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АНОТАЦІЯ 

Цірат К. Г. Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору права у 

міжнародних комерційних договорах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

міжнародне приватне право». – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2017.  

Дисертація присвячена теоретичному та практичному аналізу уніфікації на 

універсальному та регіональному рівні правил, що регулюють принцип 

автономії волі сторін у комерційних договорах, у ній досліджується останній зі 

створених інструментів – Гаазькі Принципи вибору права у міжнародних 

комерційних договорах, який уособлює зразок найкращих практик, що склалися 

на сьогоднішній день, що у своїй сукупності складають принцип автономії волі 

сторін. Проаналізовано регулювання автономії волі сторін в українському 

законодавстві з міжнародного приватного права, його недоліки, внесено 

пропозиції його удосконалення. У роботі аналізується потенційний вплив 

Гаазьких Принципів вибору права у міжнародних комерційних договорах на 

національного, зокрема українського, законодавця а також на універсальне 

правове регулювання принципу автономії волі сторін.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що ця 

дисертація є першим в Україні дослідженням змісту принципу автономії волі 

сторін у комерційних договорах та його регулювання Гаазькими Принципами  

вибору права у міжнародних комерційних договорах.  

Сформульовано перелік традиційних правил регулювання автономії волі 

сторін: (1) право застосовувати lex voluntatis тільки до комерційних договорів з 

іноземним елементом; (2) визнання незалежності (автономності) угоди про вибір 

права від основного договору і навпаки (дійсність або недійсність основного 

договору не впливає на дійсність або недійсність угоди про вибір права і 
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навпаки); (3) можливість застосування різних правопорядків до різних частин 

договору (dépeçage); (4) відсутність вимоги про взаємозв’язок між обраним 

правом та національністю сторін, місцем укладання договору тощо; (5) право 

сторін змінити раніше обране право в будь-який час за умови, що це не призведе 

до обмеження чи порушення прав третіх осіб та не впливатиме на формальну 

дійсність укладеного між сторонами договору; (6) правило, що в обсяг обраного 

сторонами права норми міжнародного приватного права, як правило, не 

включаються (якщо тільки про інше не домовилися сторони); (7) сфера дії 

обраного сторонами права охоплює більшість питань, пов’язаних з процесом 

укладення та виконання договору, а саме: дійсність та наслідки недійсності 

договору; тлумачення договору; права та обов’язки сторін; виконання договору; 

наслідки невиконання або неналежного виконання договору; припинення 

договору; позовна давність; (8) можливість обмеження дії права, обраного 

сторонами, застосуванням (над)імперативних норм та застереження про 

публічний порядок. 

Визначено перелік нових (модерних) правил регулювання автономії волі 

сторін: (1) право сторін обирати недержавне право; (2) відмова від обов’язкових 

вимог щодо форми угоди про вибір права; (3) вирішення питання про вибір 

права при укладенні сторонами договору шляхом обміну стандартними 

положеннями (проблема конфлікту стандартних умов); (4) право сторін 

включати до обсягу обраного ними права норми міжнародного приватного права 

обраного правопорядку; (5) включення переддоговірних зобов’язань до статуту 

договірних зобов’язань. 

Надано визначення універсального стандарту принципу автономії волі сторін 

у міжнародних комерційних договорах, виробленого в процесі уніфікації 

регулювання договірних зобов’язань у цивільних і торговельних справах в 

рамках ЄС, який являє собою сукупність традиційних правил регулювання 

принципу автономії волі сторін у міжнародних комерційних договорах, які 

отримали загальне визнання і широке застосування. 
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Запропоновано змінити підхід до визначення права, яке застосовується до 

прав та обов’язків сторін по угоді, закладений у багатосторонніх міжнародних 

договорах, укладених в рамках СНД, а саме надати принципу автономії волі 

сторін першочергове значення, замінивши ним застарілу прив’язку до закону 

місця здійснення угоди; закріпити  право сторін обирати право у будь-який час; 

визначити коло питань, яке охоплює обране сторонами право; визначити форму, 

у якій сторони можуть здійснювати вибір права.  

Запропоновано удосконалення законодавства України про міжнародне 

приватне право шляхом закріплення права сторін міжнародних комерційних 

договорів укладати угоду про вибір права у будь-якій формі, а також обирати не 

лише право певної держави, а й право недержавного походження у формі зводів, 

принципів або конвенцій. 

Удосконалено доктринальне положення про те, що угода про вибір права 

попри той факт, що вона «обслуговує» основний договір, вважається і 

розглядається як незалежна (автономна) від основного договору угода, і 

недійсність угоди про вибір права не породжує недійсність основного договору і 

навпаки. 

Отримали подальшого розвитку доктрина про автономію волі сторін як один 

з основоположних принципів міжнародного приватного права та як колізійну 

прив’язку (lex voluntatis).   

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані у дослідженні теоретичні положення, наведені приклади із 

правозастосовної практики, здійснений автором переклад на українську мову 

Гаазьких Принципів можуть бути  взяті до уваги у процесі нормотворчої 

діяльності, зокрема при розробці проектів змін до законодавчих актів України. 

Узагальнення судової практики державних судів та арбітражів, зокрема МКАС 

при ТПП України, а також теоретичні рекомендації можуть бути застосовані 

судами і арбітражами в процесі здійснення правосуддя. Висновки та положення 

дисертаційного дослідження можуть бути використані при підготовці 
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підручників, навчальних посібників і методичних розробок з міжнародного 

приватного права та у навчальному процесі. 

Ключові слова: автономія волі сторін, Гаазькі Принципи вибору права у 

міжнародних комерційних договорах, уніфікація, інструменти обов’язкового та 

необов’язкового характеру. 

 

ANNOTATION 

Tsirat K. G. Party autonomy in the Hague Principles on Choice of Law in 

International Commercial Contracts. – Qualification research as a manuscript. 

The thesis serves to obtain a degree of Candidate of Sciences in Law, specialty 

12.00.03 “Civil law and civil process; family law; private international law”. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2017. 

The dissertation is dedicated to theoretical and practical analysis of the unification 

at the universal and regional level of the rules governing the principle of party 

autonomy in commercial contracts, it examines the last of the instruments created – 

the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, which 

represents a sample of best practices that have developed to the present day, which in 

aggregate form the principle of party autonomy. The thesis analyzes the regulation of 

party autonomy in Ukrainian legislation on private international law, its shortcomings, 

and suggestions for its improvement. The thesis analyzes the potential influence of the 

Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts on 

national, in particular, Ukrainian legislator, as well as on the universal legal regulation 

of the principle of party autonomy. 

The scientific novelty of the results of the study is that this thesis is the first in 

Ukraine study of the content of the principle of party autonomy in commercial 

contracts and its regulation by the Hague Principles on Choice of Law in International 

Commercial Contracts. 

A list of the traditional rules governing party autonomy is the following: (1) the 

right to apply lex voluntatis only to commercial agreements with a foreign element; (2) 
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recognition of independence (autonomy) of the agreement on choice of law from the 

main contract and vice versa (the validity or invalidity of the main contract does not 

affect the validity or invalidity of the choice of law agreement and vice versa); (3) the 

possibility of applying different rules to different parts of the contract (dépeçage); (4) 

the absence of a requirement for the relationship between the chosen law and the 

nationality of the parties, the place of conclusion of the contract, etc.; (5) the right of 

the parties to change the previously chosen law at any time, provided that this does not 

lead to a restriction or violation of the rights of third parties and will not affect the 

formal validity of the contract entered into between the parties; (6) the rule that the 

law chosen by the parties do not refer to the rules of private international law of that 

law (unless otherwise agreed by the parties); (7) the scope of law chosen by the parties 

covers most of the issues related to the process of concluding and enforcing the 

contract, namely: the validity and consequences of the invalidity of the contract; 

interpretation of the contract; rights and duties; performance of the contract; 

consequences of non-fulfillment or improper performance of the contract; termination 

of the contract; prescription and limitation periods; (8) the possibility of limiting the 

law chosen by the parties by the application of overriding norms and public policy. 

The list of new (modern) rules of regulation of party autonomy includes: (1) the 

right of the parties to choose a non-state law; (2) no mandatory requirements regarding 

the form of the choice of law agreement; (3) resolution of the choice of law issue in 

the problem of battle of forms (conflict standard conditions); (4) the right of the 

parties to include to their chosen law the rules of private international law of that 

chosen law; (5) the inclusion of pre-contractual obligations to the scope of application 

of the chosen law. 

The definition of the universal standard of the principle of party autonomy in 

international commercial agreements that developed in the process of unification of 

the regulation of contractual obligations in civil and commercial matters within the EU 

is presented. It is a set of traditional rules governing the principle of party autonomy in 

international commercial agreements that have received a general recognition and are 

being used widely. 
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It is proposed to change the approach to defining the law applicable to the rights 

and obligations of the parties under the agreement, laid down in multilateral 

international treaties concluded within the framework of the CIS, namely to give 

priority to the principle of party autonomy, replacing it with an outdated rule of law of 

the place of conclusion of agreements; to provide for a right of the parties to choose 

the right at any time; define a range of issues that cover the right of the chosen party; 

determine the form in which the parties can exercise the right to choose. 

It is proposed to improve the legislation of Ukraine on international private law by 

providing of the right of parties to international commercial agreements to conclude an 

agreement on the choice of law in any form, and also to choose not only the right of a 

certain state, but also the right of non-state origin in the form of copies, principles or 

conventions. 

The doctrinal position got more grounding, namely that agreement on the choice of 

law despite the fact that it “serves” the main contract is considered as an independent 

(autonomous) agreement from the main agreement, and the invalidity of the agreement 

on the choice of law does not give rise to invalidity of the main contract and vice 

versa. 

The doctrine of party autonomy has been further developed as one of the 

fundamental principles of private international law. 

The practical significance of the results obtained is that the theoretical ideas 

formulated in the study, examples from law application practice, the author’s 

translation into the Ukrainian language of the Hague Principles on Choice of Law in 

International Commercial Contracts can be taken into account in the process of 

normative activity, in particular when drafting amendments to legislative acts of 

Ukraine. The generalization of judicial practice of state courts and arbitrations, in 

particular the ICAC at the Ukrainian Chamber of Commerce, as well as the theoretical 

recommendations can be applied by courts and arbitrations in the process of 

administering justice. Conclusions and provisions of the dissertation research can be 

used in the preparation of textbooks, manuals and methodological developments in 

international private law and in the educational process. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Свобода обирати право, що застосовується до 

договору, укладеного між сторонами, разом із свободою обирати форум, де 

вирішуватиметься спір між сторонами, будь то арбітражний або державний суд, 

є однією з найважливіших свобод, наданих суб’єктам МПрП [131, с. 1]. Згідно зі 

статистичними даними, представленими Міжнародною торговою палатою 

(International Chamber of Commerce) у 2013 р., у 90% справ, зареєстрованих для 

розгляду у Міжнародному арбітражному суді Міжнародної торгової палати, 

сторони включили в договір положення про вибір права 152.  

За даними Міжнародної торгової палати за 2017 р. у 87% спорів, які були 

предметом розгляду Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової 

палати, сторони здійснили вибір права [354, с. 61].  

Проведене 2010 р. Школою міжнародного арбітражу при Лондонському 

університеті королеви Марії за підтримки юридичної фірми White&Case 

дослідження показало, що вибір права є детермінантою, тобто визначальним 

фактором вибору механізму вирішення спору (включаючи місце арбітражу та 

арбітражну інституцію) 389.    

За оцінкою одного з провідних дослідників принципу автономії волі сторін 

С. Симеонідеса (Symeon C. Symeonides), більшість міжнародних договорів 

містять застереження про вибір права [133, с. 7], що вказує на те, що питання, 

пов’язані з вибором права, є практичними і такими, що часто виникають. 

Наше дисертаційне дослідження присвячено оглядові уніфікації правил, або 

норм (ці поняття у нашій роботі ми ототожнюємо, англійською мовою обидва 

поняття звучали б як rules), що у своїй сукупності утворюють принцип автономії 

волі сторін у договірних комерційних відносинах (відносинах, що виникають із 

комерційних договорів).   

Поняття «договірні комерційні відносини» ми визначаємо по аналогії з тим, 

як Регламент Рим І визначає «договірні зобов’язання у цивільних і 

торговельних справах» (contractual obligations in civil and commercial matters), 

включаючи до них усі зобов’язання, окрім тих, що є митними, податковими й 



14 
 

адміністративними. Це поняття є максимально широким, яке охоплює усі 

цивільні за своєю природою зобов’язання, окрім сімейних, деліктних та 

квазіделіктних. До поняття договірних комерційних зобов’язань входять і 

договірні зобов’язання, де присутня більш «слабка» сторона: зобов’язання з 

трудових договорів, договорів споживання й договорів страхування.   

Окрім актів уніфікації, нами досліджено судову та арбітражну практику з 

метою розгляду деяких проблем, пов’язаних із практичним застосуванням 

принципу автономії волі сторін. Звернення до практики зумовлено, зокрема, тим, 

що в деяких питаннях судова й арбітражна практика відрізняються у своїх 

підходах, а тому їх доцільно розглядати та зіставляти для цілей 

компаративістики. 

Що стосується понять «автономія волі сторін», “lex voluntatis” та “party 

autonomy”, то вони в нашій роботі є синонімами; у нашому дослідженні усі ці 

поняття можна звести до поняття «вибір права»  – “choice of law”, що часто 

вживається у західній доктрині по аналогії з поняттям «вибір суду» – “choice of 

court (forum)”, яке відображає свободу (право) сторін обирати право для 

регулювання правовідносин між собою, тобто в основі цих понять – ключове 

слово «вибір», яке розкриває свободу, надану сторонам. У зв’язку з цим ми не 

будемо детально розглядати автономію волі сторін у її суто «негативних 

аспектах», які полягають в тому, що сторонам надається право виключати або 

змінювати застосування деяких або всіх положень. Така автономія волі сторін 

закріплена, наприклад, у Віденській конвенції 1980 р. та Конвенції УНІДРУА 

1964 р. У вітчизняній літературі поруч з автономією волі сторін вживаним є 

поняття lex voluntatis, яке насправді є меншим за обсягом, оскільки lex voluntatis 

є колізійною прив’язкою, а не принципом, і буквально означає «закон, обраний 

сторонами». Тому у нашій роботі ми використовуватимемо головно поняття 

принципу автономії волі сторін.   

У нашій роботі проведено комплексний аналіз актів уніфікації принципу 

автономії волі сторін, досліджено основні правила регулювання принципу 

автономії волі сторін, проаналізовано підходи, покладені в основу цих актів 
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уніфікації, а також здійснено їх порівняльно-правовий аналіз. Проведено аналіз 

стану і рівня уніфікації принципу автономії волі сторін у регіональних 

інтеграційних об’єднаннях, а саме: ЄС, ОАД, СНД і АСЕАН.  

У даній дисертаційній роботі розглядатимуться також проблемні питання, які 

виникають в процесі розгляду спорів арбітражними і державними судами, які 

пов’язані з реалізацією сторонами вибору застосовного права: це, зокрема, 

питання належної форми угоди про вибір права, вибору сторонами в якості 

застосовного права ненаціонального права, конфлікту стандартних положень.  

Головну частину дослідження присвячено Гаазьким Принципам, 

новаторському документу, що розглядаються нами як найбільш передовий в 

частині універсальної уніфікації норм, що регулюють принцип автономії волі 

сторін. Гаазькі Принципи розглянуто в окремому розділі, у порівнянні з 

попередніми актами уніфікації, а також проаналізовано можливий вплив цього 

документа на національного законодавця, в т. ч. й українського, на подальшу 

регіональну та універсальну уніфікацію міжнародного договірного права в 

цілому, а також можливе практичне використання цього документа 

контрагентами (комерсантами) при укладенні міжнародних комерційних 

договорів. Крім того, у додатку до роботи ми представляємо авторський 

переклад Гаазьких Принципів з офіційної (англійської) мови на українську мову.  

У правовій науці України Гаазькі Принципи є маловідомим документом, 

тому для вітчизняних дослідників тема роботи є, безумовно, актуальною.  

У західній правовій доктрині принцип автономії волі сторін у комерційних 

договорах, а також особливості його регулювання в різних міжнародно-правових 

документах досліджувалися багатьма вченими, серед яких можна назвати таких: 

М. М. Альборбос (María Mercedes Alborboz) (Мексика), К. П. Бергер (Klaus Peter 

Berger) (Німеччина), М. Бонелл (Michael Joachim Bonell) (Італія), К. М. Васкес 

(Carlos Manuel Vázquez) (США), А. Є. Вільяльта Віскарра (Ana Elizabeth Villalta 

Vizcarra) (Сальвадор), А. Дікінсон (Andrew Dickinson) (Велика Британія), Ж. 

Куніберті (Gilles Cuniberti) (Люксембург), О. Ландо (Ole Lando) (Нідерланди), Р. 

Майклз (Ralf Michaels) (Німеччина – США), Х. А. Морено Родрігес (José Antonio 
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Moreno Rodríguez) (Парагвай), Дж. К. Мосс (Giuditta Cordero-Moss) (Італія – 

Норвегія), П. Най (Peter Edward Nygh) (Австралія), М. Пертегас (Marta Pertegás) 

(Іспанія), Г. Рюль (Giesela Rühl) (Німеччина), С. Симеонідес 

(Symeon C. Symeonides) (Греція – США), Ж. Сом’є (Genevieve Saumier) (Канада), 

Д. П. Фернандес Аройо (Diego P. Fernández Arroyo), К. Хіменес Корте (Cristián 

Gimenez Corte) (Аргентина), Ф. Юнгер (Friedrich K. Juenger) (Німеччина – 

США). 

В українській науці автономія волі сторін досліджувалася С. М. Задорожною 

(«Автономія сторін в міжнародному приватному праві», к. ю. н., 2006 р.), А. О. 

Філіп’євим («Застосування іноземного права для регулювання приватноправових 

відносин: проблеми та перспективи», к. ю. н., 2009 р.), О. П. Бортом («Інститут 

договірного статуту у міжнародному приватному праві», к. ю. н., 2016 р.), окремі 

питання інституту автономії волі сторін розглядалися І. А. Діковською 

(«Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних 

зобов’язань: теоретичні та практичні аспекти», д. ю. н., 2014 р.), А. С. 

Довгертом, В. І. Кисілем, А. Г. Покачаловою, О. В. Руденко, Б. С. Лобовиком, 

Ю. В. Венгринюком, Е. М. Грамацьким, Є. В. Гусєвим та ін.  

На пострадянському просторі варто згадати про таких вчених, як А. В. 

Асосков («Нормоутворюючі фактори, що впливають на склад колізійного 

регулювання договірних зобов’язань», д. ю. н., 2011 р.), Н. В. Тригубович 

(«Автономія волі у міжнародному приватному праві», к. ю. н., 1999 р.), Н. Г. 

Вілкова («Міжнародні комерційні контракти: теорія та практика уніфікації 

правового регулювання», д. ю. н., 2001 р.), О. І. Муранов та ін.   

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

дослідження виконано в рамках планової наукової теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 

11БФ048-01: «Україна у міжнародних інтеграційних процесах», що є складовою 

Комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації». 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є науковий аналіз 

формування уніфікованих норм, що регулюють принцип автономії волі сторін у 

комерційних договорах, та виокремлення на підставі цього аналізу сучасних 

практик (правил) його застосування.  

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі основні завдання:  

 проаналізувати універсальні та регіональні міжнародно-правові акти 

уніфікації норм у сфері регулювання міжнародних комерційних 

договорів в їх хронологічному порядку для встановлення підходів, які 

були покладені в їх основу;   

 виокремити традиційні правила регулювання принципу автономії волі 

сторін у міжнародних комерційних контрактах, які знайшли широке 

визнання і закріплення у праві багатьох держав світу, та нові (модерні) 

правила, які доповнюють та удосконалюють правила регулювання 

принципу автономії волі сторін, але ще не досить поширені; 

 визначити стандарт інституту автономії волі у зазначеній сфері; 

 дослідити основні положення Гаазьких Принципів; 

 виявити можливість використання Гаазьких Принципів національним 

законодавцем, в тому числі українським, а також державними судами 

та міжнародними комерційними арбітражами в якості джерела права, а 

також як інструмента тлумачення угод про вибір права при вирішенні 

спорів із зовнішньоторговельних договорів;      

 визначити основні тенденції уніфікації норм, що регулюють принцип 

автономії волі сторін, а також майбутні форми такої уніфікації;  

 розробити та обґрунтувати пропозиції щодо внесення змін до 

законодавства України, що стосуються деяких питань автономії волі 

сторін (форма угоди про вибір права; конфлікт стандартних положень у 

правовідносинах з іноземним елементом). 

Об’єктом дисертаційного дослідження є відносини з приводу вибору 

сторонами міжнародних комерційних договорів права, яке буде застосовуватися 
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до регулювання правовідносин сторін, які виникають з міжнародного 

комерційного договору, укладеного між ними. 

Предметом дисертаційного дослідження є положення універсальних та 

регіональних міжнародно-правових актів уніфікації у сфері комерційних 

договорів як обов’язкового характеру (конвенції, міжнародні договори, 

регламенти), так і необов’язкового характеру (модельні закони, принципи), а 

також судова практика України, іноземних державних судів та міжнародних 

комерційних арбітражів, що стосується застосування традиційних і модерних 

правил регулювання автономії волі сторін. 

Методи дослідження. У дослідженні використано комплекс 

загальнонаукових (метод діалектики, аналізу та синтезу) та спеціальних методів 

наукового пізнання, а саме: історичний метод, що дає змогу дослідити еволюцію 

принципу автономії волі сторін в часі; формально-юридичний метод для 

вивчення змісту норм досліджуваних нами документів; компаративістський 

(порівняльно-правовий) метод для порівняння особливостей регламентації 

інституту автономії волі сторін в різних правових системах, а також на 

регіональному та універсальному  міжнародно-правовому рівнях; логічний 

метод, за допомогою якого можна пояснити причини обрання певних способів 

уніфікації принципу автономії волі сторін, з’ясувати підходи, закладені у 

міжнародно-правових актах; емпіричний метод, за допомогою якого було 

проаналізовано застосування деяких правил автономії волі сторін державними 

судами та міжнародними комерційними арбітражами.       

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця дисертація 

є першим в Україні дослідженням змісту принципу автономії волі сторін у 

комерційних договорах та його регулювання Гаазькими Принципами.  

За результатами наукового пошуку сформульовано наступні положення, що 

мають ознаки наукової новизни та виносяться на захист:   

Вперше: 

 Визначено основні етапи уніфікації норм, що регулюють принцип 

автономії волі сторін у міжнародних комерційних договорах, форми та 
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регіональні виміри такої уніфікації. Перший етап (1950-1980 рр.) 

характеризується створенням універсальних конвенцій в рамках 

Гаазької конференції. На другому етапі (1980-1990 рр.) відбувається 

уніфікація норм, що регулюють принцип автономії волі сторін за 

допомогою колізійного методу в рамках регіональних об’єднань – 

Організації Американських Держав (ОАД), Європейського Союзу (ЄС), 

Азійського регіону, Співдружності Незалежних Держав (СНД), при 

цьому основою у підходах до регулювання слугували положення, 

відображені у вищезгаданих Гаазьких конвенціях. Третій етап (з 2000-х 

р.) пов’язаний із створенням правових актів необов’язкового характеру 

(soft law), що дало можливість включити до них положення, 

погодження яких в рамках підготовки конвенцій було б неможливим.  

 Сьогодні прийняття документів soft law (у вигляді зводів принципів, 

правил, рекомендацій тощо) є практикою, властивою для багатьох сфер 

права. Уніфікація у формі створення необов’язкових інструментів 

зарекомендувала себе як гнучкий інструмент регулювання, з 

потенційно більшим охопленням можливих реципієнтів, тобто тих, хто 

може такий інструмент застосовувати (сторони комерційних договорів, 

суди, міжнародні комерційні арбітражі тощо). 

 Обґрунтовано, що в Гаазьких Принципах втілено концептуально інший 

підхід порівняно з тим, що застосовувався Гаазькою конференцією 

протягом попередніх чотирьох десятиліть, який полягає у (1) 

використанні іншого уніфікаційного методу; (2) модифікації певних 

традиційних правил, що регулюють принцип автономії волі сторін; (3) 

виробленні якісно нових правил, що регулюють принцип автономії волі 

сторін.  

 Здійснено поділ правил, що регулюють принцип автономії волі сторін, 

на традиційні, або усталені (найбільш поширені та застосовувані 

правила), та нові (модерні), широке застосування яких в практиці 

міжнародних комерційних контрактів лише починається. 
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 Сформульовано перелік традиційних правил регулювання автономії 

волі сторін. До таких правил належать: (1) право застосовувати lex 

voluntatis тільки до комерційних договорів з іноземним елементом; (2) 

визнання незалежності (автономності) угоди про вибір права від 

основного договору і навпаки (дійсність або недійсність основного 

договору не впливає на дійсність або недійсність угоди про вибір права 

і навпаки); (3) можливість застосування різних правопорядків до різних 

частин договору (т. зв. принцип «розщеплення» договору, або 

dépeçage); (4) відсутність вимоги про взаємозв’язок між обраним 

правом та національністю сторін, місцем укладання договору тощо; (5) 

право сторін змінити раніше обране право в будь-який час, за умови, 

що це не призведе до обмеження чи порушення прав третіх осіб та не 

впливатиме на формальну дійсність укладеного між сторонами 

договору; (6) правило, що в обсяг обраного сторонами права колізійні 

норми, як правило, не включаються (якщо тільки про інше не 

домовилися сторони); (7) сфера дії обраного сторонами права охоплює 

більшість питань, пов’язаних з процесом укладення та виконання 

договору, а саме: дійсність та наслідки недійсності договору; 

тлумачення договору; права та обов’язки сторін; виконання договору; 

наслідки невиконання або неналежного виконання договору; 

припинення договору; строки позовної давності; (8) можливість 

обмеження дії права, обраного сторонами (lex voluntatis), 

застосуванням (над)імперативних норм та застереження про публічний 

порядок.  

 Визначено перелік нових (модерних) правил, до яких належать: (1) 

право сторін обирати недержавне право; (2) відмова від обов’язкових 

вимог щодо форми угоди про вибір права; (3) вирішення питання про 

вибір права при укладенні сторонами договору шляхом обміну 

стандартними положеннями (проблема конфлікту стандартних умов); 

(4) право сторін включати до обсягу обраного ними права колізійні 



21 
 

норми обраного правопорядку; (5) включення переддоговірних 

зобов’язань до статуту договірних зобов’язань. 

 Дано визначення універсального стандарту принципу автономії волі 

сторін у міжнародних комерційних договорах, виробленого в процесі 

уніфікації регулювання договірних зобов’язань у цивільних і 

торговельних справах в рамках ЄС, який являє собою сукупність 

традиційних правил (rules) регулювання принципу автономії волі 

сторін у міжнародних комерційних договорах, які отримали загальне 

визнання і широке застосування.  

 Сформульовано пропозицію змінити підхід до визначення права, яке 

застосовується до прав та обов’язків сторін по угоді, закладений у 

багатосторонніх міжнародних договорах, укладених в рамках СНД, а 

саме: надати принципу автономії волі сторін першочергове значення, 

замінивши ним застарілу прив’язку до закону місця здійснення угоди; 

закріпити  право сторін обирати право у будь-який час; визначити коло 

питань, яке охоплює обране сторонами право; визначити форму, у якій 

сторони можуть здійснювати вибір права. 

 Обґрунтовано пропозицію щодо удосконалення законодавства України 

про МПрП шляхом закріплення права сторін міжнародних комерційних 

договорів укладати угоду про вибір права у будь-якій формі, а також 

обирати не лише право певної держави, а й право недержавного 

походження у формі зводів, принципів або конвенцій (наприклад, 

Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА тощо). 

Удосконалено: 

 Обґрунтування висновку про те, що рівень уніфікації, зокрема 

уніфікації норм, що регулюють принцип автономії волі сторін, 

визначається рівнем економічного співробітництва і розвитку в 

регіональних інтеграційних об’єднаннях. (1) В рамках ОАД уніфікація 

принципу автономії волі сторін у комерційних договорах практично 

відсутня, але Конвенція Мехіко стала моделлю для багатьох держав-
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членів ОАД при модернізації свого внутрішнього законодавства у 

2000-х рр. і сприяла гармонізації національних правопорядків країн 

латиноамериканського регіону. (2) В СНД рівень уніфікації норм, що 

регулюють принцип автономії волі сторін, досягнутий на початку 1990-

х років, на сьогодні якісних змін не зазнав. (3) В Азійському регіоні 

(АСЕАН) уніфікація принципу автономії волі на міжнародно-

правовому рівні майже відсутня. (4) Найбільшого прогресу в уніфікації 

автономії волі сторін в міжнародних комерційних договорах досягнуто 

в ЄС: спочатку у формі конвенції (Римська конвенція про право, що 

застосовується до договірних зобов’язань 1980 р.), а згодом – у формі 

регламенту (Регламент ЄС № 593/2008 «Про право, що застосовується 

до договірних зобов’язань» 2008 р.), який має пряму дію і застосування 

у державах-членах ЄС.  

 Доктринальне положення про те, що угода про вибір права попри той 

факт, що вона «обслуговує» основний договір, вважається і 

розглядається як незалежна (автономна) від основного договору угода, 

і недійсність угоди про вибір права не породжує недійсність основного 

договору і навпаки. 

 Пропозицію вирішення в Україні на законодавчому рівні проблеми 

конфлікту стандартних положень (форм) у прив’язці до угоди про 

вибір права. 

Дістало подальшого розвитку: 

 Доктрина про автономію волі сторін як один з основоположних 

принципів МПрП та як колізійну прив’язку (lex voluntatis).  

 Доктринальне положення про домінуючий характер soft law («м’якого 

права») у сучасних умовах уніфікації норм, що регулюють принцип 

автономії волі сторін, та норм міжнародного приватного права в 

цілому. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у тому, 

що сформульовані у дослідженні теоретичні положення, наведені приклади із 
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правозастосовної практики, здійснений автором переклад на українську мову 

Гаазьких Принципів (додаток до дисертації) можуть бути  взяті до уваги у 

процесі нормотворчої діяльності, зокрема при розробці проектів змін до 

законодавчих актів України. Узагальнення судової практики державних судів і 

МКАС при ТПП України, а також теоретичні рекомендації можуть бути 

застосовані судами та арбітражами у процесі здійснення ними правосуддя. 

Висновки та положення дисертаційного дослідження можуть бути використані 

при підготовці підручників, навчальних посібників і методичних розробок з 

МПрП та у навчальному процесі.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою, що виконана здобувачем особисто. Всі узагальнення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, представлені у роботі, одержані автором 

завдяки самостійному аналізу міжнародно-правових та національних 

нормативних джерел, практики правозастосування державними судами та 

арбітражами, а також вітчизняної і зарубіжної наукової літератури.  

Апробація результатів дисертації. Положення дисертації обговорювалися 

на засіданнях кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Теоретичні висновки та практичні рекомендації дисертаційного дослідження 

були представлені та апробовані на таких міжнародних конференціях: 

міжнародній науково-практичній конференції «Роль права та закону у сучасному 

світі» (3-4 листопада 2011 року, м. Київ); науковій конференції «Геостратегічні 

пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній 

сферах» (15 жовтня 2015 року, м. Київ); міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (22 жовтня 2015 року, м. Київ); всеукраїнській науково-

практичній конференції «Політико-правові реформи та становлення 

громадянського суспільства в Україні» (9-10 жовтня 2015 року, м. Херсон); 

міжнародній науково-практичній конференції «Право, суспільство і держава: 

форми взаємодії» (15-16 січня 2016 року, м. Київ); міжнародній науково-
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практичній конференції «Шевченківська весна» (7 квітня 2016 року, м. Київ); 

міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (27 жовтня 2016 року, м. 

Київ); міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (26 жовтня 2017 року, м. Київ).  

Публікації. За темою дисертаційного дослідження у фахових виданнях було 

опубліковано 6 статей, зокрема 1 стаття в іноземному фаховому виданні, а також 

8 публікацій у збірниках тез науково-практичних конференцій.       

Структура та обсяг дисертаційного дослідження обумовлені метою і 

завданнями роботи. Дисертаційна робота складається з переліку скорочень, 

вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 231 сторінку, з них 159 

сторінок основного тексту. Список використаних джерел міститься на 51 

сторінках та складається з 420 найменувань. Додаток 1 складається з 4 сторінок. 

Додаток 2 складається з 2 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1. Передумови створення Гаазьких Принципів вибору права у 

міжнародних комерційних договорах 

1.1.  Принцип автономії волі сторін в універсальних та регіональних 

договорах 

У середині 1970-х – на початку 1980-х рр. як в країнах Європи, так і в США 

принцип автономії волі сторін у договірних правовідносинах утвердився в якості 

визначального, хоча правові системи країн Європи і США прийшли до цього 

правила по-різному в силу різних правових доктрин та ставлення судів до 

автономії волі сторін 133, с. 5–7.  

У країнах Латинської Америки принцип автономії волі сторін у договірних 

правовідносинах перебуває на стадії поступового визнання: така ситуація 

спостерігається як на рівні національного законодавства країн регіону, так і на 

рівні міжнародних договорів, укладених в рамках ОАД.    

У країнах Азії принцип автономії волі сторін також знайшов своє широке 

визнання 173, с. 4, однак у цьому регіоні уніфікація практично відсутня. Попри 

жваві економічні зв’язки між головними економіками регіону – Китаєм, 

Тайванем, Південною Кореєю та Японією, їх політичні стосунки є доволі 

холодними. Окрім цього, Азія, окрім КНР, фактично тривалий час не долучалася 

й до світових уніфікаційних процесів у сфері договірного права. Якщо для КНР 

Віденська конвенція 1980 р. набула чинності 1988 р., то для Південної Кореї 

вона набула чинності 2005 р., а для Японії – 2009 р. Індія є відокремленою від 

названих держав як у цивілізаційному плані, так і своєю правовою системою, 

побудованою на основі загального права. Як і Об’єднане королівство, Індія не є 

учасницею Віденської конвенції 1980 р.  

В СНД рівень уніфікації норм, що регулюють принцип автономії волі сторін, 

досягнутий на початку 1990-х років, на сьогодні якісних змін не зазнав. Як у 

Кишинівській конвенції 2002 р., так і у Мінській конвенції 1993 р. принцип 

автономії волі сторін закріплений на рівні самої лише декларації.   



26 
 

Уніфікацію норм, що регулюють принцип автономії волі сторін у 

міжнародних комерційних договорах, яка буде предметом розгляду першого 

розділу цієї роботи, можна поділити на кілька етапів. Перший етап (1950-1980 

рр.) характеризується створенням універсальних конвенцій в рамках Гаазької 

конференції. На другому етапі (1980-1990 рр.) відбувається уніфікація норм, що 

регулюють принцип автономії волі сторін за допомогою колізійного методу в 

рамках регіональних об’єднань – ОАД, ЄС, Азійського регіону (АСЕАН), СНД, 

при цьому основою у підходах до регулювання слугували положення, 

відображені у Гаазьких конвенціях (Конвенції 1955 р., Конвенції 1978 р. та 

Конвенції 1986 р.). Третій етап (з 2000-х р.) пов’язаний із створенням правових 

актів необов’язкового характеру (soft law), що дало можливість включити до них 

положення, погодження яких в рамках підготовки конвенцій було б неможливим  

(останній етап стане предметом розгляду у підрозділі 1.2. роботи).  

Міжнародно-правова уніфікація правил, що регулюють принцип автономії 

волі сторін у сфері договірних зобов’язань, розпочалася у другій половині ХХ 

століття в рамках універсальної міжнародної організації – Гаазької конференції 

– у сфері уніфікації норм, що регулюють міжнародну купівлі-продаж товарів, 

оскільки саме на міжнародну торгівлю припадає левова частка договірних 

правовідносин.   

За наслідками уніфікаційної роботи Гаазької конференції були створені три 

конвенції: Конвенція 1955 р.1, Конвенція 1986 р.2 та Конвенція 1978 р.3 (надалі 

разом – Гаазькі конвенції), в яких були сформульовані ключові правила, що 

регулюють принцип автономії волі сторін у сфері договірних зобов’язань, про 

які йтиметься нижче, які згодом стали концептуальною основою в ЄС при 

підготовці Римської конвенції 1980 р., а згодом Регламенту Рим І4 (надалі разом 

                                                             
1 Конвенція 1955 р. вступила в силу 1 вересня 1964 р. та є чинною для Данії, Фінляндії, Франції, Італії, Норвегії, 

Швеції, Швейцарії та Нігеру.  
2 Конвенція 1986 р. в силу не вступила; підписана Аргентиною, Чехією, Нідерландами та Словаччиною, однак 

ратифікована лише Аргентиною; Молдова як держава, що не є членом Гаазької конференції, приєдналася.  
3 Конвенція 1978 р. вступила в силу 1 травня 1992 року, ратифікована Аргентиною, Францією, Нідерландами та 

Португалією.  
4 Регламент Рим І є актом прямої дії обов’язкового характеру, що застосовується до всіх держав-членів ЄС, окрім 

Данії, для якої до сих пір чинною залишається Римська конвенція. Крім того, Римська конвенція застосовується до 

договорів, укладених до 17 грудня 2009 р. 
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– документи ЄС), в ОАД при створенні Конвенції Мехіко5, а також частково в 

СНД при написанні Угоди 1992 р.6, Мінської конвенції 1993 р.7 та Кишинівської 

конвенції 2002 р.8 (надалі разом – документи СНД). Деякі з правил, утверджених 

в Гаазьких конвенціях, у регіональних кодифікаціях зазнали модифікацій та 

доповнень, деякі з них були сформульовані по-іншому.  

Таким чином, універсального міжнародно-правового документа 

обов’язкового характеру, який, будучи чинним для певної граничної кількості 

держав, щоб називатися дійсно універсальним, регулював би у повній мірі 

основні аспекти принципу автономії волі сторін у договірних правовідносинах, 

на сьогодні немає. Однак принципи, закладені у Гаазьких конвенціях та 

розвинуті у Римській конвенції 1980 р., стали підґрунтям для існуючих 

регіональних уніфікацій та національних законів держав та сформували на 

сьогодні вже традиційні правила, що регулюють принцип автономії волі сторін.       

1) Сфера застосування принципу автономії волі сторін у договірних 

відносинах. Сторони можуть скористатися можливістю обрати право, якщо 

правовідносини між ними є «міжнародними», якщо такими, що передбачають 

вибір між правопорядками різних держав, або, як їх прийнято називати в 

українській доктрині, є «відносинами з іноземним елементом», який має 

проявлятися в чомусь, окрім самого лише вибору іноземного права та арбітражу 

або суду: іноземний елемент може проявлятися в суб’єкті, об’єкті або 

юридичному факті. Обирати іноземне право до суто національних (внутрішніх) 

за своєю правовою природою правовідносин не можна, і це один з наріжних 

принципів МПрП в цілому (ч. 1, 4 ст. 1 Конвенції 1955 р., ч. 1 ст. Конвенції 1978 

р., ст. 1 Конвенції 1986 р., ч. 1 ст. 1 Римської конвенції 1980 р., ч. 1 ст. 1 

Регламенту Рим І, ч. 1 ст. 1 Конвенції Мехіко). 

                                                             
5 Конвенція Мехіко вступила в силу 15 грудня 1996 р., ратифікована Венесуелою та Мексикою. 
6 Угода 1992 р. вступила в силу 19 грудня 1992 р. та є чинною для Російської Федерації, Білорусі, України, 

Узбекистану, Киргизстану, Казахстану, Вірменії, Таджикистану та Туркменістану.  
7 Мінська конвенція 1993 р. вступила в силу 19 травня 1994 р.  та є чинною для Білорусі, Узбекистану, Казахстану, 

Російської Федерації, Таджикистану, Вірменії, України, Киргизстану, Молдови, Азербайджану, Грузії та 

Туркменістану.  
8 Кишинівська конвенція 2002 р. вступила в силу 27 квітня 2004 р. та є чинною для Білорусі, Азербайджану та 

Казахстану. 
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В основу цього правила покладено підхід країн континентальної (цивільної) 

системи права, за яким сторони не можуть обирати право до суто внутрішніх 

правовідносин, який відрізняється від підходу країн загального права, за яким 

внутрішні та договори з іноземним елементом не розрізняються [173, с. 3–4].   

2) Правовідносини, на які поширюється принцип автономії волі сторін. 

Автономія волі сторін отримала широке застосування у договірних 

правовідносинах, навіть у таких, де присутня більш «слабка» сторона – у 

договорах споживання, трудових договорах і договорах страхування.  

Знову ж таки це усталене правило коріниться у континентальній (цивільній) 

системі права, тому що країни загальної системи права не роблять виключень і 

не вирізняють особливі правила, що стосуються вибору права, для трудових 

договорів та договорів споживання [173, с. 3–4].  

Головною сферою застосування принципу автономії волі сторін залишаються 

договірні правовідносини, але на сьогодні можна говорити про тенденцію 

поширення принципу автономії волі сторін на традиційно «закриті» для нього 

правовідносини: принцип автономії волі сторін обмежено застосовується у 

регулюванні спадкових правовідносин, майнових відносинах подружжя, 

сімейних правовідносин, недоговірних, деліктних та квазіделіктних 

правовідносин (зобов’язань про відшкодування шкоди) 187, с. 56. У цих 

правовідносинах сторони, як правило, можуть здійснити вибір лише серед 

певного (обмеженого) кола правопорядків.  

Конвенція 1955 р. та Конвенція 1986 р. застосовуються виключно до 

договорів міжнародної купівлі-продажу, а Конвенція 1978 р. застосовується до 

агентських правовідносин. Однак автономія волі сторін, передбачена в останній, 

поширюються не на всі агентські правовідносини. В частині регулювання власне 

агентських правовідносин Конвенція 1978 р. поділяється на частину ІІ, що 

регулює відносини між принципалом і агентом, і частину ІІІ, що регулює 

відносини з третьою стороною. Принципал і агент можуть обрати право, що 

регулюватиме їх правовідносини (ч. 1 ст. 5), однак свобода вибору права не 

надана у правовідносинах між принципалом та третьою стороною: між 
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принципалом та третьою стороною існування й межі повноважень агента та 

наслідки реалізації або очікуваної реалізації повноважень агента регулюється 

внутрішнім правом Держави, де агент має своє комерційне підприємство 

(розташування) на час вчинення ним відповідних дій (ч. 1 ст. 11).   

Поширення принципу автономії волі сторін на договірні відносини в усій їх 

повноті було здійснено вже у документах ЄС. Сферою застосування Римської 

конвенції 1980 р. стали «договірні відносини» (ч. 1 ст. 1), Регламенту Рим І – 

«договірні правовідносини у цивільних та комерційних справах» (ч. 1 ст. 1)), при 

цьому поділ відносин на цивільні та комерційні не є тотожним поділу 

правовідносин на цивільні та господарські, який існує в деяких правових 

системах, зокрема, в українському праві. Поняття «комерційний» вживається з 

метою розрізнити т. зв. «В2В» (business to business) відносини, тобто відносини 

між суб’єктами господарювання, та «В2С» (business to consumer) відносини, 

тобто відносини між суб’єктом господарювання та споживачем.  

Документи ЄС містять практично ідентичні виключення в частині договірних 

правовідносин, на які залишаються поза сферою застосування цих документів, 

як-от: зобов’язання, що стосуються заповітів, утримання, сімейної власності, 

тобто зобов’язання у сфері сімейного і спадкового права; зобов’язання, що 

випливають з цінних паперів; угоди про вибір суду та арбітражні угоди; 

частково агентські правовідносини, а саме питання, чи може агент зобов’язувати 

принципала у відносинах з третьою стороною (ч. 2 ст. 1 Римської конвенції 1980 

р., ч. 2 ст. 1 Регламенту Рим І).  

Римська конвенція 1980 р. виключала зі сфери свого застосування договори 

страхування, які покривали ризики, що знаходилися на території держав-членів 

ЄЕС (ч. 3 ст. 1). Регламент Рим І відмовився від такого обмеження і поширив 

свою сферу застосування на договори страхування, незалежно від того, чи 

знаходилися ризики, що покриваються, на території держав-членів або ні (ч. 1 

ст. 7). Однак Регламент Рим І виключив зі своєї сфери застосування договори 

страхування, які виникають на підставі діяльності організацій, інших, ніж 

підприємства, вказані у ст. 2 Директиви 2002/83/EC Європейського парламенту і 
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Ради від 5 листопада 2002 року стосовно страхування життя, предметом яких є  

здійснення виплат найманим працівникам та самозайнятим особам, що 

працюють на підприємстві або групі підприємств, на роботах або групах робіт, у 

випадку смерті або виживання, або припинення трудової діяльності або 

зменшення працездатності, або захворювання, пов’язаного з професією або 

нещасними випадками на роботі (п. (j) ч. 2 ст. 1). Вочевидь характер таких 

договорів близький до деліктних зобов’язань, до яких принцип автономії волі 

сторін застосовується з обмеженнями.      

Договори перестрахування виключені зі сфери застосування обох документів 

ЄС.         

У Конвенції Мехіко сфера, на яку може поширюватися принцип автономії 

волі сторін, була окреслена найбільш широко – «міжнародні договори» (ч. 1 ст. 

1), щоправда, із застереженням, що держави можуть встановити, що конвенція 

не застосовуватиметься до певної категорії договорів (ч. 2, 3 ст. 1). Це 

застереження виконувало роль запобіжника для тих країн, які прагнули 

встановити особливий правовий режим для певної групи договорів, обмежуючи 

чи взагалі забороняючи застосування принципу автономії волі сторін до них.   

До інших питань, які традиційно не входять в сферу застосування обраного 

сторонами права, але які дуже часто пов’язані з договірними правовідносинами,  

належать наступні: 

 питання, пов’язані з угодою про вибір суду (пророгаційною угодою) та 

арбітражною угодою (п. (d) ч. 2 ст. 1 Римської конвенції 1980 р., п. (е) 

ч. 2 ст. 1 Регламенту Рим І, п. (е) ст. 5 Конвенції Мехіко). Ці угоди є 

іншими за своєю природою порівняно з основним договором, їх 

зазвичай розглядають як гібридні угоди, що мають як елементи 

матеріального договору, так і елементи процесуального договору. 

Деякі юрисдикції (національні закони) розглядають питання дійсності 

угоди про вибір суду та арбітражної угоди як суто процесуальні, тому 

вони передбачають регулювання цих питань законом держави суду (lex 

fori) або законом місця арбітражу (lex arbitri) 194, с. 34. Інші 
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юрисдикції розглядають питання дійсності цих угод в якості 

матеріальних (як питання дійсності будь-якого договору) і регулюють 

їх правом, застосовним до основного договору.      

Питання права, застосовного до арбітражної угоди, є питанням 

частково уніфікованим: Європейська конвенція про 

зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р. передбачає, що правом, що 

застосовуватиметься до арбітражної угоди, якщо сторони таке право не 

визначили, може бути право країни місця винесення арбітражного 

рішення (місця розгляду справи арбітражем) або право, яке сторони 

обрали для регулювання основного договору, або право, яке державний 

суд вважатиме застосовним в силу колізійних норм, які, на його думку, 

підлягатимуть застосуванню (ч. 2 ст. VI); 

 процесуальні питання, наприклад, процедура збирання й отримання 

доказів, є традиційно процесуальними питаннями;  

 процедура банкрутства (неспроможності), що є особливим інститутом 

права, який поєднує в собі як матеріальні, так і процесуальні норми 

299, с. 20; 247, а також подібні та/або пов’язані процедури, такі як 

ліквідація, реорганізація, реструктуризація тощо; 

 питання, пов’язані з правосуб’єктністю юридичних осіб, а також інші 

питання корпоративного права (п. (е) ч. 2 ст. 1 Римської конвенції 1980 

р., п. (f) ч. 2 ст. 1 Регламенту Рим І, п. f) ст. 5 Конвенції Мехіко); 

 питання, пов’язані з речовими правами, зокрема, питання переходу 

права власності, наслідки договору в частині статусу речі також не 

входять до сфери застосування обраного права. Речове право належить 

до однієї з практично не уніфікованих галузей, чому сприяє специфіка 

інституту права власності як такого, особливості його правового 

регулювання в різних країнах, а також абсолютно різні концепції 

власності у країнах англо-американської системи права (концепція 

«розщепленої власності», яка, зокрема, пов’язана з трастом) та 

континентальної системи права. Тому всі питання речового права, 
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пов’язані з договірними правовідносинами, регулюватимуться 

окремими колізійними прив’язками; 

 трасти, або довірча власність, а також правовідносини між 

засновниками, керуючими та бенефіціарами; траст (trust) – це 

специфічна конструкція, яка містить елементи речового та договірного 

права, що властива по суті лише країнам англо-американської системи 

права. З певними модифікаціями цей інститут було реципійовано 

Ліхтенштейном, Люксембургом, Нідерландами та Швейцарією9). 

Власне, той факт, що більшість юрисдикцій цивільного права не 

визнають траст, вже виключає ідею, що сторони можуть обрати право 

довільної юрисдикції, а більшість юрисдикцію такий інститут не 

визнає; 

 зобов’язання, що виникають з цінних паперів (векселів, чеків, 

оборотних документів тощо), в міру, в яку зобов’язання з таких цінних 

паперів випливають з їх характеру; особливе регулювання зобов’язань 

з оборотних документів пов’язано з тим, що інститут оборотних 

документів містить елементи договірного права та права власності (п. 

(c) ч. 2 ст. 1 Римської конвенції 1980 р., п. (d) ч. 2 ст. 1 Регламенту Рим 

І, п. c) ст. 5 Конвенції Мехіко); 

 питання, пов’язані з агентськими договорами, а саме, чи може агент 

зобов’язати принципала стосовно третьої особи; 

 договірні правовідносини, пов’язані зі спадковим та сімейним правом; 

питання, пов’язані із заповітами та правонаступництвом; питання 

власності, пов’язані з власністю подружжя; права та обов’язки, що 

випливають з сімейних правовідносин, в т. ч. ті, що випливають зі 

шлюбних договорів, зобов’язання утримання. Взагалі принцип 

автономії волі до сімейних правовідносин застосовується, щоправда в 

                                                             
9 Серед цивільних юрисдикцію Конвенцію про право, що застосовується до трастів, та про їх визнання 1985 р. 

(Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition) ратифікували Кіпр, Італія, 

Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Панама, Сан-Марино та Швейцарія. Див. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=59.       

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=59
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обмеженому вигляді (у вигляді можливості обрати право серед певних 

правопорядків) в силу специфіки сімейного права – необхідності 

надавати певний захист «слабкій» стороні (дитині або дружині).      

Національні закони більшості держав передбачають незастосування до 

вищевказаних правовідносин принципу автономії волі сторін або поширення 

обмеженої дії принципу автономії волі сторін на них.     

3) Першорядність принципу автономії волі сторін. Принципові автономії 

волі сторін, або lex voluntatis, відведено першорядне порівняно з іншими 

колізійними прив’язками місце: договір регулюється правом, обраним сторонам 

(ч. 1 ст. 2 Конвенції 1955 р., ч. 1 ст. 5 Конвенції 1978 р., ч. 1 ст. 7 Конвенції 1986 

р.), якщо ж сторони такий вибір не здійснили, тоді застосовуються відповідні 

колізійні прив’язки (ч. 1 ст. 3 Конвенції 1955 р., ст. 6 Конвенції 1978 р., ст. 8 

Конвенції 1986 р.). 

У наступних нормативно-правових актах уніфікації це правило знайшло свій 

подальший розвиток.  

Принцип автономії волі сторін займає центральне місце у Римській конвенції 

1980 р. (ст. 3), у  Регламенті Рим І (п. 11 Преамбули, ст. 3), а також Конвенції 

Мехіко (ст. 7). У разі, якщо сторони не обрали право, тоді застосовуються 

визначені колізійні прив’язки, або якщо визначені колізійні прив’язки 

неможливо застосувати, принцип найбільш тісного зв’язку (ст. 4 Римської 

конвенції 1980 р., ст. 4 Регламенту Рим І, ст. 7 Конвенції Мехіко).  

У документах СНД формулювання натомість інші: у всіх трьох документах 

закріплено правило про те, що права та обов’язки сторін по угоді визначаються 

за законодавством місця її здійснення, якщо інше не передбачено угодою сторін 

(п. е) ст. 11 Угоди 1992 р., ст. 41 Мінської конвенції 1993 р., ст. 44 Кишинівської 

конвенції 2002 р.). Хоча з граматичної структури цього положення випливає, що 

принцип автономії волі сторін є другорядним, телеологічний аналіз цієї норми 

вказує на те, що якщо сторони оберуть право, прив’язка місця здійснення угоди 

(lex loci actus) не застосовуватиметься. Судова практика, наприклад, України, 

такий висновок підтверджує: якщо сторони обрали певний правопорядок, то 
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відносини між ними регулюватимуться таким правопорядком10. Разом з тим 

вважаємо, що у положенні про права та обов’язки сторін по угоді на першому 

місці має бути вказаний принцип автономії волі сторін як наріжний принцип 

МПрП. Крім того, сама прив’язка місця здійснення угоди, а не принцип 

найбільш тісного зв’язку, що відсилає до права, яке регулює права та обов’язки 

сторін по угоді, не вповні відповідає сучасним законодавчим підходам 

розвинених країн до визначення застосовного права.  

4) Відсутність вимоги про необхідність зв’язку між обраним правом і 

договором та/або сторонами. Сторони можуть обирати право будь-якої 

держави на свій розсуд, без необхідності обґрунтовувати свій вибір наявністю 

певного розумного або суттєвого зв’язку між обраним правом та договором чи 

самими сторонами (їх національністю). На цьому ще було наголошено у 

Пояснювальному звіті до Конвенції 1978 р.: сторони є повністю вільними обрати 

будь-яке право, яке вони хочуть, незалежно від ступеня пов’язаності обраного 

права та правовідносин сторін, а також незалежно від мотивів сторін при 

здійсненні такого вибору [370, с. 390[20]].  

Це правило є на сьогодні визнаним в країнах континентальної системи права, 

в тому числі у документах ЄС (ст. 3 Римської конвенції 1980 р., ст. 3 Регламенту 

Рим І), в англійському праві, у праві країн Азії.  

Підхід США до принципу автономії волі сторін традиційно відрізнявся від 

підходу країн континентальної системи права; у США традиційно вибір права 

обумовлювався наявністю суттєвого (substantial) зв’язку між правом, обраним 

сторонами, та самими сторонами або договором між цими сторонами. У § 187 (2) 

(a) Зводу (другого) колізійного права (Restatement (Second) of Conflict of Laws) 

1971 р. передбачено, що право держави, обране сторонами для регулювання їх 

договірних прав та обов’язків, не застосовуватиметься, якщо воно не має 

                                                             
10 Наприклад, рішення Господарського суду Кіровоградської області від 4 вересня 2014 р. у справі № 912/2428/14 

за позовом Публічного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецзалізобетон» до Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ЕнергоЛайн»; рішення Господарського суду м. Києва від 23 червня 2014 р. у справі 

№ 910/9306/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод гідроарматури» до Спільного 

товариства з обмеженою відповідальністю «Спецагромаш»; рішення Господарського суду м. Києва від 16 червня 

2016 р. у справі № 910/841/16 за позовом Корпорації «АРТЕРІУМ» до Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ТД «Альфа Гранд» тощо. 
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суттєвого зв’язку зі сторонами або договором, і немає жодної іншої розумної 

підстави для вибору сторін. Однак сьогодні у США це правило перебуває у стані 

трансформації. У деяких штатах США 123, с. 990 – Луїзіані (Цивільний кодекс 

штату Луїзіана, ст. 354011), Орегоні (Переглянуті закони штату Орегон 2015 р., § 

15.35012), Техасі (Цивільний та комерційний Кодекс штату Техас, § 35.51(с)13), 

Нью-Йорку (Закон про загальні положення щодо зобов’язань штату Нью-Йорк, § 

5-140114), Каліфорнії (Цивільний кодекс штату Каліфорнія, § 1646.515) та 

Іллінойсі (Узагальнений закон штату Іллінойс, 105/5-516) – на законодавчому 

рівні відмовилися від принципу суттєвого зв’язку як у внутрішніх справах, так і 

у справах з іноземним елементом, щоправда закони штатів Нью-Йорку, 

Каліфорнії та Іллінойсу поширюють ці правила вибору права на договори 

загальну суму не менше ніж 250 000 доларів США.   

У наукових колах США (наприклад, Л. Зільберман (Linda J. Silberman), яка 

входить до складу радників групи зі створення проекту Зводу (третього) 

колізійного права) принцип суттєвого зв’язку вже давно критикувався як 

«обмежувальний», «провінціальний» і такий, що не відповідає сучасним реаліям 

міжнародної торгівлі. В свою чергу, практика федеральних судів та деяких судів 

штатів 123, с. 990 показує, що ці суди перестали керуватися принципом 

суттєвого зв’язку при оцінці вибору права сторін. Ідея відмови від принципу 

суттєвого зв’язку обговорюється наразі у процесі підготовки проекту Зводу 

                                                             
11 2009 Louisiana Civil Code :: CC 3540 – Party autonomy Electronic resource. Mode of access: 

https://law.justia.com/codes/louisiana/2009/cc/cc3540.html. 
12 2017 ORS 15.3501 Choice of law made by parties Electronic resource. Mode of access: 

https://www.oregonlaws.org/ors/15.350.   
13 2005 Texas Business & Commerce Code. Chapter 35. Miscellaneous Electronic resource. Mode of access: 

https://law.justia.com/codes/texas/2005/bc/004.00.000035.00.html.   
14 New York Consolidated Laws, General Obligations Law – GOB § 5-1401. Choice of Law Electronic resource. Mode 

of access: https://codes.findlaw.com/ny/general-obligations-law/gob-sect-5-1401.html.  
15 California Code, Civil Code – CIV § 1646.5 Electronic resource. Mode of access: https://codes.findlaw.com/ca/civil-

code/civ-sect-1646-5.html.   
16 735 ILCS 105/5-5 Electronic resource. Mode of access: 

http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/fulltext.asp?DocName=073501050K5-5.    

https://law.justia.com/codes/louisiana/2009/cc/cc3540.html
https://www.oregonlaws.org/ors/15.350
https://law.justia.com/codes/texas/2005/bc/004.00.000035.00.html
https://codes.findlaw.com/ny/general-obligations-law/gob-sect-5-1401.html
https://codes.findlaw.com/ca/civil-code/civ-sect-1646-5.html
https://codes.findlaw.com/ca/civil-code/civ-sect-1646-5.html
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/fulltext.asp?DocName=073501050K5-5
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(третього) колізійного права, над яким ведеться робота в рамках 

Американського інституту права (American Law Institute)17.  

До правила про те, що вибір права сторін не залежить від наявності зв’язку 

між ним і договором сторін та/або сторонами, можна віднести також 

утверджений принцип, що вибір права сторін не обмежується правом лише 

держав-учасниць міжнародного договору, сторони можуть обрати право будь-

якої третьої країни (ст. 6 Конвенції 1986 р., ст. 2 Римської конвенції 1980 р., ст. 2 

Регламенту Рим І, ст. 2 Конвенції Мехіко).  

5) Принцип автономії волі сторін може бути обмежений лише у 

виняткових випадках.  Сторони на сьогодні наділені широкою свободою 

обирати застосовне право, і ця свобода обмежується лише у виключних 

випадках, які прийнято називати lex limitatis.  

Конвенція 1955 р. сформулювала загальне правило, що застосування права, 

визначеного конвенцією, може бути виключено на підставі публічного порядку 

(ст. 6). У наступних Гаазьких конвенціях т. зв. застереження про публічний 

порядок вже було сформульовано більш конкретно: у застосуванні права, 

визначеного конвенцією, може бути відмовлено тільки у разі, якщо таке 

застосування було б явно несумісним (manifestly incompatible) з публічним 

порядком (ordre public) (ст. 17 Конвенції 1978 р., ст. 18 Конвенції 1986 р.). Так, 

по-перше, було визначено, що не право в цілому не підлягає застосуванню у разі 

суперечності публічному порядку, а лише ті норми, які суперечать публічному 

порядку (на це вказує фраза «only where such application would be manifestly 

incompatible»), по-друге, звернення до застереження про публічний порядок було 

обмежено умовою про те, що застосування права має бути явно несумісним 

(manifestly incompatible) з публічним порядком.  

Зі змісту Гаазьких конвенцій (п. f ст. 12 Конвенції 1986 р.), а також з текстів 

коментарів випливає, що мова йде про публічний порядок держави суду.  

                                                             
17 На офіційному сайті Американського інституту права доступний лише проект (незатверджений) змісту проекту 

Зводу, тому ознайомитися з текстом проекту Зводу поки що не можна. Див. 

https://www.ali.org/projects/show/conflict-laws/.    

https://www.ali.org/projects/show/conflict-laws/
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У Гаазьких конвенціях був сформульований ще один елемент lex limitatis – 

категорія імперативних норм (mandatory rules). Вона знайшла відображення у 

Конвенції 1978 р. та Конвенції 1986 р.  

Імперативні норми права, застосовного відповідно положень Конвенції 1978 

р., незалежно від того, чи здійснили сторони вибір права, застосовуються в силу 

того, що вони становлять невід’ємну частину застосовного правопорядку, крім 

того, застосуванню підлягають імперативні норми права держави суду (форуму) 

[370, с. 403[33], 430[60]. Важливо було передбачити можливість застосування 

імперативних норм правопорядку, іншого від вищевказаних. Саме тому у 

Конвенції 1978 р. знайшло відображення положення про те, що при застосуванні 

конвенції можуть бути застосовані імперативні норми будь-якої Держави, з якою 

ситуація (це поняття включає в себе договір, спір) має суттєвий (вагомий, 

відчутний) (significant) зв’язок, якщо відповідно до права такої Держави та у 

межах, передбачених таким правом, ці норми підлягають застосуванню 

незалежно від права, визначеного на підставі колізійних норм такого права (ст. 

16 Конвенції 1978 р.).        

У Конвенції 1986 р. власне поняття «імперативні норми» не вживається, 

однак суть положення, закріпленого у Конвенції 1986 р., не залишає сумнівів 

щодо того, що йдеться про цю категорію норм: конвенція не перешкоджає 

застосуванню таких положень права форуму (держави суду), які повинні 

застосовуватися незалежно від права, яке іншим чином регулює договір (ст. 17). 

У процесі підготовки тексту положення ст. 17 неодноразово пропонувалося у 

різних редакціях, і, зрештою, делегати відмовилися від включення положення 

про застосування імперативних норм держави, з якою ситуація має тісний 

зв’язок [371, с. 49, 51].   

У Римській конвенції 1980 р. концепція lex limitatis порівняно із Гаазькими 

конвенціями була ще більш розвинута. По-перше, ідейно творці Римської 

конвенції 1980 р. повернулися до формулювань Конвенції 1978 р., по-друге, 

було передбачено усі можливі правопорядки, імперативні норми яких можуть 

застосовуватися судом залежно від ситуації, й такі можливі варіанти 
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застосування різних правопорядків залежали від виду договору. Так, були 

закладені підвалини для застосування імперативних норм у загальних випадках, 

незалежно від виду договору, та в окремих випадках, коли спір виникав зі 

спеціальних договорів, а саме договорів споживання, індивідуальних трудових 

договорів та договорів, предметом яких є право щодо нерухомого майна або 

право користування нерухомим майном. 

При застосуванні судом обраного сторонами права можуть бути застосовані 

імперативні норми права іншої країни, з якою ситуація має тісний зв’язок, якщо 

відповідно до права такої країни та у межах, передбачених таким правом, такі 

норми підлягають застосуванню незалежно від права, що застосовується до 

договору. При вирішенні питання, чи мають застосовуватися такі імперативні 

норми, суду необхідно брати до уваги природу та мету, а також наслідки 

застосування та незастосування таких норм (ч. 1 ст. 7). Крім того, ніщо не 

повинно обмежувати застосування норм права держави суду (форуму) у 

ситуації, коли такі норми є обов’язковими незалежно від права, іншим чином 

застосовного до договору (ч. 2 ст. 7).  

У договорах споживання вибір права сторін не повинен призводити до 

позбавлення споживача захисту, наданого йому імперативними нормами права 

держави, де він має постійне місце проживання: 

 якщо у тій країні укладенню договору передувало особливе 

запрошення, адресоване йому або здійснене за допомогою рекламних 

засобів, і споживач здійснив у тій країні усі необхідні кроки, необхідні 

з його боку для укладення договору;     

 якщо інша сторона або її агент отримали замовлення споживача у тій 

країні; 

 якщо договір є договором купівлі-продажу товарів, і споживач їхав з 

тієї країни в іншу країну, і там здійснив замовлення, за умови, що 

поїздка споживача була організована продавцем для цілей сприяння 

покупки споживачем (ч. 2 ст. 5). 
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У трудових договорах вибір права, вчинений сторонами, не повинен мати 

наслідком позбавлення найманого працівника захисту, наданого йому 

імперативними нормами права, яке було б застосованим у разі відсутності 

вибору права сторонами (ч. 1 ст. 6).    

Договір, предметом якого є право щодо нерухомого майна або право 

використання нерухомого майна, підпорядковується імперативним вимогам, що 

висуваються до форми, права країни, де знаходиться майно, якщо такі вимоги 

висуваються цим правом незалежно від країни, де укладений договір, та 

незалежно від права, що регулює договір, а також якщо від цих вимог не можна 

відступити в угоді сторін (п. (a), (b) ч. 5 ст. 11 Регламенту Рим І). Так, у випадку 

прав, пов’язаних із нерухомістю, обов’язковому застосуванню підлягають лише 

імперативні вимоги до форми договору.     

Однією із новацій Регламенту Рим І порівняно із Римською конвенцією 1980 

р. стала «ієрархізація» імперативних норм: імперативні норми в цілому стали 

називатися «положеннями, від яких не можна відступати шляхом укладення 

угоди» (provisions which cannot be derogated from by agreement), а норми 

особливо важливого значення стали називатися «надімперативними 

положеннями» (overriding mandatory provisions).  

Крім того, новацією Регламенту Рим І стало вираження lex limitatis у формі 

можливості вибору сторонами права при укладенні певних видів договорів лише 

серед певного, передбаченого регламентом, кола правопорядків. Це обмеження 

діє для двох видів договорів – договорів перевезення та страхування. 

Тлумачення, щоправда обмежене, положень, від яких не можна відступати 

шляхом укладення угоди, а також надімперативних положень та їх відмінність 

під публічного порядку викладені у Преамбулі: міркування публічного інтересу 

виправдовують надання судам держав-членів можливості у виняткових випадках 

застосовувати винятки, що ґрунтуються на публічному порядкові та 

надімперативних положеннях. Концепція «надімперативних положень права» 

слід відмежувати від виразу «положення, від яких не можна відступати шляхом 

укладення угоди», і повинна тлумачитися більш вузько (п. 37).  
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Положення, від яких не можна відступати шляхом укладення угоди. 

Якщо сторони здійснили вибір права, а всі інші елементи, пов’язані із ситуацією, 

знаходяться в іншій, іншій ніж та, право якої обрали сторони, країні, вибір права 

сторін не перешкоджатиме застосуванню положень права тієї іншої країни, від 

яких не можна відступати шляхом укладення угоди (п. 15 Преамбули, ч. 3 ст. 3). 

Це правило застосовується незалежно від того, чи супроводжується угода 

(застереження) про вибір права угодою (застереженням) про вибір суду або 

арбітражним застереженням (п. 15 Преамбули).  

Спеціальні правила передбачені для трьох типів договорів.  

Споживачі повинні бути захищеними такими правилами країни їх звичайного 

місця проживання, від яких не можна відступити шляхом укладення угоди, за 

умови, що договір споживання укладений для цілей здійснення професіоналом 

своєї комерційної або професійної діяльності у країні звичайного місця 

проживання споживача. Аналогічний захист має бути гарантований, якщо 

професіонал, не здійснюючи своєї комерційної або професійної діяльності у 

країні, де споживач має своє постійне місце проживання, спрямовує свою 

діяльність будь-якими засобами до тієї країни або до кількох країн, включаючи 

країну звичайного місця проживання споживача, і договір укладений в 

результаті такої діяльності (п. 25 Преамбули). Сторони договору споживання 

можуть також домовитися про право, що регулюватиме договір між ними. Такий 

вибір, однак, не може мати наслідком позбавлення споживача захисту, наданого 

йому положеннями, від яких не можна відступати шляхом укладення угоди, 

права, яке, у разі відсутності вибору сторін, підлягало б застосовуванню 

(відповідно до ч. 1 ст. 6) (ч. 2 ст. 6).   

Наймані працівники не повинні позбавлятися захисту, наданого їм 

положеннями, від яких не можна відступати шляхом укладення угоди, або від 

яких можна відступати лише з метою надання найманим працівникам більш 

вигідного становища (п. 35 Преамбули).   

Індивідуальний трудовий договір регулюється правом, обраним сторонами, 

відповідно до ст. 3. Такий вибір права не може, однак, мати наслідком 
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позбавлення найманого працівника захисту, наданого йому положеннями, від 

яких не можна відступати шляхом укладення угоди, права, яке було б 

застосовним у разі відсутності вибору права сторонами (ч. 1 ст. 8).  

Особливі вимоги можуть висуватися до форми договору, предметом якого є 

речове право щодо нерухомого майна або оренда нерухомого майна, про що ми 

вже зазначали вище.   

Таким чином, у цих положеннях прослідковується пряма аналогія, чітке 

запозичення ідейної лінії, закріпленої Римською конвенцією 1980 р. для 

договорів споживання, індивідуальних трудових договорів та договорів, 

предметом яких є право щодо нерухомого майна або право користування 

нерухомим майном.   

До правил, пов’язаних з положеннями, від яких не можна відступати шляхом 

укладення угоди, у Регламенті Рим І додалося й правило, пов’язане з т. зв. 

комунітарним правом, або правом ЄС (Community law). Це поняття слід 

відрізняти від широкого поняття acquis communautaire (acquis), що являє собою 

сукупність спільних прав та обов’язків, що є обов’язковими для всіх країн ЄС як 

країн-членів, ця сукупність перебуває у стані постійних еволюційних змін та 

складається з наступного: змісту, принципів та політичних цілей Договорів; 

законодавства, прийнятого з метою виконання Договорів, а також судової 

практики (case law) Суду справедливості ЄС; декларацій та резолюцій, 

прийнятих в ЄС; заходів, що стосуються спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки; заходів, що стосуються юстиції та внутрішніх справ; 

міжнародних угод, укладених ЄС, а також угод, що укладені державами-членами 

ЄС між собою в межах сфери діяльності ЄС18.  

Концепція комунітарного права формувалася поступово, паралельно із 

поглибленням інтеграції в ЄС, задовго до прийняття Регламенту Рим І, й у тексті 

останнього правило про верховенство комунітраного права, закріплене спершу 

на рівні судових прецедентів (Costa v ENEL), згодом на доктринальному рівні і, 

                                                             
18 Acquis [Electronic resource]. Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/acquis.html.   

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/acquis.html
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зрештою, у Договорі про Європейський Союз19, знайшло вже своє безпосереднє 

відображення.   

Положення про комунітарне право, що міститься у Регламенті Рим І, 

«включається» тоді, коли сторони здійснюють вибір права, іншого ніж право 

держави-члена ЄС, а при цьому їх ситуація має зв’язок з однією з держав-членів 

ЄС: де всі інші елементи, пов’язані із ситуацією, на час вибору права 

знаходяться в одній або більше державах-членах, вибір сторонами права іншого 

ніж право держави-члена не перешкоджатиме застосуванню положень 

комунітарного права, де доречно, як це імплементовано у державі-члені держави 

суду (форуму), від яких не можна відступати шляхом укладення угоди (ч. 4 ст. 

3). До цього правила слід додати положення ст. 23 Регламенту Рим І про те, що 

за винятком ст. 7 (яка стосується договорів страхування), регламент не 

перешкоджатиме застосуванню положень комунітарного права, які у певних 

питаннях містять колізійні норми, що стосуються договірних зобов’язань.  

Близьким до поняття комунітарного права є категорія «міжнародних 

імперативних норм» (internationally mandatory rules), що склалася в процесі 

відправлення правосуддя в ЄС [380, с. 10]. На підтвердження існування таких 

норм наведемо рішення Суду ЄС у справі C-381/98 406. У ній Суд ЄС визнав 

норми Директиви Ради 86/653/ЄЕС від 18 грудня 1986 р. про координацію 

законів держав-членів щодо самозайнятих комерційних агентів (Council Directive 

86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member 

States relating to self-employed commercial agents), спрямовані на охорону прав та 

інтересів агентів, обов’язковими до застосування у державах-членах: «Метою 

статей 17-19 Директиви, зокрема, є захист комерційного агента після 

припинення договору. Режим, встановлений Директивою для тієї мети, є 

імперативним за своєю природою. Стаття 17 вимагає від держав-членів задіяти 

механізм, який би забезпечував надання компенсації комерційним агентам після 

припинення договору. Безумовно, ця стаття дозволяє державам-членам обирати 

                                                             
19 Doctrine of Supremacy of European Union [Electronic resource]. Mode of access: https://www.lawteacher.net/free-law-

essays/administrative-law/doctrine-of-supremacy-of-european-union-administrative-law-essay.php. 

https://www.lawteacher.net/free-law-essays/administrative-law/doctrine-of-supremacy-of-european-union-administrative-law-essay.php
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/administrative-law/doctrine-of-supremacy-of-european-union-administrative-law-essay.php
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поміж виплатою винагороди (indemnification) та отриманням компенсації 

(compensation) за шкоду. Однак статті 17 та 18 прописують конкретні межі, в 

яких держави-члени можуть на свій розсуд обрати методи розрахунку 

винагороди та компенсації» (п. 21) 406. І далі Суд ЄС підкреслює, що «... для 

правового порядку Спільноти є надзвичайно важливим, щоб принципал, що 

знаходиться у державі, що не є членом, чий комерційний агент працює в межах 

Спільноти, не міг оминути положення права шляхом простого застосування 

застереження про вибір права...» (п. 25) 406. Це означає, що національні суди 

обов’язково повинні брати до уваги міжнародні імперативні норм комунітарного 

права для з’ясування того, чи не порушені такі норми вибором права сторін.  

Обмеження, встановлені для двох видів договорів – договору перевезення 

пасажирів та договору страхування – мають інший характер, який полягає у 

можливості вибору правопорядку лише серед кількох можливих.  

Для вибору права у договорах перевезення товарів обмежень немає 

(договори перевезення товарів укладаються між суб’єктами господарювання, які 

є юридично рівними між собою), однак для договорів перевезення пасажирів 

(пасажири є споживачами) вибір права обмежений можливістю вибору серед: (a) 

права держави, де пасажир має своє постійне місце проживання; або (b) права 

держави, де перевізник має своє постійне місце проживання; або (c) права 

держави, де перевізник має місце центральної адміністрації; або (d) права 

держави, де розташовано місце відправлення; або (e) права держави, де 

розташовано місце прибуття (ч. 2 ст. 5).   

Варіанти правопорядків для вибору у договорах страхування залежать від 

виду договору страхування. Сторони можуть обрати право, що регулюватиме 

договір страхування, який покриває значні ризики в значенні п. (d) ст. 5 Першої 

Директиви Ради 73/239/ЄЕС від 24 липня 1973 р. «Щодо узгодження законів, 

підзаконних та адміністративних положень щодо започаткування та ведення 

бізнесової діяльності з прямого страхування, іншого, ніж страхування життя» 

(First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, 
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regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the 

business of direct insurance other than life assurance) (ч. 2 ст. 7 Регламенту Рим І). 

Що стосується договорів страхування, що не входять до цієї категорії, то 

тільки наступні правопорядки можуть бути обрані сторонами відповідно до ст. 3  

Регламенту Рим І: (a) право будь-якої держави-члена, де на час укладення 

договору страхування знаходиться ризик; (b) право держави, де страхувальник 

має звичайне місце проживання; (c) у випадку страхування життя – право 

держави-члена, громадянином якої є страхувальник; (d) у договорах 

страхування, які покривають ризики, обмежені подіями в одній державі-члені, 

іншій ніж та, де знаходиться ризик, право такої держави-члена; (e) коли 

застрахована особа за договором, що підпадає під дію даної частини, здійснює 

комерційну або промислову діяльність або займається діяльністю в рамках 

вільної професії, і договір страхування покриває два або більше ризиків, які 

стосуються цієї діяльності і знаходяться в різних державах-членах, право будь-

якої відповідної держави-члена або право країни звичайного місця проживання 

застрахованої особи. У випадках, встановлених у п. (a), (b) або (e), коли вказані 

держави-члени надають більшу свободу у виборі права у договорах страхування, 

сторони можуть скористатися такою свободою (ч. 3 ст. 7).  

Надімперативні положення права. Надімперативні положення є частиною 

положень, від яких не можна відступати шляхом укладення угоди, однак їх  

специфіка полягає в тому, що вони охоплюють не всі обов’язкові норми, а лише 

їх частину, являючи собою, таким чином, підгрупу імперативних норм в цілому 

9, с. 257. 

Черговою новацією Регламенту Рим І стало визначення надімперативних 

положень: це положення, дотримання яких вважається ключовим для країни з 

метою забезпечення її публічних інтересів, таких як її політична, соціальна та 

економічна організація, до такої міри, до якої вони застосовні до будь-якої 

ситуації, що входить в сферу їх застосування, незалежно від права, іншим чином 

застосовного до договору відповідно до цього Регламенту (ч. 1 ст. 9). Надання 

визначення у нормативно-правовому акті є нетиповим підходом для 
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законодавчої техніки, оскільки, як правило, такі загальні поняття виводяться або 

з доктрини, або із судової практики. На нашу думку, надання визначення 

надімперативних положень у Регламенті Рим І є правильним, оскільки це 

сприятиме формуванню одноманітного підходу серед судів держав-членів ЄС у 

тлумаченні, яка норма належить до категорії надімперативних. 

Ніщо у Регламенті не може обмежувати застосування надімперативних 

положень права форуму (країни суду) (ч. 2 ст. 9 Регламенту Рим І).  

Можуть бути застосовані надімперативні положення права країни, де 

зобов’язання, що виникають з договору, мають бути виконані або були виконані, 

в тій мірі, в якій такі надімперативні положення права роблять виконання 

договору незаконним. При вирішенні питання, чи надавати силу таким 

положенням (тобто чи застосовувати їх), слід звернути увагу на їх природу та 

мету, а також наслідки їх застосування або незастосування (ч. 3 ст. 9 Регламенту 

Рим І). Зрозуміло, що усі ці задачі віддано на розсуд суду. 

Перелік правопорядків, надімперативні положення яких можуть бути 

застосовані, є вичерпним.     

По свій суті надімперативні положення права Регламенту Рим І є 

імперативними положеннями Римської конвенції 1980 р. Римська конвенція 1980 

р. передбачала, що при застосуванні права країни можуть бути застосовані 

імперативні норми права іншої країни, з якою ситуація має тісний зв’язок, якщо 

ці норми повинні застосовуватися незалежно від права, застосовного до 

договору, у міру, передбачену правом такої країни. При з’ясуванні судом, чи 

застосовувати імперативні норми права іншої країни, необхідно звернути увагу 

на їх природу та призначення, а також наслідки їх застосування або 

незастосування (ч. 1 ст. 7 Римської конвенції 1980 р.).  

Ніщо не може обмежувати застосування норм права форуму у ситуації, де 

вони є імперативними незалежно від права, яке інакше застосовується до 

договору (ч. 2 ст. 7 Римської конвенції 1980 р.).   

Як бачимо, у Регламенті Рим І можливості для застосування суддею 

надімперативних положень права були значно звужені: це, традиційно, можуть 
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бути надімперативні положення форуму (держави суду), які підлягають 

застосуванню в будь-якому випадку (ч. 2 ст. 9), або надімперативні положення 

права держави, в якій мали бути виконані або були виконані зобов’язання, що 

випливають з договору, при цьому надімперативні положення можуть бути 

застосовані в мірі, в якій вони роблять виконання договору незаконним (ч. 3 ст. 

9). Таким чином, це правило має на меті максимально обмежити застосування 

надімперативних положень права держави іншої, ніж держава суду, на чому, 

зокрема, було наголошено в одному з рішень Суду ЄС – у рішенні Суду ЄС у 

справі C-135/15 (Republik Griechenland v Grigorios Nikiforidis) (§ 45)20. У цьому ж 

рішенні вказано, що ст. 9 Регламенту Рим І не забороняє судові розглядати 

надімперативні положення держави, іншої ніж держава суду або держава, де 

мають бути виконані або були виконані зобов’язання, що випливають з 

договору, як питання факту, в тій мірі, в якій це передбачено матеріальною 

нормою права, що застосовується до договору відповідно до регламенту  (§ 51) 

Регламенту Рим І21.  

Окремо у Регламенті Рим І можливість застосування надімперативних 

положень права передбачена лише для індивідуальних трудових договорів: 

норма щодо індивідуальних трудових договорів не повинна перешкоджати 

застосуванню надімперативних положень права країни, в яку робітник 

відряджений в значенні Директиви 96/71/ЄС Європейського парламенту і Ради 

від 16 грудня 1996 р. про відрядження робітників в рамках надання послуг  

(Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 

1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services) 

(п. 34 Преамбули). Таким чином, в індивідуальних трудових договорах наймана 

особа користується «подвійним захистом»: з боку надімперативних положень 

права країни, в яку робітник відряджений (п. 34 Преамбули), а також з боку 

положень, від яких не можна відступити шляхом укладення угоди, права (п. 35 

Преамбули). 

                                                             
20 Цит. за: Case C-135/15. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0135&qid=1495529029880&from=EN.  
21 Ibidem.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0135&qid=1495529029880&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0135&qid=1495529029880&from=EN
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На нашу думку, введення нових категорій обов’язкових норм – (1) 

надімперативних положень права, (2) положень, від яких не можна відступати 

шляхом укладення угоди, а також (3) положень комунітарного права свідчить 

про намір розробників Регламенту Рим І досягти більшої правової визначеності, 

обмеживши свободу суддівського розсуду при віднесенні тих чи інших норм 

права до таких, що обмежують вибір права сторін.     

Публічний порядок. Найбільш фундаментальною категорією, яка існує у всіх 

без винятку правових системах, є публічний порядок, що може бути 

застосований у виняткових випадках. Важливо звернути увагу на те, що 

структурно розробники Регламенту Рим І помістили положення про публічний 

порядок та надімперативні положення у різні частини документа: якщо про 

надімперативні норми йдеться у ст. 9, яка є заключною в частині викладення 

спеціальних правил, що регулюють особливі категорії договорів, то про 

публічний порядок йдеться вже у заключних положеннях Регламенту (ст. 21). У 

застосуванні положення права будь-якої держави, як визначено у цьому 

Регламенті, може бути відмовлено тільки якщо таке застосування є явно 

несумісним з публічним порядком форуму. Таким чином, йдеться про те, що суд 

може відмовити у застосуванні саме певного положення (в тексті вжито 

неозначений артикль – “a provision”), що суперечить публічному порядку, а не 

права в цілому. У формулюванні цього правила прослідковується чітке 

запозичення «мови» Конвенції 1978 р. та Конвенції 1986 р.    

Конвенція Мехіко ґрунтувалася великою мірою на ідеях, закладених у 

Римській конвенції 1980 р. У частині імперативних положень, то Конвенція 

Мехіко закріпила вже класичне правило про необхідність застосування 

імперативних положень форуму (держави суду) та про можливість застосування 

імперативних положень держави, яка має тісний зв’язок із договором сторін 

(ситуацією): положення права форуму (держави суду) обов’язково 

застосовуються, якщо вони є імперативними вимогами (mandatory requirements) 

(ч. 1 ст. 11 Конвенції Мехіко); на свій розсуд суд вирішує, коли він застосовує 

імперативні положення (mandatory provisions) права іншої держави, з якою 
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договір має тісний зв’язок (ч. 2 ст. 11 Конвенції Мехіко). З цього положення 

незрозуміло, якими міркуваннями повинен керуватися суд при вирішенні 

питання чи застосовувати імперативні положення права іншої країни, судді, 

таким чином, надану широку свободу розсуду.  

Застосування права, визначеного конвенцією, може бути виключено, якщо 

воно явно суперечить публічному порядку форуму (держави суду) (ст. 18 

Конвенції Мехіко).   

У документах СНД ані категорії імперативних норм, ані категорії публічного 

порядку немає.   

6) Можливість обрання тільки державного права. У Гаазьких конвенціях 

знайшов відображення принцип, що сторони можуть обрати лише право певної 

держави (state law або просто law), тобто право, що «походить» від держави – 

суверенного законодавця, а вибір виключно ненаціональних або недержавних 

норм, або, як їх прийнято називати у західній доктрині, норм права (у західній 

доктрині використовують здебільшого поняття non-state law або non-state rules of 

law, або transnational laws, або transnational rules) або звичаїв в якості 

застосовного права державними судами визнаватися не буде. Це не означає, що 

вибір ненаціональних норм не визнається судами в принципі, ці норми можуть 

застосовуватися або в якості допоміжного інструмента регулювання 

правовідносин між сторонами, на додаток до обраного сторонами правопорядку, 

або за допомогою доктрини інкорпорації, що передбачає внесення цих норм у 

положення договору між сторонами. Так, положення ненаціонального права 

застосовуються як положення договору, у мірі, в якій вони не суперечать праву 

(державному), що застосовується до договору. 

Так, правило про неможливість обрання недержавних норм пішло 

безпосередньо від національних законодавств, переважна більшість яких на 

сьогодні не визнає за сторонами права обирати недержавне право.   

У Конвенції 1955 р. (ч. 1 ст. 2) та Конвенції 1978 р. (ч. 1 ст. 5) передбачено, 

що сторони можуть обрати «внутрішнє право» (французькою мовою la loi 

interne, англійської мовою internal law), іншими словами «національне право», 
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що не залишає сумніву у тому, що йдеться саме про «державне» право. У 

Конвенції 1986 р. вже не використовується поняття «внутрішнє право», однак з 

тексту конвенції очевидно, що йдеться тільки про право держави (law of the 

State) (ст. 8, 9, 10, 11, 13). 

Зі змісту положень Римської конвенції (ст. 2, 5) та Регламенту Рим І (ст. 2, 4) 

випливає, що сторони також можуть обирати виключно державне право (ст. 2). 

Щоправда, закріпленню у Регламенті Рим І положення про можливість обрання 

сторонами виключно державного права передували дискусії в академічних колах 

та серед делегатів з різних країн.  

У проекті Регламенту Рим І, представленому Європейською комісією, 

пропонувалося дозволити сторонам обирати недержавне право22, наприклад, 

Принципи УНІДРУА, Принципи європейського договірного права або інший 

документ Спільноти (Community), тобто ЄС, який може бути створений у 

майбутньому (на час розробки Регламенту Рим І йшлося передусім про Проект 

спільних точок зору – проект цивільного кодексу ЄС), однак виключаючи при 

цьому lex mercatoria, яке, на думку Європейської Комісії, не є «достатньо 

окресленим» (англійською мовою сказано “not precise enough”) 336, с. 5. Думки 

Європейської Комісії підтримали вчені Інституту порівняльного права та 

міжнародного приватного права ім. Макса Планка (Інститут ім. Макса Планка), 

наголошуючи на необхідності дозволити суб’єктам міжнародної торгівлі 

обирати в якості застосовного права загальні принципи права (general principles 

of law), за умови, однак, що вони відповідають ряду критеріїв: звід таких 

принципів має бути створений незалежною, безсторонньою та нейтральною 

організацією; зміст такого зводу має бути збалансованим та захищеним від 

обходу закону та зловживання певними імперативними нормами; крім того, він 

має у вичерпній мірі регулювати права та обов’язки сторін 367, с. 34. В якості 

прикладу таких зводів наводяться Принципи УНІДРУА та Принципи 

європейського договірного права. На противагу вищевказаному ідея обрання lex 

                                                             
22 Draft European Parliament Legislative Resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the 

Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I). URL: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0450+0+DOC+XML+V0//EN.   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0450+0+DOC+XML+V0//EN
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mercatoria фахівцями Інституту ім. Макса Планка відкидається в силу 

невизначеності його змісту та невеликої передбачуваності наслідків його 

застосування 23, с. 244–245; 367, с. 34. Вчені Інституту ім. Макса Планка 

особливо наголошували на необхідності надання сторонам можливості обирати 

безпосередньо міжнародні конвенції 367, с. 31–32, тобто не через вибір права 

певної держави, яка інкорпорувала положення конвенції у своє внутрішнє право, 

а виключно саму конвенцію, адже міжнародні конвенції найкраще слугують 

цілям міжнародної торгівлі порівняно із національними законами, оскільки були 

спеціально розроблені для цих цілей. При цьому ряд інституцій, як, наприклад, 

Європейський економічний та соціальний комітет, підтримав ідею 12 надання 

сторонам свободи обрати недержавне право, особливо в світлі роботи на 

створенням Проекту спільних точок зору та ідеєю створення спільного ринку. 

Зрештою, у фінальній редакції Регламенту Рим І знайшло відображення 

правило про те, що сторони можуть обирати виключно державне право. 

Компромісним між прибічниками та противниками ідеї надання сторонам 

можливості обирати недержавне право стало положення п. 13 Преамбули 

Регламенту Рим І про те, що сторонам не забороняється включати звід 

недержавних норм права або міжнародної конвенції шляхом включення їх в 

текст договору (incorporating by reference); таке включення може бути зроблене 

для цілей, наприклад, тлумачення певних термінів, що використовуються в 

обраному сторонами праві, що регулює договір. На практиці це означає, що 

норми, скажімо, Принципів УНІДРУА або Принципи європейського договірного 

права можна включити в текст договору, однак вони застосовуватимуться до тієї 

міри, до якої вони не суперечать застосовному до договору праву.    

Попри те, що у фінальному тексті Регламенту Рим І дозвіл на застосування 

недержавного права не знайшов свого відображення, у Регламенті Рим І 

закладені підвалини для можливих змін у регулюванні питання можливості 

вибору lex mercatoria: якщо Спільнота прийме у формі відповідного правового 

інструмента матеріальні норми договірного права, включаючи стандартні 

положення та умови, такий інструмент може передбачити можливість обрання 
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сторонами цих норм для їх застосування (п. 14 Преамбули). По-перше, слід 

звернути увагу на слово загального характеру «відповідний» (appropriate), яке 

передбачає, що майбутній документ може бути створений у будь-якій формі – 

формі обов’язкового (закону, регламенту) або необов’язкового акта (це можуть 

бути принципи, модельний закон, посібник тощо). Граматичний аналіз 

положення п. 14 Преамбули, де три головні дієслова вжито в умовному 

способові (should the Community adopt, in an appropriate legal instrument, rules of 

substantive contract law, including standard terms and conditions, such instrument 

may provide that the parties may choose to apply those rules), вказує на 

гіпотетичний характер можливості вибору сторонами недержавного права у 

майбутньому. На нашу думку, це положення припускає на можливість 

використання у майбутньому Проекту спільних точок зору або Спільного 

європейського закону про купівлю-продаж (Common European Sales Law), які 

можуть бути прийняті у майбутньому і стати обов’язковими до застосування 

усіма державами ЄС.    

Конвенція Мехіко також дозволяє сторонам обирати тільки державне право. 

Разом з тим Конвенція Мехіко відводить недержавному праву немалозначну 

роль у процесі визначення судом права, що підлягає застосуванню до договору у 

разі відсутності вибору права сторонами, а також у процесі, власне, здійснення 

правосуддя: суд братиме до уваги всі об’єктивні та суб’єктивні елементи 

договору з метою визначення права держави, з якою договір має найтісніші 

зв’язки; він також повинен (в англійському тексті конвенції вжито дієслово shall, 

що вказує на обов’язок, а не право) брати до уваги загальні принципи 

міжнародного комерційного права, визнані міжнародними організаціями (ст. 9). 

На додачу до вищевказаного рекомендації звичаї, принципи міжнародного 

комерційного права, а також загальновизнані комерційні узвичаєння і практики 

підлягають застосовуванню (так само вжито модальне дієслово shall) з метою 

виконання вимог правосуддя та справедливості у кожному конкретному випадку 

(ст. 10). До загальних принципів міжнародного комерційного права, про які 

йдеться у ст. 9, можна віднести ті, що оформлені у таких документах: 
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Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів, Уніфіковані 

правила по інкасо, Принципи УНІДРУА, Принципи європейського договірного 

права та ін. 

Так, Конвенція Мехіко не надала сторонам можливості обирати недержавне 

право в якості права, що регулює договір, але вона натомість зобов’язала суд 

застосовувати таке право у процесі здійснення правосуддя. Подібних положень 

ані Римська конвенція, ані Регламент Рим І не містять. 

Важливий характер таких положень Конвенції Мехіко відзначається багатьма 

вченими: Д. П. Фернандес Арройо (Diego P. Fernández Arroyo) вважає це 

більшою порівняно з Римською конвенцією відкритістю Конвенції Мехіко до 

«транснаціонального права» [165, с. 3]. А Ф. К. Юнгер (F. K. Juenger) говорить 

про те, що «одним з найбільших досягнень Конвенції Мехіко стала її довіра до 

загальних принципів, прийнятих міжнародними організаціями […] Тому що 

принципи, про які йшла мова […] складаються з принципів договірного права, 

спільних для багатьох судових систем, або принципів, адаптованих до потреб 

міжнародної торгівлі» [13, с. 185].    

Таким чином, на міжнародному рівні жоден договір не надає сторонам права 

обирати безпосередньо недержавне право, і правило про неможливість обрання 

недержавного права залишається визначальним при розгляді спорів державними 

судами.  

Однак арбітражна практика є дещо інакшою: арбітражні суди ліберальні у 

питанні ставлення до природи обраного сторонами права, а вибір сторонами 

ненаціонального права арбітражами визнається. Крім того, самі арбітражі 

нерідко на власний розсуд застосовують норми недержавного права у разі 

відсутності вибору права сторонами [71, с. 924–926, 928–930]. Це пояснюється 

денаціоналізованою та делокалізованою природою арбітражів, які на 

сьогоднішній день застосовують право незалежно від місця свого знаходження  

(place або seat of arbitration).     

Попри такий стан справ принцип можливості вибору виключно державного 

права перебуває наразі у процесі змін, повільних, але змін, чому сприяє практика 
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вирішення спорів у міжнародних комерційних арбітражах, які займають 

домінуюче становище серед методів вирішення міжнародних спорів, а також 

думки серед академічних кіл (О. Ландо (Ole Lando), П. А. Нільсен (Peter Arnt 

Nielsen), М. Х. Бонелл (Michael Joachim Bonell), Ф. К. Юнгер (F. K. Juenger), К. 

Боеле-Воелкі (K. Boele-Woelki), Ф. Марелла (Fabrizio Marrella) тощо).    

6) Неможливість обрання процесуального права, а також неможливість 

обрання права, що регулюватиме публічні за своєю природою правовідносини. 

Принцип автономії волі сторін є широко утвердженим у договірних 

правовідносинах за невеликими винятками; свобода вибору права не 

поширюється на сфери, які вважаються виключною «сферою відання» держави: 

процесуальне право, засоби правового захисту, а також галузі публічного права. 

7) Форма вибору права. Під формою розуміється спосіб вираження згоди 

сторін на вибір права, форма ж як спосіб оформлення – усна чи письмова – 

окремо у Гаазьких конвенціях не виділяється. Внаслідок уніфікації в рамках 

Гаазької конференції отримало утвердження правило про те, що вибір права має 

бути ясним (express) або таким, що недвозначно випливає з положень договору 

та (або) обставин справи.  

В Гаазьких конвенціях це правило варіюється:  

 визначення повинно міститися у ясному положенні або недвозначно 

випливати з умов договору (ч. 2 ст. 2 Конвенції 1955 р.); 

 вибір права повинен бути ясним або таким, що може бути  виведений з 

розумною певністю з умов угоди між сторонами та обставинами справи 

(ч. 2 ст. 5 Конвенції 1978 р.);  

 угода сторін про вибір права повинна бути ясною або чітко 

продемонстрованою умовами договору та поведінкою сторін, які 

розглядаються у своїй сукупності (ч. 1 ст. 7 Конвенції 1986 р.); 

Так, у Конвенції 1978 р. та Конвенції 1986 р. відбулася лібералізація підходів 

до форми угоди про вибір права, й розробники відступили від жорсткого 

правила про можливість робити висновок про наявність вибору права виключно 
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з положень договору, надавши судам можливість вбачати вибір права і в 

обставинах справи, що відповідає потребам практики.  

Що стосується форми як способу оформлення угоди про вибір права, іншими 

словами умови формальної дійсності (надалі для зручності та термінологічної 

точності вживатимемо поняття «формальні вимоги»), то єдиного правила 

Гаазькими конвенціями вироблено не було.  

Як Конвенція 1955 р. (ч. 2 ст. 5), так і Конвенція 1978 р. (п. ст. 2) 

виключають питання формальних вимог до договору зі сфери свого 

застосування. Офіційного коментаря до Конвенції 1955 р., на жаль, немає, а 

Пояснювальний звіт до Конвенції 1978 р. питання формальних вимог до угоди 

про вибір права не зачіпає. Звідси випливає, що питання вимог до форми угоди 

про вибір права також виключено зі сфери застосування вказаних конвенцій.  

Конвенція 1986 р., навпаки, містить положення щодо формальних вимог, але 

вони стосуються виключно договору купівлі-продажу (ст. 11), а окремих 

положень щодо формальних вимог, які висувалися б до угоди про вибір права, 

вона не містить. У Пояснювальному звіті до Конвенції 1986 р. йдеться про те, 

що «... ст. 7 однозначно регулює формальну дійсність застережень про вибір 

права і не вимагає конкретної форми23. Відповідно... ст. 11 не має жодного 

значення у визначенні формальної дійсності угоди про вибір права за ст. 7» (§ 

111) [371, с. 39]. Таким чином, Пояснювальний звіт до Конвенції 1986 р. 

недвозначно вказує на те, що Конвенція 1986 р. жодних формальних вимог до 

угоди про вибір права не висуває, й така угода може бути вчинена як в усній, так 

і в письмовій формі.  

У документах ЄС, однак, підхід Гаазьких конвенцій запозичено не було, 

натомість було створено власний оригінальний спосіб регулювання цього 

питання на основі колізійних норм.  

                                                             
23 Йдеться про положення ч. 1 ст. 7 Конвенції 1986 р., що угода сторін про вибір права повинна бути ясною або 

чітко продемонстрованою умовами договору та поведінкою сторін, які розглядаються у своїй сукупності.  
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Римська конвенція 1980 р. (ч. 4 ст. 3) та Регламент Рим І (ч. 5 ст. 3) чітко 

відмежували форму угоди про вибір права як спосіб вираження та форму угоди 

про вибір права як спосіб оформлення (формальні вимоги).  

Порівняно з Римською конвенцією 1980 р. у Регламенті Рим І форма як 

спосіб вираження волі сторін на вибір певного права була дещо видозмінена, 

отримавши більшу конкретизацію. За Римською конвенцією 1980 р. вибір права 

має бути виражений або продемонстрований з розумною певністю (be expressed 

or demonstrated with reasonable certainty) умовами договору або обставинами 

справи (ч. 1 ст. 3), а за Регламентом Рим І вибір права має бути вчинений ясно 

або чітко продемонстрований (be made expressly or clearly demonstrated) 

умовами договору або обставинами справи  (ч. 1 ст. 3). Ця новела має на меті 

обмежити суддівську свободу в питанні з’ясування, чи обрали сторони право, у 

разі відсутності ясної домовленості між сторонами, що, в свою чергу, 

продиктовано наміром утвердження принципу правової визначеності (legal 

certainty).  

Що слід розуміти під словами «ясно або чітко продемонстрований», вирішує 

національний суд, який розглядає конкретну справу. Безумовно, орієнтири для 

оцінки тієї чи іншої ситуації визначає судова практика й доктрина, однак деякі з 

таких орієнтирів містить сам Регламент Рим І. Регламент Рим І врегулював 

взаємозв’язок одного фактора – вибору суду – з вибором права, який, як 

показала практика з часів застосування Римської конвенції 1980 р., найчастіше 

виступав в якості показника мовчазного вибору права тієї чи іншої держави [9, с. 

243]: угода сторін про надання одному або більшій кількості судів або 

трибуналів держав-членів виключної юрисдикції для вирішення спорів за 

договором має бути (should be) одним з факторів, що має враховуватися при 

з’ясуванні, чи вибір права було чітко продемонстровано (п. 12 Преамбули).  

Дія старого колізійного правила у вигляді латинської максими qui elegit 

juridice elegit jus (хто обирає суд, обирає право) є на сьогодні обмеженою, що 

пов’язано з тим, що у доктрині склалося вже уявлення про те, що природа угоди 

про вибір права та природа угоди про вибір суду є різними, і ці угоди є 
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незалежними одна від одної, так само як вони є незалежними від основного 

договору, в якому вони містяться (т. зв. принцип severability).   

Завважимо, що у положенні п. 12 Преамбули Регламенту Рим І про 

арбітражні угоди тут не йдеться, йдеться саме про угоди про вибір суду. 

Арбітражні суди були створені як альтернативний державним судам спосіб 

вирішення комерційних спорів, і якщо протягом більше ніж половини ХХ 

століття вони ще мали зв’язок з місцем свого розташування (у формі 

необхідності для арбітражу застосовувати право держави свого 

місцезнаходження – lex loci arbitri), то ближче до кінця ХХ століття остаточно 

утвердився принцип про те, що право, застосовне арбітражем, не пов’язано з 

місцезнаходження арбітражу [244, с. 21–26]. На противагу делокалізованому за 

своєю природою арбітражу вибір суду цілком логічно може вказувати на те, що 

сторони мали на увазі й вибір права держави, де знаходиться такий обраний суд  

183. Однак не всі вчені розділяють логічність та обґрунтованість такого 

підходу. Німецький дослідник В. Бер (Volker Behr) вважає, що сторони, які 

прогнозували можливість виникнення спору між собою і які обрали суд, який 

повинен буде розглядати такі спори, що можуть виникнути між сторонами у 

майбутньому, могли легко додати до угоди про вибір суду відповідне 

застереження про вибір права, якби вони дійсно мали намір обрати право 

держави суду [9, с. 243]. Попри такі альтернативні думки у науці практика 

продовжує ґрунтуватися на підході, що судді необхідно враховувати наявність 

вибору суду при з’ясуванні, чи було здійснено мовчазний вибір права.     

Звід (другий) колізійного права дозволяє сторонам робити конклюдентний 

вибір права 147, с. 383. 

В цілому доктрина наголошує на тому, що наявність угоди про вибір суду є 

лише одним з факторів, але не визначальним, які суд повинен брати до уваги при 

з’ясуванні питання, чи здійснено сторонами мовчазний вибір права. До інших 

факторів слід віднести використання під час укладення договору стандартної 

форми, про яку відомо, що вона підпорядковується певному праву, хоча в ній 

немає прямої вказівки на це; посилання в договорі на норми права тієї чи іншої 
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держави; вибір місця проведення арбітражу за умови, що арбітр повинен 

застосувати право місця проведення арбітражу тощо [206, с. 136].     

Що стосується форми як способу оформлення угоди, то такі вимоги 

закріплені у положенні разом з умовами матеріальної дійсності угоди та 

положеннями про правосуб’єктність сторін. Римська конвенція 1980 р. і 

Регламент Рим І поширюють на угоду про вибір права такі ж вимоги стосовно 

формальної дійсності як і до основного договору між сторонами24. Таким чином, 

формальні вимоги до основного договору та формальні вимоги до угоди про 

вибір права є ідентичними, і вони детально регламентовані в обох документах 

ЄС. Римська конвенція 1980 р. та Регламент Рим І не вирішують проблему 

формальних вимог до угоди про вибір права шляхом встановлення певної 

дозволеної або обов’язкової форми угоди про вибір права. Обидва документи 

вирішують це питання шляхом відсилання до певного правопорядку, який 

містить норми стосовно формальної дійсності угоди, а саме: 

 якщо сторони на час укладення договору знаходяться в одній і тій же 

країні, договір є формально дійсним, якщо він відповідає формальним 

вимогам права, яке регулює цей договір по суті (lex causae) або 

відповідно до права країни, де він укладений (lex loci actus) (ч. 1 ст. 9 

Римської конвенції 1980 р., ч. 1 ст. 11 Регламенту Рим І);    

 якщо сторони на час укладення договору знаходяться в різних країнах, 

договір є формально дійсним, якщо він відповідає формальним 

вимогам права, яке регулює цей договір по суті (lex causae) або 

відповідно до права будь-якої з цих країн (ч. 2 ст. 9 Римської конвенції 

1980 р.). У Регламенті Рим І це положення було а) уточнено і b) 

розширено в сторону охоплення ще більшої кількості правопорядків, 

які можуть регулювати питання формальної дійсності угоди. Так, 

договір, укладений між двома особами, які або агенти яких знаходяться 

                                                             
24 Існування та дійсність згоди сторін стосовно угоди про вибір права регулюється ст. 8 (матеріальна дійсність), 9 

(формальна дійсність) та 11 (недієздатність) Римської конвенції 1980 р. Аналогічне правило міститься в Регламенті 

Рим І: існування та дійсність згоди сторін стосовно угоди про вибір права регулюється ст. 10 (згода та матеріальна 

дійсність), 11 (формальна дійсність) та 13 (недієздатність). 
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в різних країнах на час укладення договору, є формально дійсним, 

якщо він відповідає формальним вимогам права, яке регулює цей 

договір по суті відповідно до цього Регламенту або відповідно до права 

будь-якої з країн, де на час укладення договору знаходиться будь-яка 

особа або її агент, або відповідно до права будь-якої з країн, де на той 

час будь-яка особа мала звичайне місце проживання (ч. 2 ст. 11 

Регламенту Рим І). Таким чином, прив’язку lex loci actus в силу 

перебування сторін у різних державах замінила інша прив’язка – lex 

personalis у формі права місця знаходження або права звичайного місця 

проживання особи. При цьому «в дію» можуть вступати будь-які 

прив’язки, що зумовлено необхідністю «підтримки» формальної 

дійсності угоди сторін про вибір права якомога більшим колом 

правопорядків;   

 якщо виходити з положення обох документів ЄС про те, що на питання 

формальної дійсності угоди про вибір права поширюються вимоги до 

формальної дійсності основного договору (ч. 4 ст. 3 Римської конвенції 

1980 р., ч. 5 ст. 3 Регламенту Рим І), то формальні вимоги до угоди про 

вибір права у договорах споживання мають регулюватися правом 

держави, де споживач має своє звичайне місце проживання (ч. 5 ст. 9 

Римської конвенції 1980 р., ч. 4 ст. 11 Регламенту Рим І). В офіційному 

коментарі до Римської конвенції 1980 р. пояснень стосовно форми 

угоди про вибір права у договорах споживання немає, однак доктрина 

(наприклад, Ж. С. Танг (Z. S. Tang)) підтримує точку зору, що вимоги 

до форми договору споживання поширюються і на вимоги до форми 

угоди про вибір права у таких договорах. Окрім того, що це правило є 

вираженням загального правила про поширення формальних вимог, що 

висуваються до основаного договору, на угоду про вибір права, це 

також зумовлено наміром законодавця захистити споживача у разі, 

якщо, наприклад, право держави звичайного місця проживання 
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споживача висуває особливі формальні вимоги до електронних 

договорів або взагалі такі договори в електронній формі не визнає.   

Підхід, закріплений у Римській конвенції 1980 р. та Регламенті Рим І, як 

відзначають коментатори 384, с. 29, став компромісом між принципом favor 

negotii (сприяння торгівлі) і дотриманням формальних вимог.  

Разом з цим варто відзначити, що підхід документів ЄС піддається критиці з 

боку ряду європейських науковців. Наприклад, П. Манковскі (Peter Mankowski), 

оцінюючи відповідні положення Римської конвенції 1980 р.25, вважає, що 

положення ч. 1 ст. 3 превалюють над положенням ч. 4 ст. 3 Римської конвенції, 

саме тому для дії відсилочної норми ч. 4 ст. 3 просто немає місця, адже ч. 1 ст. 3 

повністю вирішує питання форми угоди про вибір права [179, с. 77], тобто він 

вважав, що у положенні про те, що вибір права має бути виражений або 

продемонстрований з розумною певністю умовами договору або обставинами 

справи, вже врегулювано і питання формальних вимог, а, в свою чергу, з цього 

положення випливає, що конкретної обов’язкової форми до угоди про вибір 

права не передбачено, і вибір права може бути вчинений в будь-якій формі, як в 

усній, так і в письмовій. Така позиція розділяється в одному, як зазначає А. 

Асосков, з провідних коментарів до Федерального закону про міжнародне 

приватне право Швейцарії 1987 р.: «Оскільки перше речення ч. 2 ст. 11626 

вимагає лише, щоб угода про вибір права була явно вираженою або прямо 

витікала з договору або обставин справи, має місце гадана відмова від 

додаткових вимог щодо форми угоди про вибір права… У зв’язку з цим слід 

прийти до висновку, що ст. 116 вичерпно регулює питання про форму і в іншому 

для угоди про вибір права – незалежно від вимог до форми основного договору – 

передбачений принцип свободи форми… Відповідно зобов’язальний статут і 

право місця укладення договору не беруться до уваги в частині питання про 

форму угоди про вибір права» [179, с. 56]. Отже, на думку деяких науковців, 

положення про спосіб вираження угоди про вибір права, передбачене у Римській 

                                                             
25 На час висловлення ним своєї позиції Регламент Рим І ще не існував.   
26 2 Вибір права має бути виражений у явній формі або має однозначно витікати з договору або обставин справи. В 

іншому вибір права регулюється обраним правом. 
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конвенції 1980 р. та Регламенті Рим І, є таким, що вже містить у собі відповідь 

на питання про формальні вимоги до угоди про вибір права, з чого випливає, що 

угода про вибір права не підпорядковується жодним формальним вимогам і 

може бути вчинена як усно, так і письмово.  

Чимало вчених підтверджують, що угода про вибір права морже бути 

вчинена усно [9, с. 242; 77, с. 1511]. Разом з тим усні угоди про вибір права є 

рідкісними у сучасній практиці, принаймні, вони є рідкісним явищем у судовій 

практиці [148, с. 226]. 

На нашу думку, попри таку цілком конструктивну критику положень 

Римської конвенції 1980 р. та Регламенту Рим І щодо форми угоди про вибір 

права, Римська конвенція 1980 р. і Регламент Рим І ясно і однозначно вирішили 

питання форми угоди про вибір права шляхом поширення положень щодо форми 

основного договору на форму угоди про вибір права. Такий підхід, які б у нього 

не були вади, сприяє правовій визначеності, що є важливими для комерсантів.  

Конвенція Мехіко вказує, що вибір права має бути ясним (express), або, якщо 

немає ясної угоди, очевидним (evident), виходячи з поведінки сторін та умов 

договору, які мають бути оцінені у сукупності (ч. 1 ст. 7). У ст. 13, присвяченій 

питанням формальної дійсності договору, угода про вибір права не згадується. 

Звідси можемо зробити двоякі висновки: або питання про форму угоди про вибір 

права знаходиться поза сферою застосування Конвенції Мехіко, або Конвенція 

Мехіко не встановлює жодних формальних вимог до угоди про вибір права, 

вимагаючи лише, аби ця угода була ясною або очевидною, що має випливати з 

поведінки сторін та умов договору.  

На нашу думку, розробники Конвенції Мехіко вирішили «опустити» 

регулювання питання формальних вимог до угоди про вибір права. Такий 

висновок ми робимо на підставі граматичного аналізу положень ст. 13 Конвенції 

Мехіко (присвячена формальним вимогам до договору) й ст. 7 (присвячена 

автономії волі сторін), де на означення поняття угоди сторін про вибір права 

використовується поняття “agreement on selection” та “selection” (іспанською 

мовою “acuerdo sobre elección” та “elección”), а на означення (основного) 
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договору між сторонами – поняття “contract” (іспанською мовою “contrato”)27. 

У ст. 13 фігурує лише поняття (основного) договору (“contract”, “contrato”), а у 

ст. 7 – поняття угоди сторін про вибір права (“agreement on selection” та 

“acuerdo sobre elección”) та договору (“contract”, “contrato”), що дає підстави 

вважати, що формальні вимоги ст. 13 не поширюються на угоди про вибір права.  

У коментарях до Конвенції Мехіко йдеться лише про те, що слід розуміти під 

поняттям «ясний» та «очевидний», виходячи з поведінки сторін та умов 

договору, вибір права [165, с. 7], при цьому про формальні вимоги до угоди про 

вибір права не вказується.  

На підставі цього можна зробити висновок, що формальні вимоги до угоди 

про вибір права регулюються національним законом. Закон якої держави 

регулюватиме це питання, очевидно, залежатиме від вимог закону держави суду.          

У документах СНД питання форми договору визначається за законодавством 

місця її здійснення. З тексту неясно, чи застосовується це положення в тому 

числі до форми угоди про вибір права, чи воно застосовується виключно до 

основного договору. Судова практика та доктрина не дають відповіді на це 

питання. На нашу думку, положення про те, що форма угоди визначається за 

законодавством місця її здійснення, не поширюється на форму угоди про вибір 

права, і на питання про форму угоди про вибір права відповідей в Угоді 1992 р., 

Мінській конвенції 1993 р. та Кишинівській конвенції 2002 р. немає. По-перше, 

на такий висновок наштовхує загальний контекст ст. 11 Угоди 1992 р. (перелік 

прив’язок, які вказують на застосовне право у різних правовідносинах), ст. 39 

Мінської конвенції 1993 р. і ст. 42 Кишинівської конвенції 2002 р. (форма угод у 

розділі «Майнові правовідносини»). По-друге, підпорядкування вимог до форми 

угоди про вибір права праву держави місця вчинення угоди є нелогічним і може 

сприяти визнанню цієї угоди недійсною28.  

                                                             
27 Хоча офіційними мовами ОАД є іспанська, англійська, французька та португальська мови, міжнародно-правові 

документи вчиняються двома офіційними мовами – англійською та іспанською.  
28 У зв’язку з цим відзначимо, що застосування в частині форми угоди виключно прив’язки lex loci actus не 

відповідає сучасним законодавчим підходам, які ґрунтуються на принципові favor negotii. Законодавець повинен 

був би передбачити декілька альтернативних прив’язок для того, щоб максимально підтримати дійсність угоди з 

точки зору формальних вимог: lex causae, прив’язка, за якою форма угоди регулюється правом, що застосовується 

до змісту угоди, lex loci actus і право місця проживання будь-якої зі сторін угоди або інші можливі прив’язки. У 
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8) Можливість зміни раніше обраного права. Обране право може бути 

змінено сторонами в будь-який час, однак при цьому мають бути виконані дві 

умови: вибір іншого права не повинен впливати на формальну дійсність 

договору між сторонами, а також на права третіх осіб.  

Це правило було сформульовано у Конвенції 1986 р.: сторони можуть в будь-

який час погодитися підпорядкувати договір в цілому або в частині праву, 

іншому ніж те, що регулювало його раніше, незалежно від того, чи право, що 

раніше регулювало договір, було обрано сторонами. Будь-які зміни сторонами 

застосовного права після укладення договору не впливають на формальну 

дійсність угоди або права третіх осіб (ч. 2 ст. 7). Оскільки обране сторонами 

право регулює всі аспекти договору, в т. ч. його формальну дійсність, вибір 

нового права не повинен спричиняти втрату чинності договору між сторонами з 

підстав його формальної недійсності на основі нового обраного права. Що 

стосується прав третіх осіб, то зміна обраного права не повинна мати негативний 

ефект на такі права, іншими словами, не повинна порушувати їх.             

Це правило було відображено у Римській Конвенції 1980 р. (ч. 2 ст. 3), у 

Регламенті Рим І (ч. 2 ст. 3), а також у Конвенції Мехіко (ст. 8). У документах 

СНД це правило відображення не знайшло, оскільки у них закріплено саме лише 

право сторін обирати право, всі ж інші питання регулюються національним 

законом тієї чи іншої держави.    

9) Формулювання загальноприйнятої правової термінології на 

міжнародному та національному рівні. В ході уніфікації правил, що 

регулюють принцип автономії волі сторін, була сформульована певна правова 

термінологія, яка згодом стала загальноприйнятою. Йдеться про такі поняття, як  

«право» (law), «публічний порядок» (public policy (ordre public)) та «імперативні 

норми» (mandatory rules).  

У Конвенції 1955 р. і Конвенції 1978 р. вжито поняття «внутрішнє право» 

(французькою мовою la loi interne, англійської мовою internal law). Це поняття є 

                                                                                                                                                                                                                
зв’язку з цим підходи до регулювання форми угоди, що міститься в Угоді 1992 р., Мінській конвенції 1993 р. та 

Кишинівській конвенції 2002 р., є на сьогодні дещо застарілими. 
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синонімом поняття «національне право», і, скоріш за все, розробники вжили 

його для того, щоб підкреслити, що сторони мають право обирати лише 

державне право. Однак у Конвенції 1986 р. вже фігурує поняття «право»: договір 

купівлі-продажу регулюється правом (law), обраним сторонами (ч. 1 ст. 7). У 

Пояснювальному звіті до Конвенції 1986 р. не міститься коментарів щодо 

причини заміни поняття «внутрішнє право» на поняття «право». На нашу думку, 

цьому посприяло використання у Римській конвенції поняття «право» (ч. 1 ст. 3), 

а також вже утверджений у міжнародному комерційному арбітражі принцип, що, 

як правило, право, яке обирають сторони, є матеріальним правом країни, без 

включення до його складу колізійних норм. 

Застереження про публічний порядок оберігає основи національного 

правопорядку, механізм його дії полягає в тому, що у застосуванні обраного 

сторонами права може бути відмовлено судом, якщо наслідки застосування 

обраного сторонами права суперечать публічному порядку держави суду. Це 

правило передбачено у всіх Гаазьких конвенціях (ст. 6 Конвенції 1955 р., ст. 17 

Конвенції 1978 р., ст. 18 Конвенції 1986 р.), у документах ЄС, а також у 

Конвенції Мехіко.  

Що стосується категорії «імперативних норм», то серед Гаазьких конвенцій 

вона була закріплена лише у Конвенції 1978 р. (ст. 16). Згодом ця категорія була 

запозичена та деталізована у документах ЄС та Конвенції Мехіко.  

10) При виборі сторонами права колізійні норми, як правило, не 

включаються в обсяг обраного права. Це класичне правило обґрунтовано 

принципом правової визначеності, який передбачає, що сторони обирають певне 

право для того, щоб бути упевненими, що їх правовідносини регулюватиме 

конкретне право. Колізійні норми, натомість, можуть відіслати сторони до 

іншого, неочікуваного або небажаного для них для них правопорядку.        

Таким чином, Гаазькими конвенціями були вироблені основні універсальні 

правила автономії волі сторін, які лягли в основу регіональних уніфікацій, що 

мали місце в Європі (ЄС), Америці (ОАД) та пострадянському просторі (СНД). 
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В свою чергу, на регіональному рівні ці правила були певною мірою деталізовані 

або видозмінені.  

11) Принцип «розщеплення» договору. Римська конвенція 1980 р. стала 

першим документом, що запровадив, як її називає проф. А. С. Довгерт, т. зв. 

«юридичну біотехнологію» 213, с. 14, відому як dépeçage, тобто розщеплення 

правочину, коли одна його частина підпорядкована одному праву, а друга – 

іншому праву (ч. 1 ст. 3). На сьогодні dépeçage є поширеним принципом, 

передбаченим у багатьох міжнародних договорах – Конвенції Мехіко (ст. 8), 

Римській конвенції (ч. 1 ст. 3), Регламенті Рим І (ч. 1 ст. 3) та національних 

правових актах. 

12) Принцип незалежності (автономності) угоди про вибір права від 

основного договору є спорідненим з принципом незалежності угоди про вибір 

суду та арбітражної угоди (застереження) від основного договору і зводиться, до 

того, що недійсність основного договору не породжуватиме недійсність угоди 

про вибір права і навпаки. Попри «такий, що обслуговує» характер угоди про 

вибір права, вона є самостійним правочином (договором). 

13) Коло питань, які регулюватиме право, обране сторонами до договору, 

або сфера застосування права, обраного сторонами (зобов’язальний статут 

договору) 262, с. 211, на сьогоднішній день включає:  

 дійсність договору між сторонами; 

 тлумачення договору;  

 права та обов’язки сторін за договором; 

 виконання договору; 

 наслідки невиконання або неналежного виконання договору; 

 припинення договору; 

 наслідки недійсності договору; 

 відступлення права вимоги та переведення боргу за договором; 

 позовна давність.  
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Такий перелік передбачають, зокрема, ч. 1 ст. 35 і ч. 1 ст. 47 Закону про 

МПрП. Коментатор (О. Ю. Серьогін) цього положення вважає, що перелік 

питань, включених до зобов’язального статуту, не є вичерпним 262, с. 212, 

пояснюючи свій висновок загальновизнаними у світі стандартами регулювання 

меж зобов’язального статуту. Дійсно, положення Римської конвенції 1980 р. (ч. 1 

ст. 10) та Регламенту Рим І (ч. 1 ст. 12) у частині переліку питань, що входять до 

сфери застосування обраного права, містять такі формулювання: «право, що 

застосовується до договору… регулює зокрема (in particular)», що вказує на те, 

що перелік питань зобов’язального статуту не є вичерпним. У тексті Конвенції 

1986 р. також вжито «зокрема» (in particular) (ст. 12); а у Конвенції Мехіко (ст. 

14) замість «зокрема» вжито «головно» (англ. principally, ісп. principalmente), що 

також підкреслює невичерпність переліку. 

Перелік питань зобов’язального статуту може збільшуватися або 

зменшуватися залежно від підходів тієї чи іншої юрисдикції, але базовий набір – 

(1) тлумачення договору; (2) права та обов’язки сторін; (3) виконання договору; 

(4) наслідки невиконання договору; (5) наслідки недійсності (сюди ж включаємо 

нікчемність) договору; (6) позовна давність – є незмінним.   

Дійсність договору передбачає дотримання ряду умов (законність договору, 

тобто він не має суперечити закону в широкому значенні цього слова, інтересам 

держави і суспільства, його моральним засадам; особи, які укладають договір, 

повинні мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; вільне волевиявлення 

сторін при укладенні договору; договір має вчинятися у належній відповідно до 

закону формі; договір має бути спрямований на реальне настання правових 

наслідків, що обумовлені ним29), не всі з яких регулюються правом, обраним 

сторонами.  

Універсальним є правило, що питання цивільної правоздатності та 

дієздатності належить до особистого статуту (закону) особи, і сторони не 

можуть підпорядкувати ці питання обраному ними правопорядку (п. 1 ст. 5 

Конвенції 1955 р., п. а) ст. 2 Конвенції 1978 р., п. а) ст. 5 Конвенції 1986 р., п. а) 

                                                             
29 У праві України ці вимоги вказані у ст. 203 Цивільного кодексу України.  
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ч. 2 ст. 1 Римської конвенції 1980 р., п. а) ч. 2 ст. 1 Регламенту Рим І, п. а) ст. 5 

Конвенції Мехіко); крім того, питання матеріальної та процесуальної 

правоздатності та дієздатності регулюються різними правопорядками – lex 

personalis у формі lex patriae або lex domicilii та lex fori відповідно.  

Сторони не можуть обрати право до форми договору (п. 1 ст. 5 Конвенції 

1955 р., п. а) ст. 2 Конвенції 1978 р., п. а) ст. 5 Конвенції 1986 р.), це питання 

регулюється іншим правопорядком, який традиційно визначається за допомогою 

колізійної прив’язки lex loci actus, хоча це правило застосовується не в усіх 

правових системах. Наприклад, в ЄС прийнято дещо інший підхід: формальні 

вимоги до договору можуть регулюватися кількома правопорядками: правом, 

яке регулює договір по суті відповідно до конвенції (регламенту) або правом 

місця вчинення договору, або правом постійного місця проживання будь-якої зі 

сторін на час укладення договору (ст. 9 Римської конвенції 1980 р., ст. 11 

Регламенту Рим І). Мета закріплення законодавцем кількох правопорядків 

полягає в тому, щоб надати максимальну кількість опцій для підтримки 

дійсності договору у питанні форми. Достатньо, щоб договір відповідав 

формальним вимогам права будь-якої з держав, перелічених у положенням 

Регламенту Рим І (або Римської конвенції 1980 р. для тих країн, які 

продовжують її застосовувати), щоб договір був формально дійсним.  

Підбиваючи підсумки, можна говорити про те, що на сьогоднішній день 

сформовано певний універсальний стандарт принципу автономії волі сторін у 

міжнародних комерційних договорах, сформований великою мірою в процесі 

уніфікації регулювання договірних зобов’язань у цивільних і торговельних 

справах в рамках ЄС. Цей стандарт являє собою сукупність правил регулювання 

принципу автономії волі сторін, які отримали загальне визнання і широке  

застосування: 

1) принцип автономії волі сторін є базовим принципом регулювання 

договірних відносинах комерційного характеру;  

2) у договірних відносинах комерційного характеру сторони можуть 

обирати застосовне право на свій розсуд, при цьому вони не 
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зобов’язані обґрунтовувати наявність певного зв’язку (суттєвого або 

розумного, або тісного) між обраним правом та своїм договором та/або 

самими сторонами (їх національністю);  

3) абсолютна більшість юрисдикцій не визнає на сьогоднішній день вибір 

сторонами недержавного права в якості застосовного до договору 

права; недержавне право може застосовуватися державними судами 

або як додаткове джерело права, в частині, в якій воно не суперечить 

(національному) праву, що застосовується до договору, або як джерело 

тлумачення певних понять договору; з іншого боку, сторони можуть 

обирати недержавне право, наприклад Принципи УНІДРУА, загальні 

норми договірного права тощо, але вони повинні бути свідомими, що 

при зверненні до державних судів вибір недержавного права не 

визнаватиметься і застосовуватиметься лише як додатковий до 

основного правопорядку інструмент регулювання договору. У такому 

випадку суд визначить застосовне до договору право на підставі 

принципу найбільш тісного зв’язку або на підставі конкретних 

колізійних прив’язок. Однак якщо сторони звертатимуться до 

арбітражного суду, вибір недержавного права визнаватиметься, і право, 

обране сторонами, застосовуватиметься арбітражним судом при 

вирішенні спору; при цьому рішення, винесене арбітражним судом на 

підставі таких норм, визнаватиметься у національних юрисдикціях і не 

зможе бути скасованим чи таким, у визнанні та виконанні якого 

відмовляється, на підставі того, що воно винесено арбітражем із 

застосуванням недержавного права;  

4) lex limitatis принципу автономії волі сторін виступають 

(над)імперативні норми права держави суду, рідше – держави, яка має 

тісний зв’язок із правовідносинами сторін, а також застереження про 

публічний порядок держави суду; у певних видах договорів (договорах 

споживання, трудових договорах) lex limitatis принципу автономії волі 
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сторін полягає у можливості обрання застосовного права лише серед 

певного кола правопорядків; 

5) сторони можуть змінювати обране право у будь-який час, за умови, що 

це не порушує права третіх осіб та не спричиняє недійсність договору 

між сторонами з формальних підстав;  

6) сторони можуть обирати різні правопорядки до різних частин 

договору.   
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1.2.  Уніфікація soft law та матеріально-правове регулювання договірних 

зобов’язань як передумова створення Гаазьких Принципів 

Паралельно з уніфікаційним процесом шляхом створення міжнародно-

правових договорів, який уособлював традиційний підхід, що породжує, як його 

називає чеська дослідниця Л. Червенкова (Lenka Červenková), «тверде право» 

(hard law), відбувалася уніфікація шляхом створення норм «м’якого права» (soft 

law) у вигляді загальних принципів (наприклад, Принципи міжнародних 

комерційних договорів УНІДРУА) та модельних законів (наприклад, Модельний 

закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговельний арбітраж), що представляють 

альтернативний традиційному підхід [19, с. 8, 12]. Уніфікація soft law 

відбувалася як в інституційних рамках, тобто в рамках уповноважених на те 

міжнародних організацій (ЮНСІТРАЛ та УНІДРУА), так і в приватних колах – у 

дослідницьких інститутах і в рамках неформальних об’єднань вчених-

колізіоністів (наприклад, Комісія з європейського договірного права в ЄС 196; 

Центр транснаціонального права (CENTRAL) при Кельнському університеті, 

Німеччина30; Фундація Фернандо Фуейо Ланері (Fundación Fernando Fueyo 

Laneri) в Аргентині31) тощо. Інколи таку уніфікацію називають ще приватно-

правовою уніфікацією [205, с. 26].  

Процес створення норм м’якого права розпочався як один зі способів 

уніфікації в рамках спеціалізованих міжнародних організацій – УНІДРУА, 

ЮНСІТРАЛ, Міжнародної торгової палати тощо, яка повинна була йти 

паралельно з традиційною уніфікацією і мала на меті передусім гармонізацію 

національних законодавств; крім того, до цього виду уніфікації вдавалися у разі, 

коли укладення міжнародного договору не було можливим в силу наявності 

багатьох суперечностей між різними державами й у разі неможливості 

досягнення згоди між ними з приводу тих чи інших питань.  

Традиційно уніфікація правил, що регулюють договірні відносини, зокрема 

уніфікація норм, що регулюють принцип автономії волі сторін, відбувалася 

                                                             
30 Див. https://www.trans-lex.org/team_ID20/. 
31 Див. http://fundacionfueyo.udp.cl/.  

https://www.trans-lex.org/team_ID20/
http://fundacionfueyo.udp.cl/
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шляхом створення міжнародно-правових договорів (конвенцій), однак з 1990-х 

років уніфікаційні проекти були завершені, уступивши місце проектам 

уніфікації soft law. Це стало, на нашу думку, наслідком, кількох факторів.  

По-перше, очевидно, що відбулося «насичення» сфери договірного права 

достатньою кількістю міжнародних договорів, які створили певне 

функціональне правове поле, до якого держави призвичаїлися, яке вони 

прийняли і яке вони міняти, як показує практика, не хочуть. У 2012 р. Швейцарія 

виступила в ЮНСІТРАЛ з пропозицією щодо створення документа, можливу 

форму якого уточнено не було, який би регулював загальні питання договірного 

права 361, с. 7. У пропозиції були висвітлені усі надбання уніфікації станом на 

2012 р., в т. ч. інструменти, створені за результатами недержавної уніфікації, а 

також сучасні проблеми міжнародної торгівлі у зв’язку з відсутністю 

інструмента, який би регулював загальні питання договірного права 361, с. 7.  

На своїй 45 сесії (25 червня – 6 липня 2012 р.) у відповідь на пропозицію 

Швейцарії ЮНСІТРАЛ зауважила, що невідповідність (англ. inadequate, тобто 

такий, що не відповідає потребам) інструментів, які існують, на практиці не є 

очевидною, а пропозиція Швейцарії видається дещо неясною та занадто 

амбіційною, крім того, такий проект може бути занадто обтяжливим з точки зору 

людських та фінансових ресурсів. В той же час було підкреслено, що існування 

прогалин у міжнародно-правовому регулюванні зумовлено виключно тим, що 

держави не готові прийти до взаємної згоди у певних питаннях. У зв’язку з цим 

було вирішено не братися за такий проект, принаймні не в цей час (п. 130) 355, 

с. 31. Зрештою, ЮНСІТРАЛ запропонувала організувати симпозіуми та інші 

зустрічі, в тому числі на регіональному рівні та в межах наявних ресурсів, 

підтримуючи тісне співробітництво з УНІДРУА та іншими зовнішніми 

сторонами, з метою отримання подальшої інформації, яка допоможе в оцінці 

бажаності та «виконуваності» можливої майбутньої роботи в сфері загального 

договірного права на майбутній, тобто 46 сесії (п. 132). В той же час чимало 

делегатів наполягали на тому, що пріоритет має бути наданий роботі 
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ЮНСІТРАЛ в інших сферах, зокрема у сфері мікрофінансування; а ряд делегатів 

висловився проти подальшої роботи у сфері загального договірного права (п. 

132) 355, с. 32. 

Під час 46 сесії (8 – 26 липня 2013 р.) у доповіді ЮНСІТРАЛ було вказано 

лише, що обговорення тривають (п. 314 – 315) [356, с. 70-71]. На 47 сесії (7 – 18 

липня 2014 р.) питання про роботу в сфері договірного права взагалі не 

підіймалося [357]. На 48 сесії ЮНСІТРАЛ (29 червня – 16 липня 2015 р.) було 

схвалено новий інструмент, створений в рамках Гаазької конференції – Гаазькі 

Принципи, й було рекомендовано використовувати його у відповідних випадках 

судами й арбітражами (п. 238 – 240) [358, с. 45–46]. Крім того, була підкреслена 

необхідність у роботі з координації одноманітного тлумачення текстів у сфері 

міжнародної торгівлі (п. 328 – 329).    

У лютому 2016 р. Гаазька конференція висунула пропозицію про співпрацю 

у сфері міжнародного комерційного договірного права (з акцентом на купівлю-

продаж) у формі створення зусиллями ЮНСІТРАЛ, УНІДРУА та Гаазької 

конференції пояснювального тексту з міжнародного комерційного договірного 

права (з акцентом на купівлю-продаж) 362, с. 2. Запланований документ 

носитиме учбовий і практичний характер, він міститиме аналіз існуючих текстів, 

забезпечуватиме їх узгодженість на основі виявлення взаємозв’язку між ними, а 

також узагальнюватиме їх положення, в тому числі шляхом з’ясування, чи мали 

тексти документів з міжнародного комерційного договірного права обмежений 

успіх, або вони були замінені більш новими документами, і, що важливо, такий 

документ не вимагатиме нової роботи у правотворчій сфері 362, с. 4–5. Варто 

відзначити, що практика створення таких посібників (керівництв), які 

розкривають механізми дії конвенції, тлумачать її певні положення, є відносно 

новим віянням у роботі уніфікаційних центрів, і на сьогодні вона широко 

поширена, наприклад, в рамках Гаазької конференції32.  

                                                             
32 Наприклад, Практичний посібник про дію Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, 

виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей 1996 р. (2014); 

Практичний посібник для соціальних працівників, які працюють за Конвенцією про міжнародне стягнення 
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На 49 сесії ЮНСІТРАЛ (27 червня – 15 липня 2016 р.), а також на 50 сесії 

ЮНСІТРАЛ (3 – 21 липня 2017 р.) питання про роботу в сфері договірного права 

не підіймалося, йшлося натомість про посилення роботи у напрямку 

одноманітного тлумачення та застосування текстів ЮНСІТРАЛ (розділ Х 

доповіді 49 сесії  [359, с. 57] та розділи ХІІ, ХІІІ доповіді 50 сесії [360, с. 57]), а 

також про підготовку документа-довідника у сфері міжнародного комерційного 

договірного права (з акцентом на купівлі-продажу) (п. 333 розділу ХІV доповіді 

50 сесії [360, с. 63–64]).  

Очевидно, ідея створення уніфікаційного акта у сфері договірного права 

залишена, принаймні на сьогоднішній день.  

На часі – вдосконалення існуючих текстів універсальних документів з 

міжнародного договірного права шляхом створення пояснювального тексту, 

який би тлумачив положення цих документів – Віденської конвенції 1980 р., 

Принципів УНІДРУА та Гаазьких Принципів. Це зумовлено, зокрема, 

прагненням міжнародних правотворчих організацій уникнути фрагментації 

міжнародно-правового регулювання, яке є неминучим, коли в одній сфері 

правового регулювання існує декілька правових полів, що не взаємодіють між 

собою або лише частково накладаються одне на одне.  

Р. Соріель (Renaud Sorieul), директор Департаменту міжнародного торгового 

права офісу з правових питань ООН і секретар ЮНСІТРАЛ, коментуючи стан 

уніфікації на сьогоднішній день, вказав, що на повістці дня стоїть «шліфування», 

а також, де це необхідно, спроба реанімувати, надати «друге життя» або 

«популяризувати» існуючі конвенції, які або не ратифіковані взагалі, або не 

застосовуються широко, як, наприклад, Конвенція ООН про позовну давність у 

міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р. або Конвенція ООН про 

використання електронних повідомлень у міжнародних договорах 2005 р. [306], 

крім того, важливою залишається гармонізація національних законодавств, 

особливо у питаннях, де досягнень поки що не стільки, скільки було би, 

                                                                                                                                                                                                                
аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 р. (2014); Практичний посібник щодо використання 

Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 р. (2013). 
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наприклад, за умови поширення серед більшої кількості юрисдикцій Типового 

закону ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю 1996 р.     

По-друге, є регіони, де традиційна уніфікація у формі створення 

міжнародних договорів у сфері договірного права «не працює», тобто де вона 

фактично відсутня: йдеться про країни Африки, Південну та Північну Америки 

(в рамках ОАД), а також про регіон Азії (АСЕАН).     

Уніфікація у Північній Америці, більшість країн якої належать до системи 

загального права, та Південній (Латинській) Америці в частині договірного 

права і, зокрема, принципу автономії волі сторін фактично відсутня.  

По-перше, Канада і США традиційно беруть дуже обмежену участь у 

міжнародно-правових документах ОАД з МПрП33. В принципі країнам англо-

американської системи права не властиво укладати міжнародні договори у сфері 

МПрП, як це прийнято, скажімо, у країнах романо-германської 

(континентальної, або цивільної) системи права, адже для них основою права 

завжди був прецедент, тобто судове рішення, а не закон у формі внутрішнього 

або міжнародного нормативно-правового акта 143, с. 11.  

По-друге, ставлення до принципу автономії волі сторін у країнах ОАД на 

сьогодні ще далеке від гомогенності: у США, наприклад, до сих пір в більшості 

штатів вимагається наявність суттєвого зв’язку між правом, обраним сторонами, 

та договором або сторонами [379, с. 5], хоча ця концепція й перебуває сьогодні у 

стані трансформації. Країни Латинської Америки у більшості своїй не 

сприймають принцип автономії волі сторін 161; 305 і не дозволяють на 

законодавчому рівні сторонам здійснювати вибір іноземного права. Лише окремі 

латиноамериканські держави визнають автономію волі сторін у міжнародних 

договірних відносинах (Парагвай, Венесуела, Перу, Чилі, Еквадор 3, Колумбія 

393, віднедавна Домініканська Республіка [332]).  

Конвенція Мехіко була спробою змінити такий стан речей й уніфікувати 

правила щодо принципу автономії волі сторін в ОАД. Очевидно, що Конвенція 
                                                             
33 Канада стала державою-членом ОАД у 1990 р. й до сих пір не ратифікувала жодного міжнародно-правового 

документа, а США ратифікували лише Міжамериканську конвенцію про арбітраж, Міжамериканську конвенцію 

про судові доручення 1975 р. та Протокол до неї 1979 р.  
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Мехіко не була документом, в якому продовжувалися і розвивалися правові 

традиції, що почали оформлюватися чи вже склалися в латиноамериканському 

регіоні, вона була спробою не уніфікації тих правил, які регулюють принцип 

автономії волі сторін, що вже існували в тій чи іншій формі в різних 

національних державах, вона стала спробою уніфікації шляхом створення 

єдиних, нових для всіх правил, які регулюють принцип автономії волі сторін, що 

мали неспецифічний для більшості держав регіону характер. Попри це 

Конвенція Мехіко відіграла і продовжує відігравати роль потужного інструмента 

гармонізації національних законодавств [386, с. 18–19]. Останні законодавчі 

зміни у деяких латиноамериканських країнах вказують на те, що Конвенція 

Мехіко має великий потенціал як керівництво, як модельний закон для 

законодавців, що матимуть прагнення модернізувати свій національний закон. 

Наведемо деякі приклади.  

На Кубі, в рамках політики декомунізації, 1 листопада 2012 р. було прийнято 

Декрет-Закон № 304 «Про економічні договори» (Decreto-Ley 304 “De la 

Contratación Económica”), який будується частково на Принципах УНІДРУА. 

8 травня 2014 р. у Панамі прийняли новий закон – Закон № 7, що приймає 

Кодекс з міжнародного приватного права (надалі – Закон № 7) [333], який 

замінив Кодекс Бустаманте, що діяв у Панамі з 1928 р. Закон № 7 встановлює 

певні передумови для реалізації сторонами права обрати певний правопорядок: 

застосовне право повинно мати економічний зв’язок з угодою або походити від 

закону, відомого сторонам (ст. 75). Дозволяється dépeçage, але тільки якщо це 

дозволяє правова природа договору між сторонами, і кожен правопорядок має у 

такому випадку регулювати певну конкретну частину (зобов’язання) договору; 

обирати різне право до різних частин договору не можна, якщо це перешкоджає 

виконанню договору або вчинено з метою обходу закону на шкоду іншій особі.  

Іншими обмеженнями автономії волі у міжнародних договорах виступають 

публічний порядок та обхід закону (ст. 77).    

15 жовтня 2014 р. у Домініканській Республіці було прийнято Закон № 544-

14 з міжнародного приватного права (надалі – Закон № 544-14) [332], акт 
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широкої сфери застосування: від питань загального характеру до визнання і 

виконання іноземних судових рішень, який, серед іншого, запровадив автономію 

волі сторін з її головними сучасними атрибутами: dépeçage; розмежування угод 

про вибір права та угод про вибір суду; можливість сторін змінити обране право 

у майбутньому; можливість обирати право у трудових договорах та договорах 

споживання за умови, що більш слабка сторона у таких договорах не матиме 

рівень захисту, менший за той, що надається їй країною її постійного 

проживання. Закон № 544-14 розмежовує домініканський (внутрішній) 

публічний порядок та міжнародний публічний порядок (п. 2, 3 ст. 7), що 

зроблено в дусі рекомендацій Асоціації міжнародного права [385, с. 2; 382, с. 6]. 

Закон № 544-14 передбачає, що при відсутності вибору права сторонами суд 

братиме до уваги всі об’єктивні та суб’єктивні елементи, що випливають з 

договору, з метою визначення права держави, з якою договір найбільш тісно 

пов’язаний; а також загальні принципи міжнародного комерційного права, 

прийняті міжнародними організаціями (ст. 61). Крім того, застосуванню 

підлягають, у відповідних випадках, норми, звичаї та принципи міжнародного 

комерційного права, а також загальноприйняті комерційні узвичаєння та 

практики (ст. 61, § 2). Це положення не стосується безпосередньо принципу 

автономії волі сторін, однак ми його згадуємо тому, що, по-перше, воно прямо 

інспіроване положеннями ч. 2 ст. 9 й ст. 10 Конвенції Мехіко, що говорить про 

те, що Конвенція Мехіко слугує в якості керівництва і моделі для національного 

законодавця регіону, а відтак називати її «мертвим» міжнародно-правовим 

інструментом не можна, по-друге, у положеннях ст. 61 Закону № 544-14 

закріплений обов’язок судді застосовувати недержавні норми права при 

визначенні застосовного до договору між сторонами правопорядку. Це, на нашу 

думку, важливий крок на шляху до визнання недержавних норм права в цілому, 

а також до їх визнання, у перспективі, в якості норм, які сторони зможуть 

обирати в якості застосовного до договору права.   

У 2014 р. з прийняттям Цивільного та комерційного кодексу нації [318] 

закінчився процес реформування МПрП Аргентини. У цьому кодексі 
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передбачена можливість для сторін обирати право, яке регулюватиме договір в 

частині його дійсності, виду, наслідків, прав та обов’язків (ст. 2651).  

Модернізація законодавства з МПрП у державах латиноамериканського 

регіону вказує на те, що «крига скресає», і принцип автономії волі сторін 

починає визнаватися у все більшій кількості держав регіону.  

В світлі цього у Міжамериканському юридичному комітеті ОАД постало 

навіть питання перегляду Конвенції Мехіко [375, с. 4]: було вирішено 

підготувати опитувальники [363, с. 79–91], які мають бути вручені державам, 

вченим і практикам з метою отримання інформації, чи є серед держав-членів 

ОАД інтерес у перегляді міжамериканських конвенцій, особливо Конвенції 

Мехіко. Наразі ведуться роботи щодо дослідження доцільності перегляду 

Конвенції Мехіко [375; 304].         

По-третє, важливим чинником звернення міжнародних організацій до 

проектів soft law стало поширення, «популяризація» та розвиток концепції lex 

mercatoria. Поява у 1960-х рр. праць, присвячених т. зв. new lex mercatoria34, з 

одного боку, ввели проблематику застосування комерсантами недержавних норм 

у доктринальну площину, з іншого ж боку, ці наукові праці з’явилися саме тому, 

що корифеї концепції new lex mercatoria побачили вже явні ознаки й докази 

появи конкуруючої національному правопорядку системи недержавних норм. 

Протягом другої половини ХХ століття недержавні норми все частіше й частіше 

використовувалися міжнародним комерційним арбітражем при вирішенні 

спорів.   

До недержавних норм слід віднести великий масив документів: Уніфіковані 

правила та звичаї для документарних акредитивів; Уніфіковані правило по 

інкасо; Принципи УНІДРУА; Віденська конвенція 1980 р. тощо. Остання, хоча 

вона й була створена спеціально уповноваженою на те державами-членами ООН 

(в особі робочої групи ЮНСІТРАЛ) групою розробників, а держави схвалили 

текст цієї конвенції, є прикладом недержавних норм, й важливо підкреслити, що 

                                                             
34 Йдеться про праці фундаторів концепції new lex mercatoria  Б. Гольдмана (Berthold Goldmann), А. Ловенфельда 

(Andreas F. Lowenfeld), К. Шмітгофа (Clive Schmitthoff), К. П. Бергера та ін.   
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державні суди застосовують Віденську конвенцію 1980 р. тільки через призму 

національного права держави, в яке вона імплементована (інкорпорована) 

внаслідок ратифікації (прийняття, схвалення або приєднання) такою державою 

Віденської конвенції 1980 р. 

Фактично, будь-яка конвенція, не будучи імплементованою у національне 

право (імплементацією вважається не обов’язково прийняття спеціального 

закону на виконання конвенції, закон про ратифікацію чи приєднання вже є 

імплементацією), є «чужорідним» для національного права «елементом» і являє 

собою приклад недержавних норм.     

Значення арбітражу у питанні збільшення ролі недержавних норм права в 

якості застосовного права у міжнародних комерційних відносинах важко 

переоцінити. На сьогодні арбітражні регламенти більшості арбітражних 

інституцій дозволяють сторонам обирати «норми права» (rules of law) в якості 

застосовних до суті спору норм (ч. 1 ст. 28 Типового закону ЮНСІТРАЛ про 

міжнародний торговий арбітраж; ч. 1 ст. 14 Регламенту МКАС при ТПП 

України; ч. 1 ст. 21 Арбітражного регламенту Міжнародної торгової палати). У 

деяких регламентах поруч вказані два поняття – законодавство (власне, право) і 

норми права (law(s) or rules of law) – щоб не залишалося сумніву, що йдеться про 

різні категорії – право держави і норми права як норми недержавного 

походження (ст. 22.3 Регламенту Лондонського міжнародного третейського 

суду; ч. 1 ст. 27 Арбітражного регламенту Арбітражного інституту торгової 

палати м. Стокгольм; ст. 31.1 Арбітражного регламенту Міжнародного 

арбітражного центру в Сінгапурі). 

В офіційному коментарі до Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний 

торговий арбітраж (цей закон став моделлю для більшості національних законів 

про арбітраж у світі) вказано, що поняття «норми права» вжито замість поняття 

«право» не просто так; це дає можливість сторонам обирати, наприклад, норми 

права, які були створені на міжнародному форумові, але не були інкорпоровані у 

жодну правову систему. Сторони можуть обрати безпосередньо, наприклад, 
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Віденську конвенцію 1980 р., без посилання н національне право держави, яка є 

учасницею Віденської конвенції 1980 р. 405, с. 33. 

Деякі арбітражні інституції надають арбітрам право визначати у разі 

відсутності вибору права сторонами застосовне право на основі законів або норм 

права, які, на їх думку, будуть доречними, тобто арбітражу надається така ж 

свободу вибору серед різноманітних норм права (необов’язково державного 

походження), яка надається сторонам (ст. 22.3 Регламенту Лондонського 

міжнародного третейського суду; ч. 1 ст. 27 Арбітражного регламенту 

Арбітражного інституту торгової палати м. Стокгольм; ч. 1 ст. 21 Арбітражного 

регламенту Міжнародної торгової палати; ст. 31.1 Арбітражного регламенту 

Міжнародного арбітражного центру в Сінгапурі); в той же час деякі арбітражні 

інституції наділяють арбітрів обов’язком визначати застосовне право на основі 

колізійних норм (ч. 2 ст. 28 Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний 

торговий арбітраж; ч. 2 ст. 14 Регламенту МКАС при ТПП України). Деякі 

регламенти зобов’язують арбітраж при вирішенні спорів звертатися до 

відповідних торгових звичаїв та міжнародних конвенцій (ч. 4 ст. 28 Типового 

закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж; ч. 4 ст. 14 Регламенту 

МКАС при ТПП України; ч. 2 ст. 21 Арбітражного регламенту Міжнародної 

торгової палати). 

Арбітраж навіть може вирішувати спір на основі ex aequo et bono («по добру і 

справедливості») або як amiable compositeur («дружній посередник»), якщо 

сторони прямо уповноважать його на це (ч. 3 ст. 14 Регламенту МКАС при ТПП 

України; ч. 3 ст. 21 Арбітражного регламенту Міжнародної торгової палати; ст. 

22.4 Регламенту Лондонського міжнародного третейського суду), тобто взагалі 

не на основі певної системи права або зводу норм як таких.  

Арбітражна практика показує, що норми права хоча й не займають значне 

місце серед інструментів вирішення спору, однак все-таки використовуються 

сторонами й арбітражами. Наприклад, статистичні дані Арбітражного інституту 

торгових палат Швейцарії за 2015 р. вказують, що у нових справах 2015 р. 

міжнародне торгове право застосовувалося у 4% справ проти 3% усіх справ 
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протягом 2004-2015 рр. 399. Згідно зі статистичними даними Міжнародної 

торгової палати за 2017 р. лише в 1% договорів сторони обрали недержавні 

норми, серед яких були: Віденська конвенція 1980 р. (5 договорів), 

законодавство ЄС (5 договорів), Принципи УНІДРУА (1 договір), lex mercatoria 

(1 договір), «звичаєве торгове право» (1 договір), «право ЮНСІТРАЛ» (1 

договір), ІНКОТЕРМС Міжнародної торгової палати (1 договір) [354, с. 61].   

Важливу роль у поширенні недержавних норм відіграла робота над 

документами необов’язкового характеру в різних інституційних рамках, 

передусім в ЄС та УНІДРУА.  

В ЄС була вперше висунута ідея створення регіонального інструмента, який 

би безпосередньо регулював питання договірного права. Маастрихтський 

договір 1992 р. дав сильний поштовх до зближення цивільного та комерційного 

права держав-членів ЄС, який був патронований ЄС на інституційному рівні. 

Однак ще у 1989 р. на офіційному рівні в ЄС була закладена ідея створення 

Європейського кодексу приватного права як потужного інструмента гармонізації 

правопорядків держав – членів ЄС, що було відображено у резолюції 

Європейського Парламенту про дії з метою зближення приватного права держав-

членів (п. E, H, 1) (Resolution of 26 May 1989 on action to bring into line the private 

law of the Member States), а також в інших документах ЄС35.  

Внаслідок цього були створені Принципи Європейського контрактного права 

(І частина – 1995 р., ІІ частина – 1999 р., ІІІ частина – 2003 р.) та Проект 

спільних точок зору (2009 р.), що за своєю суттю є проектом Європейського 

цивільного кодексу. Ці документи на сьогодні не стали обов’язковими для країн-

членів ЄС, однак вони мають великий потенціал як інструмент гармонізації 

національних законодавств країн-членів ЄС. В ЄС також обговорювався проект 

Спільного Європейського Закону про купівлю-продаж [394], однак наприкінці 

2014 р. роботу над ним було вирішено покинути [22]. 

Крім того, у 2002 р. Центром транснаціонального права (Німеччина), 

створеним групою вчених-дослідників, були презентовані Принципи Trans-Lex – 

                                                             
35 Див. перелік за посиланням: https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/CECL_Resolution.html. 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/CECL_Resolution.html
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збірка нового, за твердженням їх творців, lex mercatoria. Це академічний проект, 

який містить усі сучасні принципи lex mercatoria, з посиланням на відповідні 

арбітражні рішення, національне законодавство, міжнародні акти та доктрину.  

Академічні проекти з уніфікації створені не лише в Європі, вони існують й у 

Латинській Америці, Азії та Африці.   

У Латинській Америці працюють над проектом зі створення Принципів 

латиноамериканського контрактного права, що був започаткований 2010 р. Цей 

проект є приватною ініціативою вчених з Аргентини, Колумбії та Чилі, які 

вирішили, беручи приклад з ЄС, створити схожий на Принципи європейського 

договірного права інструмент, який би міг бути застосовний у 

латиноамериканському регіоні. Унікальний характер цього інструмента полягає 

в тому, що він слугуватиме виключно як посібник для реформ та модернізації 

договірного права Латинської Америки [105, c. 14].  

У 2009 р. п’ятьма професорами з КНР, Тайваню, Південної Кореї та Японії 

було започатковано проект зі створення Принципів азійського договірного права 

[141, с. 590–591]. Цей проект було створено без жодної урядової підтримки, а 

відтак, що важливо в світлі специфічних політичних взаємовідносин між 

країнами регіону, у проекті Принципів азійського договірного права відсутній 

будь-який політичний підтекст.  

В рамках Організації з гармонізації комерційного права в Африці працюють 

над Єдиним актом з договірного права.  

Таким чином, по-перше, центр тяжіння робіт з уніфікації міжнародного 

договірного права перемістився з універсального на регіональний рівень, по-

друге, проекти, над якими ведеться робота – незалежно від їх масштабності – це 

інструменти м’якого права.    

Ці тенденції стали наслідком послаблення домінуючої ролі держави як 

творця міжнародно-правових норм. Безумовно, у МПрП домінування держав не 

було таким беззаперечним і категоричним як у міжнародному публічному праві, 

втім, абсолютна роль суверена як єдиного творця правових норм не давала 
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можливості з’явитися численним проектам зі створення інструментів 

необов’язкового характеру.  

Варто також відзначити такі фактори як співробітництво та інтелектуальний 

обмін між різними міжнародними організаціями. Часто професори, що 

працюють над документами в одній організації, залучаються до роботи над 

документами, що розробляються в рамках інших організацій. Наприклад, велика 

кількість дослідників, залучених до робочої групи, яка створювала Гаазькі 

Принципи36, працювала над створенням Принципів УНІДРУА37 (зокрема, М. Х. 

Бонелл (Michael Joachim Bonell), Б. Фаварк-Коссон (Bénédicte Fauvarque-

Cosson), Л. Гама (Lauro Gama Jr.), Н. Б. Коен (Neil B. Cohen)). Отже, йдеться, як 

ми вже сказали, про інтелектуальний обмін, «комплементарність» та 

«взаємозбагачення», як про це говорить заступник генерального секретаря з 

правових питань та юридичний радник ООН М. де Серпа Суареш (Miguel de 

Serpa Soares), між уніфікаційними центрами38, які працюють сьогодні в порядку 

взаємодопомоги та координації. Тому нерідко ми можемо спостерігати 

«перетікання» певних ідей з одного документа в інший.     

Саме Гаазька конференція, а не ЮНСІТРАЛ чи УНІДРУА стала форумом, де 

були створені Гаазькі Принципи. Творці Принципів УНІДРУА, зокрема М. Х. 

Бонелл, вказували на те, що Гаазька конференція є, очевидно, найкращим 

форумом для створення документа, який у формі обов’язкового чи 

необов’язкового акта надав би сторонам можливість обирати для застосування 

для правовідносин між ними Принципи УНІДРУА 15, с. 11, 13. Варто також 

відзначити, що робочий процес зі створення Гаазьких Принципів ґрунтувався на 

підході, яким керувалися при розробці Принципів УНІДРУА – на експертному 

                                                             
36 Див. перелік членів та спостерігачів робочої групи над створенням Гаазьких Принципів: 

https://assets.hcch.net/docs/7d1e8619-6569-4b88-8033-77f41382aa99.pdf. 
37 Див. перелік членів робочої групи над створенням Принципів УНІДРУА 2010 р.: 

http://www.unidroit.org/overview-principles-2010/309-instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-

2010/unidroit-principles-2010-history/779-working-group-for-the-preparation-of-the-unidroit-principles-of-international-

commercial-contracts-2010. 
38 Звісно, якщо мова йде про створення документа обов’язкового характеру, роль вчених як особистостей дещо 

менша, адже члени робочих груп представляють передусім позицію держави з того чи іншого питання. 

http://www.unidroit.org/overview-principles-2010/309-instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/unidroit-principles-2010-history/780-michael-joachim-bonell-curriculum-vitae
https://assets.hcch.net/docs/7d1e8619-6569-4b88-8033-77f41382aa99.pdf
http://www.unidroit.org/overview-principles-2010/309-instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/unidroit-principles-2010-history/779-working-group-for-the-preparation-of-the-unidroit-principles-of-international-commercial-contracts-2010
http://www.unidroit.org/overview-principles-2010/309-instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/unidroit-principles-2010-history/779-working-group-for-the-preparation-of-the-unidroit-principles-of-international-commercial-contracts-2010
http://www.unidroit.org/overview-principles-2010/309-instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/unidroit-principles-2010-history/779-working-group-for-the-preparation-of-the-unidroit-principles-of-international-commercial-contracts-2010
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підході, вільному від універсалістських прагнень, властивих, наприклад, 

правотворчому процесу в рамках ЮНСІТРАЛ. 

Взаємна підтримка та координація між УНІДРУА, Гаазькою конференцією та 

ЮНСІТРАЛ вказують на те, що шанси на широке визнання Гаазьких Принципів 

дуже високі.       

Ідея створення документа, присвяченого питанням вибору права у 

комерційних договорах, насправді зародилася ще у 1980 р. Гаазька конференція 

ставила собі за мету створення документа, який би встановлював універсальні 

правила визначення застосовного до договорів права, а це, за переконанням 

спеціалістів Гаазької конференції, означало зосередження роботи довкола 

просування та «популяризації» поміж державами з різними правовими 

системами принципу автономії волі сторін. Проведене 1983 р. дослідження 

показало безперспективність розробки такого документа, адже шанси на його 

ратифікацію були мізерно малі [377, с. 6], тому проект було відкладено. 

У 2006 р. було вирішено повернутися до ідеї створення документа, 

присвяченого вибору права. Свою лепту у повернення до цієї ідеї внесли 

загальні тенденції, якими ознаменувалися кінець ХХ – початок ХХІ століття, про 

які ми вже говорили вище: прийняття Регламенту Рим І, спроби просування та 

«популяризації» принципу автономії волі сторін в ОАД шляхом прийняття 

Конвенції Мехіко (які, щоправда, не мали очікуваного успіху), рекомендації 

ряду міжнародних організацій в ключі популяризації автономії волі сторін 

(наприклад, Інституту міжнародного права, який назвав принцип автономії волі 

сторін базовим принципом міжнародного приватного права), успішні проекти з 

кодифікації звичаєвих норм, такі як Принципи УНІДРУА39, академічні проекти в 

ЄС – Принципи європейського договірного права та Проект спільних точок зору, 

які отримали підтримку ЄС на інституційному рівні, аналогічні проекти в 

Латинській Америці, Азії й Африці, а також створення Гаазькою конференцією 

Конвенції 2005 р., присвяченої угодам про вибір суду й спрямованої на 

                                                             
39 Варто відзначити, що Принципи УНІДРУА є «живим» документом, який постійно вдосконалюється, з часу свого 

створення у 1994 р. вже вийшли дві редакції Принципів УНІДРУА – 2010 р. та 2016 р.   
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утвердження принципу автономії волі сторін у цивільному процесі. Майбутній 

інструмент, запланований Гаазькою конференцією, мав стосуватися автономії 

волі сторін у матеріальних правовідносинах і задумувався як «супутник» 

Конвенції 2005 р. [380, с. 17, 19; 377, с. 3]: ідеєю обох документів було 

утвердження та поширення принципу автономії волі сторін у міжнародних 

комерційних відносинах.  

Що стосується джерел, які слугували концептуальною базою Гаазьких 

Принципів, то ними стали передусім Римська конвенція 1980 р., Конвенція 

Мехіко та Принципи УНІДРУА.     

При створенні Гаазьких Принципів Гаазька конференція консультувалася та 

співробітничала з УНІДРУА та ЮНСІТРАЛ [377, с. 5]: фахівці УНІДРУА, які 

щойно підготували останню редакцію Принципів УНІДРУА (2004 р.), 

допомогли своїми експертними висновками, а робота з ЮНСІТРАЛ полягала у 

виробленні проекту Гаазьких Принципів на основі єдиних з Арбітражним 

регламентом ЮНСІТРАЛ ідей, який на той час переглядався40.  

Перш ніж приступити до роботи над проектом було вирішено підготувати 

дослідження, яке підтвердило б доцільність роботи над таким проектом [369, с. 

3]. 

У 2007 р. було проведено два порівняльно-правові дослідження, одне з яких 

присвячено статусу права, що регулює вибір права в цілому у міжнародних 

договорах, спори з приводу яких розглядаються державними судами, а інше – 

статусу права, що регулює вибір права у міжнародних договорах, спори з 

приводу яких підлягають розглядові у міжнародному комерційному арбітражі. 

Окрім цих наукових досліджень, було проведено також практичне дослідження у 

формі опитувальника, який складався з трьох частин, кожна з яких була 

адресована різним міжнародним акторам – державам-членам Гаазької 

конференції (Частина І); заінтересованим колам міжнародної бізнес-спільноти 

(Частина ІІ), яка розповсюдила опитувальники поміж своїх членів; а також 

заінтересованим колам у сфері міжнародного комерційного арбітражу (Частина 

                                                             
40 За наслідками цієї роботи вийшла редакція Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 2010 р.  
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ІІІ). Усі ці дослідження були проведені не стільки для виявлення форми та 

змісту майбутнього документа, скільки для вивчення сучасної практики 

використання угод про вибір права у міжнародних договорах, а також для 

з’ясування, до якої міри суди та арбітражі поважають такі угоди про вибір права 

[379, с. 4]. 

Всього на Частину І було отримано відповіді від 33 держав-членів Гаазької 

конференції. З відповідей витікало, що принцип автономії волі сторін отримав 

майже повсюдне визнання (окрім деяких держав Латинської Америки) (п. 7) 

378, с. 4. Споживачі та працівники також часто можуть обирати право для 

своїх договорів споживання та трудових договорів, однак більшість правових 

систем передбачає спеціальний механізм захисту більш слабкої сторони таких 

договорів: вибір права не може позбавити таку сторону захисту, який би вона 

мала відповідно до права, яке б застосовувалося у разі відсутності вибору права 

(п. 8) 378, с. 5. 

Дві третини держав висловило думку, що інструмент щодо вибору права у 

міжнародних договорах буде корисним для допомоги сторонам, судовим 

установам та арбітражам, незалежно від форми такого майбутнього інструмента 

378, с. 5, 7. Кількість прибічників обов’язкового та необов’язкового 

майбутнього інструмента була приблизно однаковою [378, с. 7], хоча держави-

члени ЄС більше схилялися до інструмента необов’язкового характеру [378, с. 

6].        

Частина ІІ була надіслана заінтересованим колам міжнародної бізнес-

спільноти, а саме Міжнародній торговій палаті, яка, в свою чергу, надіслала її 

своїм національним комітетам та групам, а також членам її Комісії з 

комерційного права і практики. Загалом було отримано 35 відповідей  [378, с. 7]. 

Більшість у 80% у цій групі висловилася за обов’язковий інструмент [378, с. 8].  

Частина ІІІ була надіслана заінтересованим колам у сфері міжнародного 

комерційного арбітражу – 115 міжнародним арбітражним центрам і 

організаціям. Питання були розподілені на дві групи: одна група була 

адресована арбітрам та/ або арбітражним центрам та інституціям, а інша – 
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сторонам комерційного арбітражу. Поріг відповідей тут виявився найнижчим: 17 

і 10 відповідей у першій та другій групі відповідно [378, с. 8]. На думку 

Постійного Бюро Гаазької конференції, такий стан речей пов’язується з 

відсутністю інтересу щодо цієї проблематики у даній групі респондентів [378, с. 

8]. Які причини відсутності такого інтересу? На нашу думку, на кількість 

відповідей з даної групи вплинуло те, що арбітражні установи мають 

інструментарій, що регулює питання вибору права, який самі ж арбітражні 

установи розробили, і який на сьогоднішній день вже склався і успішно 

функціонує. Тому необхідність у створенні окремого інструмента, присвяченого 

суто питанню вибору сторонами права, не є для них актуальним.  

Таким чином, хоча кількість відповідей і не була значною, отриманих 

результатів було достатньо, щоб намітити вузлові ідеї майбутнього документа.     

За сукупними результатами проведених досліджень, враховуючи, на нашу 

думку (хоча про це не сказано у підготовчих документах), минулий в цілому 

невдалий досвід Гаазької конференції при створенні документів обов’язкового 

характеру в частині уніфікації питань застосовного права у комерційних 

правовідносинах (йдеться про розглядувані нами вище Конвенцію 1955 р., 

Конвенцію 1978 р. та Конвенцію 1986 р.), було вирішено створити документ 

необов’язкового характеру.  

Окрім вищевказаних факторів, що вплинули на вибір форми майбутнього 

інструмента, важливим також є те, що при розробці документа у формі 

необов’язкового інструмента не потрібно досягати консенсусу, необхідного при 

створенні міжнародного договору. За словами американського юриста Р. Ешбі 

Пейта (R. Ashby Pate) «… м’яке право просто будується на спільних рисах між 

правовими системами замість того, аби наголошувати на гомогенності» 6, с. 

156. В силу цього, на нашу думку, уніфікаційний потенціал інструмента м’якого 

права є більш широким. Крім того, інструмент «м’якого права» пропонує 

найкращі рішення, вироблені провідними фахівцями у певній сфері права 7, с. 

155. 
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Окрім загальнотеоретичних міркувань, а також результатів проведених 

досліджень, Постійне Бюро вказало й на інші практичні міркування.  

По-перше, перепоною на шляху уніфікації правил, що регулюють принцип 

автономії волі сторін, у формі обов’язкового інструмента стане lex limitatis 

автономії волі сторін, зокрема концепція «імперативних норм» (mandatory rules). 

Поміж правовими системами існують відмінності в об’ємі поняття імперативних 

норм, а тому інструмент обов’язкового характеру, де міститиметься посилання 

на імперативні норми без пояснення, що стоїть за цим поняттям, може бути 

схваленим лише невеликим колом держав. Крім того, загальне правило про lex 

limitatis у формі імперативних норм без пояснення, які норми слід вважати 

імперативними, не сприяє принципу правовій визначеності, який є дуже 

важливим для сторін [379, с. 11; 378, с. 11]. Така думка панує серед теоретиків 

попри те, що, як правило, жоден національний законодавчий акт не містить 

визначення поняття «імперативні норми», а їх зміст визначає здебільшого судова 

практика. Винятком в даному разі може слугувати Регламент Рим І, який дає 

загальне поняття надімперативних норм (п. 37 Преамбули, ст. 9).    

По-друге, держави на сьогодні є учасницями багатьох інструментів 

(наприклад, для всіх держав-членів ЄС обов’язковий Регламент Рим І), в яких 

врегульовано питання вибору права у комерційних договорах, і держави, які є 

учасницями таких обов’язкових інструментів, в цілому «задоволені» правилами, 

закріпленими у таких інструментах. Перевагу обов’язкового інструмента такі 

держави бачать виключно у світлі можливого приєднання до такого інструмента 

тих держав, які ще не зв’язані існуючими міжнародно-правовими договорами 

[379, с. 11; 378, с. 11].  

Для арбітражу та приватних сторін більший ефект, як показали опитування 

держав-членів Гаазької конференції [379, с. 7], мав би інструмент 

необов’язкового характеру, а для державних судів – інструмент обов’язкового 

характеру [378, с. 6-7]; такий стан речей пояснюється тим, що державний суд як 

публічний орган може застосовувати лише ті нормативно-правові акти, які він 

може та/або зобов’язаний застосовувати в силу приписів національного права. 



87 
 

Рішення суду (його мотивувальна частина) завжди повинна ґрунтуватися на 

нормативно-правових актах держави суду або міжнародних договорах, які є 

частиною права держави суду. Оскільки на сьогодні інструменти м’якого права 

не є частиною національного права жодної з держав, державний суд не може їх 

застосовувати, тому ефективність інструмента м’якого права для державних 

судів є мінімальною. Опитування зацікавлених кіл міжнародного комерційного 

арбітражу показали, що 65% респондентів вважають, що обов’язкові норми 

стануть у нагоді арбітражам, в той час як 35% дотримувалися протилежного 

погляду 378, с. 9. Знову ж таки результати опитування, в силу покладання 

більших надій на арбітраж, вказували на необхідність здійснення вибору на 

користь інструмента м’якого права.   

Інструмент м’якого права було обрано Гаазькою конференцією ще й тому, 

оскільки негласно (про це прямо ніде у підготовчих текстах чи звітах не сказано) 

«ставка» у цьому документі робилася передусім на арбітраж, а не на державні 

суди. Єдине, про що сказано в одному зі звітів, це те, що Постійне Бюро 

прекрасно усвідомлює той факт, що державні суди не зможуть прямо 

застосовувати інструмент необов’язкового характеру, адже як документ м’якого 

права, він не буде частиною правового порядку держави суду [377, с. 8]. Попри 

те, що арбітражні інституції, як ми зазначали вище, проявили найменший 

інтерес до опитування, великі надії розробниками Гаазьких Принципів 

покладалися все-таки на арбітраж як на «живий», динамічний і такий, що 

позбавлений багатьох обмежень порівняно із державними судами, інститут.  

Зі стратегічної точки зору інструмент м’якого права зможе у майбутньому 

стати джерелом натхнення для майбутніх обов’язкових інструментів на 

національному, регіональному або міжнародному рівні [377, с. 8].  

На наш погляд, рішення Гаазької конференції щодо форми Гаазьких 

Принципів було найбільш оптимальним, адже ймовірність ратифікації 

інструмента у формі конвенції була мізерно малою, причому як на 

регіональному рівні (ОАД до прийняття обов’язкового інструмента, який би 

визнавав право сторін вільно обирати право до комерційних відносин між ними, 
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ще не «дозріла», а в ЄС такий інструмент обов’язкового характеру вже є), так і 

на універсальному (підтвердженням чого стала позиція більшості делегатів 

ЮНСІТРАЛ щодо пропозиції Швейцарії 2012 р.). На наш погляд, ціннішим є 

успіх необов’язкового інструмента, аніж неуспіх інструмента обов’язкового, 

коли він не вступає в силу, або якщо і вступає, то має обмежену географію 

застосування в силу малої кількості держав-учасниць. Як показала практика, 

нератифіковані протягом певного часу конвенції ніколи ратифіковані вже не 

будуть, вони стають «мертвими» і ніколи не нестимуть в собі потенціал, який 

несе інструмент необов’язкового характеру в силу своєї гнучкості. Як сказав І. І. 

Лукашук, норми м’якого права вирішують задачі, які з тих чи інших причин не 

може вирішити тверде право [314, с. 239].  

Досвід міжнародних організацій і таких держав як США також був взятий до 

уваги Постійним Бюро: успішні досягнення міжнародних організацій у 

створенні документів, наприклад УНІДРУА – у створенні Принципів УНІДРУА, 

ЮНСІТРАЛ – у створенні Типового закону ЮНСІТРАЛ 1985 р., 

Американського інституту права – у створенні Єдиного торгового кодексу 

(численні редакції), Зводів законів (в окремих сферах права) наштовхували на 

думку, що такий напрям уніфікаційної роботи міг би бути досить ефективним, 

можливо, набагато ефективнішим, ніж конвенційний метод.  

Неурядові організації, наприклад Міжнародна асоціація адвокатів 

(International Bar Association), висловилися на користь документа у формі 

принципів, який би містив колізійні норми по договорах, деліктах і власності 

[395, c. 2].   

Зрештою, варто послатися й на те, що ідея Гаазької конференції створити 

інструмент необов’язкового характеру – не щось нове, а «вже давно забуте 

старе». Ще 1980 р., коли вперше розглядалася пропозиція щодо створення 

конвенції, присвяченої договірному праву [377, с. 6], в рамках Гаазької 

конференції було прийнято рішення про те, що, маючи в якості своєї основної 

мети підготовку міжнародних конвенцій, Гаазька конференція може, 

незважаючи на це, використовувати інші процедури, що мають менш 
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зобов’язуючий ефект, такі як рекомендації або модельні закони, де, беручи до 

уваги обставини, такі процедури видаються більш доцільними [378, с. 11]. У 

1980 р., однак, ідея створення документа була покинута.    

Отже, з огляду на всі ці фактори у Гаазькій конференції вирішено було 

віддати перевагу інструментові необов’язкового характеру.  

Наступне, після обрання форми інструмента, рішення робочої групи мало 

стосуватися конкретного виду інструмента «м’якого права». Серед можливих 

варіантів були: (1) звід необов’язкових правових принципів; (2) модельний 

закон, який зможе бути використаний як основа для (обов’язкових) 

національних законів, але також може бути використаний сторонами як 

принципи; (3) посібник рекомендованих стандартів або законодавчий посібник 

[379, с. 10–11; 378, с. 11].  

Третій варіант був найменш привабливим з огляду на те, що традиційно 

посібники слугують доповненням до обов’язкових документів, наприклад, до 

конвенцій, і в силу форми викладу матеріалу у посібниках сторони навряд чи 

могли би включати матеріал посібника у положення договору. Тому з огляду на 

це посібник програвав би по своїх якостях іншим необов’язковим інструментам.  

Модельний закон міг би використовуватися законодавцями як приклад, 

модель у нормотворчій діяльності, і ним могли би послуговуватися сторони при 

складенні договору. Втім, судді та арбітри навряд чи користувалися б у своїй 

роботі модельним законом; судді не могли б посилатися на них у мотивувальній 

частині своїх рішень, адже модельний закон не є частиною жодного 

національного законодавства, арбітри мали б більшу свободу у можливості 

застосування модельного закону, але при наявності значної кількості ефективних 

інструментів вони, на нашу думку, навряд чи зверталися б до такого модельного 

закону.   

Оптимальним з точки зору функціональності та специфіки проблематики 

(вибір права) для майбутнього документа перший варіант – звід необов’язкових 

правових принципів – був найбільш оптимальним: він може слугувати джерелом 

натхнення й прикладом для законодавця, може бути інструментом для цілей 
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тлумачення для судів та арбітражів, а також обов’язковим зводом правил у 

договорі, укладеному сторонами, якщо сторони про це прямо вкажуть.  

В результаті було вирішено викласти майбутній документ саме у формі зводу 

необов’язкових правових принципів, і саме в такій формі були створені Гаазькі 

Принципи, затверджені в остаточній редакції 19 березня 2015 р. 

Інше питання, яке постало перед робочою групою, полягало у тому, 

включати чи ні у майбутній документ правила визначення застосовного права у 

разі відсутності вибору права сторонами. Первісно планувалося, що майбутній 

документ міститиме також правила визначення застосовного до договору права 

у разі відсутності вибору права сторонами. Задумувалося 377, с. 6, 10, що в разі 

відсутності вибору права сторонами застосовуватиметься другий 

основоположний принцип МПрП – принцип найбільш тісного зв’язку 379, с. 

10, і задача проекту Гаазьких Принципів полягала в тому, щоб знайти 

оптимальний спосіб встановлення такого найбільш тісного зв’язку: або 

відповідно до певних правил (прив’язок), або відповідно до презумпцій41 378, с. 

10. Такий задум протривав до березня 2010 р., що відобразила відповідна 

доповідь, представлена Постійним Бюро 364, с. 6, в квітні 2010 р. у висновках і 

рекомендаціях, прийнятих Радою із загальних питань та політики Гаазької 

конференції, була вже відображена стриманіша позиція: Рада відзначила 

підтримку серед членів робочої групи всеохоплюючого проекту, який включав 

би правила, застосовні у разі відсутності вибору права сторонами, однак в той 

же час Рада підтвердила, що пріоритет повинен бути наданий розробці правил 

для випадків, коли вчиняється вибір права 368, с. 2.      

Порядок денний робочої групи листопада 2010 р. уже не містить питання про 

допоміжні у разі відсутності вибору права сторонами норми, й, відповідно, у 

                                                             
41 Під презумпцією в даному випадку розуміється спосіб визначення права, яке має найбільш тісний зв’язок з 

правовідносинами, на основі ототожнення певних факторів із правом країни. Такий підхід було використано у 

Римській конвенції 1980 р. (ч. 2 ст. 4): «… презюмується, що договір є найбільш тісно пов’язаним з країною, де 

сторона, яка має здійснити виконання, що є визначальним для такого договору, має на час укладення цього 

договору своє звичайне місце проживання або, у разі якщо йдеться про корпоративне або некорпоративне 

утворення, центральну адміністрацію.  
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звіті за 15 – 17 листопада 2010 р.42, що містить начерк проекту Гаазьких 

Принципів, це питання не відображено. З того часу, можна сказати, ідея 

створення всеохоплюючого інструмента була покинута. Виключення правил 

визначення застосовного права за відсутності вибору права сторонами, на наш 

погляд, не зробило Гаазькі Принципи неповноцінним документом, адже із 

самого початку роботи над Гаазькими Принципами головний задум творців 

цього інструмента полягав саме у просуванні, популяризації та утвердженні 

автономії волі сторін як керівного принципу МПрП у регулюванні комерційних 

відносин між сторонами. У коментарі до Гаазьких Принципів вказано, що 

визначальною причиною відсутності правил у разі відсутності вибору права 

сторонами стала неспроможність досягнення консенсусу поміж більшістю 

держав у цьому питанні 335, с. 25.   

Таким чином, під впливом тенденцій, що склалися протягом останніх 25 

років, в силу малої успішності Гаазьких конвенцій, Гаазькою конференцією було 

вирішено змінити підхід до уніфікації договірного права і створити документ 

необов’язкового характеру.  

Останні тенденції в уніфікації засвідчують, що у найближчий час не 

планується створення жодного документа обов’язкового характеру, ані 

регіонального, ані універсального масштабу, в якому містилися б норми, 

матеріальні або колізійні, договірного права, зокрема норми, що регулюють 

принцип автономії волі сторін.  

У найближчій перспективі – створення регіональних документів, які б 

враховували специфіку певного (наприклад, латиноамериканського, азійського) 

регіону, м’якого права на кшталт Принципів УНІДРУА, які б виконували роль 

своєрідного цивільного кодексу для договірних відносин. Така ситуація 

пояснюється тим, що два універсальні інструменти, які існують на сьогоднішній 

день – Віденська конвенція 1980 р. передусім та Принципи УНІДРУА разом з 

ІНКОТЕРМС – разом досить ефективно врегульовують міжнародні договірні 

                                                             
42 Report of the Second Meeting of the Working Group on Choice of Law in International Contracts (15-17 November 

2010). 5 p. URL: https://assets.hcch.net/docs/6580f1b8-86d2-4c74-bc79-b933ea0376cf.pdf. 

https://assets.hcch.net/docs/6580f1b8-86d2-4c74-bc79-b933ea0376cf.pdf
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відносини, і дійсна потреба, яка існує сьогодні у сфері уніфікації договірного 

права – не створення чергового інструмента, а гармонізація (в ідеалі – 

уніфікація) практики застосування ефективних міжнародно-правових 

інструментів та їх тлумачення національними судами та міжнародними 

арбітражами.   
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РОЗДІЛ ІІ. Гаазькі Принципи вибору права у міжнародних комерційних 

договорах 

2.1. Основні положення Гаазьких Принципів (традиційні правила, що 

регулюють принцип автономії волі сторін) 

Гаазькі Принципи є документом м’якого права, який складається з 12 статей, 

які максимально деталізовано регламентують всі нюанси вибору права 

сторонами.  

У Преамбулі Гаазьких Принципів закріплені головні ідеї документа – 

утвердження принципу автономії волі сторін з винятковими обмеженнями. 

Гаазькі Принципи можуть використовуватися як модель для національного, 

регіонального, наднаціонального або міжнародного акта, вони можуть 

використовуватися для тлумачення, доповнення та розвитку норм міжнародного 

приватного права, можуть використовуватися як державними судами, так і 

арбітражами. 

Власне, самі автори вбачають у Гаазьких Принципах не стільки революційне 

(нове) «начало», хоча воно там, безумовно, є, скільки кодифікаційне: Гаазькі 

Принципи були задумані як компіляція, міжнародний кодекс (international code) 

«найкращих практик» (best practices) 335, с. 23, 25, що склалися на сьогодні в 

частині вибору сторонами права, які містять разом з тим деякі нововведення.  

Варто відзначити, що в офіційному коментарі до Гаазьких Принципів самі 

розробники вказали, які правила Гаазьких Принципів є новими, а які є 

відображенням уже утверджених, традиційних правил. Усі правила в офіційному 

коментарі поділяються на декілька груп.  

До першої групи належать правила, які отримали широке міжнародне 

визнання і про які ми говорили вище: це право сторін обирати право, що 

регулюватиме відносини між ними (ч. 1 Преамбули, ч. 1 ст. 2), та наявність 

обмежень свободи вибору права (ст. 11).  

Друга група норм охоплює норми, які, на погляд розробників Гаазьких 

Принципів, являють собою зразки найкращих(ої) практик(и) у комерційних 
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відносинах. Сюди належать правило про те, що сторони можуть обрати різні 

правопорядки, що застосовуватимуться до різних частин договору між ними 

(dépeçage) (ч. 2 ст. 2); можливість мовчазного вибору права (ст. 4); право 

змінити раніше обране права (ч. 3 ст. 2); відсутність вимоги про необхідність 

зв’язку між обраним правом і договором між сторонами (ч. 4 ст. 2); 

розмежування питань дійсності угоди про вибір права та дійсності основного 

договору (ст. 7); сфера застосування (дії) права, обраного сторонами, тобто 

питання, які регулюватиме обране право (ст. 9); правила про застосування 

обраного права у разі уступки (ст. 10), визначення місцезнаходження сторони, 

якщо вона має більш ніж одне місцезнаходження (ст. 12). Проте це не означає, 

що всі ці правила сприйняті законодавством про міжнародне приватне право 

усіх держав. 

Третя група являє собою нові (модерні) правила. Найбільш яскравим 

нововведенням стала можливість сторін обрати недержавне право, якщо тільки 

право держави суду не передбачає інше (ст. 3). Інші нові правила не носять 

такого дискусійного характеру в силу своєї новизни, але тим не менш вони 

вносять зміни в усталену практику регулювання певних питань або намагаються 

розв’язати нерозв’язані до того питання. До них належать правило про 

відсутність вимоги до форми угоди про вибір права (ст. 5); вирішення т. зв. 

проблеми «битви форм», тобто проблеми вибору права у разі укладення 

договору шляхом обміну сторонами договорами приєднання (ст. 6); виключення 

зворотного відсилання (renvoi), однак з умовою, що сторони можуть включити в 

обране ними право норми міжнародного приватного права (ст. 8) 335, с. 25–26.   

Сфера застосування Гаазьких Принципів характеризується трьома словами: 

«міжнародний», «комерційний» та «договори».  

Договір має міжнародний характер, якщо тільки кожна зі сторін не має своє 

місцезнаходження в одній й тій же державі, і якщо відносини сторін та всі інші 

пов’язані елементи, окрім вибору права, не пов’язані лише з однією державою 

(ч. 2 ст. 1), тобто таке визначення є негативним. Дві умови, вказані у ч. 2 ст. 1, 

не є такими, що взаємодоповнюють одна одну, якщо, наприклад, обидві сторони 
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мають своє місцезнаходження в одній й тій же державі, договір все-таки 

вважатиметься міжнародним, за умови, якщо всі інші елементи договору не 

будуть пов’язані або знаходитимуться в тій самій державі. Визначення 

«міжнародний», таким чином, відрізняється від підходу Регламенту Рим І, де 

вказано, що Регламент застосовується до ситуацій, пов’язаних з конфліктом 

(колізіями) законів. Негативне визначення у Гаазьких Принципах було вирішено 

обрати в дусі аналогії із визначенням «міжнародний», представленим у 

Конвенції 2005 р. 335, с. 31.               

Хоча Гаазькі Принципи містять у своїй назві слово «комерційний», у ст. 1 це 

поняття не згадується, натомість там говориться про те, що кожна зі сторін 

повинна діяти у торговій чи професійній якості. Поняття «комерційний» не 

просто так не згадується, було вирішено це поняття опустити, аби не 

породжувати зайві дискусії та непорозуміння, адже поняття «комерційний» 

може мати різне значення в різних країнах, а деякі країни розмежовують 

відносини «цивільні» та «комерційні».    

Гаазькі Принципи застосовуються виключно до комерційних відносин, тобто 

до відносин «В2В» (комерційні відносини), а не «В2С» (відносини зі 

споживачем). Трудові договори та договори споживання одразу було вирішено 

виключити зі сфери застосування Гаазьких Принципів (ч. 1 ст. 1). Щоправда, 

Гаазькі Принципи оминають питання, чи застосовуватимуться вони до 

договорів, де наявний комерційний та некомерційний елемент (“dual-purpose 

contracts” або “mixed transactions”), а також не вказують на те, з якої точки зору 

має розглядатися договір для того, щоб бути оціненим як комерційний або 

некомерційний. Неврегулювання цього питання пов’язано, на наш погляд, з тим, 

що краще віддати його на розсуд судові, аніж регулювати спеціальним чином. 

Більшість держав-членів ЄС, наприклад, не містять у своєму законодавстві 

конкретних правил регулювання «змішаних договорів»43. Це питання віддано на 

розсуд суду, він, розглядаючи спір, аналізує, чи має угода якийсь зв’язок з 

                                                             
43 The notion of “consumer” in EU law. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130477/LDM_BRI(2013)130477_REV1_EN.pdf.   

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130477/LDM_BRI(2013)130477_REV1_EN.pdf
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професійною діяльністю сторони, або така сторона виступає виключно в якості 

споживача.        

Важливо відзначити в контексті сучасних інформаційних технологій, а також 

рекомендацій ЮНСІТРАЛ, що Гаазькі Принципи не розділяють договори 

залежно від засобів, які використовуються для їх укладення, тому вони 

поширюються і на електронну торгівлю, що, на нашу думку, дуже важливо.   

Гаазькі Принципи не застосовуються до ряду питань: 

(a) правосуб’єктності фізичних осіб; 

(b) арбітражних угод та угод про вибір суду; 

(c) компаній або інших колективних органів або трастів; 

(d) неспроможності; 

(e) наслідків договорів в частині права власності; 

(f) питання, чи агент може зобов’язувати принципала перед третьою 

стороною. 

Так, у Гаазьких Принципах відображений усталений підхід до питань, які 

виключаються зі сфери застосування принципу автономії волі сторін.    

У ст. 2 закріплений власне принцип автономії волі сторін: договір 

регулюється правом, обраним сторонами (ч. 1). Сторони можуть обрати право, 

що застосовується до всього договору або лише до його частини (п. (а) ч. 2); 

вони можуть обрати різне право до різних положень договору (п. (b) ч. 2).  

Сторони можуть здійснити вибір права або змінити обране право в будь-який 

час, однак їх вибір не повинен впливати на дійсність договору і права третіх осіб 

(ч. 3 ст. 2).  

Це правило, як ми вже говорили вище, є давно і широко утвердженим, 

відображеним у Римській конвенції 1980 р. (ч. 2 ст. 3), Регламенті Рим І (ч. 2 ст. 

3) та Конвенції Мехіко (ст. 8).  

Сторони можуть укласти угоду про вибір права під час укладення основного 

договору, після укладення основного договору, або вже, наприклад, під час 

розгляду між сторонами спору в арбітражі 335, с. 43. Теоретично сторони 

можуть здійснити вибір права і на стадії судового розгляду справи.  
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Як правило, питання можливості та/або наслідків такої зміни права будуть 

уже вирішуватися правом держави суду (lex fori) або регламентом арбітражної 

установи, що розглядатиме спір між сторонами.    

В арбітражі здійснення вибору права під час розгляду справи арбітражем не є 

поодинокою практикою44, що ж стосується судового розгляду справ, то ми не 

знайшли приклади судових справ, де сторони здійснювали б вибір права на 

стадії судового розгляду справи. Очевидно, такі випадки є дійсно рідкісними.    

У Гаазьких Принципах закріплене поширене сьогодні правило про 

відсутність необхідності у зв’язку між обраним правом та сторонами або їх 

трансакцією (ч. 4 ст. 2).   

Вибір права або будь-яка його зміна мають бути вчинені ясно (expressly) або 

чітко (ясно, недвозначно) (clearly) випливати з положень договору або обставин 

(ст. 4). У цьому положенні втілені підходи, відображені у Регламенті Рим І: з 

одного боку, можливість імпліцитного (конклюдентного (implied)) вибору права, 

а з іншого, досягнення при цьому правової визначеності.  

Що стосується мовчазного, або конклюдентного, вибору права (tacit, implied 

choice of law), то він повинен ясно витікати з положень договору або обставин, 

тобто повинні бути вагомі індикатори (strong indications), що вказують на вибір 

права сторонами. Оцінювати такі обставини повинен суд, що вирішує, чи був 

здійснений сторонами вибір права. Певних, визначених критеріїв, які вказували 

б на обставини, що відповідають вимогам «чіткості і ясності», немає, і кожен 

випадок є індивідуальним. В якості ілюстрації обставин, які можуть вказувати на 

те, що сторони мали на увазі вибір правопорядку певної юрисдикції, можна 

навести такі приклади: використання правової термінології або правової 

доктрини, властивих певній юрисдикції; використання сторонами певних 

стандартних умов, що є властивими для певної юрисдикції (наприклад, 

використання сторонами полісу Ллойда може вказувати на те, що сторони мали 

на увазі вибір англійського права, адже поліс Ллойда базується на англійському 

праві 335, с. 45); угода про вибір суду (хоча, як ми вже підкреслювали, угода 

                                                             
44 Більш детально мова про це йтиме в розділі 3.2., із наведенням прикладів з арбітражної практики. 
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про вибір суду не є стовідсотковою детермінантою вибору сторонами права тієї 

держави, суд або суди якої обрали ці сторони, це усталене на сьогоднішній день 

правило, яке знайшло своє відображення у Регламенті Рим І (п. 12 Преамбули) 

тощо. 

Питання про те, яким чином відбуватиметься процес доведення наявності або 

відсутності вибору права сторонами у разі, якщо явного вибору права вчинено 

не буде, Гаазькими Принципами не вирішується, ці питання є процесуальними, а 

тому виходять за межі сфери застосування Гаазьких Принципів, і регулюються 

правом держави суду (lex fori).      

У ст. 7 Гаазьких Принципів відображено поширений і утверджений принцип 

«окремішності», незалежності (в іноземній англомовній літературі традиційно 

послуговуються поняттям severability) угоди про вибір права від основного 

договору сторін: вибір права не може бути оспорений виключно на тій підставі, 

що договір, якого він стосується, є недійсним.  

Принцип незалежності існує також в арбітражі та у міжнародному 

цивільному процесі, це один з фундаментальних принципів: арбітражне 

застереження, що є частиною договору, є угодою, незалежною від інших 

положень договору, рішення арбітражного трибуналу про те, що договір є 

недійсним, не матиме наслідком ipso jure недійсність арбітражного застереження 

(ч. 1 ст. 16 Типового закону ЮНСІТРАЛ 1985 р.) 405, с. 8–9. Аналогічне 

правило діє для угод про вибір суду: угода про виключний вибір суду, що є 

частиною договору, повинна вважатися угодою, що є незалежною від інших 

положень договору, відповідно, дійсність угоди про виключний вибір суду не 

може оспорюватися виключно на підставі того, що договір, у якому вона 

міститься або якого вона стосується, є недійсним (ст. 3 (d) Конвенції 2005 р.). 

На нашу думку, ідея перенести принцип незалежності на угоди про вибір 

права була взята саме з міжнародного цивільного процесу і міжнародного 

комерційного арбітражу. У доктрині деяких пострадянських держав, наприклад, 

Російської Федерації 281, с. 156, усталений погляд, що угода про вибір права 

не є самостійною угодою, й у разі визнання основного договору недійсним, 
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недійсною зазвичай має бути визнана й угода про вибір права. Ми до таких 

тверджень ставимося скептично, адже вони не відповідають сучасній світовій 

практиці та доктринальним підходам, прийнятим у розвинутих державах.      

Відмежування угоди про вибір права і основного договору зумовлено, 

зокрема, практичними міркуваннями. Якщо, наприклад, основний договір 

визнаний недійсним, а угода про вибір права є дійсною, то в такому разі саме 

обране сторонами право визначатиме наслідки недійсності для сторін основного 

договору (п. (e) ч. 1 ст. 9 Гаазьких Принципів).       

Угода про вибір права може бути визнана недійсною разом із основним 

договором, якщо чинники, що спричиняють недійсність, поширюються і на 

угоду про вибір права в силу своєї природи, наприклад, відсутність у сторони 

(сторін) необхідної правосуб’єктності. У такому разі угода про вибір права 

разом з основним договором також буде недійсною. Однак, як можна бачити, тут 

діє інша закономірність: не недійсність основного договору породжує 

недійсність угоди про вибір права, а угода про вибір права недійсна в силу 

окремих незалежних підстав, які інколи можуть співпадати з підставами 

недійсності основного договору.    

У ст. 10 йдеться про договірну передачу прав кредитора до боржника, де 

права кредитора виникли на підставі договору між кредитором та боржником 

(зобов’язальних вимог), іншій особі – новому кредиторові (відступлення права 

вимоги, або цесія (assignment)). У випадку відступлення права вимоги кредитора 

до боржника, що виникло на підставі договору між боржником і кредитором, то  

a) якщо сторони договору цесії обрали право, що регулює цей договір, то 

обране право регулює права та обов’язки кредитора та цесіонарія, що виникають 

із договору між ними; 

b) якщо сторони договору між боржником та кредитором обрали право, що 

регулює цей договір, то обране право регулює  

i. чи може застосовуватися цесія до боржника;  

ii. права цесіонарія щодо боржника; та 

iii. чи зобов’язання боржника були виконані.  
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Дана стаття вирішує проблему, коли є два договори – між кредитором і 

боржником та кредитором (цедентом) і цесіонарієм, в кожному з яких сторони 

обрали застосовне право, внаслідок укладення яких виникають правовідносини 

між сторонами – цесіонарієм та боржником – які ніколи не укладали договір 

безпосередньо один з одним і які, відповідно, не домовлялися про вибір 

застосовного права. Який з обраних правопорядків підлягатиме застосуванню у 

такому разі?   

Ця стаття базується на двох основоположних принципах 335, с. 68: з одного 

боку, права і обов’язки сторін, породжені укладенням договору між такими 

сторонами, регулюються правом, що регулює цей договір (це може бути як 

право, обране сторонами, так і право, визначене на основі колізійних прив’язок); 

з іншого боку, договірні зобов’язання між сторонами повинні продовжувати 

регулюватися правом, застосовним до договору, який створив таке зобов’язання, 

навіть після того як склад сторін такого договору частково змінився, коли 

кредитор (цедент) за цими зобов’язаннями переуступив свої права третій особі 

(цесіонарієві).  

Цей принцип знайшов своє відображення також у Конвенції ООН про 

уступку дебіторської заборгованості у міжнародній торгівлі 2001 р.45 (ч. 1 ст. 28, 

ст. 29), а також у Керівництві ЮНСІТРАЛ для законодавчих органів щодо 

забезпечувальних угод 2007 р., де сказано про те, що у законодавстві варто 

передбачити, що правом, застосовним до взаємних прав та обов’язків особи, що 

надає забезпечувальне право, і забезпеченого кредитора, що випливають з угоди 

про забезпечення, є право, визначене на підставі їх вибору, а в разі відсутності 

такого вибору – право, що регулює угоду про забезпечення (п. 216)46.  

Це правило бере свій початок з Римської конвенції 1980 р.: взаємні обов’язки 

цедента та цесіонарія за добровільною уступкою права вимоги (voluntary 

assignment) до іншої особи (боржника) регулюватимуться правом, яке відповідно 

                                                             
45 Ця Конвенція в силу не вступила. Див. її статус за посиланням: 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/security/2001Convention_receivables_status.html. 
46 Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам. 2010. С. 584. URL: 

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/r/09-82672_R_Ebook.pdf. 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/security/2001Convention_receivables_status.html
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/r/09-82672_R_Ebook.pdf
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до цієї конвенції застосовується до договору між цедентом та цесіонарієм (ч. 1 

ст. 12 Римської конвенції 1980 р.). Це може бути право, обране сторонами, або 

право, визначене на підставі принципу найбільш тісного зв’язку. Закон, що 

застосовується до права вимоги, що є предметом цесії, визначатиме можливість 

переуступлення такого права, правовідносини між цесіонарієм та боржником, 

умови, за яких цедент може висувати вимоги супроти боржника, а також будь-

яке питання з приводу того, чи зобов’язання боржника були виконані (ч. 2 ст. 12 

Римської конвенції 1980 р.).  

Аналогічне правило закріплене у Регламенті Рим І: відносини між цедентом 

та цесіонарієм за добровільною уступкою права вимоги (voluntary assignment) 

або за договірною суброгацією (contractual subrogation) до іншої особи 

(боржника) регулюватимуться правом, яке застосовується до договору між 

цедентом та цесіонарієм відповідно до цього регламенту (ч. 1 ст. 14 Регламенту 

Рим І). Закон, що застосовується до переуступленої вимоги, або вимоги, яка 

виникла в порядку суброгації, визначатиме можливість уступки такої вимоги, 

відносини між цедентом та цесіонарієм, умови дійсності уступки вимоги або 

суброгації для боржника, а також, чи були зобов’язання боржника виконані (ч. 2 

ст. 14 Регламенту Рим І).  

Важливо, до речі, що у Регламенті Рим І було розтлумачено поняття уступки 

права вимоги (цесії). Концепція уступки права вимоги (цесії) включає просту 

передачу вимоги, передачу вимоги шляхом поруки, заставу або інші види 

забезпечення зобов’язань (ч. 3 ст. 14).  

В контекстів розгляду питання права, що регулює договір уступки права 

вимоги та основний договір, варто послатися на іншу форму переходу 

зобов’язань за договором, яке регулюється у Римській конвенції 1980 р. та 

Регламенті Рим І, однак не регулюється у Гаазьких Принципах: йдеться про 

суброгацію.   

Вдаючись до теорії, цесія і суброгація належать до сингулярного 

(часткового) правонаступництва на противагу універсальному 

правонаступництву; головна спільна риса цих обох видів сингулярного 



102 
 

правонаступництва полягає в тому, що суброгація разом із цесією передбачають 

заміну у зобов’язанні кредитора47. Цесія являє собою заміну кредитора в 

зобов’язанні внаслідок передання ним своїх прав іншій особі (відступлення 

права вимоги): до нового кредитора переходять права первісного кредитора у 

зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих права, 

якщо інше не встановлено договором або законом48. Натомість суброгацією є 

перехід права до особи, яка виконала чуже зобов’язання, тобто виконання 

суброгантом обов’язку боржника перед первісним кредитором. У зв’язку з цим 

варто сказати, що чимало правових систем допускають суброгацію не тільки на 

підставі закону, а й на підставі договору. До речі, право України допускає 

суброгацію лише у випадках, передбачених законом49. 

У Римській конвенції 1980 р. окрема стаття присвячена суброгації за законом 

(коли третя сторона зобов’язана задовольнити вимогу кредитора) (ст. 13).  

Відмінність у підходах Римської конвенції та Регламенту Рим І до 

регулювання суброгації полягає в тому, що Регламент Рим І, зберігши структуру 

положень про цесію і суброгацію, які були поміщені в окремих статтях (ст. 12 і 

13 Римської конвенції й ст. 14 і 15 Регламенту Рим І), виокремив суброгацію 

договірну (contractual subrogation) та за законом (legal subrogation), поширивши 

на договірну суброгацію правила, які застосовуються до цесії.     

Існує також поняття делегації, тобто переведення боргу (delegation), однак 

воно не згадане у жодному з розглядуваних нами документів.  

Хоча Гаазькі Принципи і не згадують поняття суброгації та делегації, 

правила ст. 10 можуть застосовуватися до таких договорів за аналогією, про що 

ясно вказано в офіційному коментарі 335, с. 70. На нашу думку, це зроблено 

тому, що ідея розробників Гаазьких Принципів полягала у тому, щоб поширити 

правило ст. 10 на всі договори, де зобов’язання переходить від однієї особи до 

                                                             
47 Див. детальний аналіз Самбір О. Є. Суброгація та цесія: до питання про співвідношення понять. Університетські 

наукові записки. 2013. № 3 (47). С. 197-203.   
48 Великий енциклопедичний юридичний словник / за редакцією академіка НАН України Ю. С. Шемшученка. К.: 

Видавництво «Юридична думка», 2007. С. 957. 
49 Самбір О. Є. Суброгація та цесія: до питання про співвідношення понять. Університетські наукові записки. 2013. 

№ 3 (47). С. 200. 
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іншої, оскільки при всіх нюансах цих угод (виконання обов’язку іншої особою 

замість боржника; заміна одного кредитора іншим тощо) їх природа однакова – 

заміна сторони у зобов’язанні, в той час як основне зобов’язання залишається 

незмінним, міняються лише сторони.  

Отже, у Гаазьких Принципах органічно відтворений принцип, що право, 

обране сторонами, регулює зобов’язання, яке створили саме ці, а не інші, 

сторони. 

У ст. 11 містяться положення про lex limitatis принципу автономії волі сторін, 

а саме надімперативні норми (overriding mandatory rules) та застереження про 

публічний порядок (public policy). Перші чотири частини цієї статті стосуються 

ситуацій, коли питання про обмеження автономії волі сторін підіймається при 

судовому вирішенні спорів, а частина п’ята – коли це питання підіймається при 

вирішенні спору арбітражем.   

Надімперативні норми. Гаазькі Принципи не перешкоджають застосуванню 

судом надімперативних норм права держави суду, які застосовуються незалежно 

від права, обраного сторонами (ч. 1). Право держави суду визначає, коли суд 

може (may) або повинен (must) застосувати чи взяти до уваги надімперативні 

норми іншого права (ч. 2). 

Так, судом можуть, залежно від ситуації, бути застосованими надімперативні 

норми як держави суду, так і іншої держави, якої саме, у Гаазьких Принципах не 

уточнено, на підставі чого можна зробити висновок, що це може бути держава, 

яка має тісний зв’язок з договором сторін, або право держави, яке підлягало б 

застосуванню у разі відсутності вибору права сторонами тощо. Це питання 

повністю віддано на розсуд суду. В частині застосування надімперативних 

положень права іншої держави, то МПрП держави суду визначає, чи застосує 

суд такі положення (чи має право суд це зробити, чи зобов’язаний він це 

зробити), а якщо застосує, то до якої міри. При цьому суд повинен брати до 

уваги призначення та характер таких норм, а також наслідки їх застосування або 

незастосування. 
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Нагадаємо, що деякі міжнародно-правові договори, серед них Конвенція 

1978 р. (ст. 16), Конвенція Мехіко (ч. 2 ст. 11), Римська конвенція 1980 р. (ч. 1 

ст. 7), Регламент Рим І (ч. 3 ст. 9), містять положення про можливість 

застосування судом імперативних (надімперативних) положень права іншої 

держави, а саме тієї, що має суттєвий зв’язок із договором. 

Закон про МПрП також містить аналогічне положення (ч. 2 ст. 14).  

У Регламенті Рим І, в дусі загальних змін, здійснених у ньому порівняно з 

Римською конвенцією 1980 р., принцип найбільш тісного зв’язку 

трансформувався у конкретну колізійну прив’язку – закон місця виконання 

зобов’язань (lex loci solutionis). Таким чином, можуть бути застосовані 

надімперативні норми права країни, де зобов’язання, що виникають з договору, 

мають бути виконані або були виконані, в міру, в яку такі надімперативні норми  

роблять виконання договору незаконним. При з’ясуванні, чи застосовувати такі 

норми, необхідно зважати на їх природу та мету, наслідки їх застосування та 

незастосування (ч. 3 ст. 9).           

Сучасна практика у питанні регулювання державами питання застосування 

надімперативних положень права іншої держави є дуже різноманітною [335, с. 

76]. Задум розробників Гаазьких Принципів полягав в тому, щоб згладити 

розбіжності, притаманні різним національним правопорядкам в питанні 

ставлення до імперативних (надімперативних) норм права іншої держави, 

шляхом «делегування» МПрП національних правопорядків цього питання, а 

саме чи може суд застосовувати такі норми, це його право чи обов’язок, на які 

фактори у справі він повинен зважати тощо. Саме тому у Гаазьких Принципах 

немає посилання ані на тісний зв’язок, ані на місце виконання зобов’язання з 

договору, ані на будь-який інший фактор.  

Публічний порядок. Суд може виключити застосування положення права, 

обраного сторонами, тільки у разі й в міру, до якої результат (result), наслідки 

такого застосування будуть явно несумісними з фундаментальними поняттями 

публічного порядку (ordre public) держави суду  (ч. 3).  
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Фраза «явно несумісний» є спільною і використовується у багатьох 

документах (ст. 16 Римської конвенції 1980 р., ст. 21 Регламенту Рим І, ч. 1 ст. 

12 Закону про МПрП), і означає вона, що усі сумніви з приводу того, чи буде 

застосування обраного права несумісним з публічним порядком певної держави, 

повинні бути вирішені на користь застосування обраного сторонами права  в 

повній мірі [335, с. 77]. Цей підхід виходить з принципу найбільшого сприяння 

автономії волі сторін, і був закладений в усіх Гаазьких конвенціях, починаючи з 

1955 р. [384, с. 38]. Саме наслідки застосування права, обраного сторонами, 

мають бути несумісними із основним правопорядком держави, а не норми 

обраного права як такі. Хоча в тексті Римської конвенції та Регламенту Рим І 

слова «наслідки» немає, є тільки слово «застосування», офіційний коментар до 

Римської конвенції М. Джуліано й П. Лагарда вказує на те, що у документах 

йдеться про те, що застереження про публічний порядок може бути застосовано 

у разі, якщо застосування обраного права призведе до наслідків, несумісних з 

публічним порядком. Може так статися, що іноземне право, яке абстрактно може 

бути розцінене як таке, що є несумісним з публічним порядком держави суду, 

може тим не менш бути застосованим, якщо фактичний результат його 

застосування не порушує публічний порядок держави суду [384, с. 381]. 

У Гаазьких Принципах передбачено, що право держави суду визначає, коли 

суд може або повинен застосувати чи взяти до уваги публічний порядок (ordre 

public) держави, право якої застосовувалося б у разі відсутності вибору права 

сторонами (ч. 4). Це право визначається на підставі норм МПрП держави суду 

[335, с. 79].  

Це новітнє положення, адже традиційно суд відмовляє у застосуванні 

обраного сторонами права у разі, якщо наслідки такого застосування суперечать 

публічному порядку виключно держави суду, і це традиційне правило 

відтворено у багатьох міжнародних документах.  

У Конвенції Мехіко (ст. 18), Римській конвенції 1980 р. (ст. 16), ст. 21 

Регламенті Рим І (ст. 21) чітко зазначено про публічний порядок держави суду 

(форуму), натомість у Конвенції 1955 р. (ст. 6), Конвенції 1978 р. (ст. 17), 
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Конвенції 1986 р. (ст. 18) вказано лише, про те, що у застосуванні права, 

визначеного конвенцією (в т. ч. за допомогою принципу автономії волі, коли 

сторони здійснюють вибір права), може бути відмовлено тільки якщо 

застосування такого права буде явно несумісним з публічним порядком. З 

коментарів конвенцій стає очевидно, що йдеться про публічний порядок 

держави суду, який розглядає спір між сторонами [370; с. 430[60]; 371, с. 51, 53]. 

У положенні ч. 4 ст. 11 Гаазьких Принципів втілений, на наш погляд, 

органічний зв’язок принципу автономії волі сторін з іншим основоположним 

принципом МПрП – принципом найбільш тісного зв’язку. Положення Гаазьких 

Принципів про застосування публічного порядку іншої держави є новим, і хоча 

коментатори Гаазьких Принципів його таким не вважають, законодавство 

більшості держав не передбачає застосування публічного порядку іншої 

держави. 

Гаазькі Принципи не дають навіть загальної характеристики норм, які можна 

віднести до надімперативних та норм, що утворюють публічний порядок. 

Наприклад, Римська конвенція, яка оперувала поняттям «імперативні норми» 

(mandatory rules), визначала їх як норми права, від яких не можна відступити у 

договорі (ч. 3 ст. 3). У Регламенті Рим І відбулася певна еволюція у розумінні 

цих норм, внаслідок чого було здійснено поділ обов’язкових норм на «ті, від 

яких не можна відступати в угоді» та «надімперативні положення права» 

(overriding mandatory provisions) (п. 37 Преамбули), що є більш вузьким, аніж 

перше поняття, про що ми вже детально розповідали у першому розділі роботи.  

Розробники Гаазьких Принципів використали вужче поняття, введене 

Регламентом Рим І, адже головна ідея, закладена у ст. 10, це виключність 

характеру категорій надімперативних положень та публічного порядку.  

Характеристики двох вищевказаних категорій можемо отримати з офіційного 

коментаря: надімперативними положення є тому, що по-перше, сторони не 

можуть відійти від них у договорі, по-друге, суд має їх застосовувати навіть 

якщо сторони обрали інше право, аніж право держави суду. Форма вираження 

таких надімперативних положень значення не має, тобто вони не обов’язково 
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повинні міститися у конституційних актах, а про їх надімперативний характер 

необов’язкового має бути прямо сказано [335, с. 74]. Важливо відзначити, що 

положення, які вважатимуться надімперативними нормами або нормами, що 

утворюють публічний порядок, визначатимуться правом тієї іншої держави, а не 

правом держави суду [335, с. 71, 79]. Таким чином, суд повинен, розглядаючи 

певну справу, визначити, чи існують норми, що мають такі необхідні риси, щоб 

називатися імперативними, і чи варто їх застосовувати у даній справі, де сторони 

здійснили вибір права. У цьому питанні суд діє на власний розсуд [335, с. 75].      

У разі наявності підстав право, обране сторонами, не застосовується лише в 

тій мірі та в тій частині, в якій воно суперечить публічному порядкові або не 

відповідає надімперативним нормам права. Ні в якому разі ці два обмежувальні 

фактори не призводять до недійсності вибору права сторін в цілому [335, с. 71].      

Новим у підході до регулювання питання про застереження про публічний 

порядок стало правило про застосування публічного порядку в арбітражі: Гаазькі 

Принципи не повинні перешкоджати арбітражному трибуналові застосовувати 

або брати до уваги публічний порядок, або застосовувати чи брати до уваги 

надімперативні положення права іншого, ніж обране сторонами, якщо 

арбітражний трибунал повинен або має право це зробити (ч. 5 с. 11). 

Арбітраж є одним з адресатів Гаазьких Принципів, задум розробників 

Гаазьких Принципів полягав, зокрема, в тому, щоб створити умови для втілення 

принципу «виконуваності» (enforceability) арбітражних рішень, який став одним 

з принципів арбітражу. Цей принцип полягає в тому, щоб арбітраж та сторони 

докладали усіх зусиль задля того, щоб арбітражне рішення могло бути визнаним 

та було виконуваним у різних юрисдикціях; з тими чи іншими варіаціями це 

принцип закріплений  в багатьох арбітражних регламентах (ст. 42 Арбітражного 

Регламенту Міжнародної торгової палати; ч. 2 ст. 32 Арбітражного Регламенту 

Лондонського Міжнародного Третейського Суду). Разом з тим, коментатори 

Гаазьких Принципів доречно вказують на те, що питання про те, чи такий 

обов’язок передбачає прийняття арбітражем до уваги надімперативних положень 

та публічного порядку держави місця свого перебування (seat) або країн, де 
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скоріш за все матиме місце виконання арбітражного рішення, є суперечливим  

[335, с. 80].     

Втім, ми погоджуємося з думкою О. Ландо, яка дуже доречна в цьому 

контексті: «… хоча арбітр виводить свої повноваження з волі сторін, він або 

вона (мова йде про арбітрів) не можуть зважати виключно на власні інтереси. Як 

загальні суди, які він або вона заміщають, він або вона повинні розглядати будь-

який вагомий принцип публічного порядку держави, що має тісний зв’язок з 

договором… крім того, будь-який арбітр повинен враховувати важливість 

збереження за арбітражем ролі інструмента вирішення міжнародних спорів… 

Якщо… арбітраж використовується як засіб уникнення відповідних політик 

(policies) країн, що мають інтерес до предмета спору, репутація арбітражу 

похитнеться…» [127, с. 5].  

На нашу думку, введення і застосування арбітражами цього правила 

теоретично сприятиме більшому визнанню та виконуваності арбітражних 

рішень. 

У ст. 12 йдеться про поняття місцезнаходження (establishment), яке 

виокремлено в окрему статтю в силу своєї важливості, адже від 

місцезнаходження сторін залежить, чи можна вважати договір, укладений між 

ними, міжнародним (як це прийнято називати у пострадянській та, зокрема, 

вітчизняній доктрині, таким, що має іноземний елемент). Гаазькі Принципи 

передбачають, що якщо сторона має більш ніж одне місцезнаходження, 

відповідним місцезнаходженням для цілей цих Принципів є таке, що має 

найбільш тісний зв’язок з договором на час його укладення.  

Порівняно з Гаазькими Принципами термінологія Регламенту Рим І дещо 

відрізняється, вона, як і Римська конвенція 1980 р., послуговується поняттям 

“habitual residence”, що є базовим як для фізичних, так і для юридичних осіб. 

“Habitual residence” для фізичних осіб, що ведуть комерційну діяльність, є 

головне місце ведення бізнесу (principal place of business), а для юридичних осіб 

– місце центральної адміністрації (place of central administration) (ст. 19). Попри 

таке розмежування, яке існує в теорії, на думку розробників Гаазьких 
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Принципів, краще було не використовувати поняття “habitual residence”, яке 

включає в себе споживачів та осіб, що працюють за індивідуальними трудовими 

договорами, адже ця група правовідносин виключена зі сфери Гаазьких 

Принципів.  

У своїх формулюваннях розробники Гаазьких Принципів використали схожу 

модель, закріплену у ст. 10 Віденської конвенції 1980 р., де вживається поняття 

«комерційне підприємство» (place of business), а поняття establishment та place of 

business є близькими. Гаазькі Принципи не наводять визначення поняття 

місцезнаходження, однак його тлумачення міститься в офіційному коментарі 

Гаазьких Принципів: це місце знаходження бізнесу, де сторона має щось більше, 

аніж просто тимчасову присутність; воно включає центр адміністрації або 

управління, штаб-квартиру, головне та другорядне місце ведення бізнесової 

діяльності, філію, агентство або інше постійне або тимчасове місце знаходження 

бізнесу 335, с. 81. Такий широкий перелік наведено з метою визначення 

головної характеристики поняття місцезнаходження: місце ведення бізнесу, 

незалежно від його розмірів або назви, яке має найбільш тісний зв’язок з 

договором. Суд повинен визначати місцезнаходження сторони, виходячи з 

такого місцезнаходження на час укладення договору.  

Гаазькі Принципи регулюють левову частку питань, що виникають при 

виборі права сторонами при укладенні міжнародного договору, однак деякі 

питання залишаються поза сферою регулювання Гаазьких Принципів. 

Наприклад, якщо обране сторонами право змінилося, яке тоді право 

застосовуватиметься до договору? Право, яке діяло на момент вибору 

сторонами, чи право, що є чинним в конкретний момент його застосування 

сторонами чи судом? Це питання залишається відданим на розсуд судів та 

доктрини.  

Таким чином, можна зробити ряд висновків: 

 Гаазькі Принципи стали першим інструментом м’якого права, який був 

створений Гаазькою конференцією. Ця форма міжнародного 

інструмента – повернення до давнього задуму Гаазької конференції, а 
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також данина сучасним тенденціям уніфікації договірних 

правовідносин, яка здійснюється головно у формі створення 

інструментів необов’язкового характеру.    

 Гаазькі Принципи стали документом, що відобразив у собі зразки 

найкращих сучасних практик в частині автономії волі сторін, які були 

великою мірою вироблені в рамках ЄС, а також помістив у собі ряд 

нових правил, спрямованих на якомога ширше утвердження принципу 

автономії волі сторін. 

 У Гаазьких Принципах було вирішено йти шляхом регламентації 

виключно правил, що регулюють принцип автономії волі сторін, при 

цьому від ідеї включення про застосовне право у разі відсутності 

вибору права сторонами відмовилися в силу відсутності на те 

належного рівня консенсусу поміж державами.       

 У Гаазьких Принципах збережені та знайшли свій розвиток наступні 

правила: право на зміну обраного права в будь-який час; правило 

(принцип) незалежності угоди про вибір права від основного договору і 

навпаки; право на застосування різних правопорядків до різних частин 

договору; відсутність вимоги про взаємозв’язок між обраним правом та 

договором та/або сторонами; правило про те, що права і обов’язки 

сторін, створені внаслідок укладення договору між ними, повинні 

регулюватися правом, що регулює договір між ними, і застосовне до 

договору право повинно продовжувати регулювати договірні 

зобов’язання, створені таким договором, навіть якщо кредитор за цими 

зобов’язаннями переуступить свої права третій особі; суд може 

обмежити свободу волі сторін у виборі права тільки на підставі дії 

надімперативних норм та застереження про публічний порядок.       
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2.2. Нові правила, що регулюють принцип автономії волі сторін, в 

історії уніфікації 

Гаазькі Принципи стали документом-квінтесенцією, що увібрав у себе усі 

сучасні надбання уніфікації правил, що регулюють принцип автономії волі 

сторін; важливість цього документа полягає ще й в тому, що принцип автономії 

волі сторін поповнився новими правилами.  

Традиційним правилам принципу автономії волі сторін, які знайшли 

відображення у Гаазьких Принципах, був присвячений підрозділ вище. У цьому 

ж підрозділі ми розглянемо нові (модерні) правила, впроваджені Гаазькими 

Принципами. 

Прогресивним, на думку великої кількості практиків, деяких дослідників, а 

також ряду арбітрів, порівняно з положеннями Римської конвенції та Регламенту 

Рим І, стало санкціонування Гаазькими Принципами права сторін обирати 

недержавні, або транснаціональні, норми. За ст. 3 правом, обраним сторонами, 

можуть бути норми права (rules of law), які є загальновизнаними на 

міжнародному, наднаціональному або регіональному рівні як нейтральний та 

збалансований звід правил, якщо тільки право держави суду не передбачає інше.  

Такі норми можуть бути створені групою вчених, міжнародною організацією, 

міжнародним науково-дослідним інститутом або іншою недержавною 

установою, які отримали загальне визнання на міжнародному, наднаціональному 

(supranational) або регіональному рівні і являють собою збалансований та 

нейтральний звід правил. В якості прикладу таких норм коментатори Гаазьких 

Принципів наводять Принципи УНІДРУА як приклад універсального зводу норм 

та Принципи європейського договірного права як приклад наднаціонального або 

регіонального зводу норм 335, с. 41. Іншим прикладом може бути Віденська 

конвенція: наприклад, сторони можуть обрати Віденську конвенцію в якості 

незалежного зводу норм, що регулюватиме договір між ними, вони можуть 

обрати безпосередньо норми Віденської конвенції замість того, щоб обирати 

право держави, до якої інкорпоровані норми Віденської конвенції в силу надання 

такою державою згоди на її обов’язковість; коментатори Гаазьких Принципів 
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називають інкорпоровану Віденську конвенцію «націоналізованою версією, 

доданою до права держави, що є учасницею Віденської конвенції» 335, с. 40-

41. Так сторони можуть уникнути застосування небажаних для них застережень, 

які могли бути зроблені певною державою при ратифікації Віденської конвенції, 

або положень права певної держави, які не є для них бажаними. Оскільки 

розробники Гаазьких Принципів знали, що використання недержавних норм в 

якості обраного права не схвалюється абсолютною більшістю держав, у ст. 3 

було встановлено умову, що вибір сторонами недержавних норм в якості 

застосовного до договору права можливий лише в тому випадку, якщо право 

держави суду дозволяє це. Ця умова виступає захисною клаузулою для держав, 

які, схвалюючи в цілому Гаазькі Принципи, вибір недержавного права не 

визнають.   

ЮНСІТРАЛ, схваливши на своїй 48 сесії (29 червня – 16 липня 2015 р.) 

Гаазькі Принципи, особливо відзначила передбачену у ст. 3 санкцію на вибір 

сторонами не лише права держави, але й також «норм права», вказавши, що це 

положення може полегшити вибір текстів ЮНСІТРАЛ, таких як, наприклад, 

Віденська конвенція, у ситуаціях, де вони інакше не застосовувалися б, 

збільшуючи, таким чином, вплив цих текстів з точки зору гармонізації 

законодавств [357, с. 45]. 

Варто звернути увагу на те, що ані в тексті Гаазьких Принципів, ані в 

офіційному коментарі поняття lex mercatoria не згадується 335, с. 40–42. По-

перше, це зумовлено наявністю величезної кількості визначень цього поняття,  

наявністю різних поглядів на те, що з концептуальної точки зору являє собою lex 

mercatoria, чи воно існує взагалі 102, с. 449, тому використання поняття lex 

mercatoria призвело б, на нашу думку, до плутанини та дискусій, а 

санкціонування можливості вибору сторонами lex mercatoria означало б 

підірвати принцип правової визначеності, який є одним з ключових у 

міжнародній торгівлі.   
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У Гаазьких Принципах спеціально було використано поняття «норми права» 

(rules of law), що використовується багатьма арбітражними регламентами (про 

що ми частково говорили вище):  

 арбітражний трибунал повинен застосовувати норми права (rules of 

law), визначені сторонами як такі, що підлягають застосуванню до суті 

спору. Якщо сторони таке визначення не зробили, тоді арбітражний 

трибунал повинен застосувати право, яке він вважатиме доцільним (ст. 

35 Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ50); 

 сторони повинні мати свободу домовлятися про право (rules of law), яке 

застосовуватиметься арбітражним трибуналом до суті спору. У разі 

відсутності будь-якої такої угоди, арбітражний трибунал повинен 

застосовувати норми права, які він вважатиме доцільними (ст. 21 

Арбітражного регламенту Міжнародної торгової палати 51);     

 арбітражний трибунал повинен вирішувати суть спору на основі права 

(прав) (law(s)) або норм права (rules of law), погоджених сторонами. У 

разі відсутності такої угоди, арбітражний трибунал повинен 

застосовувати право або норми права, які він вважає найбільш 

доцільними (ст. 22 Арбітражного регламенту Арбітражного інституту 

Торгової палати м. Стокгольма)52; 

 трибунал повинен застосовувати норми права (rules of law), визначені 

сторонами в якості застосовних до суті спору. У разі відсутності такого 

визначення сторонами трибунал повинен застосувати право, яке він 

визначить як доцільне (правило 27 Арбітражного регламенту 

Міжнародного арбітражного центра в Сінгапурі53); 

 склад арбітражного суду вирішує спори згідно з тими нормами права 

(англійською мовою у регламенті також використовується поняття 

                                                             
50 UNCITRAL Arbitration Rule (as revised in 2010). P. 23. URL: 

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf. 
51 ICC Rules of Arbitration. URL: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_21.    
52 Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. P. 13. URL: 

http://www.sccinstitute.com/media/40120/arbitrationrules_eng_webbversion.pdf. 
53 SIAC Rules 2013. URL: http://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules-2013. 

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_21
http://www.sccinstitute.com/media/40120/arbitrationrules_eng_webbversion.pdf
http://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules-2013
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rules of law), які сторони обрали як такі, що застосовуватимуться до 

суті спору (ст. 41 Регламенту МКАС при ТПП України54). 

Схоже формулювання міститься у Вашингтонській конвенції, яку на сьогодні 

ратифікувало 153 держави, в тому числі Україна: трибунал повинен вирішувати 

спір відповідно до таких норм права (rules of law), про які погодяться сторони. У 

разі відсутності такої угоди Трибунал повинен застосовувати право Держави-

Учасниці, що є стороною спору (включаючи норми міжнародного приватного 

права), і такі норми міжнародного права, що можуть бути застосовані (ч. 1 ст. 

4255). Звідси випливає, що сторони можуть обрати не лише право Держави, що 

приймає інвестиції, або інше право, але також загальні принципи права, lex 

mercatoria або міжнародне право.   

Варто зазначити, що у Гаазьких Принципах не згадується про загальні 

принципи міжнародного комерційного права, визнані міжнародними 

організаціями (це поняття згадується у ч. 2 ст. 9 Конвенції Мехіко), про усталені 

практики, рекомендації, загальноприйняті торгові звичаї (ці поняття згадуються 

у ст. 10 Конвенції Мехіко, у ст. 8 Віденської конвенції, ст. 9 Конвенції УНІДРУА 

1964 р.56), що пов’язано з тим, що ці поняття важко точно визначити, а в деяких 

випадках торгові звичаї можуть відрізнятися залежно від регіону.  

У Конвенції Мехіко положення, у яких згадується про звичаї, стосуються не 

вибору сторонами права, а діяльності суду при здійсненні правосуддя, причому 

як на етапі визначення права, що підлягає застосуванню до певних 

правовідносин (ч. 2 ст. 9), так на етапі вирішення спору по суті (ст. 10).   

У Віденській конвенції правило, присвячене звичаям, з одного боку, не може 

розцінюватися як наданий сторонам дозвіл обирати звичаї в якості застосовного 

між ними права, з іншого боку, це положення ясно вказує на те, що якщо 

сторони домовилися про якийсь звичай, відступати від нього вони не можуть. 

Сторони, зв’язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домовилися, та 

                                                             
54 Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. URL: 

http://arb.ucci.org.ua/icac/docs/ICAC_Rules_New_ua.pdf.    
55 ICSID Convention, Regulations and Rules. P. 23. URL: 

https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/ICSID%20Convention%20English.pdf.   
56 Положення, присвячені звичаям, містяться в багатьох положеннях цієї конвенції, ст. 9 містить базові положення.    

http://arb.ucci.org.ua/icac/docs/ICAC_Rules_New_ua.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/ICSID%20Convention%20English.pdf
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практикою, яку вони встановили у своїх відносинах (ч. 1 ст. 9). Наступне 

положення деякою мірою пояснює положення ч. 1 ст. 9 про обов’язковість 

звичаїв та практик, щодо яких домовилися сторони: за відсутності інших 

домовленостей вважається, що сторони мали на увазі застосування до їх 

договору чи до його укладення звичаю, про який вони знали чи мали знати і 

який в міжнародній торгівлі широко відомий і постійно додержується сторонами 

в договорах такого роду, а також відповідній галузі торгівлі. Так, визнання 

звичаїв, загальних принципів і практик у Конвенції УНІДРУА 1964 р. та 

Віденській конвенції стало, на наш погляд, частковим визнанням та прийняттям 

існування lex mercatoria, а Конвенція Мехіко навіть, повторюємо, зобов’язала 

суддів застосовувати їх при вирішенні питання про застосовне право та при 

вирішенні спору по суті. Попри таке свого роду «визнання» звичаї, загальні 

принципи і практики в жодному разі не стали окремим та повноцінним 

інструментом регулювання правовідносин між сторонами (в арбітражах лише), і 

застосування на практиці будь-якого звичаю, загального принципу або практики 

залежало насправді від розсуду суду, який оцінював їх, виходячи з застосовного 

національного закону (права).   

Видається, що незгадування у Гаазьких Принципах про торгові звичаї, 

практики та подібні поняття свідчить про намір розробників уникнути спорів та 

непорозумінь при тлумаченні цих понять.    

На прикладі арбітражу ми бачимо, що арбітражні регламенти дозволяють 

сторонам застосовувати недержавне право, і практика застосування арбітражами 

недержавних норм існує57, хоча і дуже незначна. Чимало науковців (П. К. 

Бергер, Р. Майклз) підтверджують у своїх роботах таку практику арбітражів.  

Так, Гаазькі Принципи, будучи задуманими як інструмент для державних 

судів, а також для арбітражів уже в силу цього не міг опустити можливість 

обрання сторонами недержавного права.  

                                                             
57 Talsud S. A. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/04/4. P. 359-360 (clause 16-8) [410];  

Ioannis Kardassopoulos v. The Republic of Georgia, ICSID Case No. ARB/05/18. P. 101 (clause 308) [408]. 
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Традиційно право розглядалося виключно як «продукт», який міг бути 

створений виключно державою або міжнародною організацією (адже остання 

створена державами, які останні делегували їй певні повноваження), але в світлі 

політичних та економічних тенденцій другої половини ХХ століття, 

визначальною рисою яких стала глобалізація, виключно етатистський підхід у 

міжнародно-правовому регулюванні почав відходити у минуле.  

Якщо поглянути на право з точки зору парадигми соціології або економіки, 

яка розглядає право виключно як соціальний регулятор, і для якої джерело 

походження права є неважливим, оскільки воно ніяк не впливає на функції 

права, якщо взяти до уваги сучасні погляди на природу lex mercatoria, які ми 

розділяємо, згідно з якими lex mercatoria являє собою сукупність норм і 

державного, і недержавного походження, воно в жодному разі не 

протиставляється праву державному як певна паралельна і незалежна від 

останнього система 102, с. 453, 457–459, 464, 467, тоді визнання lex mercatoria 

виглядає як прийняття очевидного явища. У разі наявності ефективних 

регуляторів комерційних відносин, яким є недержавні норми права, закривати 

очі на їх існування або заперечувати їх існування є самообманом. Сторонам, на 

нашу думку, повинна бути надана можливість застосовувати такі регулятори, а в 

разі їх застосування держава повинна була б їх визнавати. Безумовно, ми 

погоджуємося, що такі регулятори повинні відповідати певним критеріям 

визначеності та схвалення, які, на нашу думку, дуже ємко визначені у ст. 3 

Гаазьких Принципів. 

На нашу думку, критика у формі повного заперечення як самого факту 

існування lex mercatoria як інструмента правового регулювання міжнародної 

торгівлі, так і можливості надання сторонам (національним законом або 

міжнародно-правовим договором) свободи, нехай навіть і обмеженої, 

застосовувати такі норми, нівелюється зверненням до практики. У 2010 р. 

Школою міжнародного арбітражу при Лондонському університеті королеви 

Марії за підтримки фірми White&Case було проведено опитування, за 

результатами якого було зібрано інформацію про практику вибору права у 
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міжнародних комерційних відносинах. В частині недержавного права це 

дослідження показало, що більшість респондентів ніколи не використовували 

Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (57%) або 

Віденську конвенцію (53%), натомість решта респондентів, 43% та 47% 

відповідно, застосовували їх принаймні «час від часу» (sometimes). Відсоток 

використання Принципів УНІДРУА та ІНКОТЕРМС вищий: 62% респондентів 

принаймні інколи застосовували їх. Опитування дало змогу з’ясувати, що поміж 

двома інструментами ІНКОТЕРМС послуговувалися частіше 383, с. 15.   

Опитування також показало, що транснаціональні норми використовуються 

частіше в якості такого, що доповнює, інструмента правового регулювання або 

інструмента для цілей тлумачення певних понять поряд з національним правом, 

яке регулювало договір по суті, аніж в якості інструмента, який безпосередньо 

регулює договір 383, с. 15.   

У дослідженні було порушено й питання використання некодифікованих 

недержавних норм: опитування показало, що комерсанти послуговувались і 

загальними принципами права, тобто тим, що в теорії називається lex mercatoria. 

Хоча 81% ніколи не використовували ex aequo et bono або amiable compositeur, а 

58% ніколи не використовували загальні принципи права, комерційні практики 

або принципи добросовісності та справедливості, 26% респондентів вказали, що 

інколи застосовують загальні принципи права, комерційні практики або 

принципи добросовісності та справедливості, а 16% сказали, що використовують 

їх часто 383, с. 15.   

Отже, наведена статистика свідчить про те, що недержавні норми 

використовуються приблизно у половині випадків, а частота використання 

недержавних норм залежить від їх різновиду, оформлення та змісту (так, частота 

використання Принципів УНІДРУА, ІНКОТЕРМС та принципу ex aequo et bono 

або bona fides різні).  

Однак справедливості ради варто послатися й на інші дослідження, які 

вказують на не настільки оптимістичну картину, як її інколи хочеться бачити 

прибічникам концепції активного використання недержавного права: при 
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дослідженні справ, які розглядалися Міжнародною торговою палатою з 1999 р. 

по 2012 р., Ж. Куніберті з’ясував, що сторони обрали недержавне право у менш 

ніж 2% справ, які були розглянуті арбітражем, при цьому у більшості таких 

справ було обрано Віденську конвенцію 1980 р. та Принципи УНІДРУА [173, с. 

16]. Ще раз нагадаємо, що статистичні дані Міжнародної торгової палати за 2017 

р. вказують на ще менший відсоток – 1% [354, с. 61].   

Безумовно, ця статистика не є стовідсотковим відображенням дійсного стану 

застосування на практиці недержавних норм, крім того, з огляду на те, що 

арбітраж є конфіденційним інститутом, більшість справ залишається 

недоступною. В той же час наявна статистика дає більш-менш загальне уявлення 

про стан речей у питанні застосування сторонами недержавних норм.  

На нашу думку, «визнання» на законодавчому рівні можливості обрання 

сторонами недержавних норм для їх застосування в якості регулятора своїх 

комерційних договірних відносин є питанням часу. Абсолютна більшість держав 

сьогодні не дозволяють сторонам обирати недержавне право; винятком по суті є 

лише Парагвай. Ще до утвердження Гаазьких Принципів у Парагваї було 

прийнято Закон № 5.393/15 «Про право, застосовне до міжнародних договорів» 

[111], який інкорпорував положення Гаазьких Принципів, зокрема, положення 

про те, що сторони можуть обирати недержавне право в якості застосовного 

права до договору між ними.  

Слід визнати, що кількість дискусій, які викликає положення ст. 3 Гаазьких 

Принципів, не викликає жодне інше положення Гаазьких Принципів. Першу 

групу критиків можна об’єднати за принципом повного заперечення ідеї надання 

сторонам можливості обирати будь-яке право, окрім державного. До них можемо 

віднести, наприклад, А. Дікінсона, П. Манковскі, А. Бріггса (Adrian Briggs).   

Ряд науковців схвалює та відстоює існування недержавних норм, вони 

запевняють, що недержавне право існує, а тому заперечувати або закривати очі 

на його існування означає йти супроти реалій сьогодення. В ключі дискусії про 

можливість обрання недержавного права вважаємо за потрібне процитувати 

відомого дослідника Р. Майклза, який, оцінюючи характер lex mercatoria, 
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говорив про те, що головному «споживачеві» права – комерсантам – неважливо, 

яке право вони використовують, державне або недержавне, єдине, що їх при 

цьому цікавить – ефективність такого права 102, с. 464. 

Деякі науковці критикують, зокрема, формулювання ст. 3 Гаазьких 

Принципів. Наприклад, згадуваний нами англійський професор А. Дікінсон дуже 

критично висловлювався щодо понять «наднаціональний» (supranational) та 

«збалансований»: хто ці поняття створив, в яких ще текстах вони вживаються, 

хто визначає зміст цих понять тощо. Швейцарський професор А. Маркус 

(Alexander R. Markus) вважає, що деталізація ст. 3 у формі переліку необхідних 

характеристик «норм права» – «загальновизнані на міжнародному, 

наднаціональному або регіональному рівні в якості нейтрального та 

збалансованого зводу норм» – є непотрібною, вона замість ясності навпаки 

вносить непорозуміння, а відтак обмеження, адже виникає питання, як 

тлумачити кожне з цих понять, як визначити, що значить «нейтральний» або, 

наприклад, «збалансований»? В цьому сенсі його зауваження співзвучні критиці 

А. Дікінсона. Зрозуміло, що завдання тлумачення буде покладено на суддю, але 

які інструменти він має для того, щоб здійснити адекватне (навіть це слово 

вимагає свого тлумачення) тлумачення? На думку А. Маркуса, офіційний 

коментар Гаазьких Принципів не є достатнім для цілей тлумачення 

вищевказаних понять. На його думку, у ст. 3 можна було б просто дозволити 

сторонам обирати недержавні норми, а необхідні «запобіжники» для того, аби 

такі обрані недержавні норми не завдавали шкоди правопорядку держави суду, 

вже містяться у ст. 11, де мова йде про застереження про публічний порядок та 

надімперативні норми, які є ефективним засобом, до якого можуть вдатися 

держави (в особі суддів) для обмеження вибору недержавних норм сторонами.  

Наразі в світі триває робота над великою кількістю проектів необов’язкових 

зводів правил, які створюються дійсно авторитетними організаціями – 

Міжнародною торговою палатою, УНІДРУА, ЄС тощо, і «закриваючи очі» на ці 

проекти, ми жодним чином не впливаємо на факт їх існування [298; 299].              
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На нашу думку, мова ст. 3 Гаазьких Принципів є зваженою та логічною. 

Необхідні характеристики недержавних норм, які є необхідною умовою їх 

використання сторонами, не виглядають, на наш погляд, невизначено, адже 

кожній з них надається пояснення в офіційному коментарі. А  ключова для 

держав фраза – «якщо право держави суду не передбачає інше» – є 

запобіжником, який не дозволить сторонам використали недержавні норми, 

якщо держава таку практику не дозволяє.  

Ще одним нововведенням Гаазьких Принципів стала відмова від 

формальних вимог до угоди про вибір права: вибір права не підпорядковується 

жодним вимогам стосовно форми, якщо тільки про інше не домовилися сторони 

(ст. 5). Якщо ж сторони домовилися про певну форму угоди про вибір права, 

вони повинні дотримуватися такої форми.  

Це означає, що угода про вибір права може бути укладена усно, письмово 

або може підтверджуватися свідченнями свідків.  

Відмова від обов’язкових формальних вимог зумовлена, по-перше, 

прагненням розробників Гаазьких Принципів максимально усунути всі можливі 

перепони на шляху до дійсності угоди сторін щодо вибору права, незалежно від 

форми, у якій була втілена така угода, по-друге, в силу того, що Гаазькі 

Принципи регулюють виключно комерційні відносини, а відносини, де однією зі 

сторін є більш слабка сторона, виключені зі сфери їх застосування, немає 

необхідності у дотриманні чіткої форми з метою захисту інтересів більш слабкої 

сторони. В частині формальних вимог до угоди про вибір права було взято 

досвід міжнародних документів, які такі вимоги не встановлюють (ст. 1.2, ст. 

3.1.2 Принципів УНІДРУА, ст. 11 Віденської конвенції, а також Гаазькі 

конвенції). 

Таким чином, у Гаазьких Принципах ясно було відображено правило, яке 

вже давно було імпліцитно вироблено Гаазькими конвенціями 1955 р., 1978 р. та 

1986 р.  
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В той же час відмова від формалізму є значною новацією Гаазьких 

Принципів порівняно з вимогами Римської конвенції (стаття 9), Конвенції 

Мехіко (ст. 13) та Регламенту Рим І (стаття 11) до форми угоди про вибір права.  

Підхід Гаазьких Принципів видається нам оптимальним регулюванням 

форми угоди про вибір права. Підкреслимо, що у Гаазьких Принципах 

закріплена відмова від будь-якої обов’язкової форми угоди про вибір права, в 

той час як форма основного договору визначатиметься право, обраним 

сторонами (п. (e) ч. 1 ст. 9). 

У ст. 6, яка має назву «угода про вибір права і суперечність стандартних 

умов (battle of forms)», регулюється два питання – питання дійсності 

(матеріальної) угоди про вибір права та одне з актуальних питань, яке виникає 

при укладенні договорів у формі стандартних умов.  

Чи здійснили сторони вибір права, визначається правом, про яке, як 

вважається, домовилися сторони (п. (а) ч. 1 ст. 6). Якщо обставини такі, що 

робити таке визначення відповідно до права, вказаного у ч. 1 ст. 6 (тобто 

відповідно до права, про яке, як вважається, домовилися сторони), було б 

нерозумно, тоді право держави, де сторона має своє місцезнаходження 

(establishment), визначає, чи ця сторона дала свою згоду на вибір права (ч. 2 ст. 

6). Таким чином, на підставі цих положень можемо говорити про те, що в 

альтернативі є два правопорядки, які можуть визначати надання згоди сторони 

на вибір права – право, щодо якого, як вважається, домовилися сторони, і право 

держави, де сторона має своє місцезнаходження, що ми розцінюємо як один з 

проявів концепції favor negotii.   

Підхід, відображений у ст. 6 Гаазьких Принципів, утверджений в 

міжнародній практиці, і вони відображені у відповідних документах: ст. 8 

Римської конвенції, ст. 10 Регламенту Рим І, а також ст. 12 Конвенції Мехіко. 

Прописати аналогічне положення у Гаазьких Принципах було запропоновано й 

підтримано ЄС [365, с. viii].  

Для того, щоб розглянути наступне правило ст. 6 Гаазьких Принципів, 

вдамося до невеликого теоретичного підступу. Англійська мова у виразі battle of 
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forms – битва форм – влучно передає проблематичну ситуацію, яка може 

виникнути, коли сторони укладають договір, обмінюючись стандартними 

(standard terms), або загальними (general conditions), положеннями (умовами, 

проформами). Визначень стандартних, або загальних, умов у законах немає, 

натомість вони є в актах м’якого права. У Принципах європейського договірного 

права сказано, що загальними умовами договорів є умови, які були 

сформульовані заздалегідь для невизначеної кількості договорів певного виду, і 

щодо змісту яких не проводилися переговори особисто з іншою стороною (ч. 3 

ст. 2:209) [334]. За визначенням Принципів УНІДРУА стандартні умови – це 

положення, заздалегідь підготовлені для загального і багаторазового 

використання однією зі сторін, та які фактично використовуються без 

переговорів з іншою стороною (ст. 2.1.19 Принципів УНІДРУА) [340, с. 67].  

Часто сторони укладають договори, обмінюючись такими стандартними 

умовами. Нерідко оферент пропонує укласти договір, надаючи свої стандартні 

умови, а акцептант погоджується укласти договір, надаючи у відповідь свої 

стандартні умови, і бувають випадки, коли положення таких стандартних умов 

не співпадають, і сторони часто навіть цього не усвідомлюють. Коли між 

сторонами виникає спір, виникає питання, які (яке) положення застосовувати? 

Положення, що містилося в стандартних умовах оферти, чи положення 

стандартних умов акцепту? Що стосується нашої проблематики, то часто такі 

стандартні умови містять положення про вибір права. Коли одні стандартні 

положення містять положення про вибір права Х, а інші стандартні положення 

містять положення про вибір права Y, тоді виникає питання, яке право вважати 

таким, про яке домовилися сторони? Або чи взагалі сторони домовилися про 

вибір права у такій ситуації? Саме ця проблема і носить назву суперечності 

стандартних умов або, якщо буквально перекладати (калькувати) з англійської 

мови, «битви форм».  

Матеріальне право національних юрисдикцій вирішує цю проблему в 4 

способи: 1) правило «першого пострілу» (“first-shot rule”); 2) правило 

«останнього пострілу» (“last-shot rule”); 3) правило «нокауту» (“knock-out 
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rule”); 4) комплексні підходи, що поєднують в собі вищевказані варіанти [335, с. 

52].  

Правило «першого пострілу» полягає в тому, що остаточними умовами 

договору є умови оферти, і всі умови акцепту, які суперечать умовам оферти, 

виключаються [195, с. 3].  

Правило «останнього пострілу» ґрунтується на ідеї, що договір вважається 

укладеним, якщо умови оферти та акцепту повністю співпадають, це т. зв. 

правило «дзеркального відображення»: умови акцепту повністю повинні 

відповідати умовам оферти [195, с. 1]. Якщо сторона пропонує в оферті власні 

стандартні умови, й акцептант на таку оферту погоджується, але пропонує у 

своєму акцепті стандартні умови, що містять додаткові суттєві умови або умови, 

що суперечать умовам оферти, тоді така відповідь на оферту є не акцептом, а 

зустрічною офертою. Договір є укладеним, якщо акцептант ясно дає згоду на 

оферту, включаючи стандартні умови, або якщо одна зі сторін починає вчиняти 

дії, які свідчать про її акцепт [195, с. 1; 176]. Умовами договору у такому 

випадку виступають ті умови, які були прийняті іншою стороною, тобто останні 

стандартні умови, якими обмінялися сторони (звідси й назва правила), і договір 

вважається укладеним на цих останніх стандартних умовах. 

Це правило поширено в країнах загального права [135, с. 190]. 

У Віденській конвенції проблема конфлікту стандартних положень також 

вирішена шляхом застосування правила «останнього пострілу».  

У ч. 1 ст. 19 вказується, що відповідь на оферту, яка має на меті бути 

акцептом, але містить доповнення, обмеження чи інші зміни, є відхиленням 

оферти і являє собою зустрічну оферту. Тобто якщо акцептант, назвемо його 

стороною Х, прийме оферту шляхом акцепту, який міститиме умови, які суттєво 

змінюють оферту сторони Y, й сторона Y погодиться на такі умови, ніяким 

чином їх не змінюючи, тоді договір вважатиметься укладеним на умовах 

сторони Х (сторони, яка останньою «вистрілила» своїми умовами).          

Однак відповідь на оферту, яка має на меті бути акцептом, але містить 

додаткові чи відмінні умови, які істотно не змінюють умов оферти, є акцептом, 
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якщо оферент без невиправданої затримки не заперечить усно проти цих 

розходжень або не надішле повідомлення про це. Якщо він цього не робить, то 

умовами договору будуть умови оферти зі змінами, що містяться в акцепті (ч. 2 

ст. 19). 

Нарешті, у ч. 3 ст. 19 для уникнення непорозумінь вказано, які умови є 

істотними: додаткові чи відмінні умови щодо, поряд з іншим, вартості, платежу, 

якості й кількості товару, місця й строку поставки, обсягу відповідальності 

однієї зі сторін перед іншою або вирішення спорів вважаються такими, що 

істотно змінюють умови оферти. Цей список не є вичерпним, він радше носить 

орієнтовний характер, оскільки залежно від специфіки певного договору купівлі-

продажу певні умови можуть набувати визначального значення, крім того, деякі 

умови, не вказані у ч. 3 ст. 19, можуть та повинні бути віднесеними до тих, що є 

істотними (наприклад, відмова від гарантійних зобов’язань належить до умов 

про якість товару, а обмеження засобів захисту – до умов відповідальності) 192, 

с. 63. 

Правило «нокауту» ґрунтується на тому, що умовами договору є спільні 

умови, викладені в обох стандартних положеннях. Умови, які відрізняються, 

просто викреслюються (звідси й назва нокаут (knock-out) – викидати, 

викреслювати) і виключаються з договору. Умови, які суперечили між собою та 

були виключені внаслідок цього з договору, заміняються нормами права, що 

застосовуються за умовчанням [135, с. 199]. Яке це буде право, визначатиме 

суддя, який розглядатиме спір між контрагентами.   

Правило «нокауту» використовується сьогодні більшістю країн, крім того, 

воно закріплено у Принципах УНІДРУА та Принципи європейського 

договірного права [135, с. 199]. 

В цілому ідея Принципів УНІДРУА, створених експертами, які представляли 

різні правові системи, полягала у тому, щоб втілити оптимальні, на думку його 

розробників, підходи до вирішення тих чи інших питань, навіть якщо такі 

підходи не були загальноприйнятими [135, с. 207]. У зв’язку з цим всупереч 

загальним правилам оферти й акцепту (які, наприклад, закріплені у Віденській 
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конвенції 1980 р.) у Принципах УНІДРУА (у всіх редакціях – 1994 р., 2004 р., 

2010 р. й 2016 р.) 340, с. 73 було використано доктрину (правило) «нокауту», 

яка ґрунтується на узгодженні сторонами положень договору: якщо дві сторони 

використовують стандартні умови та досягають згоди, за виключенням окремих 

положень, договір є укладеним на основі узгоджених положень, а також будь-

яких стандартних положень, які є спільними по суті, якщо тільки одна зі сторін 

завчасно ясно не вкаже, або пізніше, без невиправданої затримки, не 

проінформує іншу сторону про те, що вона не мала на меті бути зв’язаною таким 

договором (ст. 2.1.22) 340, с. 72–74. Мінусом можна вважати те, що у 

Принципах УНІДРУА не вказано, як слід врегульовувати питання (тобто 

визначати зміст договору), які залишилися неврегульованими внаслідок 

виключення таких, що суперечать одні одним, стандартних положень.  

Принципи європейського договірного права визначають, що якщо сторони 

досягли згоди, окрім того, що оферта і акцепт посилаються на такі, що 

суперечать одні одним, стандартні положення, договір все-таки є укладеним. 

Загальні умови формують частину договору до такої міри, до якої вони є 

спільними по суті (ч. 1 ст. 2:209). Однак договір не укладений, якщо одна 

сторона 1) вказала завчасно, ясно, а не шляхом загальних умов, що вона не мала 

на меті бути зв’язаною договором на основі ч. 1 ст. 2:209; або 2) без затримки, 

інформує іншу сторону про те, що вона не має на меті бути зв’язаною договором 

(ч. 2 ст. 2:209) [340]. 

Так само як і Принципи УНІДРУА, Принципи європейського договірного 

права не містять правил, як заповнювати прогалини, що утворилися внаслідок 

виключення таких, що суперечать одні одним, стандартних положень.  

Комплексний підхід, відомий як “best-shot rule”, полягає в тому, що суд 

вивчає стандартні умови кожної зі сторін і визначає в якості договірних умов для 

обох сторін такі, які видаються йому найбільш справедливими та оптимальними 

для обох сторін [195, с. 3].   

Попри різноманітні вищевказані підходи, які різняться від юрисдикції до 

юрисдикції, проблема конфлікту стандартних умов насправді непроста, і у 
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багатьох міжнародно-правових, регіональних та національних документах вона 

не вирішена. Суди у таких випадках часто вирішують цю проблему просто 

застосовуючи lex fori [335, с. 53]. 

За словами швейцарського професора Т. Граціано (Thomas Kadner Graziano), 

автора п. (b) ч. 1 ст. 6 Гаазьких Принципів, більшість юрисдикцій містять 

правило «останнього пострілу» (“last-shot rule”); в той же час німецька 

професор Г. Рюль стверджувала, що найбільш поширеним є правило нокауту 

[135, с. 199]. Пояснення такої суперечності полягає в тому, що насправді 

складно точно визначити, яке правило дійсно застосовується переважною 

більшістю країн.  

Так, маючи уявлення про проблему конфлікту стандартних умов на 

теоретичному, законодавчому і міжнародно-правовому рівні, звернемося до 

підходу, застосованого Гаазькими Принципами.   

У Гаазьких Принципах вирішується виключно питання обраного права, якщо 

кожна зі стандартних умов містить свою окрему умову про вибір права, інші ж 

питання, пов’язані з укладенням договору, його змістом тощо, Гаазькі Принципи 

не вирішують.    

Якщо сторони використали стандартні положення, в яких було здійснено 

вибір різних правопорядків (право Х та право Y), і відповідно до цих обох 

правопорядків одні й ті ж стандартні положення превалюють (ті, що використані 

першими, або ж ті, що використані останніми, тобто і право Х, і право Y 

передбачають правило «першого пострілу», або ж і право Х, і право Y 

передбачають правило «останнього пострілу»), тоді застосовується 

правопорядок, обраний стандартними положеннями, що превалюють (п. (b) ч. 1 

ст. 6). В даному випадку конфлікт стандартних положень є насправді мнимим, 

несправжнім. Наприклад, сторона робить пропозицію укласти договір (оферент), 

надсилаючи іншій стороні (акцептанту) стандартні положення, що містять умову 

про вибір права держави Х. Акцептант приймає пропозицію, надсилаючи 

оференту акцепт у вигляді стандартних положень, що містять умову про вибір 

права держави Y. Відповідно до права держави X і права держави Y стандартні 
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положення, які було використано останніми, превалюють. Отже, мав місце вибір 

права держави Y. Якщо, гіпотетично, право держави X і право держави Y 

визначає, що стандартні положення, які було використано першими, 

превалюють, тоді в нашому випадку мав місце вибір права держави X. Таким 

чином, у випадках, коли обрані правопорядки передбачають верховенство одних 

й тих самих стандартних положень, конфлікт не є справжнім.  

Друга частина п. (b) ч. 1 ст. 6 вирішує проблему, коли дійсно існує конфлікт 

(суперечність) стандартних положень: якщо сторони використали стандартні 

положення, в яких було здійснено вибір різних правопорядків, і відповідно до 

цих правопорядків превалюють різні стандартні положення, або якщо відповідно 

до одного або обох правопорядків жодні зі стандартних умов не превалюють, 

тоді вибору права немає. Визначення права, яке регулюватиме правовідносини 

сторін у такому випадку, виходить за межі сфери застосування Гаазьких 

Принципів.  

Наприклад, одна сторона (оферент) робить пропозицію укласти договір, 

надсилаючи іншій стороні стандартні положення, що містять умову про вибір 

права держави Х. Інша сторона приймає пропозицію, надсилаючи оференту 

акцепт у вигляді стандартних положень, що містять умову про вибір права 

держави Y. Відповідно до права держави X превалюють стандартні положення, 

використані вперше, а відповідно до права держави Y превалюють стандартні 

положення, які було використано останніми. В такому випадку вибору права не 

відбулося.  

У ситуації, коли у стандартних положеннях, які сторони надіслали одна 

одній, містяться положення про вибір правопорядків, серед яких хоча б один 

жодним чином не врегульовує конфлікт стандартних положень, тоді слід 

вважати, що вибір права також не відбувся.     

Якщо ж одна сторона надіслала другій стороні пропозицію укласти договір, і 

в цій пропозиції була умова про вибір права певної держави, а інша сторона 

прийняла пропозицію, надіславши свої умови, де, однак, відсутня умова про 

вибір права, тоді застосовується п. (a) ч. 1 ст. 6. Тобто, чи було здійснено у такій 
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ситуації вибір права, визначається правом, про яке, як вважається, домовилися 

сторони.              

Правило п. (b) ч. 1 ст. 6, безумовно, є новим, однак, разом з тим, достатньо 

критикованим. На думку О. Ландо, якщо сторони не домовилися про якесь одне 

певне право, а обмінялися стандартними положеннями, де містяться умови про 

вибір різних правопорядків, тоді вибору права не було, адже між сторонами не 

було досягнуто угоди про вибір певного правопорядку. Разом з тим О. Ландо 

згоден з тим, що саме вирішення проблеми конфлікту стандартних умов могло 

би претендувати на те, щоб стати однією з підстав для внесення змін у Регламент 

Рим І.     

Німецький дослідник Т. Пфайфер (Thomas Pfeiffer) вторує Ландо, говорячи 

про те, що питання конфлікту стандартних положень не має чіткого вирішення 

навіть у національних законах.    

На думку Ю. Базедова (Jürgen Basedow), професора Інституту порівняльного 

та міжнародного приватного права імені Макса Планка, у п. (b) ч. 1 ст. 6 Гаазькі 

Принципи виходять за межі свого застосування, адже передбачають 

застосування матеріально-правової норми національних правопорядків з метою 

визначення, яка зі стандартних умов превалюватиме.   

Критики, окрім іншого, задають питання, як відповідно до правила Гаазьких 

Принципів вирішуватиметься питання вибору права у разі укладення договору в 

результаті обміну кількома стандартними положеннями.   

У ст. 8, яка стосується виключення зворотного відсилання, з одного боку, 

містить традиційне правило, а з іншого – нове: вибір права не включає норми 

МПрП того права, що обрано сторонами, якщо тільки інше сторони прямо 

(expressly) не передбачили інше.  

Поняття «норми МПрП» (колізійні норми) включають лише норми, що 

визначають право, що застосовується до договірних відносин між сторонами; 

норми, що стосуються міжнародної юрисдикції, процедури визнання та 

виконання іноземних судових рішень, тобто процесуальні норми, до складу 

цього поняття не входять 335, с. 61.    
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Перша частина норми ст. 8 Гаазьких Принципів є традиційним утвердженим 

правилом, закріпленим у багатьох міжнародно-правових документах: Конвенції 

1986 р. (ст. 15), Римській конвенції 1980 р. (ст. 15), Конвенції Мехіко (ст. 17), 

Регламенті Рим І (ст. 20) та інших.     

Новація Гаазьких Принципів полягає у другій частині норми, яка надає 

сторонам можливість включати в об’єм обраного права норми МПрП. Це новітнє 

правило склалося під впливом практики міжнародного комерційного арбітражу, 

який у разі необхідності завжди застосує норми МПрП, при цьому розробники 

Гаазьких Принципів скористалися формулюванням ч. 1 ст. 28 Типового закону 

ЮНСІТРАЛ.  

Нововведенням Гаазьких Принципів стало також розширення сфери 

застосування обраного сторонами права порівняно з Римською конвенцією 

1980 р. та Регламентом Рим І. У ст. 9 містяться положення про сферу 

застосування обраного сторонами права: право, обране сторонами, регулює всі 

аспекти договору між сторонами, включаючи, але не обмежуючись: 

a) тлумачення; 

b) права та обов’язки, що виникають з договору; 

c) виконання й наслідки невиконання, включаючи оцінку збитків; 

d) різноманітні шляхи погашення заборгованості, питання строків та 

позовної давності (prescription and limitation periods); 

e) дійсність й наслідки недійсності договору; 

f) тягар доказування та правові презумпції;  

g) переддоговірні (pre-contractual) зобов’язання.     

Перше, на чому варто зробити акцент, це те, що перелік питань, які входять 

до сфери застосування обраного права, не є вичерпним 335, с. 63. У ч. 1 ст. 9 

ясно вказано на те, що право, обране сторонами, регулює всі аспекти договору 

між сторонами… включаючи, але не обмежуючись…, тому перелік, наведений у 

ст. 9, носить скоріше ілюстративний характер, визначаючи основні групи 

питань, які виникають у зв’язку з укладенням договору. Обране право має 
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регулювати всі відносини, що виникають між сторонами від моменту укладення 

договору до моменту його виконання (припинення тощо).  

У коментарі до Гаазьких Принципів вказано, що держави можуть 

передбачити у своїх національних законодавствах додаткові фактори, які б 

підтримували формальну дійсність основного договору 335, с. 63. 

Гаазькі Принципи містять ширший перелік питань, які регулюються обраним 

правом порівняно з Регламентом Рим І та Римською конвенцією 1980 р. Останні 

два документи в цій частині ідентичні (ст. 10 Римської конвенції 1980 р. і ст. 12 

Регламенту Рим І). Вони також не містять вичерпного переліку питань, на що, як 

ми вже зазначали, вказує слово «зокрема» (in particular), використане у переліку 

питань, які регулює застосовне до договору право.  

Гаазькі Принципи включили питання оцінки збитків (п. с) ч. 1 ст. 9) до сфери 

застосування обраного сторонами права. Підхід Гаазьких Принципів 

відрізняється від підходу Римської конвенції та Регламенту Рим І, які вказують, 

що право, що застосовується до договору, регулює в межах повноважень, 

наданих суду його процесуальним правом (тобто lex fori), наслідки повного або 

часткового невиконання зобов’язань, включаючи оцінку збитків в мірі, в якій це 

регулюється нормами права (п. (c) ч. 1 ст. 10 Римської конвенції, п. (c) ч. 1 ст. 12 

Регламенту Рим І). Таке положення було результатом компромісу між 

делегаціями різних країн 380, с. 33: було вирішено, що у п. (c) ч. 1 мова йтиме 

виключно про норми права у питанні оцінки збитків, в той час як питання факту 

завжди буде предметом для з’ясування для суду під час судового розгляду 

справи.  

Як Римська конвенція, так і Регламент Рим І відносять питання позовної 

давності та строків до сфери застосування права, що регулює договір. Гаазькі 

Принципи також відносять ці питання незалежно від їх природи за lex fori – 

матеріальної або процесуальної – до сфери застосування права, обраного 

сторонами.  

Як Римська конвенція (п. (e) ч. 1 ст. 10) і Регламент Рим І (п. (e) ч. 1 ст. 12), 

так і Гаазькі Принципи (п. (e) ч. 1 ст. 9) відносять питання дійсності та 
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недійсності договору до сфери застосування права, обраного сторонами. Це 

означає, що питання, пов’язані з недійсністю договору, наприклад, реституція 

або відшкодування збитків, також регулюватимуться правом, обраним 

сторонами. Варто відзначити, що п. (e) ч. 1 ст. 9 дуже тісно пов’язаний зі ст. 7 

Гаазьких Принципів, де мова йде про принцип незалежності основного договору 

та угоди про вибір права. Так, у ситуації коли угода про вибір права є дійсною, а 

основний договір недійсним, наслідки недійсності основного договору 

визначатимуться правом, обраним сторонами 335, с. 65.  

Гаазькі Принципи недвозначно включають питання тягаря доказування 

(burden of proof) і правові презумпції (legal presumptions) до сфери застосування 

права, обраного сторонами. При цьому не слід ототожнювати з вищевказаними 

поняттями питання отримання доказів і процесуальні питання (наприклад, 

повідомлення сторони про судовий процес тощо), хоча їх немає у переліку 

питань, виключених зі сфери застосування Гаазьких Принципів (ч. 3 ст. 1). На 

противагу Римська конвенція 1980 р. (п. (h) ч. 2 ст. 1) та Регламент Рим І (ч. 3 ст. 

1) прямо виключають ці питання зі своєї сфери застосування.  

Право, що регулює договір, застосовується до міри, до якої воно містить 

правила, що встановлюють презумпції права або визначають тягар доказування у 

договірному праві (ч. 1 ст. 18 Регламенту Рим І, ч. 1 ст. 14 Римської конвенції 

1980 р.). Презумпції права, звільняючи сторону, на користь якої вони діють, від 

необхідності надавати будь-які докази, насправді є матеріальними нормами, які 

у договірному праві визначають зобов’язання сторін (в даному випадку – яка зі 

сторін зобов’язана надавати докази про порушення зобов’язань іншою стороною 

або наявність вини іншої сторони тощо – прим. авт.), і тому не можуть бути 

відділені від права, яке регулює договір 384, с. 36. 

Що стосується тягаря доказування, то регулювання цього питання трьома 

інструментами різниться. У Гаазьких Принципах питання стандарту та засобів 

доказування виключено зі сфери застосування права, обраного сторонами 335, 

с. 65. Натомість у Римській конвенції 1980 р. та у Регламенті Рим І питання 
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тягаря доказування регулюється досить деталізовано: договір або акт, що має на 

меті створити правові наслідки, може бути доведений будь-яким засобом 

доказування, визнаним правом держави суду або будь-яким правом, згаданим у 

ст. 11 (регулює питання формальної дійсності договору – прим. авт.), відповідно 

до якого такий договір або акт є формально дійсним, за умови що такий засіб 

доказування може бути проведений державою суду (ч. 2 ст. 18 Регламенту Рим 

І). Формулювання ч. 2 ст. 14 Римської конвенції 1980 р. тотожні. Важливо 

підкреслити наявність у цих положеннях запобіжника у вигляді умови, що суд 

може не застосовувати засоби доказування, які він не може реалізувати, або які 

суперечать процесуальному праву держави суду, цей запобіжник дозволяє суду 

відмовити у застосуванні таких засобів, як афідевіт, свідчення свідків або 

загальновідомі дані (common knowledge) без звернення до категорії публічного 

порядку 384, с. 37. Ще раз відзначимо, що процесуальні питання, а це «залізне 

правило», регулюються правом держави суду (lex fori), питання процесу – 

виключна сфера відання «суверена», на яку ніхто не може «зазіхати». 

Інша особливість Римської конвенції 1980 р. та Регламенту Рим І полягає в 

тому, що з частини положення, що «будь-яке право, вказане у ст. 9, відповідно 

до якого такий договір або акт є формально дійсним» (ч. 2 ст. 14 Римської 

конвенції 1980 р.) (у Регламенті Рим І йдеться про «будь-яке право, вказане у ст. 

11, відповідно до якого такий договір або акт є формально дійсним» (ч. 2 ст. 18)) 

випливає, що, наприклад, якщо договір є формально дійсним згідно з lex causae, 

однак в той же час такий договір згідно з lex loci actus є недійсним, сторони 

можуть скористатися лише засобами доказування, передбаченими lex causae, 

навіть якщо lex loci actus є більше ліберальним у питанні доказування. Якщо ж 

договір дійсний відповідно до обох правопорядків, тоді сторони можуть 

звернутися до засобів доказування, передбачених обома правопорядками 384, с. 

37.       

У ч. 2 ст. 9 Гаазьких Принципів втілений принцип favor negotii, спрямований 

на створення усіх умов задля того, щоб договір сторін був дійсним: п. (е) ч. 1 не 

перешкоджає застосуванню будь-якого іншого права, що підтримує формальну 
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дійсність договору. Тобто попри те, що у п. (е) ч. 1 сказано про те, що право, 

обране сторонами, регулює питання дійсності та наслідків недійсності договору, 

для підтримки формальної дійсності договору можливе застосування іншого 

права, що визначається на основі правил міжнародного приватного права 

держави суду (lex fori) [335, с. 66] або правил МПрП, які застосує арбітраж. 

Таким правом може бути право держави, де було укладено договір; право 

держави, де сторони доміцильовані або право держави, де знаходилися їх агенти 

на час укладення договору тощо [335, с. 66]. Це положення Гаазьких Принципів 

інспіроване положеннями Римської конвенції 1980 р. (ст. 9) та Регламенту Рим І 

(ст. 11).   

Звернімо увагу на те, що йдеться саме про підтримку формальної, а не 

матеріальної дійсності договору, яка залежить від того, чи була досягнута згода 

між сторонами, чи була така згода отримана від правоздатної та дієздатної особи 

тощо.       

Новацією Гаазьких Принципів стало включення переддоговірних 

зобов’язань (pre-contractual obligations) до сфери застосування обраного 

сторонами права (п. (g) ч. 1 ст. 9).        

З огляду на те, що в ЄС існує Регламент (ЄС) № 864/2007 Європейського 

Парламенту і Ради від 11 липня 2007 р. про право, застосовне до недоговірних 

зобов’язань (Регламент Рим ІІ), для ЄС не є новим поширення автономії волі 

сторін на цю групу недоговірних правовідносин. Однак, як бачимо, питання це 

регулюється окремим регламентом, що присвячений іншим, недоговірним за 

своєю природою відносинам. У багатьох юрисдикціях загального права право, 

що регулює недоговірні зобов’язання, визначається за допомогою різних 

прив’язок: lex loci delicti, принцип найбільш тісного зв’язку тощо. Якщо 

автономія волі сторін дозволяється в певних юрисдикціях, вона дозволяється в 

обмеженому вигляді (наприклад, ч. 4 ст. 49 Закону про МПрП). Саме тому 

поширення автономії волі сторін на переддоговірні зобов’язання, які по своїй 

природі, що, знову ж таки, визначається кожною правовою системою на свій 

лад, можуть бути і деліктними, є досить новаторським. 
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Таким чином, можна підвести такі підсумки: 

 Гаазькі Принципи запровадили ряд нововведень, найбільш значимими з 

яких стали (1) надання сторонам права обирати недержавне право; (2) 

відмова від обов’язкових формальних вимог до угоди про вибір права; 

(3) вирішення проблеми вибору права у разі, якщо сторони укладають 

договір шляхом обміну стандартними положеннями, і такі положення 

не є однаковими і суперечать одні одним (проблема т. зв. конфлікту 

стандартних умов); (4) можливість включення сторонами до обраного 

ними права норм МПрП; (5) розширення сфери застосування права, 

обраного сторонами, шляхом включення до неї переддоговірних 

зобов’язань.      

 Зробивши революційний «крок назустріч» недержавному праву, 

дозволивши сторонам обирати його в якості застосовного до договору 

права, розробники Гаазьких Принципів вибрали найбільш виважений 

підхід, передбачивши, що таке недержавне право має відповідати ряду 

вимог обов’язкових вимог: загальноприйнятість, нейтральність та 

кодифікованість. В той де час сама можливість обирати норми 

недержавного права обумовлена у Гаазьких Принципах дозволом на це 

держави суду. Ця клаузула служить запобіжником для тих юрисдикцій, 

суди яких розглядатимуть спір з договору, де сторони оберуть 

недержавне право.   

 Керуючись створенням найоптимальніших вимог для комерсантів, 

розробники Гаазьких Принципів відмовилися від формальних вимог до 

угоди про вибір права, якщо тільки сторони не домовилися про якусь 

певну форму. Це зумовлено як практичними міркуваннями, адже спорів 

з приводу форми, як правило, не виникає, так і принципом favor negotii. 

 Розробники Гаазьких Принципів вирішили проблему конфлікту 

стандартних умов, що у міжнародній торгівлі залишається актуальною, 

адже сторони часто укладають договори шляхом обміну типовими 

умовами. Хоча у моделі, запропонованій у Гаазьких Принципах, 
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механізм з’ясування того, чи був здійснений вибір права сторонами, 

передбачає звернення до національних правопорядків обох сторін 

договору, за що відповідне положення Гаазьких Принципів 

критикується, це, на наш погляд, є більш ефективним способом 

вирішення проблеми конфлікту стандартних умов, аніж її ігнорування і 

неврегулювання.        
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РОЗДІЛ ІІІ. Застосування Гаазьких Принципів вибору права у міжнародних 

комерційних договорах 

3.1. Вплив Гаазьких Принципів на міжнародне та національне 

нормотворення 

З часу затвердження фінального тексту (19 березня 2015 р.) Гаазьких 

Принципів пройшло лише три роки, що, з огляду на швидкість «реагування» на 

появу нового інструмента на міжнародно-правовому рівні, є дуже малим 

строком для того, щоб судити про реальний вплив цього інструмента. 

Нагадаємо, наприклад, скільки минуло з часу затвердження остаточного тексту 

та вступу в силу для Віденської конвенції (8 років58), Римської конвенції (11 

років59) і Конвенції 2005 р. (10 років60). Негайного впливу чи реакції в 

міжнародному масштабі не може бути в силу певної інертності будь-яких 

уніфікаційних процесів на міжнародно-правовому рівні, тому робити висновки 

про реальну успішність Гаазьких Принципів можна буде, на нашу думку, років 

через десять-п’ятнадцять. Крім того, на відміну від конвенції, строк «прийняття» 

і застосування для необов’язкового інструмента не є настільки критичним. 

Цілком можливо, що вплив Гаазьких Принципів на національного законодавця 

відбудеться і через більший, ніж через десять-п’ятнадцять років, строк.   

Н. Майєр (Niklaus Meier), співголова відділу МПрП у Федеральному 

департаменті юстиції Швейцарії61, вважає, що уніфікація у формі вироблення 

необов’язкових норм (soft law) є трендом майбутнього. Такої ж думки 

дотримується й Р. Соріель, директор Департаменту міжнародного торгового 

права офісу з правових питань ООН і секретар ЮНСІТРАЛ, а також Ю. Базедов. 

Гаазькі Принципи вже отримали схвалення ЮНСІТРАЛ та Міжнародної 

торгової палати як документ, що доповнює чинні міжнародно-правові договори, 

включаючи Віденську конвенцію і Типовий закон ЮНСІТРАЛ 1985 р., а також 

як документ, який, де це доречно, може використовуватися судами та 

                                                             
58 Див. статус. URL: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html. 
59 Див. статус. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33109. 
60 Див. статус. URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98. 
61 Див. інформацію за посиланням. URL: http://www.unidroit.org/english/news/2016/20160908-framework-

intcommtransact/programme-e.pdf. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33109
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98
http://www.unidroit.org/english/news/2016/20160908-framework-intcommtransact/programme-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/news/2016/20160908-framework-intcommtransact/programme-e.pdf
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арбітражами для цілей тлумачення, доповнення та розвитку норм МПрП62. 

Взаємне схвалення документів міжнародними організаціями є важливим кроком 

на шляху до їх поширення та популяризації, а також заохочення їх застосування. 

Гаазькі Принципи, як вказано у Преамбулі, можуть використовуватися як 

модель для національного, регіонального, наднаціонального або міжнародного 

акта, й у цій якості вони вже себе проявили; вони можуть використовуватися для 

тлумачення, доповнення та розвитку норм міжнародного приватного права, крім 

того, ними можуть послуговуватися державні суди та арбітражі. 

Вплив Гаазьких Принципів на національні закони. За словами Ю. Базедова, 

чим менш деталізовані національні закони, тим більший успіх можуть мати 

Гаазькі Принципи у таких юрисдикціях. На думку проф. Л. Зільберман (Linda J. 

Silberman), радника Інституту американського права у проекті зі створення 

Зводу (третього) колізійного права63, Гаазькі Принципи адресовані перш за все 

тим юрисдикціям, які ще не визнають принцип автономії волі. Це, зокрема, 

стосується передусім чималої кількості країн Латинської Америки, а також 

частково США, де цей принцип в багатьох штатах до сих пір обмежений 

необхідністю наявності суттєвого зв’язку зі сторонами або договором).  

У США дебати з приводу ідеї відмови від принципу суттєвого зв’язку вже 

знайшли своє втілення у проекті Зводу (третього) колізійного права, над яким 

наразі ведеться робота в рамках Інституту американського права. Деякі з 

радників проекту Зводу (третього) колізійного права в рамках Інституту 

американського права, які брали участь у створенні Гаазьких Принципів (Л. 

Зільберман, Н. Кохен (Neil B. Cohen)), вважають, що у США доцільно 

відмовитися від принципу суттєвого зв’язку у міжнародних комерційних 

договорах. На думку Л. Зільберман, принцип географічного зв’язку при виборі 

права є виявом провінціалізму і замкнутості (parochial, insular attitude). 

                                                             
62 ICC appeals to authorities to strengthen legal certainty for international contracts by implementing the newly approved 

Hague Principles. URL: http://www.iccwbo.org/News/Articles/2015/ICC-appeals-to-authorities-to-strengthen-legal-

certainty-for-international-contracts-by-implementing-the-newly-approved-Hague-Principles/. 
63 Див. посилання https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.overview&personid=20292. 

http://www.iccwbo.org/News/Articles/2015/ICC-appeals-to-authorities-to-strengthen-legal-certainty-for-international-contracts-by-implementing-the-newly-approved-Hague-Principles/
http://www.iccwbo.org/News/Articles/2015/ICC-appeals-to-authorities-to-strengthen-legal-certainty-for-international-contracts-by-implementing-the-newly-approved-Hague-Principles/
https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.overview&personid=20292
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Н. Кохен хоча і не висловлюється прямо проти принципу суттєвого зв’язку, 

однак він вважає, що сторони, яке б вони право не обрали, завжди знайдуть 

аргументи для обґрунтування його адекватності і доречності для договору між 

ними. В очах контрагентів обране ними право завжди матиме суттєвий, 

необхідний зв’язок із договором або самими сторонами.  

Ідеї, відображені у Гаазьких Принципах, можуть бути використані в якості 

прикладу у Зводі (третьому) колізійного права, і якщо вони знайдуть 

відображення в остаточному тексті Зводу, тоді можна буде говорити про суттєві 

зрушення у доктрині автономії волі сторін у США.  

Що стосується практичних результатів, то Гаазькі Принципи вже були 

імплементовані у національне законодавство. Цією державою стала, як це не 

дивно, країна Латинської Америки, регіону, який традиційно якщо і визнавав 

автономію волі, то в дуже обмеженому вигляді. 14 січня 2015 р. Парагвай 

прийняв Закон № 5.393/15 «Про право, застосовне до міжнародних договорів» 

(надалі – Закон № 5.393/15), який із невеликими доповненнями імплементував 

положення Гаазьких Принципів.  

У ч. 1 ст. 4 Закону № 5.393/15 сказано, що договір регулюється правом (ісп. 

derecho), обраним сторонами. Поняття derecho на відміну від поняття ley (закон) 

підкреслює, що у поняття «право» є широким і не є тотожним поняттю 

«законодавство». 

У ст. 5 Закону № 5.393/15 зазначено, що вказівка на право включає норми 

права недержавного походження, які є загальноприйнятими і являють собою звід 

нейтральних та зважених норм64.    

Чому саме Парагвай став юрисдикцією, яка першою імплементувала Гаазькі 

Принципи? По-перше, вважаємо, що свій вплив мало «академічне лобі» в особі 

Х. А. Морено Родрігеса65, члена Міжамериканського юридичного комітету 

(Comité Jurídico Interamericano) і Ради з управління УНІДРУА (UNIDROIT 

                                                             
64 J. A. Estrella Faria. La aplicación de normas no-estadales en el arbitraje comercial internacional: el ejemplo de los 

Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales. P. 21. URL: 

http://www.camsantiago.cl/informativo-online/2017/MAY/docs/JAEF.pdf.  
65 Див. інформацію про дослідника за посиланням: https://cartasblogatorias.com/jose-antonio-moreno-rodriguez-

paraguay/. 

http://www.camsantiago.cl/informativo-online/2017/MAY/docs/JAEF.pdf
https://cartasblogatorias.com/jose-antonio-moreno-rodriguez-paraguay/
https://cartasblogatorias.com/jose-antonio-moreno-rodriguez-paraguay/
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Governing Council), який у себе на батьківщині просував ідею зміни 

національного законодавства з МПрП в дусі міжнародно-правового документа, 

до розробки якого він сам був причетний.  

По-друге, законодавство з МПрП Парагваю до прийняття Закону № 5.393/15 

було зразка 19 століття, а тому дійсно потребувало радикальної модернізації, 

крім того, в силу свого географічного положення, позбавленого виходу до моря, 

Парагвай з точки зору своїх економічних інтересів повинен був би особливо 

стимулювати міжнародну торгівлю, тому саме Парагвай, на нашу думку, став 

тією країною, що наважилася на такий рішучий крок, що полягав у прямому по 

суті запровадженні Гаазьких Принципів у своє внутрішнє законодавство. 

Парагвай став доказом правдивості слів вчених (Ю. Базедова, Л. Зільберман та 

ін.) про те, що найбільший потенціал Гаазькі Принципи мають у країнах, де 

автономія волі ще не визнається, або законодавство яких є застарілим  с точки 

зору сучасного стандарту (тобто широко усталених правил) автономії волі 

сторін.  

Безумовно, потрібен час, щоб дійсно оцінити успіх Закону № 5.393/15, тому 

що на сьогоднішній день ще неясно, які будуть практичні результати 

застосування цього закону.        

Що стосується інших юрисдикцій-адресатів Гаазьких Принципів, то країни 

ЄС, наприклад, не потребують докорінних якісних змін законодавства, вони 

можуть, наприклад, надати більшу свободу сторонам в світлі, наприклад, 

можливості надання сторонам дозволу обирати недержавне право. Але у зв’язку 

з тим, що відносно нещодавно – при підготовці Регламенту Рим І – це питання 

підіймалося і детально аналізувалося, вважаємо, що в найближчий час зрушень у 

ставленні до недержавних норм в рамках ЄС не буде.    

Країни пострадянського простору, які принцип автономії волі сторін загалом 

визнають, могли б удосконалити правове регулювання в частині регламентації 

форми угоди про вибір права, питання про конфлікт стандартних положень 

тощо.    



140 
 

Певний потенціал Гаазькі Принципи мають у юрисдикціях загального права 

(ми маємо на увазі не лише США). Ряд правил, що міститься у Гаазьких 

Принципах, є відомими у юрисдикціях ЄС, де спочатку діяла Римська конвенція 

1980 р., а згодом Регламент Рим І, однак в інших юрисдикціях такі правила є 

новими, а відтак, вони можуть мати для них правотворчий потенціал. Такі 

правила, як, наприклад, можливість зміни сторонами обраного права в будь-який 

час, а також принцип незалежності (severability) угоди про вибір права та 

основного договору є новими для деяких країн загального права [403, с. 2], 

наприклад, для Сінгапуру. Сінгапур, до речі, є однією з найпривабливіших 

юрисдикцій для вирішення спорів66, і, будучи одним зі світових фінансових 

центрів, він прагне позиціонувати себе як країну зі сприятливим законодавством, 

привабливу для комерсантів, вчиняючи для цього практичні кроки, такі як, 

наприклад, ратифікація Конвенції 2005 р.67  

Гаазькі Принципи можуть справити вплив на законодавство деяких азійських 

держав (Тайвань, КНР) в частині способу вираження вибору права, а саме в 

напрямку лібералізації форми такого вираження, оскільки більшість держав 

регіону передбачає, що вибір права може бути лише явно вираженим [173, с. 5]. 

Крім того, не всі держави визнають принцип depeçage (Таїланд, В’єтнам), 

можливість сторін змінювати обране право у майбутньому, що, до речі, 

характерно для деяких країн системи загального права (Сінгапур, Таїланд, 

Австралія, Гонконг, Індія, Малайзія і М’янма) [173, с. 9-10]. 

Важливо знову ж таки відзначити потенціал ст. 3 Гаазьких Принципів щодо 

можливості обрання недержавного права. Хоча на сьогоднішній день це 

суперечить постулатові загального права про те, що договір не існує просто так, 

у правовому вакуумі, він існує лише в системі координат певної правової 

системи, у майбутньому, якщо така концепція буде змінена, і правило про 

можливість вибору недержавних норм буде прийнятим, це надасть сторонам 

                                                             
66 Croft J. Singapore is becoming a world leader in arbitration. URL: http://www.ft.com/cms/s/2/704c5458-e79a-11e5-

a09b-1f8b0d268c39.html#axzz4Ko5afwvp. 
67 Сінгапур ратифікував Конвенцію 2005 р. у 2016 р. Див. посилання: https://www.hcch.net/pt/news-

archive/details/?varevent=491. 

http://www.ft.com/cms/s/2/704c5458-e79a-11e5-a09b-1f8b0d268c39.html#axzz4Ko5afwvp
http://www.ft.com/cms/s/2/704c5458-e79a-11e5-a09b-1f8b0d268c39.html#axzz4Ko5afwvp
https://www.hcch.net/pt/news-archive/details/?varevent=491
https://www.hcch.net/pt/news-archive/details/?varevent=491
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можливість обирати Принципи азійського договірного права – інструмент, 

спеціально створений для комерсантів саме Азійського регіону, з урахуванням 

особливостей звичаєвого права регіону.  

Втім, треба усвідомлювати, що в силу специфіки системи загального права 

Гаазькі Принципи матимуть обмежений вплив на законодавство країн системи 

загального права. Попри те, що Гаазькі Принципи створені в рамках 

міжнародної організації, яка об’єднує безпосередньо і опосередковано 149 

держав68, незважаючи на те, що в робочу групу входили вчені з різних країн, які 

представляли різні правові системи, цей інструмент є все-таки продуктом 

європейської континентальної правової думки і є значною мірою результатом 

зусиль, докладених для гармонізації та уніфікації права в межах ЄС.  

Власне, внутрішня конструкція інструмента у формі принципів не є 

властивою для країн загальної системи права на противагу країнам 

континентальної системи права, особливо тим, де цивільне право побудовано за 

пандектною системою. Крім того, країни системи загального права, яка 

сформувалася не на основі генералізації правил на противагу системі 

континентального права, а на визнанні специфіки кожного окремого випадку, 

можуть скептично поставитися до Гаазьких Принципів, наприклад, якщо 

вдаватися до історичних аналогій, як у випадку Великої Британії, яка до сих пір 

не ратифікувала Віденську конвенцію 1980 р., пояснюючи це тим, що є 

важливіші законодавчі ініціативи, аніж питання ратифікації Віденської конвенції 

1980 р. [119; 125]69.                 

Незважаючи на таку специфіку країн загального права сьогодні в 

академічних колах обговорюється ідея модернізації законодавства Австралії про 

міжнародне приватне право на основі Гаазьких Принципів та Регламенту Рим І. 

У 2016 р. Австралія ратифікувала Конвенцію 2005 р., і наразі на розгляді 

парламенту перебуває проект закону про міжнародне цивільне право 

                                                             
68 URL: https://www.hcch.net/en/states/other-connected-states. 
69 Проблема, звісно, аж ніяк не у «норовливості» Парламенту, проблема в тому, що чимало впливових організацій 

проти ратифікації Віденської конвенції. Крім того, загальна незацікавленість ініціативами щодо ратифікації 

Віденської конвенції вказує на те, що сьогодні цей інструмент британській бізнес-спільноті не потрібен.  

https://www.hcch.net/en/states/other-connected-states
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(International Civil Law Bill) [46]. Цілком можливо, що певні положення Гаазьких 

Принципів знайдуть відображення у новому законі.  

На сьогодні Гаазькі Принципи, треба визнати, є успішним «проектом», 

схваленим міжнародними організаціями (УНІДРУА та ЮНСІТРАЛ), проте цей 

документ залишається надбанням досить вузького кола вчених. На цей недолік 

вказує, зокрема, Ю. Базедов, який вважає, що Гаазькі Принципи треба 

популяризувати у бізнес-колах, про них треба широко інформувати, причому 

робити це треба активно й масштабно, інакше цей інструмент не запрацює.  

Одним з мінусів Гаазьких Принципів, який може вплинути на їх «рецепцію» 

як законодавцем, так і бізнес-колами, і який не впадає, на перший погляд, в око, 

є мова, якою написані Гаазькі Принципи. За словами Ю. Базедова, їх мова більш 

схожа на мову підручників, аніж на мову законодавця, і ця особливість, на думку 

вченого, загрожує Гаазьким Принципам тим, що він може стати предметом 

дослідження вчених і студентів, а не інструментом, який буде реальним 

регулятором міжнародних комерційних договорів.  

Як документ, що може мати потенційне значення для комерсантів, Гаазькі 

Принципи справедливо критикуються з приводу громіздкого двоступінчатого 

механізму при їх застосуванні: спочатку сторони мають обрати Гаазькі 

Принципи, а вже потім на їх основі – право (держави або звід певних норм). 

Таким чином, Гаазькі Принципи не виглядають привабливим інструментом 

регулювання в силу такого «ланкового» механізму. Сторонам може бути легше 

відразу обрати Принципи УНІДРУА або Принципи європейського договірного 

права, не вдаючись до посередництва Гаазьких Принципів.  

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 

 Гаазькі Принципи мають потенціал дії в якості моделі для 

національного законодавця, який, можливо, проявиться лише через 

п’ятнадцять-двадцять років.  

 Ще до свого офіційного затвердження Гаазькі Принципи вже стали 

моделлю для національного законодавця: вони були використані майже 
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без змін, шляхом прямої інкорпорації, при модернізації національного 

закону Парагваю.  

 Деякі з ідей, втілених у Гаазьких Принципах, наприклад, відмова від 

концепції суттєвого зв’язку між обраним правом та договором або 

сторонами, надання сторонам права обирати норми права 

недержавного походження, активно обговорюються у деяких державах 

у процесі внесення змін до своїх національних законодавств (США, 

Австралія тощо). 

 Попри отримання схвалення багатьох міжнародних організацій, 

зокрема Міжнародної торгової палати та ЮНСІТРАЛ, необхідно 

популяризувати Гаазькі Принципи серед бізнесменів, які, власне, і є 

дестинаторами цього документа.  
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3.2. МПрП України і Гаазькі Принципи вибору права у міжнародних 

комерційних договорах 

Закон про МПрП концептуально побудований на Римській конвенції, 

текстах, на основі яких готувався Регламент Рим І, а також Гаазькій конвенції 

1986 р. 262, с. 19. Крім того, закон про МПрП ґрунтується на Модельному 

Цивільному кодексі для країн-учасників СНД, який створювався за участі 

фахівців з різних країн, німецьких, російських та – особливо – нідерландських, а 

тому був втіленням кращих сучасних практик.  

Варто сказати, що у фінальному тексті Закону про МПрП, на відміну від 

Модельного Цивільного кодексу для країн-учасників СНД та прийнятих у 

країнах СНД цивільних кодексах, передбачаються найбільш повні приписи щодо 

принципу автономії волі сторін 262, с. 19. Щоправда, в частині визначення 

права, застосовного до договірних відносин у разі відсутності вибору права  

сторонами закон про МПрП варто було б уже привести у відповідність із 

положеннями Регламенту Рим І, однак це питання виходить поза межі нашого 

дослідження.    

Розглядаючи принцип автономії волі сторін у комерційних відносинах, 

відзначимо певні термінологічні нюанси в українському праві порівняно з 

термінологією, прийнятою в ЄС: замість поняття «договірні зобов’язання у 

цивільних та комерційних справах» (ч. 1 ст. 1 Регламенту Рим І) в Україні 

вживається поняття «зовнішньоекономічного договору (контракту)» (вживається 

у Законі про зовнішньоекономічну діяльність та Законі про МПрП) та 

«договірних зобов’язань з іноземним елементом». Суті такі розбіжності не 

змінюють, однак не згадати про них не можна. 

Принцип автономії волі сторін регулюється кількома нормативно-правовими 

актами (Законом про МПрП, Законом про зовнішньоекономічну діяльність, 

Кодексом торговельного мореплавства України), а також міжнародними 

договорами, згоду на обов’язковість яких було надано Верховною Радою 

України.  
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Загальні положення. У ст. 5 Закону про МПрП сказано, що у випадках, 

передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно 

здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових 

відносин. У ст. 43 Закону про МПрП ця ідея розвинута: сторони договору згідно 

зі статтями 5 та 10 цього закону можуть обрати право, що застосовується до 

договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України.  

У Листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ (ВССУ) від 16.05.2013 р. № 24-754/0/4-13 «Про практику 

розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом» вказано, що при 

з’ясуванні обставин, які випливають із зобов’язальних правовідносин за участю 

іноземного елемента вирішальне значення (курсив і виділення авт.) має вибір 

права, яким регулюються ці правовідносини70. Так, на рівні керівництва судам 

нижчих інстанцій чітко вказано про «верховенство» принципу автономії волі 

сторін у договірних відносинах. Однак, на жаль, подальших пояснень в частині 

вибору права сторонами ВССУ не дає.  

Вибір права може бути здійснений щодо правочину в цілому або його 

окремої частини. Вибір права щодо окремих частин правочину повинен бути 

явно вираженим (ч. 3, 4 ст. 5).    

Під правом, яке можуть обрати сторони, розуміється виключно матеріальне 

право, але в жодному разі не процесуальне право держави. Це вже усталене 

правило, але поодинока судова практика України (Постанова Київського 

апеляційного господарського суду від 1 березня 2011 р. у справі № 05-6-4/478) 

вказує на те, що сторони не завжди усвідомлюють, що «норма ч. 1 ст. 5 закону 

про МПрП не визначає порядок визначення підсудності справ судам України та 

процесуальне законодавство, за яким буде розглядатися справа підсудна 

певному суду»71.  

                                                             
70 Цит. за: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) від 

16.05.2013 р. № 24-754/0/4-13 «Про практику розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом». URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v-754740-13/print1478437541719081. 
71 Цит. за: Постанова Київського апеляційного господарського суду від 1 березня 2011 р. у справі № 05-6-4/478. 

URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14048850. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v-754740-13/print1478437541719081
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14048850
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У документі під назвою «Про узагальнення судової практики вирішення 

господарськими судами окремих категорій спорів за участю нерезидентів» від  

01.01.2009 р. [353] Вищий господарський суд України (ВГСУ) уточнив, що 

сторони не можуть в жодному разі обирати процесуальне право. Згідно з 

нормами закону про МПрП для державного суду в Україні обов’язковим є лише 

вибір матеріального права. Державний суд України згідно з нормами 

міжнародного приватного права та загальноприйнятими нормами міжнародного 

цивільного процесу не має права застосовувати процесуальне законодавство 

іншої країни, а відтак, і процесуальне законодавство, яке передбачає укладення 

пророгаційної угоди. Зазначене поширюється на випадки, коли процесуальні 

норми містяться у матеріальному праві іноземної держави.  

Хоча багатьма юрисдикціями та у деяких міжнародно-правових договорах 

(Конвенцією 2005 р., наприклад) сторонам надається право здійснювати вибір 

суду, вибір процесуального права знаходиться поза межами свободи, наданої 

сторонам. Процесуальне право є суто публічним правом за своєю природою, 

тому суд використовує процесуальне право лише своєї держави (lex fori) і не 

зобов’язаний в силу жодних приписів застосовувати процесуальне право іншої 

держави. Це правило, як ми вже пояснювали вище – прояв теорії суверенітету 

держав. В якості винятку суд держави може застосувати на прохання суду іншої 

держави, якщо це є дійсно необхідним для розгляду певної справи, окремі 

процесуальні норми або інститути в силу норм міжнародної ввічливості, однак 

це вже інша сфера права – міжнародний цивільний процес, а саме питання 

надання правової допомоги.  

У зв’язку з цим відверто неправильними є норми, що містяться Положенні 

про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене Наказом  

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 201 від 

06.09.2001 р. (надалі – Положення), яке має застосовуватися при укладанні 

договорів купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та 

товарообмінних договорів між українськими суб’єктами підприємницької 

діяльності та іноземними суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від 
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форм власності та видів діяльності. У п. 1.12. ч. 1 Положення вказано, що у 

розділі, присвяченому урегулюванню спорів у судовому порядку, визначаються 

«умови та порядок вирішення спорів у судовому порядку щодо тлумачення, 

невиконання та/або неналежного виконання договору (контракту) з визначенням 

назви суду або чітких критеріїв визначення суду будь-якою зі сторін залежно від 

предмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибір 

матеріального і процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, 

та правил процедури судового урегулювання (курсив і виділення авт.)72. Жодна 

правова система не дозволяє сторонам здійснювати вибір права до процедури 

розгляду спору у державному суді. Саме тому це правило мало б бути 

виключено з Положення.      

Вибір права не здійснюється, якщо відсутній іноземний елемент у 

правовідносинах (ч. 6 ст. 5), тобто у випадках, коли немає ситуації, що включає 

конфлікт законів (формулювання ст. 1 Регламенту Рим І), або у випадках, коли 

договір не є міжнародним (формулювання ст. 1 Гаазьких Принципів). 

Український законодавець визначає, що іноземний елемент може виявлятися в 

одній або кількох з таких форм: хоча б один учасник правовідносин є 

громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою 

без громадянства або іноземною юридичною особою; об’єкт правовідносин 

знаходиться на території іноземної держави; юридичний факт, який створює, 

змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної 

держави (ст. 1).   

Вибір права або зміна раніше обраного права можуть бути здійснені 

учасниками правовідносин в будь-який час, зокрема, при вчиненні правочину, на 

різних стадіях його виконання тощо. Вибір права або зміна раніше обраного 

права, які зроблені після вчинення правочину, мають зворотну дію і є дійсними з 

моменту вчинення правочину, але не можуть, по-перше, бути підставою для 

визнання правочину недійсним у зв’язку з недодержанням його форми; по-друге, 

                                                             
72 Цит. за: Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене Наказом 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 201 від 06.09.2001 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01
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обмежити чи порушити права, які набули треті особи до моменту вибору права 

або зміни раніше обраного права (ч. 5 ст. 5). Українське законодавство не вказує, 

як бути у ситуації, коли обране сторонами право змінилося, наприклад, 

змінилися певні положення, які були ключовими для сторін у момент вибору 

ними права, тобто яка редакція обраного права застосовуватиметься – та, яка 

була чинною у момент вибору права сторонами, або та, яка є чинною на момент 

розгляду справи судом (арбітражем)? Насправді це питання не вирішено у 

законах більшості юрисдикцій, тому Україна не є винятком, у даному випадку, 

на нашу думку, суд вирішуватиме це питання за аналогією закону або аналогією 

права за власним законом (lex fori). Крім того, не виключена ситуація, коли 

сторони зможуть змінити обране раніше право прямо у судовому засіданні, адже 

Закон про МПрП,  як і закони переважної більшості держав світу, дозволяє 

робити це на будь-якій стадії існування правовідносин сторін.    

Форма вибору права. У ч. 2 ст. 5 передбачено, що вибір права має бути явно 

вираженим або прямо випливати з дій сторін правочину, умов правочину чи 

обставин справи, які розглядаються в їх сукупності, якщо інше не передбачено 

законом. Якщо інше таки передбачено законом, тоді форма вибору права може 

бути іншою. 

З пояснення, представленого А. С. Довгертом, яке наводиться у науково-

практичному коментарі до Закону про МПрП, випливає, що угода про вибір 

права може укладатися в т. ч. й в усній формі, за умови, що закон прямо не 

передбачає іншу форму [262, с. 68]. На такі умови, зокрема, він вказав у 

коментарі до ч. 2 ст. 5: «У деяких випадках закон потребує конкретної форми, 

зокрема: вибір права країни щодо окремих частин правочину повинен бути явно 

вираженим (ч. 4 ст. 5); угода подружжя про вибір права щодо правових наслідків 

шлюбу має бути у письмовій формі або явно випливати з умов шлюбного 

договору, а угода про вибір права, що укладена в Україні, має бути нотаріально 

посвідчена (ст. 62)» 262, с. 68.  

Положення ч. 2 ст. 5 підіймає головне питання: чи може угода про вибір 

права бути вчинена усно?    



149 
 

Звернемося до ст. 31 Закону про МПрП, де містяться більш деталізовані 

вимоги до форми угоди про вибір права у комерційних відносинах. Якщо інше 

не передбачено законом, форма правочину має відповідати вимогам права, яке 

застосовується до змісту правочину, але достатньо дотримання вимог права 

місця його вчинення, а якщо сторони правочину знаходяться в різних державах, 

– права місця проживання сторони, яка зробила пропозицію, якщо інше не 

встановлено договором (ч. 1 ст. 31). Це правило є lex generalis. У наступних 

частинах цієї статті вказаний lex specialis: у ч. 2 регламентується форма угод 

(правочинів) щодо нерухомого майна, а в ч. 3 – зовнішньоекономічних договорів 

(lex specialis). Згідно з ч. 3 ст. 31 зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б 

однією стороною є громадянин України або юридична особа України, 

укладається в письмовій формі незалежно від місця його укладення, якщо інше 

не встановлено законом або міжнародним договором України. Так, в даному 

випадку діє правило lex specialis derogat generali.  

Згідно зі ст. 1 Закону про зовнішньоекономічну діяльність 

зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально оформлена угода двох 

або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних 

контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних 

прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності. У ст. 6 Закону про 

зовнішньоекономічну діяльність вказано, що зовнішньоекономічний договір 

(контракт) укладається суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або його 

представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено 

міжнародним договором України чи законом. 

У зв’язку з цим виникає питання, чи угоду про вибір права можна вважати 

зовнішньоекономічним договором? Чи положення ст. 31 поширюються на угоду 

про вибір права?    

З формальних міркувань угода про вибір права підпадає під ознаки 

зовнішньоекономічного договору, й до даної угоди може бути застосоване 

вищезгадане правило з ч. 3 ст. 31 Закону про МПрП та ст. 6 Закону про 

зовнішньоекономічну діяльність 232, с. 70–71. 
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Коментатор (Г. В. Галущенко) ст. 31 Закону про МПрП в контексті 

згадування інших, окрім основних договорів, угод говорить лише про те, що 

положення ст. 31 не розповсюджуються на арбітражні угоди, форма яких 

визначається ст. 7 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 

[262, с. 155–160], яка, в свою чергу, передбачає для арбітражних угод письмову 

форму (ч. 2 ст. 7). Угоду про вибір права Г. В. Галущенко у своєму коментарі не 

згадує. На нашу думку, це свідчить про те, що положення ст. 31 Закону про 

МПрП не поширюються на угоду про вибір права. Ми розділяємо таку думку, 

ґрунтуючись на лінгвістичному аналізові: Закон про МПрП у розділі «Колізійні 

норми щодо правочинів, довіреності, позовної давності» не містить спеціальних 

норм, які б вказували на те, що вибір права у договірних відносинах має 

вчинятися у письмовій формі. Якби існували спеціальні вимоги до угоди про 

вибір права у цих правовідносинах, про них, напевно, законодавець прямо сказав 

би, як він це зробив у випадку сімейних правовідносин: у розділі Закону про 

МПрП «Колізійні норми сімейного права» у статті 62 вказано, що «вибір права... 

має бути здійснений у письмовій формі або явно випливати з умов шлюбного 

договору. Угода сторін про вибір права, що укладена в Україні, має бути 

нотаріально посвідчена». Хоча угода про вибір права за своєю правовою 

природою є правочином, врегулюванню форми якого присвячена ст. 31 Закону 

про МПрП, ми вважаємо, що положення ст. 31 на угоду про вибір права не 

поширюються, оскільки про це прямо не сказано в самих положеннях ст. 31 

Закону про МПрП. 

Можна поглянути на це питання суто з точки зору правової природи угоди 

про вибір права, від якої залежатиме й форма такої угоди.  

У доктрині існують різні погляди на ці питання: є науковці (С. М. 

Задорожна), які, використовуючи аналогію закону, вважають, що угода про 

вибір права, як і арбітражна угода (ч. 2 ст. 7 Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж»), також має укладатися у письмовій формі [232, с. 70–

71]. На нашу думку, проводити прямі паралелі та використовувати аналогію 

закону між угодою про вибір права та арбітражною угодою слід дуже обережно, 
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адже попри наявність численних спільних рис, правова природа цих угод є 

різною.  

Арбітражна угода є угодою процесуальною, а угода про вибір права – 

матеріальною, і навіть у разі наявності в арбітражному застереженні положення 

щодо вибору права таке положення все одно розглядатиметься як окрема угода. 

На наш погляд, якби законодавець вважав письмову форму єдино можливою та 

єдино правильною формою для угоди про вибір права, він би прямо закріпив 

таку вимогу у Законі про МПрП. 

Крім того, ототожнення арбітражної угоди та угоди про вибір права 

суперечить практиці: бувають випадки, коли угода про вибір права укладається 

вже на стадії розгляду спору арбітражем. Деякі дослідники критикують це явище 

(А. Б. Покровська), однак на практиці укладення угоди про вибір права під час 

розгляду справи арбітражним судом (дуже часто у мовчазній формі, як правило, 

шляхом посилання позивача у своїй позовній заяві на право певної держави і 

відсутність заперечень при цьому зі сторони відповідача, або ж подання 

відповідачем відзиву на позовну заяву з посиланням на норми того ж права, на 

яке посилався позивач тощо) не є рідкісним явищем.  

Наприклад, у рішенні МКАС при ТПП України від 15 жовтня 2009 р. у 

справі № 40 [417] зазначається:  

«… Арбітражний суд відзначає, що сторони у контракті не узгодили 

питання про те, матеріальне право якої країни підлягає застосуванню при 

вирішенні спору. 

Разом з тим позивач у позовній заяві обґрунтовував свої позовні вимоги 

посиланнями на норми матеріального права України. Відповідач у відзиві на 

позовну заяву вказує, що сторони в контракті не узгодили питання про те, 

матеріальне право якої країни підлягає застосуванню при вирішенні спору. 

Разом з тим позивач при поданні позову правовими підставами для своїх 

позовних вимог вказав ст. 22, 526 та 692 ЦК України. Виходячи з цього, 

відповідач свої заперечення на заявлені позовні вимоги виклав також у 
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відповідності із матеріальним правом України, що відповідає положенням 

Регламенту МКАС.  

У подальшому позивач у своїх коментарях у справі також посилався на 

норми права України.  

Стаття 5 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачає, 

що учасники правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що 

підлягає застосуванню до змісту правовідносин. Вибір права або зміна 

раніше обраного права можуть бути здійснені учасниками правовідносин в 

будь-який час, зокрема, при вчиненні угоди, на різних стадіях її виконання і 

т. п. Вибір права, здійснений після вчинення угоди, має зворотну дію і є 

дійсним з моменту вчинення угоди.  

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж», п. 1 ст. 14 Регламенту МКАС при ТПП України Арбітражний суд 

вирішує спір відповідно з тими нормами права, які сторони обрали в якості 

застосовних до суті спору. Таким чином, враховуючи вибір права, здійснений 

сторонами на стадії вирішення спору у МКАС при ТПП України, а також 

положення п. 1 ст. 14 Регламенту МКАС при ТПП України, ст. 28 Закону 

України «Про міжнародний комерційний арбітраж», ст. 5, 43 Закону України 

«Про міжнародне приватне право», Арбітражний суд прийшов до висновку 

про застосування до даного спору матеріального права України». 

У рішенні МКАС при ТПП України від 9 грудня 2008 р. у справі № 26 [420] 

вказано:  

«Звернувшись до питання про право, застосовне до відносин сторін 

контракту, Арбітражний суд передусім прийняв до уваги те, що сторони в 

контракті не узгодили питання про те, матеріальне право якої держави 

підлягає застосуванню при вирішенні спору. Разом з тим в ході арбітражного 

розгляду представники сторін посилалися на застосування норм 

матеріального права України, тому в силу ст. 7 Європейської конвенції про 

зовнішньоекономічний арбітраж, учасниками якої є держави сторін спору, п. 
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1 ст. 28 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 

Арбітражний суд вважає застосовним до контракту матеріальне право 

України». 

Деякі науковці (в т. ч. С. М. Задорожна, В. Л. Толстих [288], А. Б. 

Покровська [273]73) виводять письмову форму для угоди про вибір права, 

поширюючи на неї вимоги ч. 3 ст. 31 Закону про МПрП, на підставі ототожнення 

такої угоди із зовнішньоекономічним договором [232, с. 71].  

Є дослідники, які розглядають угоду про вибір суду в якості такої, що 

«обслуговує» основний договір, а відтак письмова форма поширюється на неї 

per default на підставі того, що основний договір повинен бути вчинений у 

письмовій формі, суперечить сучасним уявленням про окремішність, 

незалежність (severability) угоди про вибір права від основного договору.  

Інші науковці (О. П. Борт, І. С. Зикін, М. Г. Розенберг74, А. В. Асосков [181]), 

до яких ми приєднуємося, критикують такий підхід і вважають, що угода про 

вибір права, попри свій «службовий» щодо основного договору характер, не є 

зовнішньоекономічним договором. Борт у своїй дисертації вказує: «…навіть 

якщо клаузула про вибір права міститься в одному й тому ж документі, що й 

угода, та скріплена одним підписом сторін, вона, втім, також зберігає свою 

юридичну самостійність. Існування, дійсність та наслідки колізійного вибору 

слід розглядати окремо від решти частини основного договору75…» [187, с. 58]. 

Далі Борт робить висновок, що «…угоді про застосовне право не властиві 

ознаки, притаманні зовнішньоекономічним угодам» [187, с. 78], тому на неї не 

поширюються вимоги до зовнішньоекономічних договорів, зокрема вимоги до 

форми. На користь такого погляду свідчить те, що у спеціальному законі – 

законі про зовнішньоекономічну діяльність – немає жодних спеціальних 

                                                             
73 Ми наводимо думки науковців РФ, оскільки у наукових колах РФ питання природи і форми угоди про вибір 

права також є дискусійним.    
74 Комментарий к статье 1205 ГК РФ. Общие положения о праве, подлежащем применению к вещным правам. Див. 

посилання: http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1863_page_12.html. 
75 Щоправда, Борт на іншій сторінці своєї дисертації суперечить сам собі, говорячи про те, що «… існує думка, що 

угода про вибір права є самостійним цивільно-правовим договором, з якою не можемо погодитися» [187, с. 76]. 

Якби вибір права не був самостійним цивільно-правовим договором, хіба йшлося б про такі питання, як існування, 

дійсність, юридичні наслідки тощо?     

http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1863_page_12.html
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приписів, які б стосувалися форми угоди про вибір права (ст. 1, 6), і вона взагалі 

не згадується окремо у переліку зовнішньоекономічних договорів.  

Є альтернативні погляди науковців на питання форми угоди про вибір права: 

український дослідник Е. М. Грамацький вважає, що «при визначенні 

правопорядку, застосовного до допустимості і меж угоди про вибір права (в т. ч. 

до питання форми такої угоди – авт.), не можуть ігноруватися ні право суду, що 

розглядає комерційний спір (або місце компетентного арбітражу, обраного 

сторонами), ні місце укладання угоди про вибір права (яке в більшості випадків 

збігається з місцем укладання договору)» [203, с. 166]. На нашу думку, такий 

спосіб для з’ясування належної форми угоди про вибір права громіздкий та 

непотрібний. На нашу думку, угода про вибір права може бути укладена в будь-

якій формі, й письмова форма не є обов’язковою для угоди про вибір права. Усі 

формальні вимоги, які висуваються до угоди про вибір права, викладені у ч. 2 ст. 

5 Закону про МПрП: вибір права має бути явно вираженим або прямо 

випливати з дій сторін правочину, умов правочину чи обставин справи, які 

розглядаються в їх сукупності, оскільки інше законом не передбачено. 

Спеціальних вимог до форми угоди про вибір права у договірних відносинах ані 

Закон про МПрП, ані Закон про зовнішньоекономічну діяльність не містять [262, 

с. 78]. Аналогічний погляд висловлює Борт: «…законодавство України не 

містить спеціальної  вимоги щодо форми угоди про вибір застосовного права 

[187, с. 78]. Ми розділяємо таку думку і вважаємо, що угода про вибір права 

може бути здійснена у будь-якій,  в т. ч. й в усній формі.  

У судовій практиці України76 представлено чимало спорів з іноземним 

елементом, й, за нашими приблизними оцінками, принаймні у половині справ 

                                                             
76  

1) Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 14.06.2016 р. у справі № 922/885/16 за позовом 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгротрейдгрупп», Україна до FENIX RRS INC., Ліберія про 

стягнення коштів;  

2) Рішення Господарського суду Харківської області від 26.09.2016 р. у справі № 922/885/16 за позовом 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгротрейдгрупп», Україна до FENIX RRS INC., Ліберія про 

стягнення коштів;  

3) Рішення Господарського суду м. Києва від 06.10.11 р. у справі № 18/372-13/162 за позовом Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ЄРГ», Чеська Республіка до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укос», 

Україна про стягнення коштів;  
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сторони здійснювали вибір права. У всіх без винятку випадках, коли сторони 

здійснювали вибір права, це було зроблено у письмовій формі у вигляді 

застереження в основному договорі або у вигляді додаткової до основного 

договору угоди. Нам не вдалося знайти жодної судової справи, де сторони 

здійснювали б вибір права усно або під час судового засідання [300].  

Роз’яснення та рекомендації вищих судових установ77 не дають жодних 

пояснень з приводу можливості укладення угоди про вибір права під час 

судового засідання. Не містять вони й жодних пояснень щодо форми угоди про 

вибір права: чи повинна вона укладатися виключно у письмовій формі, або вона 

може бути укладена в усній формі. Усі пояснення, викладені у текстах вищих 

судів, зводяться виключно по повторювання положення ч. 2 ст. 5 Закону про 

МПрП.    

Звертаючись для цілей компаративістики до російської судової практики, яка 

має чимало схожих рис з українською судовою практикою, варто відзначити, що 

в інформаційному листі Президії Вищого арбітражного суду Російської 

Федерації № 158 від 9 липня 2013 р. сказано про те, що угода про застосовне 

право вважається укладеною, якщо сторони спірного правовідношення при 

обґрунтуванні своїх вимог та заперечень (наприклад, у позовній заяві та відзиві 

на нього) посилаються на одне й те ж застосовне право78. Таким чином, Вищий 

арбітражний суд РФ підтверджує можливість вибору права, виходячи з 

                                                                                                                                                                                                                
4) Рішення Господарського суду Тернопільської області від 07.11.2014 р. у справі № 921/1005/14-г/8 за позовом 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Екотехнологія», Україна до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «МікоПродукт», Російська Федерація про стягнення заборгованості;  

5) Рішення Господарського суду Київської області від 05.09.2016 р. у справі № 911/578/16 за позовом Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Тріумф Пак», Україна до Tianjin Sx Industry Co., LTD, КНР про стягнення 

коштів;  

6) Рішення Господарського суду Полтавської області від 02.06.2015 р. у справі № 917/263/15 за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало – Кохнівський кар’єр», Україна до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Арсенал-Консалтинг», Російська федерація про стягнення коштів тощо.    
77 Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України № 04-5/608 від 31.05.2002 р. «Про деякі питання 

практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій»; Лист Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) від 16.05.2013 р. № 24-754/0/4-13 «Про практику 

розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом»; «Про узагальнення судової практики вирішення 

господарськими судами окремих категорій спорів за участю нерезидентів» від 01.01.2009 р. Вищого 

господарського суду України.    
78 Цит. за: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 158 от 9 

июля 2013 г. URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/89295.html.    

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/89295.html
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конклюдентних дій сторін. На нашу думку, українські вищі судові установи 

могли б взяти це в якості прикладу.  

Український законодавець міг би для уникнення зайвих сумнівів ясно 

прописати вимоги до форми угоди про вибір права або сформулювати вимоги до 

форми угоди про вибір права так, як вони визначаються у Регламенті Рим І, або 

ж взагалі закріпити правило на зразок правила Гаазьких Принципів, що угода 

про вибір права не підлягає жодним формальним вимогам, якщо тільки сторони 

не домовилися про інше. В умовах панування «букви закону» в українському 

суспільстві будь-яке конкретне правило, вказане у законі, сприятиме уникненню 

суперечливої судової практики.        

Проблема конфлікту стандартних положень. Варто визнати, що в Україні 

проблематика конфлікту стандартних положень малодосліджена79, а законодавче 

регулювання є дещо суперечливим. Правила, що стосуються конфлікту 

стандартних положень, містяться у ЦК України та ГК України, що ж стосується 

правовідносин з іноземним елементом, то спеціальної норми щодо конфлікту 

стандартних положень для таких випадків немає. 

Перше, на що слід вказати, це те, що назви статей, які містять норми, що 

стосуються розглядуваної нами проблематики, не містять вказівки на проблему 

конфлікту (суперечності) стандартних (загальних) положень (форм): ст. 642 ЦК 

України називається «Прийняття пропозиції», ст. 646 ЦК України – «Відповідь 

про згоду укласти договір на інших умовах», а ст. 181 ГК України носить назву 

«Загальний порядок укладання господарських договорів». Суди при розгляді 

спорів, які стосуються вказаних статей, також не послуговуються вищевказаною 

термінологією, вони натомість застосовують лише поняття «укладений» або 

«неукладений» договір, досягнення згоди щодо істотних умов договору тощо.    

У ч. 1 ст. 642 ЦК України зазначено, що відповідь особи, якій адресована 

пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і 

безумовною; ст. 646 ЦК України розвиває це правило: відповідь про згоду 

                                                             
79 Розглядали це питання О. С. Білоус у статті «Порядок укладення договору відповідно до Принципів УНІДРУА», 

А. В. Смітюх у статті «Проблема «конфлікту проформ» у новому Цивільному кодексу України». 
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укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від 

одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією особі, яка зробила 

попередню пропозицію. Аналогічне положення, сформульоване в дещо іншій 

формі, міститься у ч. 8 ст. 181 ГК України, де вказано, що у разі якщо сторони не 

досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір 

вважається неукладеним (таким, що не відбувся). Якщо одна зі сторін здійснила 

фактичні дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій визначаються 

нормами ЦК України. Тобто ГК – спеціальний закон – відсилає назад до 

загального закону, що, на нашу думку, нелогічно, виникає питання, навіщо тоді 

ГК України містить положення з цього приводу і замість роз’яснення чи 

встановлення спеціальних правил відсилає до lex generalis – ЦК України. В цій 

частині ми приєднуємося до тих вчених, які вважають, що в цілому ГК є 

«штучним актом».  

Таким чином, у нормах ч. 1 ст. 642, ст. 646 ЦК України й ч. 8 ст. 181 ГК 

України міститься правило «останнього пострілу».     

Однак у ч. 2 ст. 642 ЦК України закріплено правило, що не узгоджується з 

вищевказаним: якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах 

строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов 

договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила 

відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є 

прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або 

не встановлено законом.  

Як ми вже говорили, трапляється, що сторони обмінюються стандартними 

умовами (формулярами, листами тощо), починають виконувати договір, а потім, 

уже в процесі виконання, виявляється, що стандартні умови, якими такі сторони 

обмінялися, суперечать одні одним. Отже, як справедливо зазначає А. В. 

Смітюх, виникають два запитання. Чи існуватиме договір, якщо після обміну 

сторонами стандартними умовами, що не збігаються, обидві сторони почнуть 

виконання взаємних зобов’язань так, як вони їх зрозуміли? Як визначити зміст 

цього договору, якщо він існує 285?  
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Коментатори ЦК України не звертають уваги на цю проблему.  

Якщо застосовувати ч. 2 ст. 642 ЦК України, договір між сторонами 

вважатиметься укладеним в силу конклюдентних дій акцептанта, якщо ж ми 

звертатимемося до ст. 646 ЦК України та ст. 181 ГК України, то договір 

вважатиметься неукладеним, оскільки умови акцептанта, що не відповідають 

умовам оферти, являють собою просто умови зустрічної оферти і нічого більше. 

Положення ст. 646 ЦК України в цьому розумінні може бути для 

недобросовісного боржника підставою для звернення з позовом про визнання 

договору неукладеним, що, як зазначає А. В. Смітюх, є популярним у практиці 

господарських судів 285.  

Якщо вважати, що відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України договір між 

сторонами все-таки укладений, то який механізм визначення положень такого 

договору? На нашу думку, в умовах відсутності чіткої вказівки на це у ст. 642 

ЦК України, варто було б вважати такий договір укладеним на підставі 

досягнення згоди сторін щодо всіх істотних умов договору, а такими умовами є 

умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є 

необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за 

заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ч. 1, 2 ст. 638 ЦК 

України).  

Для правовідносин з іноземним елементом спеціальної норми для випадків 

конфлікту стандартних положень немає, за винятком норми ст. 19 Віденської 

конвенції у формі правила «останнього пострілу», інкорпорованої у національне 

право України: відповідь на оферту, яка має на меті бути акцептом, але містить 

доповнення, обмеження чи інші зміни, є відхиленням оферти і являє собою 

зустрічну оферту (ч. 1 ст. 19). Принаймні в частині міжнародної купівлі-продажу 

це правило є однозначним для судів.   

Судова практика України, представлена небагатьма рішеннями, вказує на 

необхідність чіткого законодавчого врегулювання питання конфлікту 

стандартних положень. Крім того, нам не вдалося знайти справи з іноземним 

елементом, які становлять особливу важливість для нашого дослідження.    
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По-перше, українські суди йдуть по шляху застосування ч. 6 ст. 181 ГК 

України, якою встановлено, що у разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або 

окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути 

підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, 

листами, телеграмами, телетайпограмами тощо). Є справи, коли згоди у 

письмовій формі про погодження умов, зазначених в протоколі розбіжностей 

немає, але одна зі сторін все-таки приступила до виконання договору 

(наприклад, поставила товар), й інша сторона також частково виконала свої 

обов’язки (наприклад, оплатила частину товару), і навіть за таких обставин суди 

визнавали договір між сторонами неукладеним (таким, що не відбувся)80. На 

нашу думку, вирішення питання у такий спосіб є нелогічним, архаїчним та 

неефективним. 

Ті ж правовідносини, що таки мали місце, які не можна було оспорити, суд 

кваліфікував як «позадоговірні», що взагалі незрозуміло, адже ЦК України у 

частині, що регулює недоговірні зобов’язання, не містить таких ситуацій: 

«…поставка товару ТзОВ «Крокус РВ» була позадоговірною, оскільки 

відбувалась не на виконання умов договору № КР-319 від 14.07.2010 року, що не 

відбувся, а на умовах усної домовленості між сторонами»81. Хіба усний договір 

не є договором?  

Деякі суди, не обґрунтовуючи свою позицією, застосовують у мовчазний 

спосіб правило «нокауту»82, ґрунтуючись на ідеї досягнення сторонами згоди 

щодо істотних умов договору.  

У будь-якому разі суди не брали на себе ініціативу визначення змісту 

договору у ситуаціях, які підпадали під ч. 2 ст. 642 ЦК України.   

                                                             
80 Постанова Львівського господарського апеляційного суду від 15.06.2011 р. у справі № 1/4/5022-42/2011 за 

позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Крокус РВ», м. Київ до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Ваврик і Компанія» ЛТД, м. Чортків Тернопільської області про стягнення боргу. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/16471914.  
81 Там само.  
82 Постанова Господарського суду Донецької області від 16.12.2009 р. у справі № 7/134 за позовом Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Укрнафтагазенерго», м. Київ до Відкритого акціонерного товариства 

«Краматорський завод важкого верстатобудування», м. Краматорськ про стягнення заборгованості. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/9016531.  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/16471914
http://reyestr.court.gov.ua/Review/9016531
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У світлі цього, на нашу думку, український законодавець мав би чітко 

врегулювати питання конфлікту стандартних положень, оскільки судова 

практика та доктрина не можуть заповнити цю прогалину. Українські реалії 

показують, принаймні по такому шляху нині розвивається правова система 

України, що суди не хочуть брати на себе ініціативу вирішення питань, які 

неоднозначно врегульовані законодавцем, для них буква закону є першорядною, 

і вони, на жаль, не схильні розширювально тлумачити чи тим більше 

заповнювати якісь прогалини у законодавстві. Саме тому, в силу слабкої 

«правотворчої» діяльності судів, в законодавство України, на нашу думку, 

необхідно внести положення, які б ясно вирішували проблему конфлікту 

стандартних положень. 

По-перше, варто було б вирішити суперечність, яка існує між положеннями 

ч. 1 ст. 642, ст. 646 ЦК України і ст. 181 ГК України, з одного боку, і ч. 2 ст. 642 

ЦК України, з іншого боку, обравши якесь одне правило: або правило «першого 

пострілу», або правило «останнього пострілу», або правило «нокауту», або ж 

якесь власне оригінальне правило, хоча ми й ставимося до цього скептично, 

вважаючи, що оптимальним варіантом є використання міжнародного досвіду. 

Положення ч. 8 ст. 181 ГК України ми вважаємо за потрібне взагалі 

виключити як зайве й неефективне. Яка необхідність у спеціальній нормі (lex 

specialis), якщо вона все одно відсилає до загальної норми (lex generalis)? Крім 

того, ми переконані, що механізм ч. 5 ст. 181 ГК України про передачу 

неврегульованих розбіжностей між сторонами щодо договору, який має бути 

укладений, на розгляд суду, взагалі вичерпав себе і є пережитком радянських 

часів. Якщо сторони не можуть дійти згоди вже на стадії укладення договору, і 

при цьому вони не можуть дійти згоди свідомо, а не тому, що вони обмінялися 

стандартними положеннями і навіть не підозрюють, що в чомусь ці стандартні 

положення суперечать одні одним, то який смисл обтяжувати суди розглядати 

такі «неукладені договори»? На нашу думку, ця норма, яка уповноважує суд 

вирішувати, на яких умовах має бути укладений договір, як мінімум 
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неефективна у ХХІ столітті, а також суперечить свободі договору та його 

невід’ємній іпостасі – принципові автономії волі сторін.   

Найкращий вихід, на нашу думку, у рецепції міжнародного досвіду: або 

варіанта, запропонованого Віденською конвенцією 1980 р. (правило «останнього 

пострілу»), або варіанта, запропонованого Принципами УНДІРУА та ПЄДП 

(правило «нокауту»). На думку одного з дослідників проблеми конфлікту 

стандартних положень А. В. Смітюха, слід було б доповнити ЦК правилом, яке 

відповідало б положенню ст. 2.1.22 Принципів УНІДРУА, а саме:  

«Конфлікт типових умов або договорів приєднання (назва статті – прим. 

авт.). 

Якщо обидві сторони після обміну пропозиціями укласти договір на умовах 

приєднання або з посиланням на типові умови, що не збігаються, починають 

здійснювати дії, зазначені в обох пропозиціях, договір вважається укладеним на 

прямо погоджених сторонами умовах та на типових умовах (умовах договорів 

приєднання), що збігаються» 285. 

Це класичне правило «нокауту», яке, на наш погляд, є оптимальним, тому ми 

приєднуємося до думки А. В. Смітюха. Ми також підтримуємо ідею про чітку 

вказівку у назві статті на проблему, яка у ній розв’язуватиметься, і назва 

«Конфлікт типових умов або договорів приєднання» видається нам досить 

вдалою.    

Безумовно, запропоновані зміни стосуються внутрішнього законодавства, але 

без цих змін неможливо буде говорити про можливе вирішення проблеми 

конфлікту стандартних положень, одним з яких буде положення про вибір права.  

Пряма рецепція положень Гаазьких Принципів (п. (b) ч. 1 ст. 6), у яких 

запропоновано вирішення проблеми конфлікту стандартних положень у 

прив’язці до угоди про вибір права, видається нам оптимальним варіантом 

вирішення проблеми.      

Обрання недержавного права. Закон про МПрП дозволяє сторонам обирати 

виключно право певної держави, обирати норми недержавного походження 

сторони не можуть. У ст. 1, де міститься перелік визначень термінів, вказано, що 
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вибором права є право учасників правовідносин визначати право якої держави 

підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом (п. 4 ч. 1 ст. 1). 

Так, законодавець відсікає навіть гіпотетичну можливість обирати право, що має 

інше, аніж державне, походження. Положення ст. 1 Закону про МПрП 

виключають навіть можливість обрати норми Віденської конвенції, яка також є 

прикладом недержавних норм, нехай і оформлених у вигляді міжнародного 

договору (конвенції), в якості застосовного права, Віденську конвенцію як і інші 

міжнародні договори можна обрати виключно «через призму» національного 

права України або іншої держави, яка надала згоду на її обов’язковість. 

Українські суди дотримуються загальнопоширеного підходу до питання 

обрання сторонами недержавного права, заперечуючи таку можливість. 

Представлена незначною кількістю судових рішень судова практика України у 

даному питанні виражає підхід, згідно з яким норми недержавного права, а це в 

абсолютній більшості справ були Принципи УНІДРУА, застосовуються в 

частині, яка не суперечить матеріальному праву, обраному сторонами83. Сторони 

обирали недержавні норми, як правило, поруч з іншими інструментами 

правового регулювання84.  

У переважній більшості справ суд на власний розсуд і за власним бажанням 

застосовував Принципи УНІДРУА в якості інструмента тлумачення правових 

норм права України та міжнародних договорів (наприклад, Віденської конвенції 

1980 р.,  Конвенції УНІДРУА «Про міжнародний факторинг»)85.  

                                                             
83 Постанова Вищого господарського суду України від 30.11.2010 р. у справі № 42/90-10(53/113-09) за позовом ПП 

«Аркада» до ВАТ Хоботовське підприємство «Крахмалопродукт» про стягнення збитків. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12693313. 
84  

1) Рішення Госпоадрського суду Львівської області від 21.11.2014 р. у праві № 914/3276/14 за позовом 

Drobiarstwo – Dzialy specjalne Malec Lidia (Польського підприємства птахівництва «Лідія Малець») до 
Фермерського господарства «Пустомитівське» про стягнення заборгованості. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41582830; 

2) Рішення Господарського суду м. Києва від 16 червня 2016 р. у справі № 910/841/16 за позовом Корпорації 

«АРТЕРІУМ» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Альфа Гранд» про стягнення коштів. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/58464698. 
85  

1) Рішення Ковпаківського районного суду м. Суми від 13.04.2017 р. у справі № 592/8411/15-ц. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66391302;  

2) Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 17.09.2015 р. у справі № 926/534-б/14 про 

банкрутство. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51380851; 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12693313
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41582830
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58464698
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66391302
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51380851
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Насправді такий підхід розділяє більшість юрисдикцій [300]. 

Вибір сторонами виключно недержавних норм, навіть оформлених у вигляді 

зводу (Принципи УНІДРУА) чи конвенцій, окремо від національного 

правопорядку не сприймався судами як вибір права86. У таких випадках суди 

визначали застосовне до договору право на основі колізійних норм і 

застосовували національне право у повному обсязі. Наприклад, у рішенні 

Господарського суду Харківської області від 19.05.2014 р. у справі № 

922/4175/1387 сказано (наводимо уривок): 

«Відповідно до ч. 1, 2 ст. 382 ГК України суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності мають право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори 

(контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України. 

Форма і порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту), 

права та обов’язки його сторін регулюються Законом України «Про 

міжнародне приватне право» та іншими законами (ст. 382 ГК України).  

Зі змісту п. 12.2 договору купівлі-продажу вбачається, що всі спори та 

розбіжності підлягають остаточному вирішенню у господарському суді 

Харківської області, з обов’язковим застосуванням принципів міжнародних 

комерційних договорів (принципи УНІДРУА) від 01.01.1994 р., Віденської 

конвенції 1980р., Угоди про загальні умови поставок товарів між 

організаціями держав-учасниць СНД від 20.03.1992 р. 

Згідно з ч. 1, 2 ст. 32 Закону України «Про міжнародне приватне право» у 

разі відсутності вибору права до змісту правочину застосовується право, яке 

має найбільш тісний зв’язок із правочином. Якщо інше не передбачено або 

                                                                                                                                                                                                                
3) Рішення Господарського суду Харківської області від 23.06.2009 р. у справі № 53/113-09 за позовом ПП 

«Аркада» до ВАТ Хоботовське підприємство «Крахмалопродукт» про стягнення збитків. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4021158. 
86 Такі висновки містяться й у дослідженнях інших вітчизняних науковців, наприклад, Майданик Р. А. Выбор 

применимого права к договору по законодательству Украины и Европейского Союза. Международный 

коммерческий арбитраж: вызовы современности. Сборник статей и докладов. К 25-летию деятельности МКАС при 

ТПП Украины и развития международного коммерческого арбитража в Украине. К.: 2017. С. 118-143.    
87 Рішення Господарського суду Харківської області від 19.05.2014 р. у справі № 922/4175/13 за позовом 

Товариства з обмеженою відповідальністю «УПЕК Трейдинг», м. Харків (Україна) до Республіканського 

унітарного підприємства «Бобруйський завод тракторних деталей та агрегатів», м. Бобруйськ (Білорусь) про 

стягнення коштів. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38908204.   

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4021158
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38908204
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не випливає з умов, суті правочину або сукупності обставин справи, то 

правочин більш тісно пов’язаний з правом держави, у якій сторона, що 

повинна здійснити виконання, яке має вирішальне значення для змісту 

правочину, має своє місце проживання або місцезнаходження. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

встановлено, що у разі відсутності згоди сторін договору про вибір права, що 

підлягає застосуванню до цього договору, застосовується право відповідно 

до частин другої і третьої статті 32 цього Закону, при цьому стороною, що 

повинна здійснити виконання, яке має вирішальне значення для змісту 

договору, є продавець – за договором купівлі-продажу. 

З огляду на викладені вище обставини справи та норми чинного 

законодавства, суд дійшов висновку, що при вирішенні спору у даній справі, 

застосуванню підлягає право України».    

«Ставлення» судів до природи Принципів УНІДРУА виражено у постанові 

Київського апеляційного господарського суду від 13.01.2014 р. у справі № 

910/21449/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Оба-Транс» 

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСФ Логістик Україна» про 

стягнення коштів88: «… дані Принципи не є частиною законодавства і не можуть 

бути застосовані в обхід міжнародним нормам».  

Вищі судові установи, згадуючи у своїх текстах недержавні норми права, 

оцінюють їх як джерела звичаїв: «Документами, що застосовуються в Україні, в 

яких зафіксовані звичаї ділового обороту, є «Уніфіковані правила та звичаї для 

документарних акредитивів» у редакції 1993 р., Принципи міжнародних 

комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) у редакції 1994 р., «Інкотермс» 

Офіційні правила тлумачення торговельних термінів «Міжнародної торгової 

палати» у редакції 2000 р.»89. 

                                                             
88 Постанова Київського апеляційного господарського суду від 13.01.2014 р. у справі № 910/21449/13 за позовом 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Оба-Транс» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСФ 

Логістик Україна» про стягнення коштів. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36640755. 
89 Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211 «Про деякі питання 

практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України». URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_211600-08.  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36640755
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_211600-08
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Професор А. С. Довгерт завжди ратував за необхідність надати сторонам 

можливість обирати lex mercatoria 262, с. 67. На думку А. С. Довгерта, 

виходячи з сукупності принципів і правил закону про МПрП, учасники 

відповідних відносин можуть обрати lex mercatoria 262, с. 68. Практика, однак, 

свідчить про протилежне, а з огляду на те, що судова система керується 

передусім позитивістським підходом, для можливості застосування недержавних 

норм необхідна відповідна норма у законі.     

На нашу думку, український законодавець та судова система України ще не 

дозріли до того, щоб надати сторонам право і свободу обирати недержавне 

право.   

Обхід закону. Закон про МПрП містить таку специфічну на сьогоднішній 

день категорію як «обхід закону», ця категорія існує як у внутрішньому, так і у 

МПрП, однак ми обмежимося лише розглядом цієї категорії в рамках МПрП.  

Ані текст Римської конвенції, ані Регламенту Рим І не містить поняття 

«обходу закону»; не містять його ані Гаазька конвенція 1986 р., ані Конвенція 

Мехіко, ні Гаазькі Принципи. Тільки у Міжамериканській конвенції про загальні 

норми міжнародного приватного права 1979 р. закріплена заборона обходу 

закону (ст. 6), однак ця конвенція нами не досліджується в силу того, що у ній 

відсутнє будь-яке посилання на принцип автономії волі сторін. Так, закон про 

МПрП є винятком у цьому питанні. На сьогоднішній день категорія «обходу 

закону» (fraus legi) вважається концептуально застарілою [310, с. 1, 3]. 

Положення про «обхід закону» відсутні у законах більшості європейських 

держав – Австрії, Німеччини, Швейцарії та ін. У США концепція «обходу 

закону» була слаборозвинутою, і стосувалася вона лише доміцілію, а з 

прийняттям Зводу (Другого) колізійного права у 1971 р. «обхід закону» взагалі 

зник з американського права [264, с. 14]. В Англії ця категорія взагалі ніколи не 

розроблялася, бо завжди заперечувалася [175]. Власне, «обхід закону» в цих 

країнах та ЄС зокрема не визнається як окремий правовий інститут, йому не 

надається самостійне правове значення, і він розглядається лише к одне з 
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питань, що постає перед суддею в процесі застосування норми права та в процесі 

її тлумачення [174, с. 8–11].  

Лише французьке право, де виникла концепція «обходу закону», розглядає 

його в якості самостійного правового інституту [230], йому вторують право 

провінції Квебек (Канада), Іспанії [202, с. 205], Російської Федерації та України.  

Отже, на фоні майже повсюдного невизнання «обходу закону» як 

самостійного правового інституту, з огляду на відсутність відповідних положень 

у Римській конвенції та Регламенті Рим І видається, що Україні доцільно було б 

відмовитися від цього правового інституту. Категорії «імперативних норм» та 

«публічного порядку» чудово впораються із завданням контролю сторін, щоб 

вони не обирали іноземне право з метою обходу положень національного 

правопорядку.     

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 

 Україні було б доцільно відмовитися від інституту «обходу закону» як 

такого, що не відповідає сучасній практиці. У більшості правових 

систем та міжнародних нормативно-правових документів інститут 

«обходу закону» відсутній. Інститут (над)імперативних норм права та 

застереження про публічний порядок є ефективними запобіжниками у 

ситуаціях, коли сторони обирають право з метою уникнення (обходу) 

дії норм правопорядку, які є небажаними для них.      

 В українській доктрині поступово починає утверджуватися підхід, що 

угода про вибір права є незалежним від основного договору 

правочином, і недійсність першого не породжує недійсність другого і 

навпаки. Верховному Судові, наділеному правом видавати листи та 

роз’яснення для судів нижчих інстанцій, на нашу думку, варто було б 

скерувати практику судів в напрямку незалежного трактування угоди 

про вибір права та основного договору, а також приділити більше уваги 

специфіці угоди про вибір права, яка включає в себе форму, можливі 

для обрання правопорядки та інші питання, які часто виникають при 



167 
 

розгляді судами спорів з комерційних договорів з іноземним 

елементом, а не просто дублювати положення Закону про МПрП.  

 Українському законодавцеві варто було вирішити проблему конфлікту 

стандартних положень, яка нерідко трапляється при укладенні 

міжнародних договорів. Варто було б усунути суперечності між 

положеннями ст. 642 та 646 ЦК України та виробити єдине правило на 

кшталт правила «останнього пострілу» або правила «нокауту».    
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ВИСНОВКИ 

У Висновках містяться наступні теоретичні і практичні узагальнення 

результатів проведеного дослідження. 

1. Досліджено закономірності і характерні риси процесу уніфікації 

принципу автономії волі сторін: якщо до 1980-х років уніфікація 

відбувалася за допомогою конвенційного методу, то з 1980-х років, а 

також у найближчому майбутньому уніфікація договірного права і, 

зокрема, норм, що регулюють принцип автономії волі сторін, 

відбуватиметься за допомогою інструментів необов’язкового характеру 

(soft law). Нещодавні дослідження, а також перемовини на 

міждержавному рівні засвідчили, що наразі немає «запиту» 

міжнародної спільноти на створення документа у сфері договірного 

права у формі обов’язкового акта. 

2. Уніфікація автономії волі сторін у договірних відносинах не була 

однаково успішною та ефективною у різних регіонах. Найбільших 

успіхів уніфікація досягла на регіональному рівні в ЄС, що дає підстави 

говорити про прямий зв’язок рівня уніфікації та економічного розвитку 

регіону. ЄС – єдиний форум, що зміг уніфікувати автономію волі 

сторін у комерційних правовідносинах на безпрецедентному рівні, 

спочатку у формі конвенції, а згодом – у формі регламенту.   

3. На універсальному рівні уніфікувати автономію волі сторін у формі 

акта обов’язкового характеру поки що не вдалося. 

4. У США відбуваються самобутні процеси уніфікації: США пройшли 

шлях від невизнання принципу автономії волі сторін до його повного 

визнання; поки що вони залишаються однією з небагатьох країн, де 

принцип автономії волі сторін обумовлюється наявністю суттєвого 

зв’язку між обраним правом та сторонами або договором. Наразі 

ведуться роботи зі створення Зводу (третього) конфліктного права, 

розробники якого мають на меті відмовитися від концепції суттєвого 

зв’язку обраного права та договору сторін або самих сторін.  
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5. В рамках ОАД уніфікація автономії волі сторін у комерційних 

правовідносинах практично відсутня. З одного боку, це зумовлено тим, 

що ОАД складається з двох «таборів» країн – латиноамериканських 

країн із континентальною системою права та англо-американських 

країн системи загального права, і останній групі країн в принципі не 

властиво укладати міжнародні договори. Принцип автономії волі 

сторін у США все ще ґрунтується на основі концепції суттєвого зв’язку 

між договором сторін або самими сторонами з обраним правом, на 

сьогодні США визнають цей принцип саме в такому вигляді, не маючи 

при цьому жодної внутрішньої потреби ратифікувати міжнародно-

правовий документ, що виходить з інших начал, як це було у випадку із 

Конвенцією Мехіко, яка утверджувала принцип автономії волі сторін, 

не вимагаючи при цьому дотримання зв’язку обраного права зі 

сторонами або договором. З іншого боку, латиноамериканські країни 

відносно нещодавно почали впроваджувати у своє внутрішнє 

законодавство принцип автономії волі сторін. Таким чином, раніше 

передумов для уніфікації автономії волі сторін в ОАД було 

надзвичайно мало. Конвенція Мехіко допомогла скоріше гармонізації 

національних правопорядків країн латиноамериканського регіону в 

частині регулювання принципу автономії волі сторін, відіграючи при 

цьому роль модельного закону.         

6. В рамках СНД уніфікація автономії волі сторін перебуває на рівні 

самого лише визнання можливості обрання сторонами права. Усі 

останні надбання уніфікаційних процесів, відображені в Римській 

конвенції 1980 р. та Регламенті Рим І, у документах СНД втілення не 

знайшли. Рівень уніфікації, досягнутий на початок 1990-х років після 

розпаду СРСР, на сьогодні якісних змін не зазнав.   

7. Підхід до визначення права, яке застосовується до прав та обов’язків 

сторін по угоді, закладений у багатосторонніх міжнародних договорах, 

укладених в рамках СНД, а саме закріплення на першому місці 
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прив’язки до закону місця здійснення угоди, а на другому – принципу 

автономії волі сторін, не відповідає сучасним практикам, оскільки 

принцип автономії волі має визначальне значення.        

8. Гаазька конференція як найстаріша організація з уніфікації МПрП 

розпочала процес уніфікації автономії волі сторін у договірних 

відносинах у 1950-х роках, який згодом був підхоплений УНІДРУА у 

1960-х роках та ЮНСІТРАЛ на межі 1980-х років. Останні, однак, 

пішли шляхом кодифікації матеріально-правових норм, і принцип 

автономії волі, відображений в їх документах, містить лише аспекти 

негативного вибору права, які полягають в тому, що сторони можуть 

виключати або змінювати положення міжнародно-правового 

документа, в якому він міститься. Уніфікація колізійних норм, зокрема 

принципу автономії волі сторін, що здійснювалася в рамках Гаазької 

конференції, фактично обмежилася участю у конвенціях десятка 

держав.    

9. За наслідками уніфікаційної діяльності в рамках Гаазької конференції у 

сфері договірного права було створено Конвенцію 1955 р., Конвенцію 

1978 р. та Конвенцію 1986 р., які побудовані на комплексному підході 

уніфікації правил у разі наявності вибору права сторонами, а також у 

разі відсутності такого вибору. За великим рахунком це був невдалий 

досвід уніфікації, тому Гаазька конференція, повернувшись через 

чверть століття до ідеї створення документа, який уніфіковував би 

передусім принцип автономії волі сторін, вирішила створити документ 

необов’язкового характеру, який би утверджував принцип автономії 

волі сторін. Крім того, було вирішено покинути ідею уніфікації 

механізму визначення застосовного права у разі відсутності вибору 

права сторонами. Гаазькі Принципи були інспіровані Принципами 

УНІДРУА, а також Принципами європейського договірного права, і 

стали першим документом необов’язкового характеру, який був 
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створений Гаазькою конференцією, де містилися «традиційні» правила 

принципу автономії волі сторін, а також ряд нових правил.  

10.Гаазькі Принципи розроблялися фахівцями, що представляли різні 

правові системи, багато з них працювали над Принципами УНІДРУА, 

тому Гаазькі Принципи, по-перше, являють собою документ, 

побудований на спільних для англо-американської та континентальної 

системи права ідеях, по-друге, це документ в інтелектуальному плані 

побудований на ідеях дослідників, що розробляли Принципи 

УНІДРУА, які є одним з найуспішніших зводів недержавних норм на 

сьогоднішній день.   

11.У Гаазьких Принципах збережені та знайшли свій розвиток наступні 

правила: можливість зміни обраного права в будь-який час; 

незалежність угоди про вибір права та основного договору; можливість 

застосування різних правопорядків до різних частин договору 

(dépeçage); відсутність вимоги взаємозв’язку між обраним правом та 

договором або сторонами; права і обов’язки сторін, утворені внаслідок 

укладення договору між ними, повинні регулюватися правом, що 

регулює договір між ними, і застосовне до договору право повинно 

продовжувати регулювати договірні зобов’язання, створені таким 

договором, навіть якщо кредитор за цими зобов’язаннями переуступить 

свої права третій особі; можливість обмеження свободи волі сторін у 

виборі права тільки на підставі дії (над)імперативних норм та 

застереження про публічний порядок (обмежений lex limitatis). 

12.На сьогодні у західній доктрині утверджений підхід, що угода про 

вибір права попри той факт, що вона «обслуговує» основний договір, 

вважається і розглядається як незалежна від основного договору угода, 

і недійсність угоди про вибір права не породжує недійсність основного 

договору і навпаки. Гаазькі Принципи закріпили і підкреслили цей 

принцип.  
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13.Після спливу трьох років з часу офіційного затвердження Гаазькі 

Принципи вже стали зразком для національного законодавця: на основі 

Гаазьких Принципів було модернізовано законодавство з МПрП 

Парагваю, планується внести зміни у законодавство з МПрП Австралії 

та США.    

14.Закон про МПрП побудований на сучасних засадах і відображає 

сучасні правила, що утворюють принцип автономії волі сторін. Разом з 

тим ряд питань потребував би точного законодавчого закріплення, 

наприклад, у питанні конфлікту стандартних положень (типових 

умов)), чітке закріплення правила про відсутність формальних вимог до 

угоди про вибір права тощо.  

15.Запропоновано доповнити ч. 2 ст. 5 Закону про МПрП правилом, що 

«угода про вибір права не підлягає жодним формальним вимогам, якщо 

тільки сторони не домовилися про інше». 

16.Варто було б вирішити суперечність, яка існує між положеннями ч. 1 

ст. 642, ст. 646 ЦК України й ст. 181 ГК України, з одного боку, і ч. 2 

ст. 642 ЦК України, з іншого боку, обравши якесь одне правило: 

правило «останнього пострілу» або правило «нокауту». Положення ч. 8 

ст. 181 ГК України ми вважаємо за потрібне взагалі виключити як зайве 

й неефективне. Вважаємо за доцільне доповнити ЦК правилом, яке 

перебувало б у відповідності з положенням ст. 2.1.22 Принципів 

УНІДРУА, а саме:  

«Конфлікт типових умов або договорів приєднання 

 

Якщо обидві сторони після обміну пропозиціями укласти договір на 

умовах приєднання або з посиланням на типові умови, що не 

збігаються, починають здійснювати дії, зазначені в обох пропозиціях, 

договір вважається укладеним на прямо погоджених сторонами умовах 

та на типових умовах (умовах договорів приєднання), що збігаються». 
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ДОДАТОК 1 

Гаазькі принципи вибору права у міжнародних комерційних договорах 

(схвалені 19 березня 2015 року) 

Преамбула 

1. Цей інструмент встановлює загальні принципи, які стосуються вибору 

права у міжнародних комерційних договорах. Вони підтверджують 

принцип автономії волі сторін з обмеженими винятками. 

2. Вони можуть використовуватися як модель для національних, 

регіональних, наднаціональних або міжнародних інструментів. 

3. Вони можуть використовуватися для тлумачення, доповнення та розвитку 

норм міжнародного приватного права.  

4. Вони можуть застосовуватися державними судами і арбітражами. 

Стаття 1 

Сфера застосування Принципів 

1. Ці Принципи застосовуються до вибору права у міжнародних договорах, 

де кожна зі сторін діє в рамках своєї бізнесової або професійної діяльності. 

Вони не застосовуються до договорів споживання або трудових договорів. 

2. Для цілей цих Принципів договір є міжнародним, якщо тільки кожна зі 

сторін не має свого місцезнаходження в одній і тій же державі, а відносини 

сторін і всі інші відповідні елементи, незалежно від обраного права, 

пов’язані тільки з цією однією державою.  

3. Ці Принципи не визначають право, що застосовуються до: 

(g) правосуб’єктності фізичних осіб; 

(h) арбітражних угод та угод про вибір суду; 

(i) компаній або інших колективних органів і трастів; 

(j) неспроможності; 

(k) наслідків договорів у частині права власності; 

(l) питання, чи агент може зобов’язувати принципала перед третьою 

стороною. 
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Стаття 2 

Свобода вибору 

1. Договір регулюється правом, обраним сторонами. 

2. Сторони можуть обрати 

(a) право, що застосовується до всього договору або тільки до його 

частини; і 

(b) різні закони для різних частин договору. 

3. Вибір може бути зроблений або змінений у будь-який час. Вибір або зміни, 

зроблені після укладення договору, не повинні впливати на його 

формальну дійсність або права третіх осіб.  

4. Не вимагається зв’язку між обраним правом та сторонами або їх угодою.  

Стаття 3 

Норми права 

Право, обране сторонами, може бути нормами права, які є загальноприйнятими 

на міжнародному, наднаціональному або регіональному рівні як нейтральний і 

збалансований набір правил, якщо тільки закон форуму не передбачає іншого. 

Стаття 4 

Ясний та мовчазний вибір 

Вибір права або будь-яка зміна вибору права має бути здійснена ясно або чітко 

випливати з положень договору або обставин. Угода між сторонами про 

поширення юрисдикції суду або арбітражу для вирішення спорів з договору не є 

тотожною вибору права.  

Стаття 5 

Формальна дійсність вибору права 

Вибір права не підлягає жодним вимогам щодо форми, якщо сторони не 

домовляться про інше.  

Стаття 6 

Угода про вибір права та конфлікт стандартних положень 
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1. Відповідно до частини 2 

(a) чи здійснили сторони вибір права, визначається правом, про яке, як 

вважається, домовилися сторони; 

(b) якщо сторони використали стандартні положення, які вказують на два 

різні правопорядки і відповідно до цих обох правопорядків одні й ті ж 

стандартні положення превалюють, то застосовується право, визначене 

у положеннях, що превалюють; якщо відповідно до цих законів 

превалюють різні стандартні положення, або якщо відповідно до одного 

або обох цих правопорядків жодні зі стандартних умов не превалюють, 

тоді вибору права немає.  

2. Право держави, де сторона має своє місцезнаходження, визначає, чи 

сторона погодилася на вибір права, якщо, відповідно до обставин, було б 

нерозумно робити таке визначення відповідно до права, визначеного у 

частині 1.      

Стаття 7 

Принцип незалежність правочинів 

Вибір права не може бути оспорений виключно на тій підставі, що договір, до 

якого він застосовується, не є дійсним.  

Стаття 8 

Виключення зворотного відсилання 

Вибір права не стосується норм міжнародного приватного права, що є частиною 

права, обраного сторонами, якщо сторони прямо не передбачають інше.  

Стаття 9 

Сфера застосування обраного права 

1. Право, обране сторонами, регулює  всі аспекти договору між сторонами, 

включаючи, але не обмежуючись: 

(a) тлумачення; 

(b) права та обов’язки, що виникають з договору; 
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(c) виконання і наслідки невиконання, включаючи оцінку збитків; 

(d) різноманітні шляхи погашення заборгованості, а також строки 

давності і позовної давності; 

(e) дійсність й наслідки недійсності договору; 

(f) тягар доказування та правові презумпції;  

(g) переддоговірні зобов’язання.     

2. Пункт е) частини 1 не перешкоджає застосуванню іншого права, яке 

підтримуватиме формальну дійсність договору.  

Стаття 10 

Відступлення права вимоги 

У випадку відступлення права вимоги кредитора до боржника за договором 

(a) якщо сторони договору про відступлення права вимоги обрали право, що 

регулює цей договір, обране право регулює взаємні права та обов’язки 

кредитора та набувача права вимоги, що виникають з їх договору; 

(b) якщо сторони договору між боржником і кредитором обрали право, що 

регулює цей договір, обране право визначає 

(i). чи може застосовуватися відступлення права вимоги до боржника;  

(ii). права набувача права вимоги щодо боржника; та 

(iii). чи зобов’язання боржника були виконані.  

Стаття 11 

Надімперативні норми та публічний порядок 

1. Ці Принципи не перешкоджають застосуванню судом надімперативних 

положень права форуму, які застосовуються незалежно від права, обраного 

сторонами. 

2. Право форуму визначає, коли суд може або повинен застосувати або взяти 

до уваги надімперативні положення іншого права. 

3. Суд може виключити застосування положення права, обраного сторонами, 

тільки у разі й в міру, до якої наслідки такого застосування будуть явно 

несумісними з фундаментальними поняттями публічного порядку форуму.   
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4. Право форуму визначає, коли суд може або повинен застосувати чи взяти 

до уваги публічний порядок держави, право якої застосовувалося б у разі 

відсутності вибору права сторонами. 

5. Ці Принципи не повинні перешкоджати арбітражному трибуналові 

застосовувати або брати до уваги публічний порядок, або застосовувати чи 

брати до уваги надімперативні положення права іншого, ніж обране 

сторонами, якщо арбітражний трибунал повинен або має право це зробити.  

Стаття 12 

Місцезнаходження 

Якщо сторона має більш ніж одне місцезнаходження, то відповідним 

місцезнаходженням для цілей цих Принципів є таке, що має найбільш тісний 

зв’язок з договором на час його укладення.  
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