипломатичний 

захист, тобто класичну інституцію міжнародного права. В інвестиційному 

арбітражі типовою підставою для юрисдикції арбітражного трибуналу є 

міжнародна угода (ДІД та багатосторонні угоди), що вміщує пропозицію 

держави врегулювати спір шляхом арбітражу. На підставі такої угоди і 

прийняття пропозиції інвестором формується арбітражна угода між державою 

та інвестором. Тлумачення угоди про арбітраж може відповідно включати 

елементи тлумачення міжнародних договорів. Крім того, в інвестиційному 

арбітражі інвестори найчастіше стверджують порушення стандартів захисту в 

міжнародному праві, тобто ДІД, багатосторонніх угод та стандартів звичаєвого 

міжнародного права [211, с. 1–5]. 

Найбільш вагомий зв’язок інвестиційного арбітражу і міжнародного 

права виявляється у застосовуваному праві до суті спору. 

Конвенція ІКСІД передбачає лише процесуальні правила врегулювання 

інвестиційних спорів і не містить жодних матеріальних норм. Щодо права, яке 

застосовується до предмету спору, стаття 42 Конвенції передбачає можливість 

обрання сторонами спору права, що буде застосовуватися арбітражним 

трибуналом при вирішенні спору по суті. Такий вибір може міститися в угодах 

про захист інвестицій (ДІД або багатосторонні міжнародні угоди), які часто 

передбачають, що спір має вирішуватися згідно з положеннями даної угоди і 

міжнародного права [57, с. 377]. Деякі угоди передбачають застосування 

національного права, найчастіше приймаючої держави, але іноді і 

національного права держави інвестора або третьої держави [153]. Положення 

міжнародної угоди про вибір права стає частиною арбітражної угоди між 

сторонами спору [190, с. 332].  

Стаття 42 Конвенції передбачає, що арбітражні трибунали ІКСІД 

вирішують справу на основі «норм права обраного сторонами». Лише якщо 

сторони не обрали таке право, арбітраж застосовує право держави – сторони 
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спору (включно з її колізійними нормами) і «такі норми міжнародного права, 

які можуть бути застосовані» (aнгл. і франц. тексти.; ісп. текст – принципи 

міжнародного права). У Доповіді Виконавчих Директорів зазначено, що 

поняття «міжнародне право» потрібно розуміти в значенні ст. 38 (1) Статуту 

МС ООН.  

На перший погляд здається, що у випадку відсутності вибору права 

сторонами, арбітражний трибунал має досить широкі межі розсуду щодо 

застосовуваного права.  

Більшість арбітражних трибуналів досліджували питання, які складали 

предмет розгляду, застосовуючи і національне і міжнародне право, і в деяких 

справах досягали висновків по конкретних питаннях шляхом підтвердження, 

що обидві системи права дають однаковий висновок [209, с. 624–625].  

Практика багатьох трибуналів ІКСІД свідчить про превалювання теорії 

про доповнюючу і коректуючу роль міжнародного права щодо права 

приймаючої держави [69, с. 515; 153, с. 208]. Згідно з цією теорією, 

сформульованої ще засновником Конвенції А. Брохесом, за відсутності угоди 

сторін про застосовуване право в першу чергу застосовуватимуться норми 

національного права приймаючої держави, а норми міжнародного права – у 

випадку прогалини в національному праві і протиріччя між нормами 

національного і міжнародного права [90, с. 804; 179, с. 323]. Арбітри можуть 

звернутися до норм міжнародного права тільки після з’ясування змісту 

національного права і після застосування відповідних положень такого права. 

Згідно з цим підходом, стаття 42 не дозволяє базувати своє рішення тільки на 

принципах міжнародного права. Арбітражний трибунал має перш за все 

застосовувати право, обране сторонами, а за відсутності угоди сторін про 

застосовуване право – внутрішнє законодавство приймаючої держави, а 

відповідні норми міжнародного права застосовуватимуться у випадку прогалин 

в національному законодавстві і суперечності між положеннями національного 

законодавства і нормами міжнародного права. Крім того, висловлюється думка, 

що міжнародне право має застосовуватися до інвестиційних контрактів щодо 
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мінімальних стандартів поводження з іноземними інвесторами, завдяки тому 

що однією із сторін є держава [15]. 

Деякі трибунали надавали міжнародному праву набагато більшого 

значення і навіть підкреслювали пріоритет норм міжнародного права над 

нормами національного права, які їм суперечили, і контролюючу роль 

міжнародного права (у тому числі роль міжнародного права як регулятора 

національних систем права) [123, с. 358]. Вони стверджували, що у випадках 

підпорядкування сторонами інвестиційного контракту національному праву, 

таке право застосовуватиметься у тій мірі, у якій воно не суперечить 

принципам міжнародного права. Тобто арбітражні трибунали мають перевіряти 

положення національного права на відповідність із положеннями міжнародного 

права і положення міжнародного права застосовуватимуться у випадку 

протиріч. Тобто міжнародне право буде повністю застосовним [71; 87, с. 170]. 

Окремо висловлювалися думки про контролюючу функцію міжнародного права 

в тій мірі, в якій існує колізія між національним правом і нормами jus cogens. 

Деякі автори підкреслювали пріоритет міжнародного права (у тому числі 

відстоювали позицію, що міжнародне право має безпосередньо застосовуватися 

без аналізу національного права) [57, с. 403–411; 243], а деякі – пріоритет 

національного права [201]. 

Інший підхід – розглядати національне право як факт, а не як джерело 

застосовуваного права. 

Закарі Дуглас відстоює підхід «характеризації» питань. Згідно з цим 

підходом, до певних питань застосовується національне право (наприклад, 

визначення власності, акцій тощо), а до деяких – міжнародне право [45, с. 194]. 

Найчастіше застосовуваним правом є певна комбінація міжнародного та 

національного права [211, с. 11]. Застосування певної комбінації національного 

та міжнародного права має найбільше сенсу, адже інвестиції включають різні 

транзакції, більшість із яких відбуваються за національним правом і тому 

мають тісний зв’язок із місцевим регулюванням, у той час як міжнародне право 

забезпечує гарантію, що мінімальні міжнародні стандарти будуть дотримані. 
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Випадки, коли трибунали застосовували обидві системи права, включали 

випадки, коли ДІД безпосередньо містили положення про застосування 

комбінацій національного права приймаючої держави, ДІД та інших 

інвестиційних угод, інвестиційних контрактів і загального міжнародного права. 

У таких випадках трибунали визначали окреме застосовуване право до окремих 

питань. 

Наприклад, у справі Maffezini проти Іспанії до питання чи Іспанія є 

відповідальною за дії державної організації трибунал застосував міжнародне 

право відповідальності держав щодо питання атрибуції і закони Іспанії – щоб 

з’ясувати функції та структуру організації [93]. Щодо питання про вплив на 

навколишнє середовище, трибунал застосував міжнародне право, закони 

Іспанії, ДІД та право ЄС. Щодо питання формального укладення контракту, 

було застосовано законодавство Іспанії. 

На нашу думку, варто розрізняти застосовуване право залежно від того чи 

це арбітраж, заснований на договорі чи арбітраж, заснований на угоді про 

захист інвестицій. В арбітражах на основі угоди про захист інвестицій 

застосовуваним правом буде перш за все угода про захист інвестицій, право, 

яке обране сторонами (якщо таке обране), якщо відповіді не знайдено – 

міжнародне право і національне право (залежно від питань). Якщо арбітраж 

заснований на договорі (контракті) між інвестором і державою, то 

застосовуваним правом варто вважати – право обране сторонами, якщо вибору 

не зроблено, право приймаючої держави і міжнародне право. 

Серед національного права застосовними можуть бути різні положення 

господарського, адміністративного, трудового, податкового, права нерухомої 

власності. Вони застосовуватимуться щодо питань, які стосуються контракту 

як-то дійсність, порушення і припинення контракту, питання державного 

управління. 

Міжнародне право застосовуватиметься до питань, які регулюються 

міжнародною угодою або звичаєвим правом. Це, наприклад, питання 

тлумачення міжнародних договорів, атрибуції і відповідальності держав, 



	 158	

експропріація. Міжнародне право, що застосовується до вирішення спору по 

суті, включає положення міжнародних угод про захист інвестицій. Крім того, 

міжнародне право може включати положення міжнародного звичаєвого права, 

такі як різні аспекти права відповідальності держави, питання відмови в 

правосудді, експропріації, національності фізичних і юридичних осіб. 

Трибунал має певні межі розсуду при визначенні, яке питання 

регулюватиметься яким правом (п. 39) [166]. Наприклад, трибунали не 

виключали застосування міжнародного права навіть у випадках, коли ДІД 

вказували національне право приймаючої держави як застосовуване право [153, 

с. 207–208]. Така позиція обґрунтовується тим, що інвестори не можуть 

виключити застосування мінімальних стандартів міжнародного права, що 

становлять частину громадського порядку [209, с. 585–590]. Так само 

положення про застосування міжнародного права не може виключити 

застосування національного права до окремих питань, особливо існування прав 

власності. Лише після з’ясування цих питань згідно з національним правом 

можна застосовувати міжнародне право, щоб визначити чи відбулося 

порушення міжнародних стандартів [45, с. 197]. 

Важливо диференціювати питання і визначати, яке право застосовується 

до яких питань і тільки в рідкісних випадках, коли обидві системи права 

застосовуються і суперечать один одному – трибунал має надавати перевагу 

одній із систем – і тоді міжнародне право може мати коректуючу функцію. 

Посилання на положення звичаєвого міжнародного права і загальних 

принципів права доволі часто присутні в рішеннях арбітражів ІКСІД. 

Посилання на звичаєве міжнародне право присутні наприклад в рішеннях AAP 

проти Шрі Ланки i Mondev проти США. У рішенні Tecmed проти Мексики 

трибунал зазначив, що норми звичаєвого міжнародного права повинні 

розглядатися в процесі їх еволюції. Один із трибуналів ІКСІД зазначив, що 

загальні принципи права є частиною норм міжнародного права (п. 167) [130]. 

У рішенні Fedax проти Венесуели трибунал звернувся до загальних принципів 

міжнародного права. Деякі трибунали обмежували можливість застосування 
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міжнародного звичаєвого права. Наприклад, у рішенні Generation проти 

України було вказано, що трибунал не має юрисдикції над підставами позову, 

які засновуються на обов’язках держав по звичаєвому міжнародному праву, 

незважаючи на його висновок, що заборона експропріації в ДІД є кодифікацією 

стандартів міжнародного звичаєвого права. Такий підсумок скоріше за все було 

зроблено зважаючи на обмеження предметної юрисдикції в ДІД. 

Застосування міжнародних звичаїв і загальних принципів права 

ускладнюється необхідністю доведення наявності звичаю чи принципу і його 

застосування до конкретного випадку [209, с. 616]. Якщо належне 

обґрунтування такого застосування відсутнє, є ризик, що рішення може бути 

скасовано за ст. 52 (1) (е) Конвенції. 

Можна навести такі приклади впливу принципів міжнародного 

публічного права, загальних принципів права, міжнародно-правових звичаїв і 

рішень міжнародних судів на прийняття рішень в рамках ІКСІД: правила 

відповідальності (принцип відповідальності держави за діяльність всіх 

державних і місцевих органів на її території, у тому числі політичних 

підрозділів федеративної держави (п. 126 [74]; п. 10.2 [104]), принцип окремої 

відповідальності за порушення обов’язків за міжнародним правом і 

контрактних зобов’язань відносно до інвестора (п. 95–96 [85]; п. 122 [152]), 

відповідальності держави за дії її посадових осіб ultra vires (п. 208) [153], 

відповідальність держави за збитки спричинені іноземним інвесторам через 

повстання, якщо держава не забезпечила рівень захисту згідно міжнародного 

права (п. 208) [73], обов’язок позивача зменшувати розмір своїх збитків 

(п. 167) [130], незастосування строків позовної давності (п. 121) [165], 

застосування юрисдикції міжнародного трибуналу над суверенною державою 

тільки за умови згоди держави [153, c. 143–144], правила щодо режиму 

інвестицій (мінімальний стандарт як норма звичаєвого міжнародного права, 

його тлумачення і співвідношення з правилом справедливого і рівного 

ставлення; звичаєво-правовий принцип компенсації у випадку націоналізації, 

принцип недискримінації щодо іноземців і їх власності, правила щодо відмови 
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в правосудді), тягаря доказування, правила тлумачення (ефективності 

тлумачення, звичаєві правила тлумачення договорів в Віденській конвенції про 

право міжнародних договорів 1969 року), загальні принципи права (lex specialis, 

pacta sunt servanda, nemo dat quod non habet, res judicata, принцип 

добросовісності, естопель) [9, c. 30–40]. Такі публічно-правові принципи як 

пропорційність і законні очікування впливали на прийняття рішень 

арбітражами ІКСІД в частині встановлення необхідного балансу між інтересами 

інвесторів і цілями державної політики (напр., справа Saluka проти Чехії). 

Арбітражна практика ІКСІД по тлумаченню основоположних норм ДІД 

зачіпає багато актуальних питань теорії та практики міжнародного публічного 

права (Maffezini проти Іспанії 2000 року – атрибуція відповідальності держави). 

Іноді арбітражі ІКСІД мають тлумачити більш загальні норми міжнародного 

права (принцип суверенітету держави, заборона використовувати економічний 

примус відносно інших суб’єктів права, невтручання в справи, що входять до 

внутрішньої компетенції іншої держави). 

Рішення трибуналів ІКСІД часто спираються на судову практику МС 

ООН щодо джерел міжнародного права, загальних принципів права договорів 

та міжнародно-правової відповідальності держави, тлумачення договорів, 

повноважень держави, питань, пов’язаних з юрисдикцією, процедурних питань, 

у т.ч. тимчасові заходи, докази, стандарти доказування, заочний розгляд справи, 

інтерпретація або скасування арбітражних рішень, а також захист прав 

акціонерів (наприклад, Barcelona Traction) і оцінка збитків [195, c. 9–10]. До 

того ж, трибунали ІКСІД посилалися на судову практику МС ООН (ELSI) 

стосовно «відмови в правосудді» і рішення ЄСПЛ щодо стандартів у галузі 

прав людини за ст. 6 (1) Європейської конвенції з прав людини (Mondev проти 

США), а також рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо 

повноважень по призупиненню розгляду справи (SGS проти Філіппін). На 

думку П.-М. Дюпюї, арбітражний суд може прийняти до уваги право прав 

людини на основі національного права або застосовуваних норм міжнародного 
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публічного права і принципів транснаціонального публічного порядку, які 

включають захист основоположних прав людини [49, c. 8, 12, 16]. 

Виникає питання чи практика ІКСІД впливає на становлення принципів, 

тлумачення важливих понять і категорій міжнародних угод, і розвиток 

міжнародно-правового врегулювання спорів і міжнародного права в цілому.  

Від 90-х років ХХ ст. почало обговорюватися питання чи зростання 

кількості винесених арбітражними трибуналами рішень, які по різному 

тлумачать норми міжнародного публічного права, приведе до кризи 

легітимності міжнародного змішаного арбітражу і відсутності правової 

визначеності у сторін спору, і чи така практика впливає на фрагментацію 

міжнародного права і загрожує єдності міжнародного правопорядку. Про це 

наприклад йшлося у зверненні Президента МС ООН до Генеральної Асамблеї 

ООН 27 жовтня 2000 року. У доповіді групи Марті Коскеніємі по дослідженню 

фрагментації, затвердженої на 58-й сесії Комісії міжнародного права (КМП) у 

2006 році, були висвітлені проблеми, пов’язані з розвитком спеціалізованих 

систем права, поширенням механізмів врегулювання спорів та появою 

суперечливої юриспруденції і ризиків правової невизначеності. Відтоді питання 

набуло офіційного характеру і стало предметом багатьох публікацій, 

конференцій та семінарів [3, c. 110]. 

Фрагментацію визначають як «конкуруючі нормативні режими», загрозу 

узгодженості, єдності, універсальності і довіри до міжнародного права [198, 

c. 932]. Найчастіше розглядають такі причини фрагментації: 1) поширення 

спеціалізованих галузей та зростання їхньої автономії, що приводить до 

диверсифікації міжнародного правопорядку та джерел міжнародного права, 

зокрема м’якого права, появи паралельних і конкурентних правил, 

«позбавлення форми і змісту міжнародного права» (нормативна причина); 

2) поширення методів і процедур контролю за застосуванням норм 

міжнародного права, збільшення кількості міжнародних судів і трибуналів і 

учасників міжнародного судочинства (інституційна причина) [48, c. 1]. 
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Розглянемо питання чи власне становлення міжнародного інвестиційного 

права як спеціалізованої підгалузі і розбіжності у практиці трибуналів ІКСІД 

впливають на таке явище як фрагментація міжнародного права. 

Як йдеться у доповіді КМП, «фрагментація [...] супроводжується появою 

спеціалізованих і (відносно) автономних правил і правил – комплексів, 

правових інститутів і сфер юридичної практики» (п. 6–9) [167]. Ряд вчених 

називають їх не «автономні режими», а «спеціальні режими» або різні 

«підсистеми» міжнародного права з власними інституціями та матеріальними 

нормами, передбаченими у відповідних угодах [214, c. 485]. КМП пропонує три 

можливих значення автономних або спеціальних режимів: 1) спеціальний набір 

вторинних норм про відповідальність держав; 2) підсистеми міжнародного 

права, тобто набори первинних і вторинних норм, які по-іншому регулюють 

певні питання, ніж загальне міжнародне право; 3) галузі міжнародного права з 

особливими правилами і методами інтерпретації та адміністрування.  

Міжнародне інвестиційне право варто розглядати як один із таких 

спеціальних режимів, адже для нього характерні власні інструменти, інституції, 

процедури перегляду, інтерпретації та застосування, трибунали і навіть групи 

юристів. ІКСІД – автономна система з власними спеціальними процедурами. 

Процедура ІКСІД відрізняється від постійних міжнародних судів, адже 

передбачається можливість участі не лише держави, а й приватних осіб і 

державних підприємств, а також можливість третіх осіб подавати письмові та 

усні заяви, i обов’язковий характер тимчасових заходів. Арбітри найчастіше є 

експертами у міжнародному інвестиційному праві.  

Водночас більшість праць сходяться на думці, що спеціальні режими не є 

повністю автономними від міжнародного права. Наприклад, П.-М. Дюпюї 

вважає, що спеціальні режими не є незалежними від загального нормативного 

міжнародного правопорядку, оскільки «жодна з цих сфер права не може 

застосовуватися і тлумачитися у клінічному вакуумі» [48, c. 4, 12]. Ці системи 

правил є неповними, і щоб знайти відповіді на конкретні питання, вони часто 

спираються на загальне міжнародне право. Міжнародне право передбачає зміст 
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і сферу дії спеціальних правил, а також концептуальну та інструментальну 

основу застосування чи відступу від спеціальних правил. Будь-який договір, у 

тому числі щодо спеціального предмета чи з обмеженим числом учасників, має 

нормативне середовище, яке включає загальні принципи міжнародного 

звичаєвого права щодо його вступу в силу, тлумачення і застосування, а також 

принципи, які визначають основні права і обов’язки суб’єктів права, і способи 

змін і припинення цих прав та обов’язків [176]. 

Такий же висновок випливає з доповіді КМП, згідно з якою жоден режим 

не є самодостатнім, а спеціальні підсистеми охоплюються загальним 

міжнародним правом. Застосування спеціальної норми не скасовує відповідне 

загальне право і відповідно до принципу гармонізації міжнародне право 

направлятиме тлумачення і застосування відповідного спеціального права і 

застосовуватиметься в ситуаціях, не врегульованих спеціальним правом 

(висновок 9). Також відповідно до ст. 31 (3) (с) Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів, тлумачення міжнародного договору повинно 

здійснюватися з урахуванням «будь-яких відповідних норм міжнародного 

права, які застосовуються у відносинах між учасниками». У багатьох 

спеціальних сферах, спеціальні правила доповнюються нормами і принципами 

загального міжнародного права.  

Крім того, універсальність основного змісту міжнародного права 

підтримується шляхом ієрархії між нормами міжнародного права за допомогою 

норм jus cogens і еrga оmnes, ст. 103 Статуту ООН, і встановлення кримінальної 

відповідальності за міжнародним правом.  

Як і в випадку диференціації галузей права у національному праві, 

міжнародне право розвиває власні нормативно-правові режими для підвищення 

ефективності основних правил, і ці режими можуть конкурувати один з одним. 

Неоднорідність не виключає універсальності міжнародного права [215, c. 266, 

270]. Спеціальні режими поділяють однакові методи інтерпретації і являють 

собою частину міжнародного правопорядку. Варто вести мову не про 

фрагментований правопорядок, а міжнародний правопорядок у світлі багатьох 
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спеціалізованих режимів. Тобто поширення спеціалізованих галузей таких як 

міжнародне економічне право, міжнародне інвестиційне право, міжнародне 

торгове право, міжнародне морське право і т. ін., не веде до фрагментації 

міжнародного права. 

Щодо другої можливої причини фрагментації, декілька суддів МС ООН 

зазначали, що регіональні і спеціалізовані суди та трибунали можуть 

інтерпретувати ті ж самі питання міжнародного права та застосовувати 

положення міжнародного права по-іншому. Вони розглядали ризик 

суперечливої міжнародної судової практики як загрозу єдності міжнародного 

права. 

Насправді ж суперечливі рішення залишаються винятком. Загальна 

тенденція судів і трибуналів по врахуванню попередніх рішень і формуванню 

«jurisprudence constante» спрямована на забезпечення передбачуваності 

судочинства. Існує набагато більше прикладів конструктивного діалогу між 

судами. Міжнародні суди і трибунали часто посилаються на рішення інших 

судів і на власну практику і розмежовують фактичні ситуації в разі відступу від 

неї. Дослідження, опубліковане у 2002 році, показало, що «зі співвідношенням 

173 до 11, міжнародні суди набагато частіше звертаються до рішень інших 

судів в позитивному або нейтральному сенсі, ніж розмежовують чи 

відступають від них» [185, c. 495].  

Доповідь КМП розрізняє три види можливих розбіжностей у рішеннях: 

1) рішення щодо різного розуміння загального міжнародного права, 2) відступ 

спеціального суду від загального права на підставі застосування спеціального 

права, 3) розбіжності між рішеннями різних спеціалізованих судів.  

На нашу думку, лише перший вид розбіжностей є виявом справжнього 

конфлікту щодо загального міжнародного права і справи Nicaragua-Tadic є 

скоріше за все єдиним прикладом. Проблема узгодженості чи навпаки 

фрагментації виникає не тоді, коли міжнародні суди застосовують спеціальні 

правила, наприклад, ті, які містяться в двосторонніх інвестиційних договорах, а 

лише тоді, коли вони тлумачать чи застосовують загальні норми міжнародного 
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права. 

В інвестиційному арбітражі трибунали часто приходили до різних 

висновків, що можна проілюструвати такими групами справ: справи SGS, де 

два трибунали ІКСІД дійшли різних висновків про значення парасолькової 

клаузули (трибунал у SGS проти Пакистану 2003 року відмовив у визнанні 

своєї юрисдикції щодо контрактних вимог, незважаючи на широке 

формулювання «парасолькової клаузули»; трибунал у SGS проти Філіппін 

визнав юрисдикцію над контрактними вимогами, але також визнав їх 

неприйнятними, зважаючи на інше положення про вирішення спору в 

контракті; трибунал у SGS проти Філіппін визнав юрисдикцію над 

контрактними вимогами і не визнавав їх неприйнятними); справи Maffezini та 

інші щодо тлумачення положень про режим найбільшого сприяння; 

CME/Lauder проти Чехії, де той самий спір вирішувався на підставі двох 

двосторонніх інвестиційних угод, і CMS та LG & E проти Аргентини разом з 

іншими справами щодо питання про стан необхідності.  

Коли трапляються невідповідності в рішеннях спеціалізованих судів і 

трибуналів, їх не слід розглядати як передумову чи складову фрагментованого 

правопорядку. Це правда, що міжнародні суди часто використовують ті ж самі 

стандарти, але можуть приходити до різних висновків. Розбіжності в рішеннях 

можуть пояснюватися в світлі спеціального характеру правил (lex specialis) та 

конкретних цінностей і інтересів, які реалізовуються в конкретних випадках. 

Мета і предмет різних механізмів та режимів різняться. Застосування загальних 

правил по тлумаченню договорів «до ідентичних чи подібних положень різних 

договорів може привести до різних результатів, зважаючи, зокрема, на 

відмінності у відповідних контекстах, об’єктах і цілях, практику сторін і travaux 

préparatoires» (п. 51) [170].  

Навпаки відмінні рішення судів можуть сприяти діалогу i позитивним 

чином впливати на розвиток міжнародного права по конкретному питанню. 

Врешті-решт найбільш обґрунтовані рішення отримають перевагу і визнання. 

Згідно зі ст. 38 Статуту МС ООН, прецедентне право судів і трибуналів 
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не прирівнюється до міжнародного права і є обов’язковим тільки у відносинах 

між сторонами судового розгляду. Держави продовжують укладати міжнародні 

договори і все частіше готові звертатися в міжнародні суди для вирішення 

розбіжностей між ними. Оскільки суди розмежовують ситуації і пояснюють 

причини, чому вони не слідують попередньому рішенню, вони виконують свою 

функцію вирішення спорів і такі розбіжності не повинні розглядатися як 

загроза єдності міжнародного права [4, c. 317]. 

Таким чином, діяльність спеціалізованих трибуналів ІКСІД, які перш за 

все покликані застосовувати і розвивати спеціальні норми права, не призводить 

до фрагментації міжнародного права. Розвиток спеціальних галузей 

міжнародного інвестиційного права відображає динамічний розвиток 

міжнародного права. Водночас даний спеціальний режим не є повністю 

незалежним від загального міжнародного права, а трибунали не застосовують 

спеціальні правила в ізоляції від міжнародного права. Хоча поширення 

спеціалізованих судів та трибуналів таких як ІКСІД створює можливість 

виникнення розбіжностей у практиці і іноді розглядається як аспект і причина 

фрагментації, водночас воно сприяє розвитку міжнародно-правової системи. 

Для уникнення ризиків фрагментації, арбітри трибуналів ІКСІД повинні все 

більше покладатися на загальні принципи публічного права, принципи 

тлумачення міжнародних договорів, норми звичаєвого права, попередні 

рішення арбітражів ІКСІД і рішення інших міжнародних судів, принципи 

судової економії, а також такі методи, як litispendence, res judicata, forum non 

conveniens, консолідація розгляду. 

 
3.2 Розгляд спорів арбітражними трибуналами ІКСІД за участю 

України 

 

Україна підписала Конвенцію ІКСІД 03 квітня 1998 року і ратифікувала 

Законом України від 16 березня 2000 року. Від часу ратифікації Конвенції 

Україна виступала відповідачем по чотирнадцяти справах, які розглядалися 
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ІКСІД. П’ять із цих справ були вирішені на користь України (справи Generation 

Ukraine, Tokios Tokeles, Bosh International і GEA Group), три – на користь 

заявника, ще три – врегульовані іншим чином. Зокрема, перша справа Lemire 

завершилася мировою угодою і врегулюванням без компенсації. У 2006 році за 

згодою сторін було припинено провадження по справі Western NIS Enterprise 

Fund (розпочато за позовом американського фонду прямого інвестування, адже, 

як стверджував інвестор, українськими судами було відмовлено у визнанні й 

виконанні іноземного арбітражного рішення i внаслідок рішення, винесеного 

українським судом, він втратив значну частину інвестицій). Також було 

припинено провадження по справі Poltava Gas. Ще три справи проти України 

(Krederi Ltd.; City-State N.V., Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-

Invest LLC and Prodiz LLC; Gilward Investments B.V.) зараз знаходяться на 

розгляді. 

Окремі рішення трибуналів ІКСІД по справах проти України справили 

значення на розвиток міжнародного інвестиційного права і інвестиційного 

арбітражу. У декількох рішеннях були сформульовані важливі положення, на 

які звертається увага в практиці трибуналів ІКСІД, науковій літературі і 

навчальних курсах [6, c. 489]. 

Першою зареєстрованою справою проти України була справа 

громадянина США Джозефа Леміра (Joseph Lemire) [117]. Її було зареєстровано 

1998 року і винесено рішення 18 вересня 2000 року. Справа стосувалася видачі 

ліцензії на радіотрансляцію «Гала Радіо» у деяких містах України. У цей час 

Україна ще не ратифікувала Конвенцію ІКСІД, тому справа розглядалася за 

правилами ДЗ ІКСІД. Сторони підписали мирову угоду, яку було затверджено 

рішенням арбітражного трибуналу і згідно з якою Україна повинна була вжити 

всіх можливих заходів для надання позитивного рішення про видачу ліцензій 

на відповідні радіочастоти і представити на вибір інвестору три місця для 

розташування салону краси (на умовах оренди).  

Пізніше Джозеф Лемір подав новий позов проти України «Джозеф 

Чарльз Лемір II проти України». Позивач стверджував, що Україна одночасно 
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порушила двосторонній договір між Україною і США про захист інвестицій 

(ДІД), а також умови першого рішення і мирової угоди. 14 січня 2010 року було 

винесене рішення з юрисдикції та відповідальності [119]. Це був перший 

випадок, коли встановлювалася відповідальність України за порушення прав 

іноземного інвестора відповідно до міжнародного договору про заохочення і 

захист інвестицій. По завершенні провадження Україна звернулася з заявою 

про скасування рішення, в чому було відмовлено.  

У цій справі цікавим є питання наявності юрисдикції арбітражного 

трибуналу, а саме ratione voluntatis – наявність згоди сторін передати спір на 

розгляд відповідно до Конвенції ІКСІД. Трибуналом були відхилені обидва 

заперечення відповідача щодо юрисдикції, які полягали в тому, що: а) мирова 

угода була відображена в першому рішенні, а оскільки рішення має власну 

процедуру виконання (примусове виконання відповідно до Нью-Йоркської 

конвенції), це означає, що сторони відмовилися від застосування положень 

мирової угоди про порядок вирішення спорів; б) мирова угода посилається на 

Правила ДЗ, які більше не розповсюджуються на Україну у зв’язку з 

ратифікацією нею Конвенції ІКСІД, а тому в юрисдикції повинно бути 

відмовлено. Трибунал протиставив перше рішення як додатковий засіб 

виконання і ст. 13 мирової угоди як засіб врегулювання договірного спору 

(адже мирова угода є по суті договором). Крім того, трибунал визнав 

арбітражне застереження в мировій угоді дефектним і інтерпретував його 

замінивши Правила ДЗ на Арбітражні Правила ІКСІД. Таким чином, трибунал 

прийшов до висновку про наявність юрисдикції [22]. Рішення по справі 

Джозеф Чарльз Лемір II проти України є також цікавим з точки зору 

застосування принципу пропорційності при оцінці грошової компенсації, яку 

держава повинна була виплатити іноземному інвестору за порушення 

положення інвестиційної угоди про інвестиції, тобто чи дійсно відшкодування 

за порушення стандарту справедливого і рівного ставлення є адекватним 

зважаючи на конкретні характеристики інвестицій і інвестора. 
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Другою зареєстрованою справою проти України була справа 

американської компанії Дженерейшн Юкрейн (Generation Ukraine Inc. проти 

України) (зареєстрована 20 жовтня 2000 р.), що завершилася рішенням на 

користь України 16 вересня 2003 року [104]. Трибунал відхилив всі претензії 

інвестора, не знайшовши жодних порушень ДІД між Україною та США. 

Інвестор стверджував, що він протягом шести років не міг реалізувати 

будівельний проект через дії органів місцевої влади, які він характеризував як 

низку актів втручання рівносильних експропріації, що Україна позбавила його 

інвестицій в комерційну нерухомість і має відшкодувати йому збитки на суму 

понад 9,4 млрд доларів США. Україна стверджувала, що трибунал не має 

юрисдикції розглядати спір, що Україною не порушено умови ДІД і що 

інвестор не довів факту настання збитків.  

Хоча трибунал визнав, що пакет акцій позивача в компанії Дженерейшн є 

інвестицією в значенні ст. I ДІД, трибунал дійшов висновку, що права власності 

на цю компанію не були порушені поведінкою, на яку скаржився позивач. Було 

встановлено, що відмова органів місцевої влади надати переглянуті договори 

оренди землі не мало наміром позбавити позивача правової основи його права 

приступити до будівництва. Трибунал зазначив, що дії Київської міської 

державної адміністрації «не наблизилися до створення постійної або 

непоправної перешкоди для використання або утилізації позивачем своїх 

інвестицій». Аргументи позивача щодо непрямої експропріації таким чином не 

знайшли підтримки трибуналу. Трибунал також зазначив, що не здійснює 

функцію адміністративного органу перегляду і перевірки того, чи муніципальні 

органи виконують свої функції старанно, сумлінно або ефективно, адже це 

сфера компетенції національних судів і трибуналів. Крім того, арбітражне 

рішення є цікавим з точки зору розподілу арбітражних витрат на користь 

відповідача. Трибунал піддав особливій критиці спосіб представлення позову 

позивачем, охарактеризувавши його легковажним і недобросовісним, і 

зобов’язав інвестора відшкодувати витрати, понесені Україною, у розмірі 

365 тис. доларів США (п. 24.1) [104]. 
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Справа Tokios Tokelеs є однією із найвідоміших справ проти України в 

міжнародному інвестиційному арбітражі. Ця справа часто цитується в 

спеціалізованих юридичних виданнях [44, c. 48]. Розгляд справи Tokios Tokeles 

тривав майже 5 років (2002–2007 рр.), ціна позову була близько 65 млн доларів 

США, але рішенням було визнано необґрунтованість вимог позивача і винесено 

рішення на користь України. У цій справі цікавим є питання про юрисдикцію 

трибуналу розглядати спір. Рішенням Tokios Tokeles було продемонстровано, 

що склад арбітражу строго застосовує критерії національної приналежності, 

встановлені в міжнародних інвестиційних угодах (див. розділ Юрисдикція 

ІКСІД «Суб’єктна (ratione personae)») [158].  

Важливим питанням для визначення юрисдикції ІКСІД є питання 

визначення інвестиції. Значення справи Global Trading Resource Corp. and 

Globex International проти України [107] не лише в тому, що трибунал 

послідував об’єктивному підходу до визначення інвестиції і вказав, що право на 

грошову вимогу на підставі договорів на закупівлю м’ясних продуктів не є 

інвестицією. Ця справа була першою справою, в якій у розгляді було 

відмовлено на підставі Правила 41 (5) (див. розділ Юрисдикція ІКСІД 

«Предметна (ratione materiae)»). 

У 2008 році групою німецьких компаній «Inmaris» було ініційовано позов 

у зв’язку з забороною на вихід навчального вітрильного судна «Херсонес» за 

межі територіальних вод України, введеною міністром аграрної політики 

України у 2006 році (Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GmbH and 

Others проти України). 01 березня 2012 року арбітражним трибуналом було 

винесено рішення, яким із заявлених позовних вимог (більше 13 млн євро) було 

присуджено 3 034 388,34 євро, і відхилено вимоги позивачів щодо компенсації 

моральної шкоди та витрат на арбітражний розгляд справи. У цій справі 

Україна стверджувала, що бербоут-чартерний контракт і суміжні з ним 

договори не є інвестиційними договорами в розумінні законодавства України та 

не були зареєстровані як такі, і арбітражний суд не має юрисдикції розглядати 

спір. Трибунал зазначив, що чинним законодавством України прямо не 
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передбачено, що відсутність реєстрації інвестиційного договору тягне за собою 

його незаконність, тому відсутність реєстрації не позбавляє заявників права на 

захист відповідно до ДІД між Україною та Федеративною Республікою 

Німеччиною (п. 85–86 і 144–145) [115]. Aрбітражний суд дійшов до висновку, 

що вимоги про виконання бербоут-чартерного контракту є правовим спором, 

що виник безпосередньо з інвестицій відповідно до ст. 25 Конвенції i, що 

відповідно до ст. 25 Конвенції спір – не тільки пов’язаний з інвестуванням, а й 

розумно близький до нього [18]. 

У справі GEA Group Aktiengesellschaft v. Ukraine трибунал встановив, що 

арбітражне рішення про відшкодування боргу (згідно договору, що 

розглядається як інвестиція) саме по собі не є інвестицією. Крім того, було 

постановлено, що невжиття заходів щодо виконання рішення може становити 

експропріацію тільки коли дії національних судів «кричущі» або «умисні» і 

мають на меті «зірвати... здатність до відшкодування» (п. 162) [102]. Позивачу 

було присуджено відшкодувати всі арбітражні витрати держави Україна 

(більше 1,5 млн доларів США). 

У справі Bosh International, Inc. and B&P, LTD Foreign Investments 

Enterprise трибунал відхилив аргументи Bosh International про те, що держава 

повинна відповідати за дії університету, адже університет – це окрема 

юридична особа, яка не виконує функції держави і не підпадає під поняття 

«державного органу». B&P стверджував, що контракт було порушено 

університетом і його вимоги підпадали під сферу регулювання ДІД і це був спір 

між інвестором і державною структурою. Трибунал визначив, що 

«парасолькова клаузула» в ДІД між США та Україною застосовується лише до 

сторін ДІД, і утворення, які не є державою, можуть вважатися сторонами ДІД 

тільки якщо певні дії такого утворення можуть вважатися такими, що належать 

державі. Оскільки дії університету не підпадають під атрибуцію, «парасолькова 

клаузула» не застосовується до контракту між університетом і інвестором. До 

того ж трибунал вказав, що навіть якби контрактна вимога покривалася 
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«парасольковою клаузулою», трибунал не зміг би її розглянути, адже позивач 

мав діяти відповідно до положення про вирішення спору в контракті [77].  

У справі австрійської компанії «Альфа Проектхолдінг» проти України, 

розпочатій у 2007 році, вимоги компанії стосувалися порушення Україною 

умов ДІД, а також певних положень Закону України «Про іноземні інвестиції», 

у зв’язку з порушенням умов договорів про спільну діяльність щодо 

інвестування у реконструкцію готелю. Арбітраж ІКСІД визнав порушення 

Україною взятих на себе зобов’язань і постановив рішення про виплату 

компанії близько 5,5 млн доларів США збитків та арбітражних витрат. Рішення 

було виконано. Наприкінці 2011 року прокурором м. Києва в інтересах держави 

було подано позов до господарського суду м. Києва про визнання Договору про 

спільну діяльність від 1999 року та додаткових угод до нього недійсними, який 

було задоволено. Все ж незрозумілими є наслідки такого судового рішення на 

користь держави, оскільки воно не матиме наслідком перегляд рішення 

ІКСІД [16, c. 27–28].  

Безперечно факти заяв інвесторів в рамках ІКСІД і поза рамками ІКСІД 

зокрема свідчать про недоліки здійснення інвестицій в Україні і про 

недостатньо сприятливий інвестиційний клімат, в т.ч. непослідовність дій 

державних органів [11; 17]. Власне досягнення Україною певних позитивних 

результатів у цих справах було можливим завдяки якісному правовому 

підходу [14]. Крім того, причинами невдач інвесторів у деяких справах були 

слабка доказова база і відсутність чіткості у формулюванні претензій [23, 

с. 188]. Огляд справ показує, що досвід України в інвестиційному арбітражі є 

надзвичайно важливим і загалом використання системи інвестиційного 

арбітражу забезпечує не лише захист прав інвесторів, але й захист приймаючих 

держав від необґрунтованих і перебільшених вимог інвесторів. 
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3.3 Перспективи розвитку ІКСІД як міжнародної арбітражної 

установи 

 

У 2007–2012 роках було декілька випадків виходу держав з Конвенції 

ІКСІД: Болівія (2007 р.), Венесуела (2012 р.), Еквадор (2009 р.). Щодо 

Еквадору, у рішенні Occidental, трибунал ІКСІД зокрема встановив, що 

міжнародна нафтова компанія неправильно передала 40 % акцій в нафтовому 

проекті в Еквадорі, без необхідного схвалення уряду. Рішення, що Еквадор має 

сплатити близько 1770 млн доларів США плюс відсотки не було одностайним, 

що вплинуло на позицію Еквадору по невиконанню рішення. Задовго до того 

висловлювалася критика щодо процесу і рішень ІКСІД (наприклад, те, що у 

60 % справ, у яких трибунали підтверджували юрисдикцію, трибунали 

задовольняли вимоги інвесторів повністю або частково). Аргентина і деякі інші 

держави не виконували рішення ІКСІД. Також була критика з боку неурядових 

організацій. 

Висловлювалися різні ідеї щодо зміни режиму розгляду інвестиційних 

спорів на основі угод про захист інвестицій, створення спеціалізованих 

механізмів для розгляду певних категорій спорів, комітетів для інтерпретації 

угод та апеляційних механізмів. 

Невідповідності в підходах спеціальних комітетів і критика декількох 

рішень комітетів ІКСІД з боку практиків і науковців вплинули на початок 

дискусії про роль комітетів, а також можливі альтернативи механізму 

скасування рішень ІКСІД. Ще від 1991 року і, особливо початку 2000-х років, 

висувалися різні пропозиції, у тому числі створення постійного апеляційного 

органу з метою більшої узгодженості рішень, розвитку однорідної судової 

практики по тлумаченню інвестиційних договорів та загалом міжнародного 

інвестиційного права та зміцнення авторитету системи [55, c. 1524–1526, 1617–

1625; 175; 205; 219, c. 165; 221]. 

Сьюзан Франк обґрунтовувала створення апеляційного органу ІКСІД. За 

її поглядами, за умов невеликого, але стабільного членства, апеляційний орган 
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міг би зосередитися на створенні чітких та послідовних правил і «виправленні 

юридичних помилок у конкретних справах». Такий апеляційний орган зменшив 

би ризик непослідовних рішень і зміцнив вірогідність «централізації і 

стандартизації» і зміцнив би довіру до системи ІКСІД; схожі положення 

пов’язаних інвестиційних угод тлумачилися і аналізувалися б у схожий 

спосіб [55, c. 1607, 1617–1619]. Апеляційний механізм міг би забезпечити, що 

справді неправильні рішення будуть замінені виправленими рішеннями, 

завдяки чому наступні трибунали зможуть правомірно посилатися на попередні 

рішення як додаткове джерело міжнародного права при вирішенні спорів [219, 

c. 165]. 

Клер Стокфорд також висловлювалася за впровадження апеляційного 

механізму. Вона мотивувала необхідність встановлення такого механізму 

особливою важливістю спорів, які розглядаються в ІКСІД, значною вартістю 

процедури, і вплив, який практика ІКСІД може мати на сторін спорів і дійсних і 

потенційних інвесторів. Відсутність послідовності в застосуванні правових 

норм протирічить принципу справедливості, і збільшує ризик інвестування, 

адже унеможливлює прогнозування наслідків потенційної арбітражної 

процедури. Неправильність деяких рішень ІКСІД також є одним із недоліків, 

який може виправити апеляційний механізм. На її думку, такий апеляційний 

механізм має взяти за модель Апеляційний орган Світової Організації Торгівлі, 

тобто постійний орган, який розглядає апеляції по питаннях права і надає 

юридичні інтерпретації в обмежені часові рамки [221, c. 334–343]. 

Український дослідник О.Зозуля також вважає доцільним створення 

апеляційного механізму [8]. 

У 2004 році в ІКСІД справді була висунута пропозиція розглянути 

потенційне використання апеляційного органу ІКСІД. Призначенням 

апеляційного органу мало бути перегляд рішення за підставою «очевидна 

помилка права», на додаток до підстав скасування відповідно до Конвенції, та 

«вагомих помилок фактів». Такий апеляційний суд мав складатися з 15 суддів і 

розглядати справи по комітетах в кількості 3 чоловік. Різні пропозиції 



	 175	

висувалися щодо питання, чи такий орган має мати постійний склад протягом 

певної кількості років чи склад має частково оновлюватися кожні декілька 

років шляхом ротації. Судді мали обиратися Адміністративною радою ІКСІД і 

номінуватися Генеральним секретарем ІКСІД, мати різне громадянство і 

визнану компетенцію в сфері права, міжнародних інвестицій і інвестиційних 

угод. Також пропонувалося, щоб Апеляційний орган встановив жорсткі часові 

рамки, протягом яких має бути винесено рішення [65]. В рамках перегляду 

Правил ІКСІД у 2005 році було висунуто формальну пропозицію про створення 

апеляційного органу, який би використовувався при арбітражі ІКСІД, ДЗ 

ІКСІД, а також ЮНСІТРАЛ (п. 4) [66]. Все ж пропозицію було відхилено. 

Ідея створення апеляційного органу прописувалася в деяких ДІД (Чилі–

США ДІД 2003 року) і угоді про вільну торгівлю між США, Домініканською 

Республікою та країнами Центральної Америки 2004 року (CAFTA-DR), але так 

і не було реалізовано. Наприкінці 2015 року Європейська комісія оприлюднила 

проект глави про захист інвестицій у договорі про Трансатлантичне торгове і 

інвестиційне партнерство між ЄС і США, в якому Європейська комісія 

офіційно запропонувала створення інвестиційного суду і постійного 

апеляційного суду для вирішення спорів між інвестором і державою замість 

арбітражних механізмів вирішення таких спорів [50]. 

Юридичне закріплення і практичне створення апеляційного органу ІКСІД 

викликає багато складнощів і може нести більше невизначеності і проблем, ніж 

нинішня система, а також додати в часі і вартості провадження, до того ж такі 

зміни не гарантуватимуть формування правильного арбітражного 

прецеденту [181, c. 303]. 

Хоча і сьогодні багато рішень оскаржуються в ході процесу скасування, 

все ж процес скасування має певні рамки щодо обсягу перегляду, повний 

апеляційний розгляд мав би тривати на багато довше, і 15 членів апеляційного 

органу може бути недостатньо, щоб уникнути цього недоліку. 

Крім того, кожна справа в інвестиційному арбітражі характерна 

специфічними фактами і стосується різних інвестиційних угод. Наявність 
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апеляційного органу з 15 чоловік не виключатиме можливість виникнення 

суперечок між ними щодо різних питань права, суспільних інтересів і т. ін., і як 

наслідок прийняття неправильних або непослідовних рішень. Метою такої 

апеляційної системи мало б бути створення правильних прецедентів, але 

існують правомірні питання щодо, по-перше, можливості прийняття справді 

послідовних рішень таким апеляційним органом і, по-друге, щодо необхідності 

таких прецедентів, зважаючи на допоміжну роль попередніх рішень для 

вирішення справ. Арбітражні трибунали визнають, що вони не зобов’язані 

керуватися попередніми рішеннями міжнародних трибуналів; хоча вони часто 

визнають, що повинні слідувати висновкам, які підтверджені певною кількістю 

справ (за винятком наявності особливих причин не слідувати таким рішенням) 

(п. 67) [146], все ж вони можуть на свій розсуд обирати, на які рішення їм 

посилатися. 

Навіть якби створення апеляційного механізму було виправданим, 

насправді немає практичного механізму його створення. Згідно зі ст. 53 (1) 

Конвенції арбітражне рішення не може бути предметом будь-якої апеляційної 

процедури. Тобто створення апеляційної процедури вимагало б внесення змін 

до Конвенції ІКСІД. Дві третини складу Адміністративної ради мало б 

проголосувати за таку зміну і всі держави – учасниці Конвенції повинні були б 

ратифікувати або підтвердити цю зміну. Досягнути цього було б складно і 

потребувало б часу. Іншою можливістю міг би бути окремий протокол до 

Конвенції, до якого б приєднувалися держави, які поділяють ідею створення 

апеляційного органу. Проте такий протокол буде суперечити ст. 52 Конвенції. 

Здається, найменш складним способом було б впровадження апеляційної 

процедури в конкретні інвестиційні угоди, але в цьому випадку така процедура 

застосовуватиметься лише до спорів між конкретними сторонами [221, c. 334]. 

Таким чином, на нашу думку, створення апеляційного механізму 

призведе до більших проблем у системі і немає гарантії, що рішення будуть 

послідовними.  
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Наводилися і інші пропозиції, наприклад, «зовнішній» підхід, тобто 

створення постійної установи (асоціації), яка б надавала доктринальне 

узагальнення міжнародного інвестиційного права і оновлювала його час від 

часу. Така установа мала б працювати над звітом про розвиток міжнародного 

інвестиційного права («Проект статей» чи інший документ), у тому числі 

кодифікацією міжнародного звичаєвого права, що має значення для 

міжнародного інвестиційного права, рекомендаціями по тлумаченню типових 

положень в інвестиційних угодах, та висновками щодо правильності 

попередніх арбітражних рішень. Така кодифікація не мала б значення 

обов’язкового джерела права, а мала б лише допоміжне переконливе значення 

при вирішенні інвестиційних спорів. На думку Ф. Сурженса, ІКСІД і Постійна 

палата третейського суду, як найбільші інституції, які найчастіше мають справу 

з інвестиційними спорами, мали б почати ініціативу по створенню такої 

установи, і вона могла б складатися з 30–50 членів, які б обиралися державами 

учасницями Конвенції ІКСІД і Гаазьких конвенцій [219, c. 170–173]. 

Знову ж таки, така кодифікація потребувала б багато часу і фінансових 

ресурсів і невідомо чи можна було б прийти до одного висновку з багатьох 

суперечливих питань. Система може бути надто повільна, щоб охопити всі види 

і елементи положень по захисту інвестицій, а також політичні та інші процеси, 

що можуть мати наслідком виникнення нових порушень і спорів і нових 

питань. 

Також пропонувалося створити консультативний апеляційний орган, 

який складався б з експертів, і метою якого було б надання висновків в 

рідкісних особливо важливих випадках щодо правильності вирішення 

конкретних питань права і рекомендації щодо того, чи повинні наступні 

трибунали брати до уваги конкретне рішення. Все ж виникає питання щодо 

можливості виконання певного арбітражного рішення державою у випадку, 

якщо воно буде визнане помилковим.  

Інші пропозиції задля забезпечення більш послідовного застосування 

стандартів скасування рішень включали: обмеження кількості потенційних 
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членів спеціальних комітетів ІКСІД (які б брали участь тільки в комітетах 

ІКСІД); утворення постійного органу по скасуванню рішень ІКСІД; введення 

посади Генерального адвоката на зразок суду ЄС, який би давав 

консультативний висновок щодо того, як має бути вирішена справа; 

розроблення спеціальним органом Інструкцій чи Вказівок щодо перегляду 

рішень спеціальними комітетами ІКСІД і які могли б застосовуватися 

спеціальними комітетами за згодою сторін. Г. Кауфман-Колер пропонувала 

впровадити консультативний механізм в арбітражний процес на зразок того, 

який існує в ЄС, щоб трибунали ІКСІД могли запитувати рекомендації по 

певним правовим питанням в постійного консультативного органу [172]. Хоча 

така система повністю не убезпечить від прийняття неправильних рішень і 

користування нею залежало б від бажання трибуналу, ця пропозиція цікава. 

Остання практика свідчить про те, що система набирає врівноваженого 

характеру і, на нашу думку, механізм можна вдосконалити, але створення 

апеляційного органу не є виправданим.  

Наведемо деякі пропозиції по вдосконаленню механізму скасування 

рішень ІКСІД: 

- утворення незалежного колегіального органу для призначення 

членів спеціальних комітетів (наприклад, з надсиланням рекомендацій 

президенту Адміністративної ради); 

- консультації зі сторонами щодо призначення членів спеціальних 

комітетів, включаючи поширення списку кандидатів, який буде ранжуватися 

сторонами (поширення практики, яку нинішній генеральний секретар прийняла 

для певних призначень членів трибуналів); 

- надання сторонам право вето щодо пропонованих членів 

спеціальних комітетів, чиї рішення були предметом заяви про скасування; 

- обмеження кола кандидатів тими, хто є членами виключно 

спеціальних комітетів (унеможливлення призначення членами комітетів тих 

осіб, які можуть призначатися арбітрами ІКСІД) або чиї рішення ніколи не 

скасовувалися в ІКСІД; 
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- введення офіційної перевірки рішень про скасування тим же чи 

іншим колегіальним органом; 

- подання клопотань про відвід членів спеціальних комітетів до того 

ж або іншого колегіального органу;  

- призначення іншого секретаря в процедурі скасування. 

Механізм ІКСІД коштовний і тому інвестори оцінюють всі за і проти і 

оцінюють альтернативи, такі як арбітраж ТПП, що передбачає: додаткову 

перевірку арбітражного рішення Судом ТПП; арбітри номінуються на базі 

колегіальної системи; процедура призначення і відводу арбітрів має певні 

переваги. 

Наприклад, ІКСІД має досвідчений Секретаріат, але йому не вистачає 

органу для виконання процесу перевірки рішення. Будь-яке створення такого 

органу потребуватиме внесення змін до набору правил ІКСІД (арбітражних або 

адміністративних правил), а потім схвалення Адміністративної ради [168]. 

Створення системи ретельної перевірки проектів рішень матиме такі 

переваги: (а) зменшить кількість запитів на скасування рішень; (б) надасть 

більшої визначеності арбітражному процесу шляхом збереження принципу 

остаточності рішень; (в) скорочення часу і витрат на процедуру скасування [60, 

c. 8–9]. Створення постійного органу, який би займався перевіркою всіх рішень, 

може бути способом уникнути багатьох недоліків у рішеннях. Такий орган міг 

би перевірити форму і зміст рішення (не зачіпаючи власне рішення трибуналу), 

вказати на можливі підстави для скасування і надати рекомендації по 

вдосконаленню рішень. Ця процедура могла б забезпечити більшу якість 

арбітражних рішень і знизити ризик скасування.  

Потрібно вдосконалити процедуру призначення і відводу арбітрів 

шляхом створення незалежного колегіального органу для вирішення питань про 

призначення (у випадку відсутності згоди сторін) і відвід арбітрів і 

вдосконалення процедури розгляду і вирішення питання про відвід 

(призупинення розгляду спору на час розгляду питання про відвід має бути на 

розсуд трибуналу чи органу, який розглядає питання про відвід, а не 
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автоматичним заходом; встановлення чітких обов’язкових строків для 

письмових подань сторін по питанню відводу і строків для вирішення питання 

про відвід; обов’язкова публікація рішень про відвід включаючи 

обгрунтування). 

Повинно більше уваги надаватися забезпеченню неупередженості 

прийняття рішень арбітрами шляхом більш нейтральних і виважених 

призначень на роль арбітрів, розширення кола осіб, яких призначають 

арбітрами і більш уважного вибору кандидатів. Подвійна роль юридичних 

радників і арбітрів в деяких випадках може розглядатися потенційною 

проблемою, адже та ж сама особа може виступати радником у одній справі, а 

арбітром – у іншій справі, а ці справи можуть включати вирішення схожих 

питань. До арбітрів в інвестиційному арбітражі не повинні застосовуватися 

легші стандарти щодо конфлікту інтересів, ніж у комерційному арбітражі.  

Необхідно також вдосконалити розподіл арбітражних витрат у практиці 

ІКСІД шляхом запровадження підходу за замовчуванням до розподілу 

арбітражних витрат в Арбітражному регламенті ІКСІД (підходу ВСЗП).  

Щодо питання про можливість зміни ролі ІКСІД як арбітражної установи 

і надання більших повноважень Секретаріату ІКСІД, тобто чи Центр повинен 

приймати більш активну участь у розробленні правил і надання юридичного 

консультування під час арбітражної процедури, на нашу думку, така роль 

виходитиме за рамки ролі арбітражної установи. 

Зважаючи на публічно-правову природу процесу ІКСІД, прозорість 

процесу, участь amicus curiae і більша обгрунтованість рішень сприятиме 

позитивному сприйняттю арбітражу ІКСІД користувачами системи. Арбітри 

мають усвідомлювати свою функцію і вплив, який їхні рішення можуть мати на 

права і обов’язки держав і загалом міжнародне право, і тому вони повинні 

зважати на рішення інших міжнародних судів (таких як Міжнародний суд ООН, 

Європейський суд з прав людини та ін.) і сприяти послідовності і узгодженості 

арбітражної практики, принаймні в частині тлумачення положень загального 

міжнародного права. 
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Висновки до Розділу 3 

 

Практика ІКСІД значною мірою вплинула на розробку принципів і 

термінів міжнародного інвестиційного права («інвестиції», «інвестор», 

«парасолькова клаузула», «прихована експропріація»), формулювання 

стандартів (компенсація за незаконну експропріацію, режим найбільшого 

сприяння, принцип справедливого і рівного ставлення, принцип цілковитого 

захисту і безпеки та ін.) і аналіз важливих питань матеріального і 

процесуального інвестиційного права. Арбітражі ІКСІД сформулювали правила 

про відповідальність держав за порушення норм інвестиційного контракту і 

розробили концепцію «відмови у правосудді». 

Арбітраж ІКСІД нерозривно пов’язаний із міжнародним публічним 

правом. Про це свідчать такі особливості: 1) змішаний (гібридний) характер 

інвестиційного арбітражу і склад учасників відносин у сфері інвестиційного 

арбітражу (держава і іноземний інвестор), наявність публічного інтересу в 

арбітражах ІКСІД; 2) типовою підставою для юрисдикції арбітражного 

трибуналу є міжнародна угода (двосторонні та багатосторонні інвестиційні 

договори); 3) тлумачення угоди про арбітраж може відповідно включати 

елементи тлумачення міжнародних договорів; 4) інвестори найчастіше 

стверджують порушення стандартів захисту в міжнародному праві, тобто 

двосторонніх і багатосторонніх договорів та стандартів звичаєвого 

міжнародного права; 5) застосовуване право до суті спору: ст. 42 Конвенції 

ІКСІД 1965 безпосередньо передбачає можливість застосування міжнародного 

права, і в практиці арбітражів ІКСІД застосовувалися різні теорії щодо 

співвідношення міжнародного і національного права (коректуюча роль 

міжнародного права, пріоритет норм міжнародного права, підхід характеризації 

питань тощо). В арбітражах на основі міжнародних інвестиційних договорів 

(угод про захист інвестицій) застосовуваним правом має бути відповідний 

міжнародний інвестиційний договір і право, яке обране сторонами (якщо таке 

обране), якщо відповіді не знайдено – міжнародне право і національне право 
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(залежно від питань). Якщо арбітраж заснований на договорі між інвестором і 

державою, то застосовуваним правом варто вважати право обране сторонами, 

якщо ж вибору не зроблено, застосовуватиметься право приймаючої держави і 

міжнародне право. При цьому має застосовуватися підхід характеризації 

питань. 

В рішеннях арбітражів ІКСІД часто присутні посилання на положення 

звичаєвого міжнародного права і загальних принципів права. Принципи 

міжнародного публічного права, загальні принципи права, міжнародно-правові 

звичаї і рішення міжнародних судів впливали на прийняття рішень в рамках 

ІКСІД. Оскільки арбітражі ІКСІД при вирішенні справ часом мають тлумачити 

більш загальні норми міжнародного права, арбітражна практика ІКСІД може 

зачіпати певні питання теорії та практики міжнародного публічного права 

(наприклад, атрибуція відповідальності держави). Рішення арбітражів ІКСІД 

спиралися на судову практику Міжнародного Суду ООН щодо джерел 

міжнародного права, загальних принципів права міжнародних договорів та 

міжнародно-правової відповідальності держави, тлумачення міжнародних 

договорів, повноважень держави, питань, пов’язаних з юрисдикцією, 

процедурних питань, при інтерпретації і скасуванні арбітражних рішень, таких 

питань як «відмова в правосудді», захист прав акціонерів і оцінка збитків. 

Арбітражі ІКСІД посилалися на рішення Європейського Суду з прав людини 

щодо стандартів у галузі прав людини за ст. 6 (1) Європейської конвенції з прав 

людини і рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо 

повноважень по призупиненню розгляду справи.  

Хоча діяльність спеціалізованих арбітражів ІКСІД зачіпає питання 

загального міжнародного права і деякі арбітражі ІКСІД піддавали критиці за 

неоднорідну практику і протиріччя між рішеннями, практика ІКСІД не впливає 

на фрагментацію міжнародного права. Арбітражі ІКСІД перш за все покликані 

застосовувати і розвивати спеціальні норми права і розбіжності в рішеннях 

можуть пояснюватися в світлі спеціального характеру правил і різних 

контекстів. Для уникнення ризиків фрагментації, арбітражі ІКСІД повинні 
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покладатися на загальні принципи публічного права, принципи тлумачення 

міжнародних договорів, норми звичаєвого права, попередні рішення арбітражів 

ІКСІД і рішення інших міжнародних судів, принципи судової економії тощо. 

З’ясування всіх практичних та теоретичних питань міжнародно-

правового регулювання інвестиційної діяльності і вирішення міжнародних 

інвестиційних спорів є особливо актуальним для України, зважаючи на 

порівняно велику кількість позовів поданих проти України. Від часу 

ратифікації Україною Конвенції ІКСІД 1965 Україна виступала відповідачем по 

чотирнадцяти справах, які розглядалися в ІКСІД. П’ять із цих справ були 

вирішені на користь України, три – на користь заявника, ще три – врегульовані 

іншим чином. Ще три справи проти України зараз знаходяться на розгляді. З 

одного боку, для залучення інвестицій позитивним є наявність ефективного 

механізму вирішення інвестиційних спорів. З іншого боку, держава повинна 

активно обстоювати свої позиції проти необґрунтованих, не достатньо 

обґрунтованих або безпідставних позовів та інших позовів інвесторів, які за 

відсутності належного захисту можуть мати негативні наслідки для державного 

бюджету і платників податків. 

У декількох рішеннях ІКСІД по справах проти України були 

сформульовані важливі положення, на які звертається увага в практиці 

арбітражів ІКСІД, науковій літературі і навчальних курсах. Окремі рішення 

справили важливе значення на розвиток міжнародного інвестиційного права і 

інвестиційного арбітражу (Джозеф Чарльз Лемір II, Generation Ukraine Inc., 

Tokios Tokeles, Global Trading Resource Corp. and Globex International, GEA 

Group, Bosh International та інші). 

Механізм ІКСІД довгий час вважався достатньо ефективним. Різні 

системи такі як НАФТА, Договір до Енергетичної Хартії і ДІД США 

враховували позитивні ознаки системи і досвід ІКСІД. Зважаючи на достатньо 

значну кількість рішень ІКСІД і особливості системи, практика ІКСІД сприяла 

становленню відносно самостійного інституту міжнародного інвестиційного 

процесуального права. 
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В останнє десятиліття, зважаючи на випадки виходу деяких держав з 

Конвенції ІКСІД 1965 і випадки невиконання рішень ІКСІД деякими 

державами, все частіше обговорювалися можливості реформування системи. 

Висувалися пропозиції щодо можливих альтернатив механізму скасування 

рішень ІКСІД, у тому числі створення постійного апеляційного органу з метою 

більшої узгодженості рішень, розвитку однорідної практики по тлумаченню 

інвестиційних договорів та загалом міжнародного інвестиційного права та 

зміцнення авторитету системи ІКСІД і міжнародного вирішення інвестиційних 

спорів. Створення апеляційного механізму призведе до більших проблем у 

системі і немає жодної гарантії, що створення апеляційного механізму 

забезпечить прийняття більш послідовних рішень. Крім того, з 2011 року 

випадки скасування рішень значно порідшали, що свідчить про те, що система 

набирає врівноваженого характеру.  

Наводяться власні пропозиції по вдосконаленню арбітражних механізмів 

(процесу) ІКСІД. Зокрема, необхідно вдосконалити процедури призначення і 

відводу арбітрів. Більше уваги має надаватися забезпеченню неупередженості 

прийняття рішень арбітрами шляхом більш нейтральних і виважених 

призначень на роль арбітрів, розширення кола осіб, яких призначають 

арбітрами і більш уважного вибору кандидатів. Необхідно вдосконалити 

розподіл арбітражних витрат у практиці арбітражів ІКСІД шляхом 

запровадження підходу за замовчуванням до розподілу арбітражних витрат в 

Арбітражному регламенті ІКСІД. Пропонується створення органу для 

перевірки рішень ІКСІД. Наведено конкретні пропозиції по вдосконаленню 

механізму скасування рішень ІКСІД, зокрема утворення колегіального органу 

для призначення членів спеціальних комітетів, консультації зі сторонами щодо 

таких призначень, обмеження кола кандидатів у члени комітетів, надання 

сторонам ширшого права вето щодо призначень, зміна процедури відводу 

членів комітетів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У Висновках сформульовані теоретичні узагальнення й нове розв’язання 

наукового завдання, що полягало у з’ясуванні особливостей правової природи 

арбітражних механізмів ІКСІД, їх особливостей, переваг і недоліків, ролі 

міжнародного права в арбітражах ІКСІД, місця ІКСІД в міжнародному 

вирішенні інвестиційних спорів та перспектив розвитку ІКСІД як міжнародної 

арбітражної установи. Теоретико-правовий аналіз проблеми дав змогу дійти 

таких висновків:  

ІКСІД – це міжнародна організація, що входить до групи Світового 

Банку, і провідна арбітражна інституція (установа), призначенням якої є 

вирішення спорів між інвестором і державою за допомогою процедур 

примирення та арбітражу, і арбітражний процес якої, що відбувається на 

підставі Конвенції ІКСІД 1965, має гібридний та автономний характер. ІКСІД 

охарактеризовано як систему чи структуру, в рамках якої відбуваються 

арбітражі, адже власне ІКСІД не здійснює арбітражний розгляд, а забезпечує 

організаційні межі і функціонування арбітражів. Правова природа процесу 

ІКСІД є унікальною, адже компетенція ІКСІД поширюється на спори, що 

виникають на межі публічного інтересу і приватних прав. ІКСІД розглядає 

«діагональні» спори між іноземним інвестором і приймаючою державою, і ці 

спори мають комплексний характер (змішаний суб’єктний склад, змішаний 

механізм формування арбітражної угоди, різні джерела гарантій захисту 

інвестицій і джерела згоди на арбітраж, комбінації національного права і 

міжнародного публічного права як застосовуване право). Для процесу ІКСІД 

характерна комбінація приватно-правових принципів розгляду спору і правил 

процедури, розвинутих в контексті приватного комерційного арбітражу, з 

участю держави у процесі, публічним інтересом, автономним характером 

процесу, порівняною прозорістю розгляду і доступністю арбітражних рішень, 

що вказують на публічно-правову природу процесу ІКСІД. 
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Юрисдикція ІКСІД включає консенсуальну, суб’єктну і предметну 

юрисдикції. Особливістю консенсуальної юрисдикції є те, що спосіб надання 

згоди на арбітраж залежить від джерела такої згоди і виду арбітражу (арбітраж 

«на основі договору» і арбітраж «без договору»). Громадянство фізичних осіб 

повинно відповідати як негативним, так і позитивним вимогам щодо 

національності. Угода щодо національності юридичної особи між інвестором та 

приймаючою державою (наприклад, про застосування критерію контролю) є 

значним фактором при визначенні національності інвестора. Є декілька 

підходів до визначення інвестицій за Конвенцією ІКСІД 1965 (об’єктивний і 

суб’єктивний підходи). Запропоновано, що має існувати певне звичне значення 

поняття «інвестиції», і критерії, які вказують на наявність інвестиції, повинні 

включати наявність внеску, тривалість і прийняття ризику. 

Серед особливостей арбітражного процесу ІКСІД: гібридний і 

автономний характер арбітражного процесу, нейтральність і самодостатність 

системи, прозорість діяльності і доступність арбітражних рішень широкій 

громадськості, обов’язок держав виконувати рішення як остаточне рішення 

національного суду відповідної держави, фактор Світового Банку. Система 

арбітражу ІКСІД має гібридний характер, адже поєднує в собі процедурні і 

юрисдикційні особливості обох систем – публічного (міждержавного) і 

приватного (комерційного) міжнародного арбітражу. Арбітражний процес в 

рамках ІКСІД відбувається на підставі міжнародного публічного права. 

Процедура ІКСІД є достатньо гнучкою і забезпечує автономність сторін у 

спорі, що характерно міждержавним арбітражам. Прозорість діяльності і 

інститут amicus curiae («друзів суду») вказують на публічно-правову природу 

механізму. У сфері виконання арбітражних рішень арбітраж ІКСІД запозичує 

риси комерційних арбітражів. Арбітражний процес ІКСІД має автономний 

характер, адже система ІКСІД є нейтральною і самодостатньою. Місце 

арбітражу не має значення для арбітражу ІКСІД і відповідно lex arbitri є власне 

Конвенція ІКСІД 1965. Арбітражі ІКСІД функціонують незалежно від місцевих 

судів і національного процесуального права. Формування трибуналу 
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здійснюється в рамках ІКСІД. Тимчасові заходи призначаються безпосередньо 

трибуналами. ІКСІД володіє винятковою компетенцією з питань тлумачення, 

перегляду і скасування арбітражних рішень. Лише в окремих справді 

обмежених випадках, національні системи права можуть справляти певний 

вплив на арбітражі ІКСІД, і ці випадки стосуються в основному процедур 

приведення рішення у виконання, а не власне арбітражного процесу.  

Аналіз нормативних положень і практики арбітражів ІКСІД щодо 

розподілу арбітражних витрат показав, що в ІКСІД немає підходу за 

замовчуванням і в практиці арбітражів ІКСІД немає послідовного підходу до 

розподілу витрат. При розподілі витрат арбітражі розглядають різні чинники, 

такі як частка успіху, поведінка сторін, новизна і складність питань. 

Відмінності у розподілі витрат між арбітражами ІКСІД і арбітражами, які 

відбуваються за Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ є незадовільними 

(адже арбітражі ІКСІД найчастіше застосовують підхід «оплата власних 

витрат», а арбітражі ЮНСІТРАЛ – підхід «витрати слідують за подією»). Існує 

необхідність у більш узгодженому підході задля передбачуваності і 

справедливості майбутньої арбітражної практики. Пропонується, що підходом 

за замовчуванням в Арбітражному регламенті і практиці арбітражів ІКСІД має 

бути підхід «витрати слідують за подією» (ВСЗП). 

Порівняння механізму скасування рішень ІКСІД зі скасуванням рішень 

не-ІКСІД показало, що система ІКСІД має певні переваги для успішного 

виконання рішень. Основною перевагою є те, що національні суди не можуть 

втручатися в процес перегляду рішень ІКСІД, і обмежені підстави для 

скасування рішень чітко визначені в Конвенції ІКСІД 1965. Відмінні ознаки 

систем скасування рішень ІКСІД і скасування рішень не-ІКСІД включають 

значимість місця арбітражу, склад органу, який переглядає і вирішує чи 

скасовувати рішення, види рішень, які можуть бути предметом оскарження, 

процедура перегляду рішень, підстави для скасування, а також обсяг і стандарт 

перегляду рішень. Найголовніша відмінність в стандарті перегляду між двома 

системами стосується стандарту для юрисдикційних помилок. Рішення не-
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ІКСІД переглядаються de novo, а перегляд в системі ІКСІД, як правило, 

обмежений вимогою «очевидності». Різні підстави для скасування вимагають 

різні стандарти перегляду. Запропоновано, що глибший стандарт перегляду 

виправданий для питань юрисдикції в ІКСІД. Детальний аналіз рішень 

спеціальних комітетів ІКСІД за різними підставами для скасування рішень 

показав, що хоча ІКСІД є більш уніфікованою системою з точки зору 

застосовуваних стандартів, підстави для скасування не завжди застосовувалися 

послідовно. Крім того, комітети ІКСІД, як правило, розглядають рішення дуже 

детально і визначають помилки в рішенні і часто вказують на те, яким мало 

бути рішення. Розширення обсягу перегляду може підірвати довіру до системи і 

збільшить тривалість розгляду в ІКСІД, в той час як поліпшення застосування 

стандартів комітетами зміцнить переваги системи ІКСІД. Запропоновано, що 

спеціальні комітети повинні дотримуватися позиції не скасовувати рішення, 

якщо підхід трибуналу розумний і допустимий, навіть якщо у комітету інші 

погляди щодо певного положення права.  

Відмінності режиму ІКСІД з режимом Нью-Йоркської конвенції 1958, яка 

застосовується до визнання і виконання рішень не-ІКСІД, включають наступні: 

автоматичне визнання і відсутність перегляду на стадії виконання; виконанню 

підлягають тільки грошові зобов’язання; невжиття заходів щодо виконання 

рішень ІКСІД є порушенням зобов’язань за Конвенцією ІКСІД 1965; роль 

місцевого органу влади обмежується встановленням автентичності рішення. 

Хоча теоретично за Конвенцією ІКСІД 1965 виконання арбітражних рішень 

можна отримати легше, ніж за Нью-Йоркською конвенцією 1958, все ж були 

випадки, коли держави не виконували арбітражне рішення добровільно. 

Іноземні інвестори можуть стикатися з труднощами у спробах отримати 

виконання проти конкретних активів, що перебувають під захистом законів про 

суверенні імунітети держав.  

Арбітраж ІКСІД варто розглядати в контексті міжнародного публічного 

права. Статус ІКСІД визначається міжнародним публічним правом. Природа 

арбітражних механізмів ІКСІД є особливою, зважаючи саме на особливу роль 
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міжнародного права і особливості процесу, які вказують на публічно-правову 

природу: арбітражі ІКСІД проводяться згідно з міжнародним публічним 

правом, адже процедура регулюється виключно Конвенцією ІКСІД 1965 та 

Правилами ІКСІД (автономний характер процесу); участь держави, наявність 

публічного інтересу, порівняна прозорість розгляду і доступність арбітражних 

рішень громадськості; згода на арбітраж ІКСІД найчастіше міститься в 

міжнародних договорах; тлумачення угоди про арбітраж може відповідно 

включати елементи тлумачення міжнародних договорів; і стан розвитку 

міжнародного права безпосередньо впливає на особливості розвитку арбітражу 

в рамках ІКСІД. Положення міжнародного права можуть безпосередньо 

застосовуватися при вирішенні спорів арбітражами ІКСІД. У рішеннях 

арбітражів ІКСІД часто присутні посилання на положення звичаєвого 

міжнародного права і загальних принципів права. Принципи міжнародного 

публічного права, загальні принципи права, міжнародно-правові звичаї і 

рішення міжнародних судів впливали на прийняття рішень в рамках ІКСІД у 

таких сферах як правила відповідальності, правила щодо режиму інвестицій, 

тягаря доказування, правила тлумачення міжнародних договорів тощо. Рішення 

трибуналів ІКСІД спиралися на судову практику Міжнародного Суду ООН, 

рішення Європейського суду з прав людини і Міжнародного трибуналу з 

морського права. У свою чергу практика ІКСІД впливає на тлумачення 

важливих понять і категорій міжнародних угод, розробку принципів і 

вирішення проблем міжнародного інвестиційного права, і загалом на розвиток 

міжнародного вирішення інвестиційних спорів. 

Україна виступала відповідачем по чотирнадцяти справах, які 

розглядалися ІКСІД. Проаналізовано окремі рішення арбітражів ІКСІД по 

справах проти України, які справили важливе значення на розвиток 

міжнародного інвестиційного права і інвестиційного арбітражу. Наприклад, 

рішенням Tokios Tokeles було продемонстровано, що склад арбітражу строго 

застосовує критерії національної приналежності, встановлені в міжнародних 

інвестиційних угодах. Справа Global Trading Resource Corp. and Globex 
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International проти України, в якій трибунал послідував об’єктивному підходу 

до визначення інвестицій, була першою справою, в якій у розгляді було 

відмовлено на підставі Правила 41 (5) Арбітражного регламенту ІКСІД. 

Рішення Generation Ukraine Inc. проти України є цікавим з точки зору 

стандарту щодо непрямої експропріації і розподілу арбітражних витрат. Досвід 

України в інвестиційному арбітражі є надзвичайно важливим і загалом 

використання системи інвестиційного арбітражу забезпечує не лише захист 

прав інвесторів, але й захист приймаючих держав від необґрунтованих вимог 

інвесторів.  

ІКСІД займає провідне місце в міжнародному вирішенні інвестиційних 

спорів. Переваги арбітражного процесу ІКСІД (на які потрібно звертати увагу 

при виборі даного механізму, у т.ч. відповідними органами та юридичними 

фірмами в Україні, і які можуть бути застосовані при реформуванні інших 

механізмів вирішення інвестиційних спорів) у порівнянні з арбітражами, які 

проводяться за Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ, за яким часто 

відбуваються інвестиційні арбітражі не-ІКСІД, включають наступні: більша 

інституційна підтримка арбітражного процесу, автономний характер 

арбітражного процесу, відсутність перегляду рішень національними судами, 

публічність і прозорість діяльності, фактор Світового Банку. 

Як будь-який механізм вирішення спорів, система арбітражу ІКСІД має 

певні недоліки. Арбітражні механізми (процес) ІКСІД мають недоліки у таких 

сферах, як призначення і відвід арбітрів і членів спеціальних комітетів, 

відсутність єдиного підходу до розподілу арбітражних витрат і відсутність 

системи перевірки рішень. Створення апеляційного механізму призведе до 

більших проблем у системі і тому не є виправданим. Реформування 

пропонується проводити за такими напрямами: вдосконалення процедури 

призначення і відводу арбітрів (утворення незалежного колегіального органу 

для вирішення питань призначення і відводу арбітрів, призупинення розгляду 

спору на час розгляду питання про відвід на розсуд трибуналу чи органу, який 

розглядає питання про відвід, встановлення чітких строків для письмових 
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подань і вирішення питання про відвід, публікація рішень про відвід 

включаючи обгрунтування); запровадження послідовного підходу до розподілу 

арбітражних витрат (підходу ВСЗП); застосування стандартів щодо конфлікту 

інтересів на зразок стандартів у комерційних арбітражах; утворення органу для 

перевірки рішень; вдосконалення механізму скасування рішень ІКСІД 

(утворення колегіального органу для вирішення питання про призначення і 

відвід членів спеціальних комітетів, консультації зі сторонами і надання 

сторонам ширшого права вето щодо таких призначень, обмеження кола 

кандидатів у члени комітетів, призначення іншого секретаря у процедурі 

скасування). Зважаючи на публічно-правову природу процесу ІКСІД, 

прозорість процесу, участь amicus curiae і обгрунтованість рішень сприятиме 

позитивному сприйняттю арбітражу ІКСІД користувачами системи.  
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