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АНОТАЦІЯ 

Горда Ю.І. Місце економічних санкцій в механізмі застосування 

застереження про публічний порядок в міжнародному приватному праві. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019.  

Дисертація присвячена комплексному дослідженню та аналізу правової 

природи міжнародних економічних санкцій як складового елементу в 

механізмі застосування застереження про публічний порядок в міжнародному 

приватному праві.  

Розділ 1 дисертаційного дослідження спрямований на опис загальної 

характеристики правової природи міжнародних економічних санкцій, їх видів 

та підстав для застосування. Проаналізовано окремі програми міжнародних 

економічних санкцій Європейського Союзу та США, покрокові механізми 

оскарження міжнародних економічних санкцій як фізичними, так і 

юридичними особами.  

Розділ 2 дисертаційної роботи визначає особливості формування ідеї 

публічного порядку, її історичний розвиток в континентальній та англо-

саксонській системах права. Встановлено сучасне розуміння, складові 

елементи, види публічного порядку в системі міжнародного приватного права. 

Окрему увагу присвячено питанню тлумачення регіонального публічного 

порядку Судом справедливості Європейського Союзу.  

У Розділі 3 дисертації проілюстровано та проаналізовано доктринальні 

та практичні підходи до питання кваліфікації недотримання дії режиму 

економічних санкцій як підстави застосування застереження про публічний 

порядок. З'ясовані підходи до розуміння економічних санкцій як підстави 

односторонньої відмови від виконання зобов´язання. 



Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що вперше  детально проілюстровано алгоритми того, як 

недотримання режиму міжнародних економічних санкцій в комерційних 

відносинах суб'єктами приватного права  кваліфікується  як порушення 

публічного порядку. Доведено, що міжнародні економічні санкції, які 

встановлюються Європейським Союзом по відношенню до третіх держав є 

компонентом регіонального публічного порядку Європейського Союзу. 

Обґрунтовано, що факт існування міжнародних економічних санкцій по 

відношенню до конкретних фізичних чи юридичних осіб не вводить загальної 

заборони для таких осіб на звернення із заявами на розгляд спорів в 

арбітражних інститутах держав, які ввели відповідні міжнародні економічні 

санкції. Це означає, що такі спори є арбітрабельними, а факт подачі заяви на 

розгляд такого спору не зумовлює порушення публічного порядку держави, 

яка ввела відповідні обмежувальні заходи. 

Доведено, що міжнародні комерційні арбітражі використовують 

додатковий інструмент верифікації дотримання режиму дії міжнародних 

економічних санкцій як складової, що може зумовити порушення публічного 

порядку при винесенні та виконанні арбітражного рішення. Зокрема, арбітри 

міжнародних комерційних арбітражів повідомляють спеціально уповноважені 

органи державної влади відповідальних за нагляд та контроль дотримання дії 

режиму міжнародних економічних санкцій і тільки після отримання згоди від 

таких органів рішення міжнародних комерційних арбітражів підлягають 

виконанню. 

Встановлено, що держави та міжнародні організації приймають рішення 

щодо застосування економічних санкцій за каскадним принципом від м´яких 

до більш жорстких. Економічний тиск на державу адресата посилюється в міру 

того наскільки остання реагує та коригує власну політику щодо питання, яке 

було підставою введення економічних санкцій. Мішенями економічних 

санкцій слугують ті сектори економіки, що забезпечують найбільш дохідну 

наповнюваність бюджету держави-адресата санкцій.  



Зроблено висновок, що введення міжнародних економічних санкцій 

автоматично не зумовлює форс-мажор та не звільняє контрагента від 

виконання зобов´язання. Для кваліфікації введення міжнародних економічних 

санкцій як форс-мажорної обставини важливо встановити момент коли 

виникли зобов´язання до введення в дію економічних санкцій чи після, а також 

те, чи вжив боржник усіх можливих заходів для того аби належним чином 

виконати обов´язки, що визначені у зобов´язанні. 

Обґрунтовано, що юридичні та фізичні особи мають правову можливість 

оскарження дії економічних санкцій Європейського Союзу в Суді 

справедливості Європейського Союзу або в Європейському суді з прав 

людини. В процесі оскарження санкцій заінтересована особа повинна довести 

не тільки те, що вона немає відношення до процесу прийняття політичних 

рішень у державі-адресаті економічних санкцій, а й те, що така особа не 

заінтересована у підтримці такого політичного режиму. У такого роду спорах 

фокус уваги Європейського суду з прав людини наводиться не на сам факт 

правомірності введення в дію санкцій, а на спосіб їх реалізації та дотримання 

принципу пропорційності обмежувальних заходів та індивідуальної ситуації 

фізичної особи до якої застосовуються санкції. 

Ключові слова: економічні санкції, види економічних санкцій, 

застереження про публічний порядок, міжнародне приватне право.  
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SUMMARY 

Gorda I.I. Place of Economic Sanctions in the Mechanism of Application 

of Public Order Exception in Private International Law. - Qualifying Scientific 

Work. Manuscript Copyright. 

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

12.00.03 - Civil Law and Civil Procedure; Family Law; Private International Law. - 

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

Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the complex study and analysis of the legal nature of 

international economic sanctions as an integral element in the mechanism of public 

order exception in private international law. 

The Chapter 1 of the thesis describes the general characteristics of the legal 

nature of international economic sanctions, their types and grounds for the 

application. The author analyzed some separate programs of international economic 

sanctions of the European Union and programs of international economic sanctions 

of the USA including step-by-step mechanisms of an appeal of international 

economic sanctions both by physical and legal persons. 

The Chapter 2 of the thesis defines the origin of the idea of public order, its 

historical development in the continental and Anglo-Saxon systems of law. The 

author established a modern understanding, constituent elements, types of public 

order in the system of private international law. A particular attention is devoted to 

the issue of interpretation of the regional public order in the light of activity of the 

Court of Justice of the European Union. 

The Chapter 3 of the thesis illustrates the doctrinal and practical approaches 

to the issue of qualification of non-compliance with the regime of economic 

sanctions as the ground for applying the public order clause. It is discussed the 

approaches to the understanding of economic sanctions as a basis for a unilateral 

refusal to fulfill obligations. 

The scientific novelty of the obtained results of the thesis is that for the first 

time in detail the algorithms of how non-compliance with the regime of international 



economic sanctions in commercial relations by private law entities is qualified as a 

violation of public order. It is proved that the international economic sanctions 

imposed by the European Union in relation to third countries are the components of 

the European Union's regional public order. It is substantiated that the fact of the 

existence of international economic sanctions against particular individuals or legal 

entities does not impose a general prohibition on such persons for applying for the 

consideration of disputes in the arbitration institutions of the states that have imposed 

the relevant international economic sanctions. This means that such disputes are 

arbitrable, and the fact of filing an application for consideration of such a dispute 

does not crate the violation of the public order of the state which has imposed the 

appropriate restrictive measures. 

It is proved that international commercial arbitrations use an additional 

instrument for verification of compliance with the regime of international economic 

sanctions as an integral part, which may lead to a breach of public order in the 

process of making and enforcing an arbitral award. In particular, arbitrators of 

international commercial arbitrations inform specially authorized bodies of state 

authority that responsible for overseeing and monitoring the compliance with the 

regime of international economic sanctions and only after obtaining the consent of 

such bodies, decisions of international commercial arbitrations shall be enforce. 

It is established that states and international organizations make decisions on 

the application of economic sanctions on a cascade basis from soft to tougher ones. 

Economic pressure on the recipient state is intensified to the extent that the latter 

responds and adjusts its own policy regarding the issue that was the basis for 

imposing economic sanctions. The targets of economic sanctions are those sectors 

of the economy, which ensure the most profitable sectors of the budget of the 

recipient state sanctions. 

It is concluded that the imposition of international economic sanctions does 

not automatically lead to force majeure and does not relieve the counterparty from 

fulfilment the obligation. In order to qualify the imposition of international 

economic sanctions as a force majeure, it is important to explore the moment when 



the obligation was appeared before or after the imposition of economic sanctions 

and whether the debtor has taken all possible measures to fulfill the obligations in a 

proper manner. 

It is proved that legal entities and individuals have a legal right to appeal the 

imposition of the economic sanctions of the European Union in the Court of Justice 

of the European Union or in the European Court of Human Rights. In such court 

process, the person should prove not only that he or she has no relation to the political 

decision-making process in the recipient state of the economic sanctions, but also 

that such person is not interested in maintaining such a political regime. The focus 

of the attention of the European Court of Human Rights is not on the very fact of the 

lawfulness of the imposition of sanctions, but on the way they are implemented and 

compliance with the principle of proportionality of restrictive measures and the 

individual situation of an individual subject to sanctions. 

Key words: economic sanctions, public order exception, private international 

law. 
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ВСТУП 

Перманентний процес зближення та зростання транснаціональних 

взаємозв'язків зумовлює культивацію уніфікованих для всіх держав 

економічних, політичних, культурних, правових цінностей та стандартів. 

Підтвердженням факту росту глобальної взаємної інтеграції є постійне 

підвищення індексу рівня глобалізації держав світу (KOF Index of 

Globalization), який є індикатором інтенсифікації міжнародного руху 

капіталів, послуг, працівників, ідей, технологій. Україна шляхом підписання 

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в 2014 році зробила значний 

крок в напрямку побудови ринкової економіки та інтенсифікації діяльності 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, як з партнерами країн 

європейського континенту, так і за його межами. 

Правові механізми регулювання таких суспільних відносин нерозривно 

пов'язані із застосуванням національного та іноземного права, визнанням та 

виконанням рішень іноземних судів та міжнародних комерційних арбітражів. 

Наслідком цього є безпосередній контакт та взаємопроникнення іноземного 

права в національне право України.  В силу різних особливостей розуміння 

таких категорій як справедливість, культура, релігія, що обумовлено 

расовими, національними, релігійними, культурними, і як наслідок, 

правовими відмінностями іноземне право не завжди може бути прийнятним, 

плавно інтегруватись та бути застосованим іншою державою, може бути 

невідповідним її основоположним принципам, тим самим провокує 

дестабілізацію, порушить гармонію всієї системи. Саме з метою недопущення 

деструктивного впливу, який може виникнути в силу застосування іноземного 

права, визнання та виконання рішень іноземних судів чи міжнародних 

комерційних арбітражів, виникає необхідність фіксації у законодавствах 

держав захисного механізму, який забезпечував би стабільне функціонування 

внутрішньої системи права та за необхідності надавав би юридичну 

можливість відмови у застосуванні іноземного права, визнання та виконання 

рішень міжнародних комерційних арбітражів. Таким інструментом є 
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застереження про публічний порядок, яке повинно застосовуватись у 

виключних випадках, як подушка безпеки, що готова слугувати гарантом 

безпеки національної системи права у крайніх ситуаціях. Цей механізм 

виступає гарантом національних, релігійних, моральних, расових засад життя 

соціуму; забезпечує недоторканність основоположних принципів здійснення 

правосуддя, економічної, соціальної, екологічної, політичної, правової систем. 

Аналіз сучасних міжнародних відносин дозволяє ствердно говорити про 

значне застосування міжнародних економічних санкцій. Зростання випадків 

застосування міжнародних економічних санкцій обумовлено низкою факторів. 

Йдеться про глобалізацію міжнародних економічних процесів, що 

характеризуються зростаючим ступенем інтенсивної інтеграції як ринків 

товарів і послуг, так і капіталів. Незважаючи на те, що міжнародні економічні 

санкції переважно спрямовані на зміну поведінки держави-адресата та її 

публічного апарату влади, економічні санкції також  впливають на договірні 

відносини між приватними особами, що беруть участь у міжнародній торгівлі 

з або на території держави-адресата економічних санкцій. Введення 

міжнародних економічних санкції може призводити до неможливості 

виконання договірних зобов'язань в силу порушення публічного порядку. 

Відсутність вичерпного нормативного закріплення змісту публічного 

порядку сприяє тому аби застосування застереження про публічний порядок в 

силу недотримання міжнародних економічних санкцій набуло прецедентного 

характеру навіть у державах з континентальною системою права. Наразі від 

України вимагається вжиття заходів щодо адаптації національного 

законодавства та правозастосування у відповідності до принципів союзу 28-

ми держав. Суд справедливості Європейського Союзу та міжнародні 

комерційні арбітражі виробили ряд підходів щодо тлумачення міжнародних 

економічних санкцій як складового елементу механізму застосування 

застереження про публічний порядок в межах власного територіального 

простору. Важливо дослідити дані підходи та проектувати їх на поточну 
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ситуацію застосування застереження про публічний порядок на теренах 

України. 

Не применшуючи важливості уже наявних наукових праць, слід 

підкреслити, що системної характеристики економічних санкцій як елементу 

механізму застосування застереження про публічний порядок в міжнародному 

приватному праві, специфіки його функціонування, дослідження структурних 

елементів, видів, аналізу національної та іноземної судової практики у даній 

сфері в наш час в Україні не представлено. Саме обставини перелічені вище та 

відсутність комплексного теоретико-практичного дослідження міжнародних 

економічних санкцій як складового елементу механізму застосування 

застереження про публічний порядок в міжнародному приватному праві в 

Україні обумовили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення 

системного та комплексного науково-теоретичного аналізу міжнародних 

економічних санкцій як компоненту механізму застосування застереження про 

публічний порядок в міжнародному приватному праві; з'ясування розвитку, 

визначення змісту, складових елементів та видів категорії публічного порядку; 

встановлення підстав його застосування в умовах введення міжнародних 

економічних санкцій через призму доктрини права та з проекцією на 

національну, зарубіжну судову та арбітражну практику.   

Для досягнення мети у дослідженні поставлені наступні завдання: 

- дослідити поняття та основні ознаки міжнародних економічних санкцій;  

- провести комплексний аналіз видів міжнародних економічних санкцій; 

- з'ясувати особливості системи застосування економічних санкцій в праві 

Європейського Союзу та США;  

- встановити основні способи оскарження міжнародних санкцій в Суді 

справедливості Європейського Союзу та Європейському суді з прав 

людини; 
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- дослідити історичний шлях розвитку категорії «публічний порядок» та 

трансформацію підходів в іноземній судовій практиці щодо 

застосування застереження про публічний порядок; 

- провести комплексний аналіз поняття та складових елементів, що 

формують зміст публічного порядку;  

- проаналізувати та визначити види публічного порядку, проілюструвати 

чітку диференціацію між ними; 

- з'ясувати місце міжнародних економічних санкцій як елементу 

публічного порядку; 

- встановити основні підходи до кваліфікації міжнародних економічних 

санкцій як підстави для односторонньої відмови від зобов'язання. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають або можуть 

виникнути в умовах введення економічних санкцій в процесі застосування 

іноземного права, визнання та виконання рішень іноземних судів та/або 

міжнародних комерційних арбітражів в системі міжнародного приватного 

права.  

Предметом дослідження є наукові погляди, ідеї, концепції, нормативно-

правові акти України, законодавство зарубіжних країн, судова практика щодо 

місця  міжнародних економічних санкцій в механізмі застосування 

застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та завдань у 

дослідженні були застосовані загальнонаукові (філософські) та спеціально-

юридичні методи наукового пізнання. 

Із застосуванням історико-правового методу розкрито генезис концепції 

застереження про публічний порядок в континентальній та англо-саксонській 

системах права (підрозділ 2.1). За допомогою діалектичного методу проведено 

аналіз поняття та змісту категорії міжнародних економічних санкцій, розкрито 

їхнє сучасне розуміння (підрозділ 1.1). Системні методи, зокрема системно-

структурний та системно-функціональний стали інструментами для 

визначення та розмежування видів публічного порядку (підрозділ 2.3). 
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Порівняльно-правовий метод був застосований з метою проведення чіткого 

розмежування і співвідношення односторонніх та багатосторонніх 

економічних санкцій в системі міжнародного права (підрозділ 1.2). Метод 

системного аналізу відіграв центральну роль при уточненні понятійного 

апарату та розкритті змісту економічних санкцій як складового компоненту 

механізму застосування застереження про публічний порядок (підрозділ 3.1). 

Статистичний, порівняльно-правовий метод сприяли науковим пошукам при 

дослідженні питання застосування застереження про публічний порядок як 

підстави порушення міжнародних економічних санкцій іноземними судами, 

міжнародними комерційними арбітражами (підрозділи 3.1, 3.2).   

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці 

українських та зарубіжних вчених, зокрема, Л.П. Ануфрієвої, А.В. Асоскова, 

А. ван ден Берга, Г. Бермана, Ю.Г. Богатіни, М. Богдана, Є.Д. Боярського, О. 

Гойхбарга, Б. Голдмана, І.А. Діковської, Г.К. Дмітрєвой, А.С. Довгерта, М.Г. 

Дораєва, О.М. Жильцова, П. Кайе, В.Я. Калакури, Б. Каррі, М.В. Кешнер, В.І. 

Кисіля, Б. Кортесе, В.В. Кудашкіна,  Н.С. Кузнєцової, П. Лагарда, О. Ландо,  

Д. Ллойда, Л.А. Лунца, Р.А. Майданика, Ю.В. Малишевої, Ф. Манна, З. 

Мансура, П. Мейєра, О.О. Мережка, О.І. Муранова,  О.В. Новікової, Дж. Сторі, 

С.М. Теплюка, В.Л. Толстих, Ф. Фушарда, Є.О. Харитонова, К. Цвайгерта, К. 

Шмітгоффа та інших. 

Нормативну базу дослідження становлять Закон України «Про 

міжнародне приватне право», законодавство Європейського Союзу, 

законодавство зарубіжних держав, міжнародні конвенції, міжнародні 

договори.  

Емпіричною базою дослідження є: рішення Суду справедливості 

Європейського Союзу, Європейського суду з прав людини, правові позиції 

Верховного Суду України, рішення зарубіжних судових органів, рішення 

міжнародних комерційних арбітражів, статистичні дані.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційне дослідження є першою у вітчизняній науці міжнародного 
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приватного права системною  науковою роботою  теоретичних та практичних 

проблем   пов'язаних із визначенням правової природи міжнародних 

економічних санкцій як складового компоненту у механізмі застосування 

застереження про публічний порядок.  

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано та 

сформульовано низку теоретичних положень, висновків та практичних 

пропозицій: 

вперше:  

1.  доведено, що економічні санкції є комплексним компонентом 

публічного порядку; пряме недотримання режиму міжнародних 

економічних санкцій в комерційних відносинах суб'єктами приватного 

права  оцінюється судами як порушення публічного порядку; 

2. аргументовано, що міжнародні економічні санкції, які встановлюються 

Європейським Союзом по відношенню до третіх держав, є компонентом 

регіонального публічного порядку Європейського Союзу;  

3. доведено, що держави проти яких введенні міжнародні економічні 

санкції, не визнають та не застосовують їх на власній території 

аргументуючи це тим, що дотримання режиму іноземних економічних 

санкцій явно суперечить їхньому публічному порядку та становить 

загрозу суверенітету таких держав; 

4. обґрунтовано, що факт існування міжнародних економічних санкцій по 

відношенню до конкретних фізичних чи юридичних осіб не передбачає 

загальної заборони для таких осіб на звернення із заявами на розгляд 

спорів в арбітражних інститутах держав, які ввели відповідні 

міжнародні економічні санкції. Це означає, що такі спори є 

арбітрабельними, а факт подачі заяви на розгляд такого спору не 

зумовлює порушення публічного порядку держави, яка ввела відповідні 

обмежувальні заходи; 

5. аргументовано, що виконання судових рішень, які винесенні на користь 

комерційного суб'єкта, що зареєстрований на території держави, 
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відносно якої введені міжнародні економічні санкції, можуть бути 

відкладенні до моменту припинення дії економічних санкцій, в іншому 

випадку це може призвести до порушення публічного порядку держави, 

яка запровадила або підтримала економічні санкції;   

6. обґрунтовано, що економічний фактор та ризик завдання негативних 

наслідків економіці держави є ключовими при оцінці фактичних 

обставин справи на предмет їх відповідності публічному порядку, 

зокрема в процедурах банкрутства. У ситуаціях, де застосування норм 

іноземного права призведе до нижчого рівня захисту прав суб'єктів 

держави суду, аніж це передбачено правопорядком держави суду і 

зумовить значні економічні збитки для держави суду, судові органи  

тлумачать ці обставини як такі, що зумовлюють порушення публічного 

порядку;   

7. встановлено, що факт введення в дію міжнародних економічних санкцій, 

а саме замороження коштів кредитора, не свідчить про те, що боржник 

не повинен здійснювати платежі на такий рахунок. Це означає, що 

боржник повинен виконувати зобов'язання належним чином, а кошти 

будуть надходити на заморожені рахунки і зберігатися там до моменту 

припинення дії економічних санкцій, здійснення таких платежів не 

зумовлює порушення публічного порядку; 

удосконалено: 

8. визначення поняття застереження про публічний порядок як механізму 

захисту в сфері публічної безпеки, публічних інтересів, публічної моралі 

держави, основоположних правових норм та принципів, що 

забезпечують стабільне функціонування політичної, соціальної, 

економічної систем, а тому їх дотримання вимагається від усіх учасників 

правовідносин, що мають правові зв’язки з цією державою;  

9. положення про те, що практикою іноземних судів вироблено правовий 

підхід, відповідно до якого корупційна складова у комерційних 
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відносинах є обставиною, що свідчить про порушення 

транснаціонального публічного порядку; 

10. положення, що контрактна вимога про те, що контрагент повинен 

дотримуватись режиму міжнародних економічних санкцій та надавати 

сертифікат, який би підтверджував, що жодна із складових товару, що 

постачається, не має свого походження з держави щодо якої введенні 

міжнародні економічні санкції, є прийнятною та не зумовлює 

порушення публічного порядку; 

11. підхід щодо впливу темпоральних змін на зміст категорії публічного 

порядку. Доведено, що публічний порядок має свою територіальну 

обмеженість, а тлумачення його може розвиватися та набувати нового 

змісту з часом, тому категорію публічного порядку слід вважати не 

тільки територіальною (поширюється на територію певної держави, 

штату, регіону), але також і темпоральною; 

набули подальшого розвитку: 

12. підхід щодо розуміння місця моралі як однієї із складових елементів 

публічного порядку, що дала поштовх для розвитку ідеї публічного 

порядку в цілому. Доведено, що публічний порядок є набагато ширшим 

поняттям та складова моралі не є релевантною при застосуванні 

застереження про публічний порядок в силу недотримання режиму 

міжнародних економічних санкцій; 

13. висновок про те, що відсутність чіткого нормативного закріплення 

змісту публічного порядку сприяє тому аби застосування застереження 

про публічний порядок в силу недотримання режиму міжнародних 

економічних санкцій набувало прецедентного характеру навіть у 

державах з континентальною системою права;  

14. твердження, що судові органи України помилково доходять висновків 

про те, що недотримання імперативних норм щодо формування органів 

управління господарських товариств, що зареєстровані на території 

України, зумовлює автоматичне порушення публічного порядку. Тим 
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самим змішуються та підміняються два незалежні інструменти 

міжнародного приватного права: імперативні норми та застереження 

про публічний порядок;  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

висновки дисертаційного дослідження можна використовувати: 

− у правозастосовній роботі – для забезпечення національними судами 

та практикуючими юристами правильного розуміння сутності, умов та підстав 

застосування застереження про публічний порядок як підстави порушення 

міжнародних економічних санкцій при застосуванні іноземного права, 

визнання і/або виконання рішень іноземних судів чи міжнародних 

комерційних арбітражів; 

− у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки доктринального 

розуміння міжнародних економічних санкцій як складового елементу у 

механізмі застереження про публічний порядок в міжнародному приватному 

праві; 

− у навчально-методичній роботі − при підготовці відповідних розділів 

навчальних посібників, підручників із міжнародного приватного права 

України, порівняльного правознавства, а також при викладанні предмету 

«Міжнародне приватне право України»; 

− у правовиховній роботі − для підвищення рівня правової свідомості та 

правової культури населення України. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні та практичні 

положення, які містяться у дисертації, оприлюднені у доповідях на 

міжнародних науково-практичних конференціях: Всеукраїнська науково-

практична конференція  «Законодавство: недоліки і перспективи розвитку» (м. 

Херсон, 13-14 лютого 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Право і держава: проблеми розвитку у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 30-31 січня 

2015 р.); Международная научно-практическая конференция «Правовые 

реформы в Молдове, Украине, Грузии в контексте евроинтеграционных 

процессов» (г. Кишинев, 7-8 ноября 2014 г.); Міжнародна студентсько-
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аспірантська конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та 

правової системи» (Львів, 25-27 квітня 2014 р.).  

Публікації: Результати роботи відображені у 11 публікаціях автора, з 

яких 3 статті надруковані у фахових наукових виданнях, затверджених МОН 

України, 3 статті – у міжнародних наукових виданнях, 4 – у збірниках тез 

доповідей на наукових конференціях, та 1 магістерська робота, що виконана 

та опублікована в Radboud University (м. Наймеген, Нідерланди).  

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації обумовлена 

предметом, метою, завданням дослідження і складається анотації, вступу, 

трьох розділів, які об’єднують вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 220 сторінок, у тому числі 

23 сторінки – список використаних джерел із 277 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1  

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

1.1.  Поняття економічних санкцій в міжнародному праві 

Категорію санкцій слід розглядати в рамках відповідальності в 

міжнародному праві, що наступає в результаті вчинення державою певного 

протиправного діяння1. Широке розуміння санкцій, що включає будь-які 

несприятливі наслідки міжнародного правопорушення підтримується 

багатьма вітчизняними та зарубіжними дослідниками2. Більш конкретне 

визначення міжнародно-правових санкцій формулюється як система не 

збройних і збройних примусових заходів, які в разі необхідності можуть 

застосовуватися як децентралізовано (окремими державами, тобто в порядку 

самодопомоги), так і централізовано (з використанням міжнародного 

інституційного механізму, тобто за допомогою міжнародних організацій) 

проти суб'єктів міжнародного права, що порушують міжнародний 

правопорядок3.   

Б. Левін вказував, що міжнародні санкції слід розуміти двояко: з одного 

боку як реакція міжнародної організації або групи держав на вчинення іншою 

державою міжнародного злочину або ж, з іншого боку, як односторонні 

заходи, що застосовуються державою до правопорушника при небажанні 

останнього добровільно відновити порушене право4. 

П. Куріс термін «санкції» розглядав як сукупність таких понять: 

структурний елемент правової норми, форми відповідальності й заходи 

«чистого» примусу5. 

                                                           
1 Ким. Латыпов. Экономические санкции в международном праве: некоторые вопросы теории и практики применения. Белорусский 
журнал международного права и международных отношений. — 1998. — № 2, ст. 56. 
2 Фарукшин М.Х. Международно-правовая ответственность государств // Международная правосубъектность. М., 1971. С. 162–163. 
3 Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982. С. 33. 
4 Ким. Латыпов. Экономические санкции в международном праве: некоторые вопросы теории и практики применения. Белорусский 
журнал международного права и международных отношений. — 1998. — № 2, ст. 56. 
5 Курис П. М. Международные правонарушения и ответственность государства / Курис П. М. – Вильнюс : Минтис, 1973, ст. 29. 
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А. Фердроссі в якості санкцій розумів усунення наслідків протиправних 

актів і відносив до них реторсії, репресалії, необхідну оборону, самозахист, 

війну6. 

Л. Оппенгейм під санкціями розумів примусові заходи розв’язання 

спорів, тобто заходи, які тією чи іншою мірою містять елементи примусу й 

застосовуються однією державою для того, щоб змусити іншу державу 

погодитись на таке врегулювання спору, яке бажане першій. До таких заходів 

він відносив реторсії, репресалії (у тому числі ембарго), мирну блокаду й 

інтервенцію7. 

Е. Скакунов під санкціями розглядає примусові заходів, що 

здійснюються як в порядку самодопомоги, так і за допомогою міжнародних 

організацій, і в той же час вважає, що примусові заходи міжнародних 

організацій можуть розглядатися і як наслідок невиконання міжнародного 

зобов'язання - формою політичної відповідальності держави. При цьому такі 

санкції виступають в якості форм політичної відповідальності тільки в тому 

випадку, якщо вони:  

а) є наслідком лише міжнародного злочину;  

б) завжди колективні, висловлюючи реакцію всього міжнародного 

співтовариства в тих чи інших організаційних формах;  

в) мають на меті покарання винних у злочині держав8. 

Відсутність єдиного доктринального підходу до розуміння того, що 

становить собою санкція в міжнародному праві призвела до того, що на рівні 

міжнародно-правових документів дефініція санкції теж не була зафіксована. 

Більше того, Комісія з міжнародного права ООН при підготовці проекту 

положень про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння 

навмисно відмовилася від використання терміну «санкції», замінивши його на 

                                                           
6 Фердросс А. Межународное право / А. Фердросс ; [пер. с нем. Ф. А. Кублицкого, Р. Л. Нарышкиной]. – М. : Изд-во иностранной лит., 
1959, ст. 409.  
7 Малишева Ю. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки ООН [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 
Малишева Юлія Владиславівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016, ст. 16.  
8 Скакунов Э. И. Самопомощь как форма принудительного обеспечения субъективных прав государств: автореф. канд. дис. Л., 1971. С. 8.; 
Скакунов Э. И. Самооборона и вопрос о санкциях в международном праве // Правоведение. 1970. № 3, ст. 109. 
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«заходи» та «контрзаходи» для опису «горизонтальних» реакцій держав на 

міжнародні правопорушення9.  

Міжнародно-правові санкції за своєю спрямованістю мають вектор на 

підтримання міжнародного правопорядку та є засобом примусу для охорони 

міжнародного миру і безпеки10. 

М. Кешнер зазначає, що «міжнародними санкціями іменуються зараз всі 

дії окремих держав, в тому числі екстериторіального характеру, якими вони 

реагують на певні внутрішньополітичні процеси в окремих державах»11. 

Наразі існує тенденція до більшого розширення тлумачення поняття 

«економічні санкції» як будь-яких форм міждержавного економічного 

примусу (наприклад, санкціями можуть назвати економічні форми ведення 

війни), а також інших різновидів міжнародних санкцій, ігноруючи питання 

наявності або відсутності в них економічного змісту (наприклад, коли 

економічними санкціями називають заборону фізичним особам на в'їзд на 

територію країни або припинення якоїсь форми культурного 

співробітництва)12. У доктрині міжнародного права відсутня однозначна 

оцінка співвідношення міжнародних санкцій і міжнародно-правової 

відповідальності. Проявляється це в тому, що, з одного боку, міжнародні 

санкції вважають формою відповідальності держави, а з іншого - форми його 

відповідальності поряд з примусовими заходами розглядають як міжнародні 

санкції13. 

Термін «санкція» зустрічається в різних контекстах і словосполученнях. 

Наприклад, оперують такими варіантами: «міжнародно-правова санкція», 

«міжнародна санкція», «санкція норми міжнародного права», «міжнародні 

                                                           
9 Дораев М. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. — М.: Инфотропик Медиа, 2016, ст. 29.  
10 Малишева Ю. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки ООН [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 /; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016, ст. 12. 
11 Дораев М. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. — М.: Инфотропик Медиа, 2016, ст. 30.  
12 Giumelli F. Coercing, Constraining and Signalling: Explaining UN and EU Sanctions After the Cold War. Colchester (UK), 2011. P. 15–16. 
13 Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном праве. Монография. Издательство "Проспект", 26 янв. 2015 г. 
Ст. 21.  
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політичні та економічні санкції», «санкції в порядку самодопомоги», «санкції 

міжнародних організацій»14. 

Г. Тункин, класифікуючи види і форми відповідальності держав, 

зауважує, що за характером правових відносин, які виникають в результаті 

порушення норм міжнародного права, слід розрізняти:  

а) зобов'язання відшкодування збитку (матеріального і 

нематеріального);  

б) санкції, тобто примусові заходи, що застосовуються до держави-

правопорушника15. 

Розвиваючи цю концепцію і виходячи з того, що нормам міжнародного 

права як правовим нормам властива санкція і що міжнародно-правова 

відповідальність - це юридичні наслідки порушення норм міжнародного права 

автор стверджує, що під категорію санкцій підпадає і відшкодування збитків. 

Відповідальність держави залишається за своїм характером репараційною. 

Санкції зводяться до відшкодування шкоди, що супроводжують заходи 

примусу в разі невиконання державою цього обов'язку16.  

М. Доксі визначає міжнародні санкції як покарання, яке накладають або 

може бути накладене в наслідок недотримання адресатом таких санкцій 

міжнародних стандартів або міжнародних зобов'язань17. При цьому дослідник 

стверджує про необхідність відрізняти санкції як правомірну відповідь на 

неприйнятну поведінку від інших форм міждержавного тиску (наприклад, 

спрямованого на забезпечення будь-яких переваг адресату), так і від 

економічної війни (economic warfare), кошти якої можуть використовуватися 

не тільки в гарячій фазі військового конфлікту, а й в атмосфері «холодної 

війни» (тобто не можуть бути віднесені до міжнародних санкцій заходи, що 

застосовувалися західними країнами проти СРСР в роки Холодної війни)18. 

                                                           
14 Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном праве. Монография. Издательство "Проспект", 26 янв. 2015 г. 
Ст. 23. 
15 Тункин. Г. Вопросы теории международного права. М. 1962, ст. 299.  
16 Тункин. Г. Теория международного права. М., 1970. ст. 478-479.   
17 M.P. International Sanctions in Contemporary Perspective. New York, 1996. P. 9. 
18 Дораев М. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. — М.: Инфотропик Медиа, 2016, ст. 32. 
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Дж. Галтунг стверджував, що під міжнародними санкціями розуміються 

дії, ініційовані одним або більше міжнародними акторами (адресант) проти 

одного або більше міжнародних акторів (адресатів) для досягнення однієї з або 

обох цілей: покарати адресатів  шляхом позбавлення будь-яких цінностей і 

(або) змусити адресатів слідувати нормам, які відправники розглядають в 

якості важливих та необхідних19. 

Т. Нешатаєва визначає міжнародно-правові санкції як нормативне 

формулювання заходів, що мають характер правового примусу та 

застосовуються суб’єктами міжнародного права до держави правопорушника 

у разі недодержання нею приписів міжнародно-правових норм і містять їх 

правову оцінку. Окрім того, до санкцій можуть бути віднесені заходи, 

спрямовані на задоволення вимог, заходи з відшкодування збитків, примусові 

заходи20.  

Окремим є погляд на санкції як винятково примусові заходи Ради 

Безпеки ООН з метою боротьби з найнебезпечнішими міжнародними 

правопорушеннями. Натомість примусові заходи інших суб’єктів 

міжнародного права пропонується називати «колективними контрзаходами», 

«контрзаходами, які застосовуються в колективних інтересах» або 

«односторонніми обмежувальними заходами»21.  

К. Кононова, аналізуючи погляди, які склалися в загальній теорії права 

та теорії міжнародного права, виокремлює загальні риси санкцій і зазначає, що 

«міжнародно-правові санкції застосовуються лише тоді, коли вичерпані інші 

мирні засоби, і лише тоді, коли Рада Безпеки ООН визначить наявність загрози 

миру, порушення миру або акту агресії»22. 

З нашої точки зору, термін «міжнародно-правові санкції» доцільно 

застосовувати до примусових заходів усіх міжнародних міжурядових 

                                                           
19 Galtung J. On the Effects of International Economic Sanctions // Dilemmas of Economic Coercion: Sanctions in World Politics / Ed. by M. Nincic, 
P. Wallensteen. New York, 1983. P. 19. 
20 Нешатаева Т. Н. Санкции системы ООН (международно-правовой аспект) / Нешатаева Т. Н. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1992, 
ст. 19.  
21 Малишева Ю. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки ООН [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 
Малишева Юлія Владиславівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016, ст. 22. 
22 Кононова К. О. Санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и их имплементация в национальных правовых системах 
государств-членов / Кононова К. О. – М. : Волтерс Клувер, 2010, ст. 27.  
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організацій. Така позиція зумовлена бажанням домогтися еквівалентного 

розуміння правових понять у сфері міжнародно-правового застосування 

санкцій. Під ідентифікацією правових понять або правових явищ зазвичай 

розуміють визначення та порівняння за якісними показниками й відмінними 

ознаками, правовою природою, нормативними функціями, наслідками та 

іншими характеристиками з тим, аби однаково розрізняти правові поняття і 

явища. Так, міжнародні міжурядові організації, як і ООН, рівною мірою 

володіють міжнародною правосуб’єктністю і здійснюють свою діяльність на 

договірній основі. Сукупність видів примусових заходів, які вони мають у 

своєму розпорядженні є ідентичними, спрямовані на збереження 

міжнародного правопорядку та захист прав держав або прав людини. Таким 

чином, очевидно, що санкції, які застосовуються Радою Безпеки ООН, та 

санкції, що ухвалюються за рішеннями міжнародних міжурядових організацій, 

за напрямком можуть бути фактично тотожні, за винятком тієї обставини, що 

в першому випадку рішення про їх застосування ухвалюється Радою Безпеки 

ООН, а в другому – відповідними органами інших міжнародних міжурядових 

організацій23. 

Міжнародні санкції - завжди прояв правомочностей суб'єктів 

міжнародного права і виражаються в формах, властивих цим правомочностям 

та обумовлених характером примусових заходів, а саме у формі політичних 

(розрив дипломатичних відносин, припинення членства або виключення з 

ООН або інших міжнародних організацій), економічних (повна або часткова 

перерва економічних відносин) і військових санкцій. Застосування 

міжнародно-правових санкцій завжди відбувається незалежно і всупереч волі 

суб'єкта - правопорушника і являє собою зовнішню реакцію, викликану 

вольовим актом суб'єктів міжнародного права, покликану змусити суб'єкта-

правопорушника виконати обов'язки, що породжуються його 

відповідальністю. Це здійснення права суб'єктів міжнародного права, яке має 

                                                           
23 Малишева Ю. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки ООН [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 
Малишева Юлія Владиславівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016, ст. 23. 
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на меті забезпечити примусову реалізацію охоронних міжнародно-правових 

відносин за допомогою санкційних міжнародно-правових відносин24. 

Таким чином, міжнародні санкції можуть бути окреслені в такий спосіб: 

I. Міжнародні санкції є законними примусовими вимушеними 

мірами, що застосовуються на міжнародному рівні; 

II. Тільки серйозне порушення норм міжнародного права повинно 

слугувати підставою для застосування міжнародних санкцій, а не 

будь-яке порушення; 

III. Санкції за своєю природою є відмінними від контрзаходів. Так, 

контрзаходи можуть бути застосовані тільки у випадку 

невиконання взятих на себе міжнародних зобов'язань певною 

державою25.  

Економічні санкції становлять собою найбільш важливий різновид 

міжнародних санкцій. У фундаментальному дослідженні практики 

застосування економічних санкцій, проведеному в Інституті світової 

економіки Петерсона, економічна санкція визначається як навмисне і 

інспіроване державою обмеження або загроза обмеження нормальної 

міждержавної торгівлі або фінансових відносин26. 

Беручи за основу вищенаведене визначення Е. Преег стверджував, що 

економічні санкції – це обмеження нормальних комерційних відносин з 

державою, по відношенню до якого вводяться санкції27.  

Н. Марінов стверджує, що економічні санкції завжди спрямовані на 

зміну зовнішньої або внутрішньої політичної діяльності іншої держави28. 

А. Сміт розглядає економічні санкції як економічні заходи, спрямовані 

на політичні цілі і, як результат їх наслідки мають бути політичними29. 

                                                           
24 Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном праве. Монография. Издательство "Проспект", 26 янв. 2015 г. 
ст. 37.  
25 Yearbook of Institute of International Law - Tallinn Session - Volume 76, p. 724. 
26 Hufbauer G.C. et al. Economic Sanctions Reconsidered. P. 3 
27 Preeg E.H. Feeling Good or Doing Good with Sanctions: Unilateral Economic Sanctions and the U.S. National Interest. Washington, 1999. P. 4 
28 Marinov, N. (2005). Do economic sanctions destabilize country leaders?. American Journal of Political Science, 49(3), 564 
29 Barber, J. (1979). Economic sanctions as a policy instrument. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 367-384 
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Пейп підкреслював, що економічні санкції спрямовані створити 

економічний тиск проти певної держави виключно з політичних мотивів30. Це 

й же дослідник заявляв, що дві основні категорії використовуються при 

впровадженні економічних санкцій: торговельні обмеження та фінансові 

обмеження, які можуть застосовуватися з різною силою. 

Вінклер стверджував, що економічні санкції є обмеженням торгівлі або 

доступу до ринків, що вводяться для стимулювання конкретних держав діяти 

у певний спосіб. Економічні санкції покривають різні типи торгівельних 

обмежень:  

А) обмеження щодо обміну, потоку товарів; 

Б) обмеження щодо обміну, потоку послуг; 

В) обмеження щодо потоку грошових коштів; 

Г) контроль ринків капіталу31. 

Б. Картер визначав економічні санкції як примусові економічні заходи, 

введенні проти однієї або більше держави з метою змусити змінити політику 

держави-адресата чи як мінімум продемонструвати власну позицію незгоди з 

такою політикою, що застосовує економічні санкції по відношенню до 

політики іншої держави32. Нам видається надзвичайно цікавою та влучно 

сформульована така дефініція в силу наступного. Ряд маленьких 

територіально чи слабко-розвинених економічно держав, що вводять 

економічні не ставлять первинно перед собою мету завдати негативного 

економічного ефекту державі-адресату санкцій. Оскільки таке завдання не 

завжди є реальним для досягнення з об'єктивних причин. Наприклад, в силу 

малого товарного обігу між такими державами. Разом з цим, застосовуючи такі 

економічні санкції незважаючи на їхній незначний економічний ефект, 

держави, що вводять санкції публічно демонструють своє негативне ставлення 

до зовнішньої чи внутрішньої політики держави-адресата санкцій.  

                                                           
30 Pape, R. A. (1997). Why economic sanctions do not work. International Security, 22(2), 91. 
31 Winkler Adam: Just Sanctions in Human Rights Quarterly Vol. 21.1 (1999), p. 136. 
32 Carter B.E. International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime // California Law Review. 1987. Vol. 75. P. 1166. 
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Саме тому Л. Мабрі під економічними санкціями розумів дії, що 

приймаються державою або міжнародною організацією для того, щоб 

запобігти, врегулювати або іншим чином перешкодити економічній взаємодії 

з іншими державами з метою засудження або впливу на політику держави-

адресата санкцій33. Специфікою усіх вищенаведених дефініцій санкцій є те, що 

вони часто визначенні через призму досягнення певної зовнішньоекономічної 

мети, політичної цілі без конкретних прив'язок до обмежень, які вводяться. 

Важливо відмітити, що існує три підходу розуміння та сприйняття 

економічних санкцій: 

1. Вузьке розуміння економічних санкцій як економічних мір, що 

застосовуються для примусового виконання міжнародного права; 

2. Сприйняття економічних санкцій як мір, що спрямовані на 

скорочення певних матеріальних цінностей держави відносно якої 

запроваджуються санкції; 

3. Розуміння економічних санкцій як інструменту економічної техніки 

державного управління конкретної держави34.  

Очевидним є те, що економічні санкції по своїй правовій природі є 

альтернативними військовим санкціям та  не передбачають застосування зброї 

та ведення будь-якого роду військових формувань на територію іншої 

держави. Так, виділяють міри санкцій, що не передбачають застосування 

примусу: 

А) Дипломатичні та політичні санкції, які в свою чергу включають: 

- публічні протести; 

- відкладення, скасування офіційних візитів, зустрічей, переговорів та 

домовленостей; 

- скорочення та обмеження масштабу дипломатичних представництв, 

що стосується дипломатичного персоналу, консульств; 

- розрив дипломатичних відносин; 

                                                           
33 Moyer H.E., Mabry L.A. Export Controls as Instruments of Foreign Policy: The History, Legal Issues, and Policy Lessons of Three Recent Cases // 
Law and Policy in International Business. 1983. Vol. 15. P. 2. 
34 Baldwin D.A. Economic Statecraft. Princeton, 1985. P. 35-36.  
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- відзив визнання нових урядів або нових держаних утворень; 

- голосування проти, накладення вето в міжнародних організаціях; 

голосування за відзив мандату, призупинення чи виключення з організації; 

переміщення штаб-квартири, регіональних офісів міжнародних організацій з 

території держави по відношенню до якої застосовуються санкції.   

Б) Культурні та комунікаційні міри впливу, що включають: 

- скорочення та зупинення культурного обміну, наукового 

співробітництва, освітніх зв'язків, спортивних контактів, туризму; 

- обмеження, зупинення візових привілеїв для громадян держави щодо 

якої запроваджуються такі обмеження; 

- обмеження, зупинення телефонного, кабельного, поштового зв'язку;  

- обмеження, зупинення дії привілей, що пов'язанні з приземленням та 

транзитом повітряних суден; водного транзиту, портових привілей; привілей, 

що пов'язані із наземним транспортом.  

В) Економічні санкції,  а саме фінансові санкції що виражаються у: 

- скорочення, зупинення, припинення сприяння у розвитку, військовій 

допомозі; 

- скорочення, зупинення, припинення дії кредитних програм по 

пільгових чи ринкових ставках; 

- замороження, конфіскація банківських активів, що належать уряду та 

державі-адресату таких мір; 

- конфіскація, експропріація інших активів; 

- замороження відсотків, інших трансфертних платежів; 

- відмова у рефінансуванні, зміна графіку виплати боргів (процентів та 

основного тіла кредиту); 

- голосування проти видачі кредитів, субсидій, дисконтів, фінансування 

технічної чи іншої допомоги з боку міжнародних організацій; 

Економічні санкції,  а саме комерційні та технічні, що виражаються у: 

- запровадженні імпортних та експортних квот; 

- запровадженні обмежувального ліцензування імпорту та експорту; 
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- обмеженому або повному ембарго на імпорт, експорт; 

- введення дискримінаційної тарифної політики, включаючи відмову 

від режиму найбільшого сприяння; 

- впровадження обмеження, зупинення права на вилов риби; 

- зупинення, припинення ведення спільних проектів; 

- зупинення, припинення дії торгових домовленостей; 

- заборона технологічного експорту; 

- включення у «чорні списки» для ведення бізнесу з державою-

адресатом санкцій; 

- обмеження дії, припинення технічної допомоги, тренувальних 

програм; 

- заборона страхових та інших фінансових програм; 

- введення підвищених ставок оподаткування експорту держави-

адресата санкцій35.   

Отже, економічні санкції охоплюють будь-які види міжнародного 

примусу економічного характеру, їх застосовувати можуть як окремі держави, 

так і міжнародні організації. Таким чином, відображенням змісту економічних 

санкцій є:  

- примус чи вплив на державу аби остання змінювала свою політику 

відносно конкретного питання чи навіть власну державну структуру 

управління; 

- публічна демонстрація держави, що запроваджує економічні санкції 

щодо політики держави-адресата санкцій. 

Зведений аналіз інформації, що зазначена вище дозволяє визначити 

наступні характеристики економічних санкцій: 

А) вони спрямовані на те аби зумовити економічно-негативний ефект 

державам-адресатам та тим самим виразити незгоду з політикою такої 

держави; 

                                                           
35 Doxey M.P. International Sanctions in Contemporary Perspective. New York, 1996. P. 11. 
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Б) основна ідея економічних санкцій полягає в тому, що тягар 

економічних труднощів стане нестерпним для держави-адресата, що призведе 

до зміни її політики на яку вказує держава, що вводить економічні санкції; 

В) санкції мають стимулюючий характер щодо зміни політичної 

поведінки держави-адресата. 

На окрему увагу заслуговує питання хто може запроваджувати 

економічні санкції. Класичним є підхід згідно яким такими суб'єктами є 

держави та міжнародні організації. Разом з цим, існує доктринальний підхід, 

де стверджується про відсутність будь-яких розумних причин для того аби у 

якості суб'єктів, що запроваджують санкції виступали корпорації, 

муніципальні органи, приватні особи36. На наш погляд, такий підхід є цікавим, 

разом з цим, досить складним питанням видається взаємовідносин, що 

виникатимуть між таким приватним суб'єктом, який ввів економічні санкції та 

його державою резидентства, яка не оголошувала про необхідність 

впровадження будь-яких санкцій. До того ж впровадження економічних 

санкцій приватними суб'єктами по відношенню до третіх держав по своїй 

природі буде близьким до виконання виключно-публічних функцій державної 

влади. Як результат, така схема взаємодії видається досить сумнівною. 

 На основі того, які загальні цілі у собі несуть економічні санкції, слід 

вирізняти такі їхні специфічні функції: 

- зупинення військової або агресивної територіальної політики 

держави-адресата економічних санкцій;  

- обмеження економічних можливостей публічного апарату 

управління (частіше всього уряду) держави-адресата економічних 

санкцій; 

- вплив або висловлення позиції незгоди із політикою держави-

адресата економічних санкцій37. 

                                                           
36 Crawford N.C., Klotz A. How Sanctions Work: Lessons from South Africa. New York, 1999. P. 5. 
37 Barry E Carter. Economic Sanctions. Oxford Public International Law, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-
9780199231690-e1521#law-9780199231690- e1521-p-6, accessed 28.04.2017 
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Функції економічних санкцій надають можливість поділити їх на 2 

великі групи: 

А) фінансові;  

Б) торгівельні.  

Так, перша група санкцій обмежує доступ до фондів або фінансових 

послуг і пов'язана з такими заходами: зупинення обслуговування банківських 

рахунків, заморожування активів, заборона руху капіталу та надання 

інвестиційних послуг, кредитів, послуг страхування. 

Друга група санкцій вводить загальну заборону на торгівлю певним 

видом товарів чи послуг, а також обмежувальні правила експортного 

контролю для товарів подвійного використання - товари, в тому числі 

програмне забезпечення та технології, які можуть використовуватися як у 

цивільних, так і в військових цілях38. 

Отже, доктриною міжнародного права вироблено різні підходи до 

визначення та класифікації економічних санкцій, складових компонентів 

цього інструменту права. Лінія демаркації застосування економічних санкцій 

не завжди є чіткою, а мотиви їхнього застосування є змішаними. Окрім того, 

важливо відзначити, що застосування економічних санкцій є двостороннім 

процесом. Так, окрім економічних негативних наслідків, що настають для 

держави-адресата економічних санкцій, держави, які запроваджують 

економічні санкції свідомо приймають той факт, що негативні фінансові та 

торгівельні наслідки невідворотно настануть для них самих (цих держав) 

також.     

  

1.1.1. Види міжнародних економічних санкцій 

Економічні санкції можуть виражатися у різних формах39. Так, 

економічні санкції можуть бути селективні або загальні, які кореспондують на 

міжнародному рівні частковому обмеженні економічних контактів або 

                                                           
38 Vasileva D. International sanctions compliance as an essential element of Know your customer procedure for global business. Master thesis. 
Tilburg University. Tilburg, 2017, p. 10.  
39 Tatu Paavilainen. Trade sanctions and public policy in international arbitration. Master's Thesis. Finland, Helsinki, 2017, p. 15.  
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повному. Селективні обмеження найчастіше стосуються заборон на укладення 

договорів між суб'єктами приватного права щодо поставки певних товарів, 

товарів подвійного використання, передачі стратегічних технологій, 

нафтопродуктів тощо. Повні заборони спрямовані на унеможливлення 

здійснення будь-якої комерційної діяльності із контрагентами, які мають своє 

походження з країни щодо якої впроваджено економічні санкції. Ефективність 

таких заходів залежить від жорсткості нагляду та контролю за їх дотриманням 

з боку адміністративних та судових органів держав, що впровадили економічні 

санкції40. Більшість економічних санкцій ООН та ЄС, як правило, є 

селективними у тому розумінні, що вони обмежують лише торгівлю з 

конкретними категоріями товарів. Селективні економічні санкції можуть бути 

націлені на певних окремих фізичних осіб, що пов'язані із публічним апаратом 

держави-адресата санкцій без завдання шкоди всій економіці держави та не 

завдання економічного тиску на все населення держави-адресата санкцій41. 

Селективні санкції, не обмежуючись тільки економічним характером 

поділяються на: 

- Індивідуальні санкції, що можуть виражатися у забороні в'їзду, 

замороженні активів тощо; 

- Дипломатичні санкції, в тому числі закриття дипломатичних та 

консульських установ; 

- Секторальні санкції, наприклад, заборона поставки товарів у сфері 

військової безпеки; 

- Товарні санкції, що зводиться до заборони ввезення певних видів 

товарів. Наприклад, нафтових продуктів, металів тощо. 

- Фінансові санкції, які можуть виражатись у забороні здійснення 

інвестицій42. 

За темпоральною ознакою економічні санкції можна класифікувати на:  

                                                           
40 Farrall, Jeremy Matam: United Nations Sanctions and the Rule of Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 110-111. 
41 Hufbauer G.C. Economic Sanctions: America’s Folly // Economic Casualties: How U.S. Foreign Policy Undermines Trade, Growth and Liberty / 
Ed. by S. Singleton, D.T. Griswold. Washington, 1999, P. 
42 Biersteker T., Eckert S.E., Tourinho M., Hudáková Z. Effectiveness of the United Nations Targeted Sanctions: Findings from the Targeted 
Sanctions Consortium (TSC). November 2013. P. 15–17. 



29 
 

1. Ті, що введенні на невизначений час до тих пір, поки політична ціль 

введення санкцій не буде досягнута; 

2. Ті, що введенні на обмежений період часу. 

За ознакою поширення своєї дії: 

1. Санкції, що поширюють свою дії тільки на правовідносини, що виникли 

після введення санкцій; 

2. Санкції, що поширюють свою дії на правовідносини, що виникли до та 

після введення санкцій43.  

Залежно від суб'єктного складу який вводить економічні санкції 

вирізняють: 

А) Односторонні економічні санкції; 

Б) Багатосторонні економічні санкції.  

Багатосторонні економічні санкції підлягають затвердженню Радою 

Безпеки ООН та є обов´язковими в світлі того, що ООН може вимагати аби 

держави проводили процедури комплаенсу (compliance) щодо їхнього 

дотримання.  Односторонні торгові санкції в свою чергу є автономними та 

можуть бути запровадженні окремою державою, групами держав чи 

регіональним об´єднанням держав, зокрема ЄС, без прямої прив´язки до 

рішення Ради Безпеки ООН44. Таким чином, основною відмінністю між 

односторонніми та багатосторонніми економічними санкціями є наявність або 

відсутність резолюції Ради Безпеки ООН про введення економічних санкцій 

на підставі ст. 41 Статуту ООН. Слід відмітити, що в доктрині права також 

існує підхід відповідно до якого багатосторонніми економічними санкціями 

можуть вважатись і ті санкції, що введенні більшістю суверенних держав45.  

Право введення багатосторонніх економічних санкцій передбачене у ст. 

39 Статуту ООН, де визначено, що Рада Безпеки ООН визначає наявність будь-

якої загрози миру, порушенням миру або акт агресії та може робити 

рекомендації або вирішувати які інші заходи повинні бути прийняті відповідно 

                                                           
43 Tatu Paavilainen. Trade sanctions and public policy in international arbitration. Master's Thesis. Finland, Helsinki, 2017, p. 15. 
44 Tatu Paavilainen. Trade sanctions and public policy in international arbitration. Master's Thesis. Finland, Helsinki, 2017, p. 16 
45 J.M. Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law, Cambridge University Press, Cambridge2007, P. 8. 
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до статей 41 та 42 задля підтримки або відновлення міжнародного миру та 

безпеки. А у ст. 41 Статуту ООН зафіксовано, що Рада Безпеки ООН 

уповноважена вирішувати, які заходи, що не 

пов'язані з використанням збройних сил, повинні застосовуватися для 

здійснення її рішень, і вона може зажадати від членів Організації застосування 

цих заходів. Ці заходи можуть включати повну або часткову перерву 

економічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, 

телеграфних, радіо або інших засобів сполучення, а також розрив 

дипломатичних відносин. Рішення Ради Безпеки ООН мають обов'язковий 

ефект щодо приватних осіб, разом з цим, вони спрямовані до країн-членів 

ООН, які зобов'язані імплементувати санкції у своєму національному 

законодавстві46. Таким чином, держави-члени ООН несуть відповідальність за 

імплементацію санкцій у своє законодавство, а процедури за допомогою яких 

виконується імплементація резолюцій Ради Безпеки ООН можуть відрізнятися 

в різних країнах47.  

Важливо відмітити, що багатосторонні санкції можуть мати пряму дію 

та застосовуватися по відношенню до учасників  незважаючи на те, що вони 

не були належним чином імплементовані у внутрішнє законодавство певної 

держави. Дана обставина буде описана детальніше нижче. Окрім того, Рада 

Безпеки ООН може приймати не обов´язкові до виконання рекомендації щодо 

запровадження санкцій. Такі рекомендації не зобов'язують держав-учасниць 

вводити економічні санкції (тобто, відсутні наслідки за їх не дотримання), але, 

з іншого боку, вони гарантують, що держава, яка діє відповідно до таких 

санкцій, не може нести відповідальність за заходи, вжиті згідно з 

рекомендацією48. Генеральна Асамблея ООН також може видати не 

обов'язкові для виконання рекомендації для країн щодо вжиття заходів для 

введення торговельних санкцій. Наприклад, у свій час було засуджено 

                                                           
46  Article 25 of the United Nations Charter. 
47 Lowenfeld, Andreas F.: International Economic Law, Oxford University Press, New York, 2002, p. 704. 
48 Lowenfeld, Andreas F.: International Economic Law, Oxford University Press, New York, 2002, p. 720. 
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апартеїдний режим Південної Африки та закликано всі держави застосувати 

до Південної Африки економічні санкції49. 

Односторонні економічні санкції - це санкції, які не ґрунтуються на 

обов'язкових резолюціях та резолюціях Ради Безпеки ООН, а приймаються в 

односторонньому порядку державою або наднаціональним об´єднанням, 

наприклад, ЄС. Такі санкції можуть бути повністю автономними або 

спонтанними в тому сенсі, що вони вводяться без зв'язку з будь-якими 

санкціями ООН, або можуть альтернативно вводити додаткові більш широкі 

економічні санкції, ніж ті, що передбачені відповідним рішенням Ради Безпеки 

ООН50. Часто багатосторонні економічні санкції приймаються не як такі, що 

несуть в собі самостійну ціль, а як такі, що спрямовані на  підтримку миру та 

міжнародного співробітництва. Односторонні санкції не завжди несуть в собі 

таку ж ціль, а тому часто тісно пов'язані з певними економічними, соціальними 

та політичними інтересами однієї держави і спрямовані на просування суто 

своїх власних суспільних або економічних інтересів51. 

Односторонні економічні санкції часто є об'єктом критики в доктрині 

міжнародного права, де стверджується, що односторонні економічні санкції 

являються актами не правового, а політичного характеру, наповненні 

оціночними категоріями, базуються на некоректних та недостовірних 

фактичних даних52.   Легітимність односторонніх мір примусу може ставитись 

під сумнів в силу того, що економічні санкції по своїй природі не відповідають 

принципу суверенної рівності держав, що виключає можливість правомірного 

застосування однією державою санкцій по відношенню до іншої або групою 

держав в односторонньому порядку. Причиною застосування економічних 

санкцій є досягнення однією чи групою держав цілей власної зовнішньої 

політики або національної безпеки. Такими цілями може бути зміна 

                                                           
49 UNGA Resolution A/RES/42/23 and UNGA Resolution A/RES/41/35 
50 Azeredo da Silveira, Mercédeh: Trade Sanctions and International Sales: An Inquiry into International Arbitration and Commercial Litigation, 
Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2014, p. 12. 
51 Tatu Paavilainen. Trade sanctions and public policy in international arbitration. Master's Thesis. Finland, Helsinki, 2017, p. 19. 
52 Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном праве. Монография. Издательство "Проспект", 26 янв. 2015 г. 
ст. 27.  
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публічного органу управління держави-адресата економічних санкцій або 

одного із напрямків його політики53. Разом з цим, реалізація критерію 

легітимності міжнародних санкцій передбачає недопустимість їх введення 

виключно з метою зміни публічної влади держави-адресата санкцій. Це 

означає, що економічні санкції, які вводяться не повинні бути інструментом 

боротьби з конкретним політичним режимом шляхом його політичного 

знищення. Виходячи з цього, є недопустимим застосування економічних 

санкцій для урегулювання відносин, що не пов'язані з міжнародними 

правопорушеннями, будь-яких розбіжностей політичного або ідеологічного 

характеру. Намагання вирішити такі розбіжності за допомогою односторонніх 

санкцій є по своїй правовій природі протиправними та незаконними, що 

зумовлює неможливість їх кваліфікації як міжнародно-правових санкцій54. 

Досить складним завданням є визначити межу між існуванням реальних 

підстав для введення санкцій та випадками, коли незаконні обмеження 

економічних правовідносин просто замасковані як економічні санкції. У 

зв'язку із цим у низці резолюцій Генеральної Асамблеї ООН констатується 

факт того, що односторонні санкції часто не є ефективними та об'єктивно 

виправданими. Зокрема, у таких резолюціях відмічалось, що односторонні 

примусові міри: 

- часто не відповідають стандартам міжнародного права, зокрема 

Статуту ООН, принципам суверенної рівності, невтручання у 

внутрішні справи незалежних держав; 

- порушують принцип свободи міжнародної торгівлі та мореплавства; 

- несуть загрозу суверенітету держав; 

- негативно відображаються на реалізації прав людини, створюють 

перепони для торгових відносин, стримують процес соціально 

економічного-розвитку; 

                                                           
53 Buys C. United States Economic Sanctions // Boston University International Law Journal. 1999. No. 2. P. 28. 
54 Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном праве. Монография. Издательство "Проспект", 26 янв. 2015 г. 
ст. 28. 
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- негативно впливають на розвиток вразливих груп населення країн, 

що розвиваються55. 

Міжнародні економічні санкції є проявом реакції на міжнародні 

правопорушення. Це означає, що застосування міжнародних економічних 

санкцій з метою захисту національних інтересів буде виправданим тільки за 

умови того, що держави, які застосовують економічні санкції зафіксували факт 

вчинення порушення норми міжнародного права державою-адресатом 

санкцій. Посилання на національні чи інші інтереси, охорона яких прямо не 

передбачена нормами міжнародного права не може слугувати достатньою 

підставою для застосування економічних санкцій. 

Залежно від функціонального спрямування міжнародні економічні 

санкції можна класифікувати на: 

А) Превентивні; 

Б) Примусові. 

Превентивні економічні санкції спрямовуються проти держав, які ще не 

вчинили певне правопорушення, але ризик такого акту є досить великим. 

Наприклад, якщо держава починає розробляти програму ядерного озброєння, 

чи неузгоджених ядерних розробок. Тобто така держава ще не приступила 

безпосередньо до тесту відповідних ядерних розробок, але інші держави з 

метою випередження такої ситуації впроваджують економічні санкції. 

Примусові ж економічні санкції вводяться в дію до держави-адресата, які вже 

допустили міжнародне правопорушення56.  

Залежно від сфери застосування в доктрині міжнародного права 

виділяють:   

А) Торгові санкції; 

Б) Фінансові санкції. 

Першу групу складають заходи, які спрямовані на обмеження імпортно-

експортних операцій, а в другу групу включаються міри щодо обмеження 

                                                           
55 Резолюція Генеральної Асамблеї ООН: А/56/179 від 21 грудня 2001 р. 
56 Conlon P. United Nations Sanctions Management: A Case Study of the Iraq Sanction Committee, 1990–1994. New York, 2000. P. 3. 
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фінансових потоків57.  Професор М. Меллой пропонує таку класифікацію 

політичних цілей при застосуванні економічних санкцій: 

- «розпорядчі» цілі, тобто створюють економічний тиск, вони 

розраховані на зміну поведінки держави-адресата; 

- «захисні» цілі - наприклад, в контексті ембарго, де вони націлені на 

скорочення або уповільнення розвитку ворожих військових або стратегічних 

можливостей за рахунок зростання витрат на імпорт; 

- «комунікативні» цілі, пов'язані з напрямком символічного 

повідомлення про несхвалення поведінки іншої держави58. 

Для повного розуміння який вид та специфіку несе та чи інша 

економічна санкція Дж. Галтунг розробив такий алгоритм запитань, на які 

необхідно відповісти: 

1. Санкції є загальними чи селективними? 

2. Санкції є негативними (відповідальність за порушення) чи 

позитивними (нагорода за дотримання)? 

3. Спрямовані санкції проти відповідальних фізичних осіб держави - 

адресата санкцій чи санкції є результатом колективної 

відповідальність (спрямовані проти держави в цілому)? 

4. Санкції є внутрішніми (результат змін всередині держави - адресата 

санкцій) або зовнішніми (виражають ставлення до взаємодії адресата 

санкцій з іншими державами)? 

5. Санкції є односторонніми (бере участь тільки одна держава) чи 

багатосторонніми (беруть участь декілька держав)? 

6. Економічні санкції спрямовані на: 

- внутрішню деструкцію економіки держави-адресата; 

- припинення торгівельних відноси (в тому числі направленні на 

імпортні чи експортні операції)59? 

                                                           
57 Hufbauer G.C. et al. Economic Sanction Reconsidered. P. 44–45, 63. 
58 Malloy M.P. Economic Sanctions and U.S. Trade. Boston, 1990. P. 20-21. 
59 Дораев М. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. — М.: Инфотропик Медиа, 2016, ст. 45. 
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Міжнародні економічні санкції, які розглядаються через об'єктив 

національної правової системи, в якій вони імплементуються, набувають 

форми заходів, що безпосередньо змінюють процес регулювання міжнародних 

приватних комерційних відносин. На теоретичному рівні ще один вид 

класифікації може бути застосований залежно від міри впливу слід виділяти:  

А) Заборонні заходи, що безпосередньо впливають на комерційні 

операції.   

- Такі міри спрямовані на те аби обмежити підприємницьку 

кооперацію з резидентами, які зареєстровані в державі відносно якої 

запроваджені економічні санкції;   

- Такі заходи можуть стосуватися як договірних відносин, що 

виникають з усіма резидентами походження держави відносно якої 

накладено санкції, так і її окремих суб´єктів приватного права, що 

здійснюють свою діяльність в певних секторах економіки.    

Б) Накладення арешту. 

- Застосування економічних санкції може набувати форми накладення 

арешту на активи, що належать бенефіціарам, які мають походження 

із держави відносно якої запровадженні санкції. Такі активи можуть 

бути заморожені, як засіб реалізації міжнародних санкцій. Такі 

заходи, як правило, також носять заборонний характер, що позбавляє 

суб'єкта, який має право власності на певний актив фактичного 

контролю та можливості розпорядженням останнім.  

В) Заходи, що полягають у позбавленні прав або статусу. 

- Держава може бути зобов'язана надавати іноземцям певні права чи 

статус, що носять економічний зміст. Наприклад, права автора 

пов´язані із його твором чи права винахідника, власника патенту чи 

особи, що має право на ексклюзивне використання товарного знаку, 

інші права, що випливають з різних міжнародних документів у сфері 

інтелектуальної власності. Так, держава, що впроваджує санкції може 

відмовити у гарантуванні вищенаведених прав для резидентів держав 
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щодо яких впроваджені економічні санкції. З проекцією того як 

економічні санкції діють в системі міжнародного приватного права 

необхідно вказати, що колізійне регулювання, яке мало б бути 

застосоване в звичайному режимі може бути залишене поза увагою в 

силу існування економічних міжнародних санкцій.  

Г) Невизнання судових рішень, що прийняті іноземними установами. 

- Своєрідним пасивним способом реалізації накладення санкцій є 

відмова визнавати іноземні судові або арбітражні рішення, 

адміністративні заходи, у випадках, коли міжнародним правом 

вимагається таке визнання60. Визнання судових та арбітражних 

рішень, а також відмова у їх визнанні охоплюються правилами, які в 

більшості правових систем включенні до колізійного регулювання61. 

Отже, вищенаведене свідчить про те, що економічні санкції можуть 

набувати різних видів та охоплювати широке коло правових питань за обсягом 

залежно від мети яку переслідують такі економічні санкції. Специфікою всіх 

видів економічних санкцій є те, що вони запроваджуються з метою створення 

економічного тиску на державу-адресата, обмежувати виробничі, 

інвестиційні, технічні, наукові, військові потужності та потенціал останньої. 

На сьогоднішній час спостерігається тенденція до застосування селективних 

економічних санкцій, які б з одного боку були ефективними у впливі на 

публічний апарат держави-адресата санкцій, а з іншого боку, не зумовлювали 

надмірний тиск на вразливі категорії населення держави-адресата санкцій.  

 

1.1.2. Система застосування економічних санкцій в праві 

Європейського Союзу 

                                                           
60 Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 
notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), ICJ Reports 1971, pp. 16-58 
61 Cortese, Bernardo, “International Economic Sanctions as a Component of Public Policy for Conflict-Of-Laws Purposes”, in: The Centre for Studies 
and Research in International Law and International Relations. Consulted online on 25 October 2018 <http://dx.doi.org/10.1163/1875-
8096_pplcdu_ej.9789004137011.ch14> 
First published online: 2016, pp. 717-721. 
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В силу того, що Європейський Союз (надалі –«ЄС»)  відіграє центральну 

роль у економічному, політичному, соціальному, правовому міжнародному 

розвитку на території Європейського континенту доцільним є дослідження 

юридичних механізмів застосування економічних санкцій на території ЄС. 

Історія введення санкцій ЄС не є довгою та бере свій початок із 1980-х років62.  

Відповідно до положень ст. 215 Договору «Про функціонування 

Європейського Союзу», ЄС може прийняти рішення про повне або часткове 

припинення економічних і фінансових правовідносин із третіми державами63. 

Механізм прийняття такого рішення є наступним: кваліфікованою більшістю 

голосів на засіданні Ради СЄ утверджується таке рішення, яке попередньо 

ухвалюється спільною заявою Комісії та Верховним представником ЄС по 

іноземним справам та політики безпеки.  

Існує три базові документи, які присвячені питанням застосування 

санкцій ЄС: 

1. Базові принципи використання обмежувальних заходів (санкцій)64. 

Документ був розроблений комітетом по політиці та безпеці з метою 

створення політичних механізмів досягнення ефективного 

застосування санкцій та містить у собі три випадки, коли ЄС може 

запровадити санкції: 

А) реакція на міри, що узгодженні з Радою Безпеки ООН; 

Б) автономне застосування санкцій ЄС з метою боротьби з 

тероризмом, поширенням зброї масового знищення; 

В) обмежувальні міри, направлені на підтримання поваги прав 

людини, демократії, законності і добросовісного державного 

управління65. 

                                                           
62 Clara Portela. European Union Sanctions and Foreign Policy: When and why Do They Work? Routledge, 2010. p. 19 
63  Article 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ C 326, 26/10/2012,  p. 47-390. 
64 Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions) // Council Doc. 10198/1/04 REV 1, Brussels, 7 June 2004. 
65 А. Пронин. О правовой природе санкций ЕС в отношении РФ. Историческая и образовательная мысль. 2014. № 2(24), ст. 33. 
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2. Правила застосування і розвитку обмежуючих мір (санкцій) в рамках 

загальної європейської політики по іноземним справам і безпеці66. 

Цей документ визначає порядок створення і реалізації обмежуючих 

мір, конкретні їхні види, критерії для визначення їхньої ефективності. 

3. Найкращі практики для ефективного застосування обмежуючих мір, 

що реалізовуються в Європейському Союзі67. У цьому документі 

визначається порядок та покрокова інструкція того, як 

ідентифікувати фізичних та юридичних осіб, на яких повинні 

накладатись санкції та адміністративні механізми замороження 

активів.  

Вищенаведені документи мають вирішальне значення у визначенні та 

регламентації питань введення санкцій, а застосовувані регламенти і рішення 

про безпосереднє введення санкцій відображають зміст положень цих 

документів68.  

Європейська комісія визначила санкції як «інструмент дипломатичного 

та економічного характеру, які сприяють зміні (третьої держави) діяльності чи 

політики, що пов´язана із порушенням міжнародного права чи прав людини чи 

політики, що не узгоджується із повагою верховенства права чи 

демократичних принципів69.  

Пунктом 1 ст. 24 Договору про Європейський Союз та ст. 275 Договору 

про функціонування Європейського Союзу визначено компетенцію 

Європейського суду справедливості на розгляд позовів зацікавлених осіб для 

контролю рішень, якими передбачаються обмежувальні міри проти фізичних 

та юридичних осіб.  

Питання застосування економічних санкцій знаходиться у площині 

координат зовнішньої політики. Це означає, що такого роду рішення повинно 

                                                           
66 Guidelines on Implementation and Evaluation of Restrictive Measures (Sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security 
Policy // 6749/05 PESC 159 FIN 80. 
67 The EU Best Practices for the Effective Implementation of Restrictive Measures // Council Doc. 11679/07, Brussels, 9 July 2007. 
68 А. Пронин. О правовой природе санкций ЕС в отношении РФ. Историческая и образовательная мысль. 2014. № 2(24), ст. 34. 
69 European Commission. Sanctions or restrictive measures. 2008. URL: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf (дата 
обращения: 30.10.2018). 
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відповідати завданням, що визначені у п. 2 ст. 21 Договору про Європейський 

Союз, зокрема: 

- захист цінностей ЄС, основних інтересів, безпеки, незалежності та 

цілісності; 

- консолідація і підтримка демократії, прав людини і принципів 

міжнародного права; 

- збереження миру, запобігання конфліктів і зміцнення міжнародної 

безпеки відповідно до цілей і принципів Статуту ООН, включаючи 

відносини, які стосуються зовнішніх кордонів; 

- підтримка сталого розвитку в економічному, соціальному і 

екологічному секторах держав, що розвиваються, ставлячи основною 

метою викорінення бідності; 

- підтримка інтеграції всіх країн у світову економіку, в тому числі за 

рахунок поступового скасування перепон для міжнародної торгівлі; 

- сприяння культивації міжнародних заходів по збереженню і 

поліпшенню стану навколишнього середовища і надійному 

управлінню світовими природними ресурсами для того, щоб 

забезпечити його стійкий розвиток; 

- надання допомоги населенню, країнам і регіонам, які стикаються з 

катастрофами, що викликаються природними або людськими 

факторами; 

- розвиток міжнародної системи, заснованої на посиленій 

багатосторонній співпраці і ефективному глобальному управлінні. 

У разі прийняття рішення про застосування санкцій ЄС до фізичних осіб, 

то такі особи, чиї активи були заморожені або стосовно яких прийнято рішення 

про заборону на в'їзд на територію ЄС, повідомляються про такі обставини 

шляхом направлення офіційного листа або через публікацію спеціального 

повідомлення в офіційному виданні ЄС70. 

                                                           
70 Дораев М. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. — М.: Инфотропик Медиа, 2016, ст. 110.  
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Важливим моментом є те, що санкції ЄС завжди повинні відповідати 

стандартам міжнародного права, не носити економічного мотиву вигоди, бути 

пропорційними до цілей, які ставляться перед введенням санкцій.  

 

1.1.2.1. Юридичний аналіз програми економічних санкцій 

Європейського Союзу прийнятих відносно Російської Федерації 

Процедурно алгоритм прийняття рішень про введення економічних 

санкції має наступний вигляд: Рада ЄС приймає Рішення про введення санкцій 

і Регламент, що містить детальну інформацію про обсяг та характеристики 

санкцій, порядок їх застосування. За звичай, Рішення Ради ЄС про введення 

санкцій та відповідний Регламент ЄС приймається в один день, або Регламент 

приймається на наступний день після Рішення.  

Санкції ЄС проти Російської Федерації були введені та зафіксовані в 

більше аніж понад 50-ти різних актів. Огляд найбільш важливих із них 

представлено нижче. 

1. Рішення Ради ЄС № 2014/145 / CFSP771 («Рішення 145») та Регламент 

№ 269/20148 72(«Регламент 269») від 17 березня 2014 р. «що стосуються 

введення обмежувальних заходів щодо дій, які підривають територіальну 

цілісність, суверенітет і незалежність України».  

Цими актами було введено наступні санкції: 

- встановлено заборону в´їзду та транзиту на територію ЄС низки 

громадян Російської Федерації та України; 

- замороження активів у відношенні ряду фізичних та юридичних осіб, 

що відповідальні за підрив та загрозу територіальної цілісності, 

суверенітету та незалежності України. Так, пунктом 1, 2 ст. 2 Рішення 

145 та ст. 2 Регламенту 269 було визначено заборону на доступ 

відповідних осіб до активів. 

                                                           
71Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014. URL: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0016:0021:EN:PDF. 
72Сouncil Regulation (EU) No. 269/2014 of 17 March 2014. URL: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=EN 
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Специфікою вищенаведених актів є те, що до них регулярно вносять 

зміни стосовно кола осіб, на які вони поширюються без внесення змін 

предмету дії санкцій. Окрім того, Регламентом 269 визначено заборону на 

задоволення будь-яких вимог, що пов´язані з договорами, виконання яких 

прямо чи опосередковано пов´язане із замороженням активів. Такі вимоги 

також включають вимоги про компенсацію збитків або будь-яких інших 

вимог, якщо вони пред´явлені від:   

- осіб, що включені до затвердженого списку санкцій, або 

- будь-яких фізичних або юридичних осіб, організацій чи установ, що 

діють через / від імені осіб, що включені до списку санкцій73. 

З нашої позиції важливо звернути увагу на ст. 11 Регламенту 269, де під 

категорією «вимоги» підпадають наступні вимоги, заяви:  

- вимоги про виконання будь-якого зобов'язання, що виникають з або 

в зв'язку з договорами; 

- вимоги про продовження або виплату коштів по облігаціях, 

фінансових гарантіях або компенсації в будь-якій формі; 

- вимоги про компенсацію у відношенні договорів; 

- зустрічні вимоги; 

- вимоги про визнання та виконання, включаючи вимоги про видачу 

екзекватури, судового, арбітражного рішення або іншого 

аналогічного рішення, незалежно від дати його винесення.  

Необхідно підкреслити, що у Регламенті 269 діє принцип, що тягар 

доказування того, що задоволення конкретної вимоги не підпадає під режим 

економічних санкцій ЄС, а покладається на особу, яка має намір задовольнити 

таку вимогу. У випадку, якщо фізична чи юридична особа потрапила до списку 

осіб до яких застосовано економічні санкції, то до останніх такі міри можуть 

бути не застосовані за умови, що в´їзд на територію або транзит через ЄС 

особи, що включена в список осіб до яких застосовуються санкції викликаний 

                                                           
73 А. Муранов. Общий обзор санкций, введенных ЕС против Российской Федерации. Санкции против РФ. Ответные меры РФ. Май, 2016 г. 
http://sanctionsregulations.ru/ ст. 4.  

http://sanctionsregulations.ru/
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невідкладними гуманітарними потребами, потребою її участі у засіданні 

ОБСЄ щодо політичного діалогу на предмет територіальної цілісності, 

суверенітету і незалежності України. Процедура реалізації надання 

виключення щодо застосування таких санкцій є наступною: держава-член ЄС 

надсилає відповідне письмове повідомлення з мотивуванням необхідності 

застосування виключення до конкретної особи до Ради ЄС. У випадку якщо 

жодна із держав-членів ЄС не виразить власного заперечення щодо 

застосування такого виключення, то особі надається можливість перетину 

відповідних кордоні. У п. 7 ст. 1 Рішення 145 визначено, що якщо будь-яка 

держава-член ЄС висловила заперечення щодо застосування виключення, то 

остаточне рішення приймається кваліфікованою більшістю Ради ЄС.    

Специфічні виключні випадки існують щодо замороження активів. Так, 

відповідно до п. 1 ст. 4 Регламенту 269 компетентні органи держав-членів ЄС 

можуть звільнити деякі замороженні активи та інші економічні ресурси від дії 

санкцій якщо такі активи та ресурси: 

- необхідні для задоволення основних потреб осіб зі списку санкцій, а 

також залежних від них членів сімей, в тому числі для оплати 

продуктів харчування, оренди або іпотечного кредиту, медикаментів 

і медичного лікування, податків, страхових внесків та комунальних 

послуг; 

- призначені виключно для оплати розумних професійних гонорарів 

або відшкодування понесених витрат, пов'язаних з наданням 

юридичних послуг; 

- призначені виключно для оплати зборів або плати за поточне 

утримання або обслуговування заморожених активів або 

економічних ресурсів; або 

- необхідні для покриття надзвичайних витрат. 

Зміст останньої категорії «надзвичайних витрат» не розкривається. 

Разом з цим, комплексний аналіз усіх виключень дає підставу стверджувати, 
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що це можуть бути виключно крайні потреби, наприклад, потреби коштів для 

ліквідації стихійного лиха тощо.   

Як і у випадку із обмеженням на в'їзд на територію ЄС, рішення 

держави-члена ЄС про застосування виключного випадку до заморожених 

активів повинно бути доведене до всіх інших членів ЄС, а також до Комісії 

ЄС. Такі положення зафіксовані у п. 2 ст. 4 Регламенту 269.  

Окрему групу виключних випадків у звільненні від застосування 

замороження активів становлять наступні ситуації:  

- активи і ресурси є предметом арбітражного рішення за участю особи з 

списку санкцій, якщо таке рішення винесено ще до включення відповідної 

особи до списку санкцій, або в рамках судового чи адміністративного рішення, 

винесеного на території ЄС, або судового рішення, виконання якого 

здійснюється в державі-члені ЄС до або після відповідної дати; 

- активи і ресурси будуть використані виключно для задоволення вимог, 

забезпечених таким рішенням або визнаних дійсними в такому рішенні, в 

межах, встановлених застосовним правом і регулюванням, що застосовуються 

щодо особи, яка пред'являє відповідні вимоги; 

- відповідне рішення винесено не на користь особи, включеної до списку 

санкцій; 

- визнання такого рішення не суперечить публічному порядку 

відповідної держави-члена ЄС (детальний аналіз цього положення буде 

проведено в третьому розділі цього дослідження). 

Держава-член ЄС, що застосовує відповідні виключення зобов´язана 

проінформувати інших членів ЄС та Комісію ЄС про такий факт. Відповідні 

вимоги зафіксовані у п. 2 ст. 5 Регламенту 269.  

Окремий механізм виключення дії санкцій про замороження активів і 

заборони доступу до банківських рахунків діє, коли платіж особи, яка 

включена в список санкцій, пов'язаний з договірними відносинами, що 

виникли до дати поширення дії санкцій на таку особу. В такому випадку 
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держава-член ЄС може звільнити заморожені активи за умови, що таке 

звільнення є прийнятним для політичних цілей держави та: 

- звільнені активи будуть використані тільки для проведення 

необхідного платежу, і 

- такий платіж не буде порушувати інші заборони доступу до 

заморожених активів. 

Формула сповіщення про ці дії держави-члена є стандартною: 

інформування інших членів ЄС та Комісію ЄС про такий факт. 

Важливою обставиною є те, що заборона доступу до заморожених 

активів не розповсюджується на ситуації щодо списання з таких активів 

платежів в рамках судового, адміністративного чи арбітражного рішення, що 

винесене в державі-члені ЄС або в рамках рішення, що підлягає виконанню у 

державі-члені ЄС. Іншими словами це означає, що якщо боржником є особа, 

активи якої заморожені в ЄС і за рішенням судового чи арбітражного рішення, 

яке прийняте на території ЄС третя особа має правомірні вимоги на 

задоволення грошових претензій, то заморожені кошти можуть бути 

використані для таких цілей.  

Територіальна дія санкцій ЄС поширюється на: 

- територію ЄС; 

- борти повітряних суден та кораблів, котрі знаходяться під 

юрисдикцією будь-якої держави-члена ЄС; 

- будь-яких осіб, які мають громадянство будь-якої держави-члена ЄС, 

або є резидентами ЄС та на яких поширюється дія національного 

режиму; 

- всіх юридичних осіб, які створені та зареєстровані на території 

держав-членів ЄС; 

- всіх юридичних осіб, які повністю або частково здійснюють свою 

операційну діяльність на території ЄС. 

 Правова природа вищеописаних санкцій дає можливість стверджувати, 

що ці санкції мають пряму дію та не потребують окремого судового рішення 
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для кожного окремого кейсу. Це означає, що режим дотримання економічних 

санкцій автоматично імплементувався у комплаенс (compliance) програми 

приватних суб´єктів цивільних правовідносин, що мають зв'язок із 

транзакціями суб´єктів, на яких поширюють свою дію економічні санкцій. 

Будь-який банк, фінансова установа можуть та повинні самостійно 

дотримуватися режиму відповідних економічних санкцій. Так, банки 

зобов´язані відмовляти у проведенні операцій по заморожених банківських 

рахунках з посиланням на дію відповідних санкцій74. Окрім цього, кожна 

держава-член ЄС зобов´язана розробити та встановити правила про 

відповідальність за порушення приписів та недотримання режиму 

економічних санкцій. Такі правила повинні базуватися на принципах 

ефективності, пропорційності та виступати у ролі стримуючого фактору від 

порушення режиму економічних санкцій. Пунктом 2 ст. 15 Регламенту 269 

визначено, що держави-члени ЄС мають обов´язок негайно відзвітувати перед 

Комісією ЄС про прийняття таких правил.  

2. Рішення Ради ЄС № 2014/386 / CFSP1575 («Рішення 386»), Регламент 

№ 692/20141676 («Регламент 692») від 23 червня 2014 р. «що стосуються 

введення обмежень на імпорт товарів з Криму і Севастополя на територію 

країн Європейського Союзу у відповідь на незаконну анексію Криму і 

Севастополя». 

Згаданими актами визначена заборона на імпорт в ЄС товарів, що мають 

походження із Криму чи Севастополя. Винятком може бути ситуація, якщо на 

такий товар надано супровідний сертифікат, виданий українськими органами 

державної влади. Окрім того, заборона на імпорт не розповсюджується на 

виконання договорів, що укладені до 25 червня 2014 р.,  а також додаткових 

договорів, що укладались на виконання основних договірних зобов´язань, за 

умови, що особа, яка має виконати таке зобов´язання, повідомить компетентні 

                                                           
74 А. Муранов. Общий обзор санкций, введенных ЕС против Российской Федерации. Санкции против РФ. Ответные меры РФ. Май, 2016 г. 
http://sanctionsregulations.ru/ ст. 6. 
75 Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014. URL: http://eur lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0386&from=EN. 
76 Council Regulation (EU) No. 692/2014 of 23 June 2014. URL: http://eur 
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0692&from=EN 

http://sanctionsregulations.ru/
http://eur/
http://eur/
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органи держави-члена ЄС, де зареєстрована юридична особа на користь якої 

буде здійснена поставка, як мінімум за 10 днів до поставки77.  

Згодом перелік цих санкцій було розширено Рішенням Ради ЄС № 

2014/933 / CFSP78 та Регламентом № 1351/20141979. Так, було запроваджено: 

- заборону фізичним та юридичним особам ЄС купувати нерухомість в 

Криму і Севастополі; 

- заборону фізичним та юридичним особам ЄС фінансувати осіб Криму 

і Севастополя; 

- заборону юридичним та фізичним особам ЄС інвестувати в Крим і 

Севастополь; 

- заборону надавати туристичні послуги в Криму і Севастополі 

юридичним та фізичним особам ЄС, а також з території ЄС; 

- заборону купівлі / продажу, трансферу та експорту товарів і 

технології, а також надання послуг у транспортній, 

телекомунікаційній та енергетичній сферах в Криму і Севастополі 

фізичним та юридичним особам ЄС, а також з території ЄС. 

3. Рішення Ради ЄС № 2014/512 / CFSP2080 («Рішення 512»), Регламент 

№ 833/20142181 («Регламент 833») від 31 липня 2014 р. «що стосуються 

введення обмежувальних заходів щодо дій Росії, спрямованих на 

дестабілізацію ситуації в Україні». 

Вищезазначені акти зафіксували порядок дії низки секторальних 

санкцій.  

А) Сфера надання банківських послуг. Введено заборону на пряме та 

непряме придбання / продаж, надання брокерських послуг чи іншої допомоги 

при випуску чи інших аналогічних діях щодо оборотних цінних паперів і 

                                                           
77 Granville Chr. EU’s Sanctions on Russia Will Fail to Be a Knockout Blow // Financial Times. July 29, 2014, p. 8. 
78 Council Decision 2014/933/CFSP of 18 December 2014. URL: http://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0933&from=EN. 
79 Council Regulation (EU) No. 1351/2014 of 18 December 2014. URL: http://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1351&from=EN 
80 Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014. URL: http://eur 
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0003&from=EN 
81 Council Regulation (EU) No. 833/2014 of 31 July 2014. URL: http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=EN 

http://eur/
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фінансових інструментів з терміном погашення більше 90 днів, випущених 

після 1 серпня 2014 р. Ця заборона поширює свою дію на 5 системо-

утворюючих фінансових установ Російської Федерації. 

Б) Сфера військової оборони. Введено заборону на пряме чи непряме 

придбання / продаж, трансфер і експорт зброї і супутніх товарів в Роосійську 

Федерацію особами ЄС або території ЄС. Окрема заборона введена на експорт 

до Російської Федерації або російським кінцевим військовим користувачам 

товарів подвійного призначення і технологій для військового використання 

особами ЄС або з території ЄС. 

В) В сфері енергетики. Запроваджено ліцензування щодо придбання 

/продажу, трансферу та експорту в Російську Федерацію товарів і технологій, 

призначених для видобутку сланцевої нафти, розвідки і видобутку нафти на 

глибоководних родовищах тощо. 

Згодом даний перелік санкцій був розширений та введена в дію заборона 

щодо: 

- надання фінансових послуг великим оборонним підприємствам, які 

виробляють, продають або експортують військову зброю та 

обладнання до нього.  

- надання фінансових послуг найбільшим російським нафтовим 

компаніям - компаніям, що контрольовані державою або в яких 

частка держави становить більше 50% і які володіють активами 

вартістю більше 1 трлн. рублів, і крім того, отримують як мінімум 

50% прибутку від продажу і транспортування сирої нафти та 

нафтопродуктів. 

Для збільшення економічного тиску до всіх осіб, для яких введені 

санкції в банківській сфері (включаючи фінансові та кредитні установи, 

нафтові і оборонні компанії) було також введено заборону надання нових 

кредитів і позик з терміном погашення більше 30 днів, за винятком: 
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(A) позик і кредитів, які мають спеціальні і документально підтверджені 

цілі надання фінансування щодо незабороненого імпорту / експорту 

товарів і нефінансових послуг між 

ЄС і Російською Федерацією; 

(Б) позик, які мають спеціальні і документально підтверджену мету 

забезпечення екстреного фінансування для покриття 

платоспроможності та ліквідності осіб, заснованих в ЄС, і які більш ніж 

на 50% знаходяться у власності банків, включених в відповідний список 

санкцій. 

Таким чином, усі економічні санкції, що були введені органами ЄС 

проти Російської федерації можна розділити на 3 групи: 

1. Секторальні санкції, що спрямовані на обмеження економічних 

відносин у конкретних сферах. Такі санкції завжди мають цільовий 

характер, не є сталими, а часто доповнюються, змінюються як в 

сторону розширення, так і в бік лібералізації економічного тиску.  

2. Санкції у відношенні Криму, які спрямованні на блокування 

банківських, торгових, туристичних відносин між ЄС та Кримом. 

3. Персональні санкції, які спрямовані на створення економічного 

блокування та обмеження можливості використання території ЄС для 

осіб Російської Федерації, що мають вплив на прийняття рішень 

публічним апаратом держави.   

Результатом введення санкцій ЄС для ряду фізичних та юридичних осіб 

Російської Федерації настали наступні наслідки: 

- неможливість переказу грошових коштів в іноземній валюті в рамках 

оплати за діючими контрактами через кореспондентські рахунки 

банків країн ЄС; 

- неможливість переказу грошових коштів в європейські банки; 

- неможливість отримання грошових коштів в іноземній валюті від 

контрагентів, які потрапили в санкційні списки; 
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- неможливість повного виконання договорів, укладених з особами, які 

потрапили в санкційні списки як за кордоном, так і в Російській 

Федерації; 

- неможливість виконання інших договорів у зв'язку з неможливістю 

отримання оплати від осіб, які потрапили в санкційні списки тощо82. 

Аналіз правової природи економічних санкцій ЄС, їхнього способу 

матеріального вираження надає можливість зробити наступні умовиводи: 

1. Економічні санкції ЄС мають системно-структурний характер, 

цільову спрямованість, чітку визначеність, часто є 

персоніфікованими, що робить максимально простим процес їхнього 

застосування. 

2. Економічні санкції ЄС спрямовані на необмежене коло осі, які 

повинні дотримуватися їх як резиденти ЄС, а також являються 

приписами прямої дії. Це зумовлює необхідність усіх суб´єктів 

цивільних правовідносин самостійно здійснювати ідентифікацію 

контрагентів перед вступом у правовідносини аби дотриматися 

режиму економічних санкцій. Підвищений моніторинг транзакцій 

зобов´язані здійснювати банківські та фінансові установи ЄС. 

3. Юридичні документи в яких фіксуються положення економічних 

санкцій ЄС мають складну та деталізовану структуру. Низка 

положень містить не вичерпний перелік тих чи інших обставин, 

наявні формулювання «тощо», що не завжди дає можливість точно 

передбачити як такі категорії будуть розтлумачені у суді.  

4. Внесення змін та доповнень до переліку та способу застосування 

економічних санкцій ЄС проводиться шляхом прийняття нових актів, 

які не дублюють і не скасовують дію попередніх, а доповнюють їх. 

Це означає, що консолідованого акту, який би повністю описував весь 

пакет економічних санкцій ЄС немає.  

                                                           
82 Самохвалов А. Международные санкции в связи с политической ситуацией. Реальные риски российских компаний // Юрист компании, 
№ 7, 2014, ст. 45. 
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5. ЄС схильний приймати рішення щодо застосування економічних 

санкцій за каскадним принципом від м´яких до більш жорстких. 

Економічний тиск на державу адресата посилюється в міру того 

наскільки остання реагує та коригує власну політику щодо питання, 

яке було підставою введення економічних санкцій. Мішенями 

економічних санкцій слугують ті сектори економіки, що 

забезпечують найбільшу дохідну наповнюваність держави-адресата 

санкцій.  

6. ЄС вводить юридичну відповідальність за недотримання режиму 

економічних санкцій, а також зобов´язує кожну державу-члена ЄС 

розробляти та впроваджувати ефективні механізми контролю за 

дотриманням санкцій.  

7. Принцип поширення дії економічних санкцій базується на 2-х 

обставинах:  

- територіальна поширеність на всіх юридичних та фізичних осіб на 

території ЄС; 

- поширення на всіх юридичних та фізичних осіб резидентів ЄС 

незалежно від місця їхньої локації. 

8. Економічні санкції ЄС передбачають винятки, що дозволяють 

адресатам санкцій в окремих випадках тимчасово або постійно бути 

звільненими від дії санкцій. 

9. Можливість перегляду економічних санкції ЄС залежить від того, чи 

введені обмежувальні заходи на виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН, чи ні. У першому випадку санкції залишаються в силі до 

скасування відповідної резолюції Ради Безпеки ООН. Якщо 

економічні санкції є односторонніми, то рішення Ради ЄС про 

введення санкцій підлягає перегляду один раз на рік. При цьому Рада 

ЄС має право в будь-який час переглянути власне рішення про 

введення санкцій (в тому числі прийняти рішення про їх скасування, 

зміну або введення додаткових обмежень). 
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1.1.3. Система застосування економічних санкцій в праві США 

Публічним апаратом США економічні санкції розглядаються як один із 

центральних інструментів економічного управління, що відповідає на іноземні 

та міжнародні виклики національної безпеки83. Так, економічні санкції 

спрямовуються на створення тиску на державу, яка створює загрозу світовій 

безпеці або власному населенні.  

Відповідно до конституційних приписів США питання регулювання 

торгівлі з іноземними державами та прийняття необхідних для цього законів 

віднесені до компетенції Конгресу США84.  Щодо питань регулювання 

санкцій, то Конгрес США делегує повноваження по введенню та скасування 

економічних санкцій президенту. Саме останній є відповідальним за 

ідентифікацію мір, що необхідно вживати аби захистити національні інтереси 

держави85.  

Фундамент нормативної бази щодо можливості введення 

обмежувальних мір по відношенню до іноземної держави США складають: 

1. Закон «Про торгівлю з ворогом» від 1917 р. 

2. Закон «Про національні надзвичайні положення» від 1976 р. 

3. Закон «Про міжнародні надзвичайні економічні положення» від 1977 

р. 

4. Закон «Про експортне адміністрування» від 1979 р.86. 

Закон «Про торгівлю з ворогом» історично був першим документом, 

який закріпив можливість публічної влади США швидко реагувати на 

торгівельні відносини із іншими державами. Даним законом передбачалась 

можливість введення обмежувальних дій як у військовий так і в мирний час. 

Зокрема, президент США мав наступні повноваження: 

                                                           
83 Hufbauer G.C. Economic Sanctions: America’s Folly // Economic Casualties: How U.S. Foreign 
Policy Undermines Trade, Growth and Liberty / Ed. by S. Singleton, D.T. Griswold. 
Washington, 1999. P. 91. 
84 Дораев М. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. — М.: Инфотропик Медиа, 2016, ст. 84. 
85 Alexander K. Economic Sanctions: Law and Public Policy. New York, 2009. P. 43. 
86 А. Муранов. Общий обзор санкций, введенных США против Российской Федерации. Санкции против РФ. Ответные меры РФ. Май, 2016 
г. http://sanctionsregulations.ru/ ст. 1. 
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- конфіскувати майно; 

- організовувати та призупиняти виробництво для цілей безпеки 

держави; 

- направляти військові формування за кордон;  

- оголошувати військове положення; 

- конфісковувати транспортні засоби; 

- здійснювати управління зв´язком; 

- визначати та регулювати діяльність приватних організацій; 

- обмежувати свободу переміщення87. 

 В 1976 р. були внесенні зміни до даного нормативного акту, якими 

повноваження президента США були значно скорочені. Обмеження, які 

вводилися цим законом частково зберігають свою дію і є чинним лише 

відносно однієї держави – Куби88. 

 Закон «Про міжнародні надзвичайні економічні положення» визначив, 

що президент США повинен консультуватися із Конгресом США щодо 

раціональності введення економічних санкцій, а також надавати звіти щодо 

такого використання, результати такого використання раз на півроку. Важливо 

відмітити, що президент США може оголосити про надзвичайне положення 

тільки при наявності зовнішніх загроз національній безпеці.  

Специфічними супровідними інструментами до економічних санкцій є: 

- дозвіл органам виконавчої влади представляти секретні докази в 

рамках закритих і односторонніх судових слухань проти осіб, 

обвинувачених у фінансуванні тероризму; 

- можливість президента США застосування конфіскації що 

знаходиться в юрисдикції США майна будь-яких іноземних осіб, 

організацій та держав, щодо яких встановлено планування, допомога 

або участь у терористичній діяльності або атаках проти США; 

                                                           
87 U.S. Senate. Report of the Special Committee on the Termination of the National Emergency (Nov. 19, 1973). 
88 Дораев М. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. — М.: Инфотропик Медиа, 2016, ст. 86. 
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- дозвіл блокування активів по незавершених розслідуваннях89. 

Окремою специфікою є те, що у разі введення санкцій президентом 

США в межах рішення Ради Безпеки ООН, то такі його рішення не 

потребують надсилання звітів Конгресу США. 

Закон «Про експортне адміністрування» визначає, що Бюро по 

промисловості та безпеці при департаменті торгівлі забезпечує захист 

національної безпеки, сприяє досягненню цілей зовнішньої політики США та 

вживає всіх заходів для запобігання товарного дефіциту. Відповідно до даного 

документу США може обмежувати експорт в потенційно недружні країни 

товари і технології, які можуть внести істотний внесок в розвиток їх 

військового потенціалу. Саме такі міри неодноразово застосовувалися в 

рамках реалізації програми введення економічних санкцій. Варто відзначити, 

що обмежувальні міри, які передбачені цим актом щодо встановлення 

обмежень на ведення торгівлі можуть бути запровадженні президентом США 

при проведенні відповідних консультацій із Конгресом США90.  

Ефективність дотримання режиму економічних санкцій США 

забезпечується існуванням жорстких механізмів відповідальності за їх 

порушення. Так, передбачена кримінальна відповідальність, а також 

можливість накладення штрафу на осіб, які не дотрималися режиму 

економічних санкцій США.  

 

1.1.3.1. Юридичний аналіз програми економічних санкцій США 

прийнятої відносно Російської Федерації 

Вираженням акту протесту США на проведення референдуму у Криму 

було введення економічних санкцій проти Російської Федерації. Так, 

Президент США підписав наступні документи: 

                                                           
89 Golumbic C.E. Leveraging the Three Core Competencies: How OFAC Licensing Optimizes Holistic Sanctions  // North Carolina Journal of 
International Law and Commercial Regulation. 2013. Vol. 38. P. 764. 
90 Дораев М. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. — М.: Инфотропик Медиа, 2016, ст. 84. 
90 Alexander K. Economic Sanctions: Law and Public Policy. New York, 2009. P. 101-105. 
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1. Указ № 13660 від 06 березня 2014 р. та Указ № 13661 від 16 березня 

2014 р., якими було оголошено надзвичайне становище в США та 

введено персональні санкції: заблоковані активи та встановлено 

заборону на в'їзд на територію США осіб, що відповідальні за участь 

у прямих чи опосередкованих діях, що підривають демократичний 

устрій в Україні, діях, що загрожують миру, безпеці, стабільності, 

суверенітету і територіальній цілісності України.91 

2. Указ № 13662 від 20 березня 2014 р., яким було введено санкції проти 

Російської Федерації у окремих секторах економіки. Агенство по 

контролю над іноземними активами США визначило, що наступні 

операції у відносинах з особами на які поширюють свою дію 

економічні санкції є забороненими: 

- всі операції щодо надання фінансування та інші операції за новими 

борговими відносинами строком більше на 30 днів або новим 

капіталом; 

- всі види діяльності, пов'язані з борговими відносинами або капіталом, 

що виникли до дати цього Указу (з поправками), що були б 

заборонені попередньою версією цього Указу. Всі інші види 

діяльності за участі даних осіб або залучення їх власності або 

інтересів у власність дозволяються, за умови, що такі заходи не 

заборонені будь-якими іншими програмами санкцій США; 

- за винятком випадків, коли інше передбачено законом, або якщо інше 

не дозволено Управлінням контролю за іноземними активами також 

забороняється: (1) будь-яка операція, що уникає або має мету 

ухилення, або викликає порушення, що містяться в Указі; і (2) будь-

яка змова, сформована для порушення будь-яких заборон в Указі.92 

3. Указ № 13685 від 19 грудня 2014 р., яким визначено заборону на 

реалізацію транзакцій (як прямих так і не прямих), що пов'язані із 

                                                           
91 А. Муранов. Общий обзор санкций, введенных США против Российской Федерации. Санкции против РФ. Ответные меры РФ. Май, 2016 
г. http://sanctionsregulations.ru/ ст. 1. 
92 Directive 1 (as amended) under Executive order 13662. Office of foreign asset control. September 12, 2014.  
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спрямуванням капіталу в Крим з боку США. Зокрема визначено, що 

наступні дії є забороненими:  

- здійснення нових інвестицій в регіон Криму з особами США, 

незалежно від місця їх перебування; 

- імпорт на територію США як прямий так і не прямий будь-яких 

товарів та послуг чи технологій з Кримського регіону України; 

- експорт, реекспорт, продаж чи постачання як пряме так і не пряме з 

США чи резидентами США з будь-якої території за межами США 

будь-яких товарів, послуг чи технологій до Кримського регіону 

України; 

- будь-яке затвердження, фінансування резидентом США, де б вона не 

була, транзакції з іноземною особою, де операція цієї іноземної особи 

забороняється цим розділом якщо вона виконується резидентом 

США або на території США; 

- будь-яке майно чи майнові інтереси, які належать чи контролюються 

особами на території США або резидентами США поза межами США 

не можуть бути предметом обігу операцій з Кримським регіоном 

України93. 

Необхідно відмітити, що Агенство по контролю над іноземними 

активами США час від часу публікує роз'яснення стосовно того, як необхідно 

тлумачити ті чи інші положення актів, які визначають економічні санкції. 

Наприклад, у одному із своїх листів Агенство по контролю над іноземними 

активами США роз'яснило, як слід тлумачити «обмежувальне правило 50%». 

Так, було зазначено, що компанії підпадають під дію економічних санкцій, 

якщо особи, які вказані в санкційних списках, володіють 50% її статутного 

капіталу в сукупності (наприклад, 2 такі особи володіють по 25%)94.   

                                                           
93 Executive Order 13685 of December 19, 2014. Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the 
Crimea Region of Ukraine. 77358 Federal Register / Vol. 79, No. 247 / Wednesday, December 24, 2014 / Presidential Documents.  
94 Entities Owned by Persons Whose Property and Interest in Property are Blocked (50% Rule). FAQs 373, 537, and 538. 
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_general.aspx#50_percent 
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Велику увагу публічна влада США приділяє програмі економічних 

санкцій направлену на забезпечення кібербезпеки. Основною причиною 

введення таких заходів стали випадки організованих з-за кордону кібератак, з 

якими компанії і державні органи США зіткнулися в останні роки95. Для того 

щоб економічні санкції були введенні, кіберактівность повинна зумовлювати 

створення суттєвої загрози національній безпеці, зовнішній політиці або 

економічній безпеці, фінансовій стабільності США і мати на меті: 

- заподіяння шкоди чи іншим чином поставлення в небезпеку 

працездатності мережі комп'ютерів, які використовуються одним або 

більше особами в секторі критичної інфраструктури; 

- створення суттєвої небезпеки роботи одного або більше осіб в секторі 

критичної інфраструктури; 

- створення істотних перебоїв в нормальній роботі мережі комп'ютерів; 

або 

- привласнення фондів або економічних ресурсів, комерційних 

секретів, персональних даних або фінансової інформації для 

отримання комерційних або конкурентних переваг або приватної 

фінансової вигоди. 

Відносно осіб, які здійснили чи намагалися здійснити кібератаки 

вводяться блокування всього майна або часток у майні, що знаходяться на 

території США, або у володінні або під контролем резидентів США. Їм 

забороняється надання гуманітарної допомоги і в'їзд на територію США96. 

Аналіз описаного вище дає змогу зробити наступні висновки: 

1. Усі акти США, які приймаються з метою введення чи розширення 

економічних санкцій є пов'язаними між собою, але не визначають 

момент у часі з якого починає діяти конкретна заборона на здійснення 

конкретних цивільних транзакцій. Це означає, що економічні санкції 

США можуть мати зворотну дію у часі.  

                                                           
95 Press Release, Statement by the President on Executive Order «Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber-
Enabled Activities» (Apr. 2, 2015). 
96 Дораев М. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. — М.: Инфотропик Медиа, 2016, ст. 103. 
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2. На відміно від актів ЄС, приписи, що стосуються економічних 

санкцій США ніяким чином не врегульовують питання арбітражу та 

арбітражних процедур, які можуть стосуватися спорів, що лежать в 

одній площині координат з економічними санкціями.  

3. Норми про введення економічних санкцій ЄС не мають 

екстериторіальної дії, натомість така дія є щодо економічних 

санкціях, що запроваджуються США. 

4. Економічні санкції ЄС запроваджуються на наднаціональному рівні, 

що часто потребує додаткових перемовин між державами-членами 

ЄС. Такий механізм зумовлює не повороткість у реакції на зміни у 

прийнятті рішень ЄС. В США введення та внесення змін до 

економічних санкцій відбувається практично в одну дію, що дозволяє 

швидко реагувати на зовнішні зміни та виклики.  

 

1.2. Механізми оскарження міжнародних економічних санкцій 

1.2.1. Оскарження міжнародних економічних санкцій в Суді 

справедливості Європейського Союзу 

Будь-які зацікавлені особи на яких поширено дію економічних санкцій 

ЄС мають право подати заявку про перегляд такого рішення до Ради ЄС або 

оспорити такі рішення у судовому порядку в Суді справедливості ЄС. Для 

наочної ілюстрації нижче будуть наведені конкретні приклади судових справ, 

де Суд справедливості ЄС приймав як позитивні, так і негативні рішення щодо 

скасування дії економічних санкцій із відповідною аргументацією власних 

рішень.  

У 2014 р. був розглянутий кейс Моалелем Іншуранс Ко Проти Ради ЄС 

(Moallem Insurance Co vs. Council of EU)97.  Справа розглядалась сьомою 

палатою Європейського суду загальної юрисдикції. За матеріалами справи 

було встановлено, що на Іран у 2010 р. з боку ЄС було накладено ряд 

                                                           
97 Judgment of The General Court (Seventh Chamber). (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted against Iran with 
the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Obligation to state reasons — Error of assessment). Moallem Insurance Co. vs. 
Council of the European Union. 10 July 2014. 
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економічних санкцій з метою впливу та зупинення останнім ядерних програм 

розробок. Іранська компанія Moallem Insurance Co опинилася в списку 

компаній на які було поширено дію економічних санкцій в силу того, що ця 

компанія надавала страхові послуги для морського флоту Ірану. Заявник 

стверджував, що дійсно окремі послуги страхування морським силам Ірану 

надає, але не є основним страховиком держави Іран у цьому секторі, до того ж 

частка його послуг є незначною. А тому компанія Moallem Insurance Co 

повинна бути виключена із списку юридичних осіб на яких поширюється дія 

економічних санкцій ЄС. При винесенні судового рішенні судді вказали, що 

Moallem Insurance Co дійсно не є основним страховиком морського флоту 

Ірану, інших будь-яких вагомих обставин, які б вказували б на необхідність 

накладення економічних санкцій на заявника в процесі розгляду справи 

встановлено не було. Тому з метою збереження принципу рівності та 

недискримінації, а також захисту права на обгрунтоване очікування Moallem 

Insurance Co на економічну кооперацію з контрагентами з ЄС, суд вказав на 

необхідність виключення компанії зі списку компаній на які поширюється дія 

економічних санкцій. 

Вищеописаний кейс свідчить про те, що навіть якщо компанія є 

резидентом держави на яку накладено міжнародні економічні санкції у зв'язку 

із таким серйозним порушенням міжнародного права як не санкціонована 

розробка та випробування ядерних технологій, зможе довести факт 

відсутності суттєвого впливу на економіку чи підтримку оборонного сектору 

держави-адресата економічних санкцій, то така компанія може бути 

виключена із списку компаній на які поширюються обмежувальні дії в 

судовому порядку.  

Іншим прикладом є судова справа, де в 2014 р. розглядався спір між 

компанією Мазен Аль Таббаа проти Ради ЄC (Mazen Al-Tabbaa vs. Council 

EU)98. Сирійська компанія Mazen Al-Tabbaa оспорювала факт включення її до 
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списку юридичних осіб на які поширюють свою дію економічні санкції. Так, 

компанія намагалась спростувати те, що вона відповідальна за репресії 

населення Сирії, на підставі того, що була діловим партнером двох осіб, 

включених до списку санкцій, а також співвласником компанії, що займається 

валютним обміном, яка, на думку Ради ЄС, «надавала підтримку політиці 

Центрального Банку Сирії». В процесі розгляду суд встановив, що компанія 

Mazen Al-Tabbaa є міноритарним акціонером, а не власником компанії, яка 

здійснювала валютний обмін і немає ніяких економічних зв'язків з особами, 

що включені до списку санкцій. За результатом розгляду спору компанія-

заявник була виключена із списку юридичних осіб, на які поширюються 

економічні санкції99.  

На наш погляд, важливо відмітити, що у  справі Mazen Al-Tabbaa vs. 

Council EU було чітко сформульовано судову позицію, що особи можуть 

оспорювати повторне включення їх в список дії санкцій, незалежно від того чи 

оспорювали вони первинний список дії міжнародних економічних санкцій, чи 

ні.   

Окремим прикладом оспорювання дії економічних санкцій є заяви, що 

подаються фізичними особами. Так, у 2014 р. розглядалась справа  Самір 

Хассан проти Ради ЄС (Samir Hassan v. Council EU)100. За матеріалами справи 

фізичній особі – Самір Хассану вдалося довести, що він немає відношення до 

сирійського публічного апарату влади, як і до ембарго на постачання зброї, 

заборону експорту обладнання, яке може бути використане для внутрішніх 

репресій, а також замороження активів і економічних ресурсів окремих 

фізичних осіб та організацій, що відповідальні за репресії у відношенні 

цивільного населення Сирії. В результаті суд встановив, що включення пана 

Самір Хассан в список осіб на яких поширюється дія санкцій є безпідставним, 

                                                           
99 Муранов. А. Примеры оспаривания санкций в суде справедливости ЕС (EUROPEAN COURT OF JUSTICE (ECJ)). Май, 2016 г. 
http://sanctionsregulations.ru/ ст. 1. 
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жодного зв'язку між діяльністю цієї фізичної особи та репресивними заходами 

в Сирії встановлено не було.  

Аналіз справи, що описана вище дає можливість стверджувати, що не 

тільки юридичні, але і фізичні особи мають правову можливість оскарження 

дії економічних санкцій ЄС. Більше того, у ряді випадків такий механізм є 

дієвим, наслідком чого є скасування дії міжнародних економічних санкцій 

відносно конкретної фізичної особи.    

На окрему увагу заслуговують справи оскарження міжнародних 

економічних санкцій ЄС, які були введенні в якості імплементації санкцій 

Ради Безпеки ООН. Наприклад, справа Яссін Абдула Каді проти Ради ЄС та 

інших (Yassin Abdullah Kadi v. Council and other) від 2013 р101. Так, з матеріалів 

справи слідує, що пан Яссін Абдула Каді був включений в список осіб, на яких 

поширюють свою дію санкції Ради Безпеки ООН після теракту 11 вересня 2011 

р. Дана особа подала позов про неправомірність імплементації ЄС списку 

санкцій ООН, вказуючи, що жодних пояснень такого включення надано не 

було. Рада Безпеки ООН вказувала на те, що підставою включення пана Яссін 

Абдула Каді у відповідний список було те, що він є афілайованою особою з 

особами, які пов'язані з Алькаїдою: він був членом правління Muwafaq 

Foundation, що здійснювала свою діяльність під керівництвом іншої 

організації, що була попередником Алькаїди; також Яссін Абдула Каді володів 

декількома компаніями в Албанії, що наймала екстремістів на посади, які 

дозволяли розпоряджатися коштами цих компаній102. Суд справедливості ЄС 

розглядаючи всі обставини справи, прийшов до висновку про необхідність 

виключити дану особу зі списку санкцій. Суд не знайшов підтвердження тих 

фактів, про які зазначалося в поясненнях Ради Безпеки ООН.  

                                                           
101 Judgment of The General Court (Grand Chamber). Appeal – Common Foreign and Security Policy (CFSP) – Restrictive measures taken against 

persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaeda network and the Taliban – Regulation (EC) No 881/2002 – Freezing of funds 
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Важливо відмітити, що у даному спорі, суд визначив власну юрисдикцію 

на те аби перевіряти законність обмежувальних мір ЄС щодо імплементації 

рішень Ради Безпеки ООН про замороження активів, як і те, що такий крок 

узгоджується із політикою Ради Безпеки ООН. Окрім того, було зафіксовано, 

що докази у такого роду спорах повинні бути індивідуальними, суворо 

визначеними та конкретними. Будь-яка причина включення тих чи інших осіб 

до списку санкцій повинна бути вагомою, суд зобов'язаний перевірити 

належність усіх обставин, що слугували підставою для застосування 

економічних санкцій відносно конкретної фізичної особи103. 

Отже, навіть якщо на особу були накладені міжнародні економічні 

санкції ЄС, що направлені на реалізацію програми санкцій Ради Безпеки ООН, 

такі обмежувальні міри можуть бути успішно оскаржені в судовому порядку 

заінтересованою особою.  

З метою ілюстрації повної картини судових спорів, що предметно 

пов'язані із оспорюванням економічних санкцій ЄС, вважаємо за необхідне 

навести приклади декількох кейсів, де суд відмовив у скасуванні дії 

економічних санкцій. Так, у справі Сіріан Лебаніз Коммершл Банк САЛ проти 

Ради ЄС (Syrian Lebanese Commercial Bank SAL v. Council)104, що розглядалась 

у 2004 р., обставини справи були наступні: активи Ліванського банку - Syrian 

Lebanese Commercial Bank SAL були заморожені, оскільки останній сприяв 

сирійському режиму, зокрема надавав можливість здійснювати фінансові 

операції. У процесі судового розгляду суд встановив, що заявник не довів, що 

він є державним банком Лівії, натомість неспростованим був факт того, що 

84,2% частки цього банку належали іншому комерційному банку Сирії. У 

резолюції судового рішення було вказано, що заявник є пов'язаною особою з 

акціонером, що прямо має відношення до сирійського режиму. Тому підстав 
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для скасування дії економічних санкцій ЄС щодо цього Syrian Lebanese 

Commercial Bank SAL знайдено не було.  

Вищеописаний кейс свідчить про те, що судді при дослідженні 

матеріалів брали до уваги не формальну сторону того, де банк зареєстрований 

та фізично знаходиться, а фак того, хто здійснює вирішальний контроль та 

визначає напрямок розвитку і операційну діяльність банку. За умови, що 

контрольний пакет акцій банку належать особам, які мають пряме відношення 

до політичного режиму проти якого введені економічні санкції ЄС, суд 

однозначно кваліфікує таку обставину як достатню для відмови у скасуванні 

дії економічних санкцій.  

У 2014 р. була розглянута справа Бушра Аль Ассад проти Ради ЄС 

(Bouchra Al Assad v. Council)105. Пані Бушра Аль Ассад – дружина президента 

Сирії вимагала скасувати персональні санкції, які були накладені на неї з боку 

Ради ЄС, а саме обмеження щодо в'їзду, транзиту через територію ЄС, 

замороження активів. Заявниця вказувала, що вона не є членом уряду і ніяким 

чином не впливає на режим та політичні рішення Сирії106. Суд у власному 

рішенні  вказав, що Бушра Аль Ассад як дружина президента особисто 

зацікавлена в усіх політичних процесах, що відбуваються в Сирії та підтримує 

їх. Суд вказав, що заявниця не навела жодних доказів того, що вона намагалась 

якимось чином вплинути на існуючий режим у Сирії, а тому підстав для 

скасування дії економічних санкцій щодо Бушра Аль Ассад встановлено не 

було. 

Аналіз спору, що описаний вище дає змогу стверджувати про дію 

презумпцію того, що найближчі родичі, члени сім'ї осіб, які впливають на 

політичні процеси держав-адресатів економічних санкцій ЄС можуть 

опинитися в списку осіб на яких поширюється дія міжнародних економічних 
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санкцій. В процесі оскарження таких санкцій заінтересована особа повинна 

довести не тільки те, що вона немає відношення до процесу прийняття 

політичних рішень, а й те, що така особа не заінтересована у підтримці такого 

політичного режиму.  

Ще одна справа НІОК проти Рада ЄС (NIOC v. Council)107 була 

розглянута у 2014 р. З метою розширення дії економічних санкцій, що були 

прийняті Радою Безпеки ООН проти Ірану в червні 2010 р., Рада ЄС прийняла 

ряд актів, що були спрямовані на обмеження діяльності (замороження активів) 

низки юридичних осіб Ірану, в тому числі компанії NIOC. Підставою такого 

рішення було те, що компанія  NIOC належала та контролювалась Іраном. 

Окрім того, за інформацією представників органів ЄС компанія NIOC 

надавала фінансову підтримку Ірану. У своїх запереченнях компанія NIOC 

стверджувала, що жодних конкретних доказів кооперації з Іраном надано не 

було. А критерій накладення санкцій з формулюванням «надання підтримки 

уряду державі Ірану» є невиправдано широким та незаконним. В 

мотивувальній частині судового рішення було зазначено, що економічні 

санкції ЄС можуть накладатись не тільки на компанії, які безпосередньо 

приймають участь у ядерній програмі Ірану108. Але й компанії які у будь-якій 

формі, навіть опосередковано, в тому числі фінансово, підтримують державу 

Іран можуть бути включені до списку юридичних осіб на яких поширюється 

дія економічних санкцій.  

 Отже, ЄС створив прозорі та чіткі механізми оскарження накладених 

міжнародних економічних санкцій для кожної зацікавленої фізичної чи 

юридичної особи чиї права зачіпаються таким санкціями. В процесах судового 

розгляду таких справ судді схильні застосовувати широкі формулювання до 

тлумачення таких категорій як «підтримка політичного режиму держави-

адресата санкцій», «зацікавлена особа у підтримці політичного режиму 

                                                           
107 Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 22 September 2016. National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) and Others v Council of the 
European Union Appeal — Restrictive measures taken against the Islamic Republic of Iran — List of persons and entities subject to the freezing 
of funds and economic resources — Implementing Regulation (EU) No 945/2012 — Legal basis — Meaning of associated entity. Case C-595/15 P. 
108 Муранов. А. Примеры оспаривания санкций в суде справедливости ЕС (EUROPEAN COURT OF JUSTICE (ECJ)). Май, 2016 г. 
http://sanctionsregulations.ru/ ст. 4. 

http://sanctionsregulations.ru/


64 
 

держави-адресата економічних санкцій». Разом з цим, є ціла низка судових 

рішень, де зацікавлені фізичні та юридичні особи доводили помилковість 

включення їх до списку осіб, на яких поширюється дія санкцій і в результаті 

такі санкції були скасовані відносно останніх.  

 

1.2.2. Оскарження міжнародних економічних санкцій у 

Європейському суді з прав людини 

Введення міжнародних економічних санкцій нерозривно пов´язане з 

обмеженням прав людини. Наприклад, заборона права на в´їзд чи транзит 

через територію певної держави зачіпає свободу пересування та свободу 

вибору місця проживання конкретної особи. Більше того, такі права як право 

на здоров´я, право на життя, можуть бути пов´язані із обмеженням права на 

переміщення у випадку, якщо, наприклад, медична допомога може бути 

надана тільки у країні, в´їзд до якої є забороненим в силу дії санкцій109. Окрім 

того, обмеження у праві пересування, як то заборона перетину певної держави 

може бути нерозривно пов´язано із правом на приватне та сімейне життя. 

Зокрема, якщо члени сім'ї постійно проживають на території держави, яка 

ввела санкції та заборонила в'їзд іншому члену сім'ї перетинати кордон такої 

держави.  

Іншим прикладом впливу на реалізацію прав людини є міжнародні 

економічні санкції, які спрямовані на замороження активів. В такий спосіб 

право власності, право на працю, що включає право на отримання коштів та 

можливість ними розпоряджатись опосередковано обмежуються.  Центр 

тяжкості цієї проблематики зміщується в бік процедурних механізмів захисту 

особи чиї права людини порушуються в силу застосування міжнародних 

економічних санкцій. Аби зацікавлена особа могла оскаржити факт того, що її 

права людини порушуються, така особа повинна мати юридичний механізм 

звернення до відповідного органу, що має компетенцію на вирішення такого 
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звернення. Проте, наприклад, Рада Безпеки ООН не є таким органом, а є 

політичним органом, що не приймає та не розглядає індивідуальні заяви. 

Юрисдикція Міжнародного суду (International Court of Justice) поширюється 

тільки на міждержавні спори110. Європейський суд з прав людини (надалі – 

«ЄСПЛ») є тим судовим органом, який може розглянути заяву заінтересованої 

особи щодо скасування дії економічних санкцій, за умови, що в такій заяві 

буде пояснення в чому виражається зв'язок між порушенням прав людини та 

дією економічних санкцій.  

Юрисдикція ЄСПЛ поширюється на всі держави-учасниці Ради Європи, 

які ратифікували Європейську конвенцію з прав людини 1950 р. Важливо 

відмітити, що членами є виключно держави, а не будь-які державні утворення, 

тобто ЄС не є окремим  членом.  

У ст. ст. 32-34 Європейської конвенції з прав людини визначено, що в 

ЄСПЛ можуть бути розглянуті скарги приватних осіб; скарги, що пов´язані із 

міждержавними спорами; спори, що пов´язані із тлумаченням та 

застосуванням Європейської конвенції з прав людини. Щодо міждержавних 

спорів, то такі випадки є досить нечастими. Одна держава може бути 

ініціатором початку розгляду спору проти іншої держави в ЄСПЛ, якщо вона 

вважає, що інша держава порушує права, які закріплені в Європейській 

конвенції з прав людини. Всього біля 20-ти випадків міждержавних спорів в 

ЄСПЛ було зафіксовано за весь час існування цього судового органу111.     

В силу того, що безпосередньо ЄС, як міждержавне утворення не є 

суб´єктом, що може бути стороною у процесі справи в ЄСПЛ, то і акти, 

прийняті в рамках ЄС, не можуть бути безпосереднім предметом оскарження 

в ЄСПЛ112. Проблема полягає в тому, що рішення про застосування санкцій 

ЄС фіксує у регламентах, які є актами прямої дії, а тому не потребують 

додаткової імплементації в норми національного законодавства держав-

                                                           
110 Art. 14 ICCPR; Art. 6 ECHR; Art. 25 ACHR (American Convention on Human Rights, 22 November 1969). 
111 European Court of Human Rights. Inter-States applications. 31/08/2018. 
https://www.echr.coe.int/Documents/InterStates_applications_ENG.pdf 
112 А. Муранов. Механизм оспаривания санкций в Европейском суде по правам человека. Май, 2016 г. http://sanctionsregulations.ru/ ст. 
2. 

http://sanctionsregulations.ru/


66 
 

учасниць ЄС. Наприклад, у ст. 14 Регламенту № 833/2014 від 31 липня 2014 р., 

яким були введені економічні санкції проти Російської Федерації зафіксовано: 

«Цей Регламент є повністю обов´язковим і підлягає безпосередньому 

виконанню у всіх державах-членах». Це означає, шо ці санкції діють 

безпосередньо.  

За таких обставин, єдиним можливим варіантом ініціювання 

міждержавного спору в рамках ЄСПЛ є оспорювання дій окремої держави-

члена ЄС, якщо такі дії суперечать положенням Європейській конвенції з прав 

людини і протоколів до неї113. 

Більше того, в окремій думці суддя ЄСПЛ (Concurring Opinion Of Judge 

Malinverni) вказав, що в наші дні не можна стверджувати, що зобов'язання 

держав в області прав людини зникають в тому випадку, коли держава, замість 

того, щоб діяти самостійно, вирішує співпрацювати в рамках міжнародних 

організацій, довіривши їм ряд повноважень, які вони самі встановлюють114. Ця 

ж позиція була розвинена у справі Меттьюз проти Сполученого Королівства 

(Matthews v. The United Kingdom, Application No. 24833/94). Так, спір був 

пов´язаний навколо ситуації виборів в Європейський Парламент, до цих 

виборів не був допущений житель Гібралтару, оскільки Великобританія не 

могла прийняти відповідне рішення без отримання згоди всіх членів-держав 

ЄС. За наслідками розгляду цього спору ЄСПЛ вказав, що неоспорюваним 

фактом є те, що законодавство, яке витікає із діяльності ЄС, має такий же 

вплив на населення Гібралтару, як і законодавство, що є внутрішнім 

національним. В цьому аспекті немає різниці між законодавством ЄС та 

внутрішньодержавним законодавством, а тому розумні причини, по яким 

Сполучене Королівство не повинно забезпечувати права, що закріплені в ст. 3. 
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Протоколу № 1 Європейської конвенції з прав людини у відношенні до 

законодавства ЄС – відсутні115.   

Отже, ЄСПЛ вказав, що виконання державою обов´язку в рамках 

міждержавних організацій не означає, що такі держави можуть бути звільнені 

від обов´язку виконання приписів Європейської конвенції з прав людини.   

Окремо слід розглянути можливість подачі індивідуальних заяв до 

ЄСПЛ з вимогами про оскарження дії економічних санкцій. Відповідно до ст. 

34 Європейської конвенції з прав людини, будь-яка особа, яка вважає, що одна 

із держав порушує її права, що гарантовані Європейською конвенцією з прав 

людини та протоколами до неї, може звернутись до ЄСПЛ за захистом своїх 

порушених прав. Слід відзначити, що умовою звернення до ЄСПЛ є 

вичерпання всіх національних засобів захисту або доведення того факту, що 

національні засоби захисту не були вичерпані в силу їхньої неефективності.  

При спробі оскарження дії економічних санкцій в ЄСПЛ предметною 

вимогою може виступати те, що економічні санкції, зокрема замороження 

активів, не узгоджуються із п .1 ст. 1 Протоколу № 1 Європейської конвенції з 

прав людини, де зафіксовано, що кожна фізична або юридична особа мають 

право на повагу своєї власності. Ніхто не може бути позбавлений свого майна 

інакше аніж в інтересах суспільства і на умовах, що передбачені законом та 

загальними принципами міжнародного права.  

Для наочної ілюстрації того, як фізичні особи можуть ефективно 

оскаржити дію економічних санкцій в ЄСПЛ пропонується короткий огляд 

наступних кейсів.   

У справі Нада проти Швейцарії (Nada v. Switzerland, Application No. 

10593/08), ЄСПЛ вказав, що відповідно до ст. 1 Європейської конвенції з прав 

людини Договірна Сторона несе відповідальність за будь-які дії та 

бездіяльність своїх органів, незалежно від того, чи було це викликано 

застосуванням національного права чи необхідністю дотримання міжнародно-
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правової норми116. Так, за матеріалами справи Швейцарія вела заборону в'їзду 

та транзиту щодо пана Юсефа Мустафа Нада - громадянина Італії та Єгипту, в 

силу включення його в 2001 р. до списку фізичних та юридичних осіб, які, 

ймовірно, пов'язані з Усами бен Ладеном та Аль- Каїдою. Санкція була 

розроблена Комітетом Ради Безпеки ООН та прийнята на національному рівні 

Швейцарії. Пан Нада проживав в італійському поселені, яке оточено 

швейцарською територією, і тому останньому було унеможливлено залишити 

свою громаду. Швейцарський федеральний суд визнав, що таке обмеження є 

рівнозначним домашньому арешту. Імовірні зв'язки пана Нади з тероризмом 

не були підтверджені під час розслідування італійської та швейцарської влади. 

У своєму зверненні до ЄСПЛ у 2008 р. заявник стверджував, що заборона 

в´їзду та транзиту порушила його права на свободу; повагу до приватного і 

сімейного життя, честі та репутації; свободу віросповідання, всупереч статтям 

3, 5, 8 та 9 Європейської конвенції з прав людини. Заявник стверджував, що 

заборона перешкоджала йому отримувати необхідну медичну допомогу та 

зустрічатися з його адвокатами. У 2008 р. Комітет з санкцій Ради Безпеки ООН 

відхилив запит Італії про те, щоб ім'я пана Нади було виключено зі списку, 

ймовірно, без попереднього надання йому можливості бути заслуханим. У 

2009 р., після запиту США, ім'я заявника було остаточно виключено зі списку, 

а швейцарський реєстр був відповідно змінений. ЄСПЛ у власному рішенні 

вказав, що по факту відбулося порушення ст. 8 Європейської конвенції з прав 

людини, згідно з якою заходи, що перешкоджають заявнику залишити 

територію італійського поселення не менше шести років ускладнили 

можливість заявником здійснювати своє право на підтримку контакту з його 

друзями та родиною, що живуть за межами Італії і встановив, що таке 

обмеження є невиправданим. ЄСПЛ дійшов висновку, що заборона на поїздки 

була непропорційною для своєї законної мети, оскільки Швейцарія та Італія 

не змогли обґрунтувати звинувачення пана Нади про зв'язок з тероризмом та з 
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огляду на його медичні недуги заявник має об´єктивну необхідність у виїзді з 

італійського поселення. Більше того, ЄСПЛ вказав, що Швейцарія не вжила 

ніяких заходів аби адаптувати режим санкцій до індивідуальних потреб 

заявника.  

Отже, описаний вище кейс свідчить про те, що ЄСПЛ може бути 

ефективним інструментом у оскарженні дії режиму санкцій по відношенню до 

фізичних осіб. У таких спорах фокус уваги ЄСПЛ наводиться не на сам факт 

правомірності введення в дію санкцій, а на спосіб їх реалізації та дотримання 

принципу пропорційності обмежувальних заходів та індивідуальної ситуації 

фізичної особи до якої застосовуються санкції.  

На окрему увагу заслуговує справа Аль-Дулімі та Монтана Менеджмент 

Інк проти Швейцарії (Al-Dulimi and Montana Management Inc v Switzerland 

Application no. 5809/08)117. За матеріалами справи заявник за даними Ради 

Безпеки ООН, був керівником фінансів іракських спецслужб під режимом 

Садама Хуссейна. Другим заявником у цьому рішенні була корпорація 

Montana Management Inc, пан Аль-Дулімі - її керуючий директор. Після 

вторгнення Іраку в Кувейт в 1990 р. Рада Безпеки ООН прийняла резолюції 

для держав-членів ООН та держав, які не є членами Ради, застосувати загальне 

ембарго проти Іраку. У результаті цього Швейцарська федеральна рада 

прийняла постанову, яка передбачала економічні заходи проти Республіки 

Ірак. Заявники стверджували, що з тих пір їх активи в Швейцарії залишалися 

замороженими. У 2004 р. Комітет з санкцій додав двох заявників до переліку, 

а Федеральна Рада прийняла постанову про конфіскацію заморожених 

іракських активів, економічних ресурсів та їх передачу в Фонд розвитку Іраку. 

Заявники намагалися вилучити свої імена зі списку санкцій, закликаючи 

Федеральний департамент з економічних питань Швейцарії призупинити 

процедуру конфіскації щодо своїх активів, у травні 2006 р. Федеральний 

департамент з економічних питань ухвалив рішення про конфіскацію активів 
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заявників. Федеральний департамент зауважив, що імена заявників 

перебували в списку Комітету з санкцій, і що Швейцарія була пов'язана 

резолюціями Ради Безпеки ООН. Федеральний департамент зазначив, що він 

може лише видалити ім'я, якщо відповідне рішення було прийняте Комітетом 

з санкцій. 

У грудні 2006 р. Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволила 

вилучити імена з переліку Комітету з санкцій. Заявники подали окремі 

адміністративні апеляційні скарги до Федерального суду проти рішень 

Федерального департаменту та вимагали їх анулювання. Велика палата ЄСПЛ 

зазначила, що санкції, введені Радою Безпеки ООН, можуть мати надзвичайно 

серйозні наслідки для тих, кого це торкнулося, насправді настільки суворі, що 

вони не можуть бути здійснені без надання права на належний розгляд. Це ще 

більш важливо з переліком посвідчень на імена, оскільки вони зазвичай 

складаються в умовах міжнародних криз і засновані на джерелах, які не завжди 

точні. 

Велика палата визнала, що резолюції ООН не містять чіткої редакції, яка 

виключає можливість судового нагляду. Тому це завжди слід розуміти як 

повноваження державних судів здійснювати перевірку, щоб уникнути сваволі. 

Тому ЄСПЛ повинен враховувати характер та цілі заходів, передбачених 

резолюціями ООН, для того, щоб оцінити та досягти справедливого балансу 

між необхідністю забезпечення поваги прав людини та необхідності захисту 

міжнародного миру та безпеки. У справах, що стосуються рішення додати 

особу до переліку або відмови у вилученні її зі списку дії санкцій, державні 

суди повинні мати можливість отримати достатньо точні відомості для того, 

щоб здійснити необхідний контроль. Рада Безпеки ООН зобов'язана 

виконувати свої завдання, повністю поважаючи права людини, і це не може 

сприймати як таке, що перешкоджає будь-якій юридичній перевірці. Отже, 

існує презумпція того, що Рада Безпеки ООН не має наміру вводити державам-

членам будь-які зобов'язання порушувати основні принципи прав людини. 
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ЄСПЛ повинен тлумачити санкції таким чином, щоб забезпечити системне 

узгодження з дотриманням прав людини. 

ЄСПЛ встановив, що заявникам не було надано можливість подати до 

суду докази для того, щоб показати, що їхнє включення до списку санкцій є 

помилковим. Той факт, що ця можливість не була надана, означало, що 

сутність права заявників на доступ до суду була порушена, яка передбачає 

право на справедливий судовий розгляд безпристрасним судом. 

Таким чином, дане рішення розкриває проблему тлумачення ЄСПЛ 

питань, які в державах мають зв´язок із тлумаченням резолюцій ООН та 

міжнародних прав людини. В цілому, звернення до ЄСПЛ пов'язано з досить 

високими ризиками і складнощами для заявників, які бажають оскаржити дію 

санкцій, до яких можна віднести значні часові витрати на розгляд спору, 

складність доведення факту того, що дії конкретної держави щодо 

впровадження чи дотримання режиму санкцій були непропорційними та 

невиправданими по відношенню до індивідуальної ситуації заявника – 

адресата санкцій.  

У разі прийняття економічних санкцій ЄС, факт звернення оскарження 

таких економічних санкцій до Суду справедливості ЄС ніяким чином не 

позбавляє цього ж заявника паралельно звернутись до ЄСПЛ з вимогами  про 

оскарження таких економічних санкцій. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОНЯТТЯ, ВИДИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ В 

МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

2.1. Історія виникнення та розвиток концепції застереження про 

публічний порядок 

Будь-який аналіз питання шляхом застосування історичного методу має 

на меті не просто встановити хронологію подій, еволюцію досліджуваної 

проблематики, а містить конкретну практичну спрямованість. Звернення до 

минулого спонукає стремління дослідження майбутнього, дослідження історії 

певної категорії дозволяє шляхом вивчення передуючих стадій зрозуміти 

сьогоднішній стан справ та прогнозувати наступні варіанти розвитку 

досліджуваної категорії.118 Ідея публічного порядку являє собою одну з 

найбільш давніх, гнучких, езотеричних теорій в системі колізійного права.119 

Не дивлячись на існування даного концепту вже протягом декількох століть, 

він до цих пір викликає неоднозначні оцінки, а способи законодавчої фіксації 

та регулювання в різних системах правах різняться. Тому аналіз даного 

інструменту права через призму історичного та компаративістського методів 

має вагоме значення як для теорії, так і для практики міжнародного приватного 

права України. 

Практично неможливо точно визначити момент та територіальний 

простір виникнення концепції публічного порядку.120 Ю. Багатіна стверджує, 

що застереження про публічний порядок один з найстаріших інститутів права. 

Він існував ще в Древньому Єгипті та Індії. А звичне оформлення 

застереження про публічний порядок як інститут міжнародного права отримав 

в ІІ-ІІІ ст. римського права. Підтвердженням цього, на думку цієї ж авторки є 

те, що, наприклад, у одному із спорів римський суддя прямо застосував 

                                                           
118 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. Минск. 2003. С. 78. 
119 Knight W.S.W. "Public Policy In English Law" 38 L.Q.R. 1922. P. 207. 
120 Mansoor. Z. Public Policy and Good Morals: A Comparative Study in English and Dutch Contract Law [Groningen]: University of Groningen. 
2016. p. 19. URL: http://www.rug.nl/research/portal/files/30394450/Complete_thesis.pdf (Last accessed: 30.01.2018). 

http://www.rug.nl/research/portal/files/30394450/Complete_thesis.pdf
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застереження про публічний порядок: при розгляді майнового спору, що 

випливав із сімейних відносин, суддя змушений був відмовити у визнанні 

єгипетського закону (папірусу II ст.), оскільки останній суперечив уявленням 

римлян про розмір і юридичний статус приданого.121 Слід констатувати, що 

твердження Ю. Богатіни про існування публічного порядку у ІІ-ІІІ ст. не 

знайшло свого підтвердження у жодному з іноземних досліджень концепції 

публічного порядку, які аналізувались при написанні цієї роботи. Ми схильні 

стверджувати, що розуміння необхідності захисту права однієї території від 

потенційно не бажаного впливу права іншої території існували у давніх 

державах Єгипту, Вавилону, Риму. Проте реальних доказів, що прототип 

механізму застереження про публічний порядок був сформований в той час 

немає.  

 

2.1.1. Генезис застереження про публічний порядок в 

континентальній системі права 

З XIIІ ст. європейські юристи – глосссатори та постглоссатори 

задавались питанням, як і коли необхідно застосовувати право інших міст, як 

вирішувати конфлікт між римським (універсальним) та міським (статутним, 

локальним) правом.122 Безперервний та стрімкий прогрес міжнародної торгівлі 

створював жорсткий пресинг на юридичну спільноту XIV-XV ст. у процесі 

пошуку шляхів прийнятного застосування законодавства однієї держави на 

території іншої та вирішення усіх проблем, що витікали з цих відносин. 

Першою та досить несміливою ідеєю цього періоду було те, що у деяких 

випадках держава може та повинна допускати застосування іноземного закону 

на своїй території для інтенсифікації міжнародного торгового обороту. 

Припускалося, що ряд законів можуть нести у собі екстра-територіальний 

характер та зберігати свою дію на землях іноземної держави. Проте 

конкретних алгоритмів дій, як і пояснень чому та при яких конкретних 

                                                           
121 Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: теоретические проблемы и современная практика. 

Москва “Статут”, 2010. Ст. 5. 
122 Yntema H.E. The Historic Bases of Private International Law // American Journal of Comparative Law. Vol. 2. 1953. 
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обставинах одна суверенна держава повинна допускати застосовування 

іноземного права іншої держави – не було.123 Боротьба нідерландських 

провінцій від іспанського панування вилилась у тріумф прогресивної торгівлі, 

віротерпимості, перемоги національного над місцевим. Як результат, у кінці 

XVI ст. нідерландські провінції отримали незалежність і об’єднались в 

федерацію. Об'єднані Нідерланди складались із провінцій, кожна із яких мала 

свою правову систему, в силу цього виникла необхідність пошуку вирішення 

питання колізії законів.124 В процесі даного пошуку була сформульована 

доктрина міжнародної ввічливості, що використовувалася судами при 

вирішенні спорів, пов’язаних з іноземним правопорядком.125  

Павел Вут стверджував, що держава зобов’язана застосовувати в 

окремих випадках іноземне право, яке кореспондується із правом вимоги, аби 

в подібних ситуаціях за кордоном застосовувалося його власне право. Так, 

нідерландець заявляв, що жоден статут незалежно від його предмету не 

розповсюджується прямо чи опосередковано поза територією його носія… 

коли народ бажає проявити ввічливість по відношенню до сусіднього народу і 

це не представляється проблематичним, статути можуть мати силу 

екстериторіальну, де вони були видані.126 Таким чином був сформований 

перший фундаментальний постулат теорії міжнародної ввічливості. Сьогодні 

дана концепція нерозривно пов´язується з іменем Ульріха Губера (Ulricus 

Huber), хоча останній визначив саму дефініцію «comitas gentium», а не її ідею. 

У. Губер сформулював три аксіоми, якими слід керуватись у випадку колізії 

законів та котрі формують правову основу колізійних норм: 

 І-й принцип - закони держави поширюють свою дію на всіх 

підданих, що знаходяться на її території. Але такі закони діють 

                                                           
123 Горда Ю. Формування та легалізація застереження про публічний порядок у системі колізійного права // XIІI Міжнародна студентсько-
аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 25-27 квітня 2014 року. Тези 

доповідей. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2014. – С. 43-45. 
124 Гетьман-Павлова И.В. Понятие «вежливость» в коллизионной доктрине Ульрика Губера // Право. Журнал Высшей школы экономики. 
№ 1. 2013. С. 41.  
125 Donald Earl Childress. Comity as Conflict: Resituating International Comity as Conflict of Laws. 1995. URL: 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q (Last accessed: 22.01.2014). 
126 Kalensky P. Trends of Private International Law. Prague, 1971. URL: http://books.google.com/ (Last accessed: 15.03.2015). 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q
http://books.google.com/
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тільки в межах юрисдикції цієї держави, за її межами вони не 

мають жодної сили.  

 ІІ-й принцип - всі особи, що перебувають на території певної 

держави, підпорядковуються законам цієї держави. Незалежно від 

того, проживають вони на даній території постійно чи тимчасово, 

всі вони являються суб’єктами даної держави і вважаються їй 

підпорядкованими (принцип «тимчасового підпорядкування»). 

 ІІІ-й принцип - суверени інших держав, виходячи з принципу 

ввічливості, взаємоповаги, взаємності діють таким чином, що 

права, набуті в межах однієї держави, зберігають свою силу і 

визнаються повсюди, якщо це не приносить шкоду владі чи праву 

іншого суверена і його громадянам (в тому числі правам і 

інтересам держави перебування).127  

Аналіз третього принципу У. Губера дає підстави стверджувати, що 

автор окреслив межі, котрі не може переступити жодна держава, визнаючи на 

своїй території права, що виникли по іноземному праву: «Іноземному праву 

надається сила, за умови, що ніякої шкоди це не наносить суверенітету чи 

правам громадянам, що являється основою всього питання». Закони іноземної 

держави можуть бути визнані тільки тоді і в тій мірі, «якщо вони не 

викликають упередження влади, не порушують права та інтереси влади 

країни-перебування». Дана теза являє собою формулювання застереження про 

публічний порядок в його негативному варіанті. Тобто, в ХVІІ ст. У. Губер 

закріпив поняття застереження про публічний порядок в сучасному його 

розумінні.128 Елементи концепції публічного порядку зустрічаються в роботах 

інших дослідників XIII-XVII ст. проте в доктрині колізійного права У. Губер 

був першим, хто запропонував настільки чітке формулювання цього 

застереження.129 Дж. Сторі (J. Story) коментуючи ідеї Губера писав: 

                                                           
127 Гетьман-Павлова И.В. Понятие «вежливость» в коллизионной доктрине Ульрика Губера // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2013. № 1. С. 48. 
128 Raape L. Deutsches Internationales Priratrecht. Berlin, 1938. URL: http://books.google.com/ (Last accessed: 21.04.2015). 
129 Гетьман-Павлова И.В. Там же C. 54. 

http://books.google.com/
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«…безспірним обов'язком кожної нації є обов'язок дбати про своїх громадян, 

захищати їх від шкоди, яка може бути завдана впливом іноземного права, що 

протирічить державним інтересам і суспільному устрою».130 Американець Дж. 

Сторі продовжував: «Жодна держава не може прийняти концепцію, за якою б 

її власний фундаментальний порядок був усунутий на користь застосування 

фундаментального порядку іншої держави. Більше того, держава не може 

жертвувати власними інтересами задля інтересів іншої держави або 

застосовувати доктрину, що з моральної чи політичної точки зору є 

несумісною з її власною безпекою, добробутом чи сумлінним розумінням 

справедливості».131  

 Будучи позитивістом, засновник теорії публічного порядку не 

намагався її ідеалізувати та доводив доцільність існування цього концепту 

виключно з прагматичних позицій. У. Губер наголошував, що міжнародна 

ввічливість виправдана тільки до моменту поки це приносить певний зиск. 

Будь-який союз, об´єднання, домовленість виникають в силу необхідності 

учасників цих відносин та спрямованні виключно на досягнення певної 

вигоди. Принцип отримання вигоди має раціональність і в ситуації коли 

застосування іноземного закону може нанести шкоду інтересам суспільства. 

Кожна держава не тільки в праві, але і зобов’язане зберегти недоторканність 

свого суверенітету через механізм дії застереження про публічний порядок.132 

У. Губер відкрито руйнував ілюзії того, що міжнародні відносини 

базуються на високих принципах миру, безпеки, справедливості та прав 

людини, а наголошував на отриманні практичної користі від цих відносин. 

Чимало авторів критикували нідерландця за подібні заяви, але навіть сьогодні 

об’єктивно важко заперечити твердій позиції У. Губера. Більше того, 

проаналізувавши історичний ракурс розвитку колізійного права, стає 

                                                           
130 Story J. Commentaries on the Conflict of Laws, Foreign and Domestic.1865. P. 385. URL: 
https://books.google.com.ua/books?id=mqYNAAAAYAAJ&pg=PA50&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q (Last accessed: 

19.01.2018). 
131 Quote by Dolinger. J. Recueil des cours, Vol. 283. 2000. pp. 276-277. 
132 Ulrici Huberi Praelectionum Juris Civilis. Pars Altera. Liber I. Titulus III. Leipzig, 1707. Цит. по: Laurent F. Droit Civil International. 

https://books.google.com.ua/books?id=mqYNAAAAYAAJ&pg=PA50&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q
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очевидно, що створення його норм формувалося через практичну доцільність 

та, в першу чергу, задоволення інтересів комерсантів.  

Формальна фіксація перших класичних дефініцій застереження про 

публічний порядок пов'язується з наступними кодексами та конвенціями. 

Кодекс Наполеона містив 2 статті, які стосувались застереження про 

публічний порядок. Так, в ст. 3 Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

визначалося: «Закони, що стосуються благоустрою (police) та безпеки, 

обов'язкові для всіх, хто проживає на території (Франції). Ст. 6 цього ж 

кодексу проголошувала: «Не допускається порушення приватними угодами 

права, що стосується публічного порядку та доброї моралі».133 

Ст. 12 Цивільного кодексу Італії від 25 червня 1856 р. містила наступне 

формулювання застереження про публічний порядок: «Незалежно від 

положень попередніх статей, право чи судові рішення іноземних держав, як і 

приватні контракти в жодному разі не можуть відходити від обмежувальних 

положень Королівства щодо осіб, майна чи актів, або права, яке у будь-який 

спосіб суперечить публічному порядку чи нормам моралі».  

Однією із перших міжнародних конвенцій, де було закріплено 

положення щодо застереження про публічний порядок була ст. 4 Додаткового 

протоколу до Конвенції Монтовідео від 1889 р.: «Право іноземних держав 

ніколи не може бути застосоване проти політичних інститутів, всупереч 

публічному порядку або звичаїв, що діють у місці юрисдикції вирішення 

спору».134 

Описане вище доводить, що ідеї про застереження про публічний 

порядок висловлені У. Губером отримали матеріальне вираження у 

законодавствах різних держав на пачку 1800-х років.  

  

2.1.2. Розвиток  застереження про публічний порядок в англо-

саксонській системі права 

                                                           
133 Max Habicht. The Application of Soviet Laws and the Exception of Public Order. The American Journal of International Law. Vol. 21. No 2. 

Apr. 1927. p. 240. 
134 Max Habicht. The same. p. 242. 
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Ідеї У. Губера у Великобританію принесли шотландські студенти-

юристи, що навчалися в університетах Нідерландів.135 Якщо у 

континентальній системі права концепція публічного порядку розвивалася 

складним шляхом висунення теоретичних обґрунтувань, доцільності її 

існування та критичних зауважень таких ідей, то інша ситуація складалася в 

системі загального права. Так, класично для Великобританії концепція 

застереження про публічний порядок еволюціонувала шляхом тлумачення 

суддями даного механізму права, що були викладені в судових прецедентах. 

Сам сенс концепту публічного порядку в Англії був представлений у XV ст.136 

А вже у XVII ст. ідея публічного порядку набула контекстуального значення, 

яке є актуальним і сьогодні: надання суду можливості відмовити у 

застосуванні іноземного права чи визнанні судового рішення, що порушує 

публічний порядок.137  

У XVIII ст. концепція публічного порядку була зафіксована як окрема 

доктрина у кейсі Мітчел проти Рейнолдс (Mitchel v. Reynolds. 1711), ідея про 

те, що суди не даватимуть сили договорам, які завдають шкоду публічним 

інтересам стала досить явною. Лорд Мансфілд (Lord Mansfield) застосував 

принцип У. Губера в рішенні по колізійному питанню.138 В справі Холман 

проти Джонсон (Holman v. Johnson. 1775) цей же лорд вказав: «теорія створена 

У. Губером, заснована на здоровому глузді і на загальних принципах 

справедливості. Я повністю згоден з нею».139 Тобто саме в цей період часу 

доктрина публічного порядку зайняла своє перманентне місце як інструмент 

права. В цей же час англійські суди у прецедентах намагалися визначити певні 

категорії, які б встановлювали рамки застосування ідеї публічного порядку. 

Так, загальну лінію відношення англійських суддів до концепту публічного 

                                                           
135 Гетьман-Павлова И.В. Понятие «вежливость» в коллизионной доктрине Ульрика Губера // Право. Журнал Высшей школы экономики 

№ 1. 2013.  С. 43. 
136 Knight WSM. Public Policy in English Law, 38 L.Q. REV. 207. 1922. P. 207. 
137 Murphy K. The Traditional View of Public Policy and Ordre Public in Private International Law. Georgia journal of international and 

comparative law. Vol. 11. No 3. 1981.  P. 592. 
138 Davies L. The Influence of Huber's De Conflictu Legum on English Private International Law // British Yearbook of International Law. Vol. 

18. 1937. 
139 Dodge W.S. International Comity in American Courts. The Columbia Law Review. 2015.  URL: http://www.asil.org/files/dodge.pdf (Last 
accessed: 07.03.2016). 

http://www.asil.org/files/dodge.pdf
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порядку можна проілюструвати словами судді Хессе (Jesse' M.R.) у справі 

Прінтінг енд Нумерікал Реджістрі Ко проти Сампсон (Printing & Numerical 

Registry Co. v. Sampson): «Не варто забувати, що суд не повинен довільно та 

надто широко тлумачити норми, які вказують, що договір є недійсним в силу 

порушення публічного порядку. Кожен, хто досяг відповідного віку та розуміє 

характер своїх дій наділений повною свободою щодо укладення договорів. 

Якщо такі договори уже укладенні, то їх дотримання та виконання має бути 

священним принципом для судів».140 Тобто тлумачення публічного порядку не 

повинно підривати та плюндрувати ідею свободи договору. 

Аморфність як головна ознака публічного порядку, схильність судів до 

зловживання та надто широкого тлумачення ідеї публічного порядку було 

визнано юридичною спільнотою практично відразу, як даний інститут права 

активно почав використовуватись судами.141 Так, лорд Буроу (Lord Burrough) 

ще в 1824 р. заявляв: «Я висловлюю твердий протест проти публічного 

порядку. Це надто непередбачуваний кінь, якого осідлавши одного разу ти 

ніколи не знаєш де приземлишся наступного».142 Апелюючи до даного 

твердження лорд Деннінг (Lord Denning) більше аніж через 100 років у справі 

Ендербі Таун Футбол Клаб Проти Футбол Ассн ЛТД (Enderby Town Football 

Club v. Football Assn. Ltd. 1971) відповів: «Непокірний кінь, якщо у сідлі 

знаходиться вправний вершник може бути контрольованим. Він може 

перестрибувати перешкоди, може навіть долати правові фікції та 

приземлятись на сторону справедливості. Більше того, він навіть може 

визнавати певну умову недійсною, навіть якщо вона закріплена у договорі».143 

Спонукання до стриманого застосування концепції застереження про 

публічний порядок зустрічаються і в англо-американській юридичній 

літературі.144 Тому в XIX ст. англійські суди вживали усіх можливих заходів 

                                                           
140 Kain B. and Yoshida. D.T. The same.  
141 Winfield P. Public Policy in the English Common Law, 42 HARV. L. REV. 76. 1929. 
142 Richardson v. Mellish. 130 Eng. Rep. 294, 303. Ex. 1824. 
143 Enderby Town Football Club v. Football Assn. Ltd. (1970), [1971] Ch. 591 (Eng. C.A.) at 606-607. URL: 
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Enderby%20Town%20Football%20Club%20Ltd%20v%20The%20Football%20Association%20Lt

d (Last accessed: 18.06.2015). 
144 Paulsen & Sovern. "Public Policy" in the Conflict of Laws, 56 COLUM. L. REV. (1956). P. 974. URL: 
http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2684&context=law_lawreview (Last accessed:  04.01.2018). 

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Enderby%20Town%20Football%20Club%20Ltd%20v%20The%20Football%20Association%20Ltd
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аби не допустити надто широкого тлумачення публічного порядку. Остаточне 

сприйняття англійським правом цієї концепції було відображено у кейсі 

Егертон проти Іарл оф Браунлоу (Egerton v. Earl of Brownlow. 1851). Так, 

більшість суддів з Палати Лордів не підтримали позицію 9 із 11 суддів нижчих 

інстанцій з приводу того, що обов’язковою умовою отримання великого 

заміського помістя має бути наявність аристократичного титулу, оскільки таке 

положення суперечить публічному порядку. Лорд Труро (Lord Truro) 

стверджував: «Правила публічного порядку дуже невизначені і слизькі аби 

бути надійним інструментом у практичному застосуванні суддями. Разом з 

цим, немає жодної невизначеності у тому правилі, що закон не стоїть на 

позиції захисту власності і договорів, які мають тенденцію до нанесення 

згубного впливу публічному благу. Без сумніву, час від часу буде важко 

визначити чи необхідно застосовувати концепцію та принцип захисту 

публічного порядку. Але ж окрім цього принципу існує ще ціла низка 

інститутів, які зумовлюють ряд труднощів при застосуванні. Тим не менш, сам 

принцип захисту публічного порядку є необхідним для будь-якої держави, що 

у своїй діяльності керується правом».145 

Як і будь-який новий інститут права, ідея публічного порядку 

потребувала часу аби знайти своє перманентне місце застосування. Так, на 

початку XX ст. лорд Халсбурі (Lord Halsbury) у справі Дженсон проти 

Дріефонтейн Консолідагейтід Майнс ЛТД (Janson v Driefontein Consolidagated 

Mines LTD. 1902) відкинув можливість будь-якого вільного тлумачення 

публічного порядку судом зауваживши: «Однієї заяви про порушення 

договором публічного порядку є явно недостатнім аргументом. Потрібно 

продемонструвати та довести, що правочин належить до класу договорів, що 

законом віднесені до числа таких, які порушують публічний порядок. Договір 

може порушувати публічний порядок, якщо він обмежує правила торгівлі, 

обмежує право і порядок одруження, або заснований на аморальних засадах, 

                                                           
145 Kain B. and Yoshida. D.T. The doctrine of public policy in Canadian contract law. n Hon. Todd L. Archibald and Hon. Randall Scott Echlin, 
eds., Annual Review of Civil Litigation, 2007. URL:https://www.mccarthy.ca/lawyer_detail.aspx?id=4621 (Last accessed: 18.06.2015). 
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або спрямований на допомогу ворогам Короля або інші види операцій, які 

засуджуються загальним правом або забороняються ним. Суд не може винайти 

новий вид публічного порядку, ідея публічного порядку повинна тлумачитись 

як закрита, вичерпна категорія. Більше того, даний механізм повинен бути 

застосований тільки у випадку очевидного порушення публічного порядку і не 

повинен залежати від суб’єктивного тлумачення кількох суддів. Один із 

основоположних принципів права яким повинен керуватися суд при 

вирішення спору це урахування публічного інтересу і публічного порядку. У 

зв’язку з цим є очевидним, що сторони зобов’язані виконувати свої 

зобов’язання за договором. Але публічний порядок у вузькому сенсі означає, 

що публічний інтерес вимагає від суду, в першу чергу, брати до уваги саме їх 

і відмовляти у виконанні договірних зобов’язань. Публічний порядок не є 

відгалуженням права, що може бути розширене. Публічний порядок як і будь-

який інший інститут загального права повинен застосовуватись в межах 

визначених судовими прецедентами. Правила застосування публічного 

порядку повинні враховувати нові умови перманентних змін суспільства, але 

такий же принцип повинен діяти у всій системі загального права в цілому».146  

На початку ХХ ст. серед англійських суддів було висловлено думку про 

те, що невиправдано розширене тлумачення та часте застосування 

застереження про публічний порядок повинно бути зупинене. Так, обов'язком 

суду повинно бути розкриття змісту концепції застереження про публічний 

порядок, але не створення штучного розширення сфери її застосування.147 

Важливе значення відіграв кейс Фендер проти Мідмей (Fender v. 

Mildmay. 1937) у якому лорд Аткінс (Lord Atkins) висловив позицію про 

необхідність урахування темпоральних змін при тлумаченні доктрини 

публічного порядку. Зокрема зазначалося, що право яке визнає таким, що 

                                                           
146 Shand J. "Unblinkering The Unruly Horse: Public Policy In The Law of Contract." Cambridge L.J. 144 at 158. 1972. 
147 Janson v. Driefontein Consolidated Mines [1902] A.C. 484, 491.URL: http://www.uniset.ca/other/cs2/1902AC484.html (Last accessed: 
26.08.2016). 
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порушує публічний порядок той чи інший договір значною мірою змінюється 

з плином часу.148 Даний принцип зберігає свою актуальність і сьогодні.  

На окрему увагу у системі еволюції застереження про публічний 

порядок заслуговують 2 судові кейси США. Так, право США, в цілому має 

структуру, аналогічну структурі загального права. Однак тільки в цілому, 

варто розпочати розгляд тієї чи іншої проблеми, як виявляються численні 

структурні відмінності між американським і англійським правом, багато з яких 

дійсно істотні і не можуть бути відкинуті.149 Зокрема, у справі Прентісс проти 

Саваж (Prentiss v. Savage) суд вказав: «добре-відомим є виняток з правил… що 

право, яке має бути застосоване державою, яка не створювала його, може бути 

вразливим для держави або громадян цієї держави, які допускають 

застосування іноземного права».150 А в Нью-йоркському кейсі Де Брімонт 

проти Пенніман (De Brimont v. Penniman) серед іншого зазначалось: «не 

підлягають визнанню іноземні рішення, коли таке визнання призводить до 

прямого порушення нашого (США) порядку права та порушує те, що ми 

вважаємо правами наших громадян».151 

Канада за основу взяла британський варіант застосування концепції 

застереження про публічний порядок. Разом з цим, доцільно згадати окремі 

судові кейси аби наглядно проілюструвати, що концепт застереження про 

публічний порядок у цій країні агло-американської системи права був 

прийнятий не відразу. Так, у справі Нобл проти Аллі (Noble v. Alley 1951) 

зазначалось, що обмеження, яке містилось у заповіті щодо неможливості 

передачі курортної земельної ділянки євреям, семітам, афроамериканцям було 

дійсне і не порушує публічний порядок. У обґрунтування цього 

стверджувалося, що у заповіті немає нічого аморального або кримінального 

щоб зачіпало суспільний інтерес. Особа сама визначила долю власного майна, 
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інтереси інших осіб при цьому не порушуються. Закон не містить обмежень 

щодо того як розпоряджатися у даному випадку власним майном, а тому 

порушення публічного порядку тут не вбачається.152 Ще одним яскравим 

прикладом відмови у застосуванні застереження про публічний порядок є 

справа Стерн проти Шепс (Stern v. Sheps 1966), де вказувалось: «…розширити 

принцип недійсності договору на підставі порушення ним публічного порядку 

означатиме, що суд визначив конкретні обставини, які зумовлюють 

порушення публічного порядку. Причини порушення публічного порядку 

сьогодні можуть не бути актуальними вже завтра».153  

Проте з часом Верховний суд Канади неодноразово ілюстрував 

прийнятність ідеї публічного порядку. Так, у справі Канада Траст Ко проти 

Онтаріо (Canada Trust Co. v. Ontario 1990), освітній заклад виключив зі списку 

усіх не світлошкірих британців, християн, протестантів. Суд вказав: «Така 

позиція порушує публічний порядок. Існує ряд випадків коли інтереси 

суспільства вимагають судового втручання з метою захисту публічного 

порядку. Очевидно, що будь-які обмеження за расовою чи релігійною 

ознаками призводять до порушення публічного порядку. Ідея того, що одна 

раса або одна релігія апріорі не може бути кращою від якоїсь іншої є основою 

демократичного принципу державного управління в цілому».154 

Вищеописане дає змогу зрозуміти процес виникнення, динаміку 

історичного розвитку та процес правової фіксації застереження про публічний 

порядок у різних системах правах. У якості проміжного підсумку пов'язаного 

із генезисом категорії застереження про публічний порядок слід вказати, що 

провідні держави світу на різних етапах власного розвитку приходили до 

рішення про невідворотність та необхідність фіксації у власному 

законодавстві застереження про публічний порядок. Концепція застереження 

про публічний порядок з моменту її формулювання не зазнала глобальних 

                                                           
152 Supreme Court of Canada Noble et al. v. Alley, [1951] S.C.R. 64 Date: 1950-11-20. URL: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/en/item/3691/index.do (Last accessed: 12.04.2017). 
153 Supreme Court of Canada Stern v. Sheps et al. [1968] S.C.R. 834 Date: 1968-06-24. URL: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/en/item/4810/index.do (Last accessed: 05.11.2017). 
154 Canada Trust Co. v. Ontario Human Rights Commission (C.A.), 1990 CanLII 6849 (ON CA). par. 36-39. URL: 
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1990/1990canlii6849/1990canlii6849.html?resultIndex=1 (Last accessed: 30.01.2018). 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/3691/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/3691/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/4810/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/4810/index.do
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1990/1990canlii6849/1990canlii6849.html?resultIndex=1
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змін. Ідея застереження про публічний порядок протягом всього часу свого 

існування критикується, але не видозмінюється та вже довелала свою 

практичну ефективність і необхідність для кожної держави. Більше того, 

еволюція доктрини застереження про публічний порядок є індикатором того, 

що наразі даний інструмент права трансформувався у фундаментальний 

принцип будь-якої системи права міжнародного приватного права і забезпечує 

раціональне функціонування системи правосуддя.  

 

2.2. Поняття та зміст публічного порядку 

В силу тієї обставини, що основні характеристики публічного порядку 

та підходи до його тлумачення в переважній більшості відображаються в 

судових рішеннях, то в даній частині роботи буде зроблено чимало посилань 

до конкретних судових кейсів застосування механізму застереження про 

публічний порядок.  Аби в найзагальнішому вигляді охарактеризувати 

категорію публічного порядку слід згадати про дві його основні 

характеристики:  

1. Відсутність ясних меж та критеріїв виділення контенту публічного 

порядку. 

2. Незамінність застереження про публічний порядок та відсутність 

альтернатив даному концепту.155  

Наступні доктринальні визначення публічного порядку заслуговують на 

увагу: 

Фусінато (Fusinato) стверджував, що категорію публічного порядку 

становлять норми, що служать для забезпечення в державі політичної, 

економічної стабільності, морального порядку, забезпечують територіальний 

суверенітет.156 

Контуззі (Contuzzi) вказував, що норми публічного порядку 

забезпечують прямо чи опосередковано принципи політичної та соціальної 

                                                           
155 Trimble Marketa. “The Public Policy Exception to Recognition and Enforcement of Judgments in Cases of Copyright Infringement" (2009). 

Scholarly Works. Paper 564. URL: http://scholars.law.unlv.edu/facpub/564 (Last accessed: 10.08.2017). 
156 Fusinato Guido. Questioni di diritto intemazionale privado. 1980. pp. 36, 51. 

http://scholars.law.unlv.edu/facpub/564
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організації суспільства і таким чином забезпечують захист держави як цілісної 

одиниці в цілому.157  

Вісс (Andre Weiss) вважав, що публічний порядок інтегрує:  

 Публічний порядок держави, включаючи конституційне право, норми, 

що регулюють діяльність судів, норми щодо права власності; 

 Норми права щодо регулювання кримінальних правовідносин; 

 Інші норми права, що спрямовані на захист економічних, моральних, 

релігійних інтересів суспільства.158  

Дефініції публічного порядку наявні практично у 

законодавствах/судових прецедентах кожної держави та є досить 

однотипними. Вони оптично описують окремі елементи публічного порядку 

та надають широкий простір для різних підходів тлумачення цієї категорії. Для 

наочної ілюстрації пропонуються наступні формально-фіксовані дефініції 

публічного порядку держав з системи континентального права: 

 Ч. 1 ст. 12 Закону України «Про міжнародне приватне право», норма 

права іноземної держави не застосовується у випадках, якщо її 

застосування призводить до наслідків, явно несумісних з основами 

правопорядку (публічним порядком) України. У таких випадках 

застосовується право, яке має найбільш тісний зв’язок з 

правовідносинами, а якщо таке право визначити або застосувати 

неможливо, застосовується право України. 

 Ст. 17 Швейцарського Федерального Акту «Про приватне міжнародне 

право», застосування положень іноземного права виключається, якщо 

таке застосування призведе до результату несумісного із публічним 

порядком Швейцарії. 

 Ст. 21 Регламенту ЄС Рим І «Про застосовуване право до договірних 

зобов'язань», застосування положень права будь-якої держави, що 

визначено цим Регламентом може бути відхилене тільки за умови, що 

                                                           
157 Contuzzi. Lo codificazione del diritto intemazionale privado. 1992. p. 58. 
158 Weiss A. Manud de droit international privy. 1996. pp. 376-378. 
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таке застосування явно є несумісним з публічним порядком (public 

order) держави суду.  

 Ст. 1193 Цивільного кодексу Російської Федерації, норма іноземного 

права, що підлягає застосуванню відповідно до правил цього розділу, у 

виняткових випадках не застосовується, коли наслідки її застосування 

явно суперечили б основам правопорядку (публічному порядку) 

Російської Федерації з урахуванням характеру відносин, ускладнених 

іноземним елементом. В цьому випадку при необхідності 

застосовується відповідна норма російського права. 

Важливо підкреслити, що навіть якщо концепт публічного порядку явно 

не зафіксовано у нормативному акті (що буває досить не часто), прийнято 

вважати, що застереження може все ж бути застосоване навіть без 

законодавчого закріплення про це. Тобто таким правом наділена кожна 

суверенна держава.    

Традиційно для системи загального права дефініцію публічного порядку 

слід шукати у судових кейсах. Наприклад, Апеляційний суд Меріленду у 

справі Лінтон проти Лінтон (Linton v. Linton) визначив: «…публічний порядок 

– не менше і не більше аніж те, у що вірять та в ім'я чого спрямований вектор 

роботи системи правосуддя та законодавчої влади, в ім'я найвищих інтересів 

усіх членів держави. Будь-що, що спрямоване проти вищезазначеного, або має 

на меті підірвати у будь-яких формах та проявах здорове сприйняття 

суспільством цінностей чи морального доброту слід вважати таким, що 

порушує публічний порядок».159  

У справі Мус проти Едукейторс Сек (Muth v. Educators Sec) 

Апеляційним судом Каліфорнії було зазначено: «…це є добре відомим 

правилом, що суди ніколи не застосовуватимуть іноземне право коли останнє 

завдає шкоди державі або правам та інтересам громадянам цієї держави або ж 

                                                           
159 Linton v. Linton. 46 Md. App. 660, 661, 420 A.2d 1249, 1251 (Md. Ct. Spec. App. 1980). 
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коли застосування іноземного права буде суперечити усталеному порядку 

суспільства».160 

Верховний суд Техасу у справі Гутьєрез проти Коллінс (Gutierrez v. 

Collins) наступним чином розтлумачив зміст публічного порядку: «суди 

Техасу ніколи не застосовуватимуть іноземне право, яке порушує норми 

моралі, природньої справедливості або завдають шкоди загальним інтересам 

суспільства… Таке обмеження є визнаними усіма юрисдикціями».161 

З вище перелічених судових прецедентів слідує, що судді країн системи 

загального права в загальному вигляді розкривають зміст публічного порядку, 

пов'язуючи його із такими категоріями як мораль, природна справедливість, 

інтереси суспільства та держави. Суд досить вільний та не обмежений 

конкретними правовими орієнтирами щодо пошуку, ідентифікації фактів 

порушення публічного порядку. Джерелами, де зазначені найважливіші 

інтереси суспільства є Конституція, закони, судові рішення. Суди не 

намагаються точно перерахувати усі сигнальні маяки, що повинні братися до 

уваги при характеристиці та визначенні публічного порядку, а залишають 

простір для власних дискреційних повноважень тлумачення цієї категорії. 

Дана обставина не завжди позитивно сприймається представниками науки 

міжнародного приватного права.  

Американський проф. Седлер (Sedler) зазначав: «…правило автономії 

волі Мічигану знаходиться в руїнах. Неможливо передбачити коли 

Апеляційний суд Мічигану або Федеральний суд Мічигану застосує 

застереження про публічний порядок або відмовить у такому застосуванні…  

В результаті цього колізійне право є непередбачуваним і являє собою повний 

хаос».162 

Дефініція публічного порядку різниться від країни до країни та набуває 

різних форм у судових прецедентах. Варто пояснити, що гнучкість та 

                                                           
160 Muth v. Educators Sec. Ins. Co. 114 Cal. App. 3d 749, 170 Cal. Rptr. 849, 854 (1981) (quoting Thome v. Macken, 58 Cal. App. 2d 76, 79, 136 
P.2d pp. 116, 117-18. 
161 Gutierrez v. Collins. 583 S.W. Tex. 1979). 2d 312, 321. 
162 Aaron D. Twerski. Multistate Choice-of-Law Rules: Continuing the Colloquy with Professors Trautman and Sedler 1979. URL: 
http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=hlr (Last accessed: 04.06.2017).   

http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=hlr
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специфічна «невловимість» змісту публічного порядку викликана 

необхідністю своєчасного відображення політичного та соціального розвитку 

і змін тієї чи іншої держави.163 Саме дана гнучкість унеможливлює виробити 

єдині критерії розуміння публічного порядку та уніфікувати їх на 

міжнародному рівні.164 Таким чином, чітке визначення змісту публічного 

порядку залишається цілеспрямованим, але не вирішеним завданням та 

викликом для сучасного міжнародного приватного права. Своєрідна правова 

непередбачуваність тлумачення контенту публічного порядку інколи 

призводить до досить складних наслідків для сторін правовідносин, відносно 

яких виноситься рішення. Наприклад, маркерним є рішення Вищого Суду 

Мала Азії (High Court of Malaysia) у справі Рітз Хотел Касіно Лтд проти Датук 

Сері Осу Хайі Сукам (the Ritz Hotel Casino Ltd v. Datuk Seri Osu Haji Sukam. 

2007).165 За фабулою даного кейсу позивач вимагав визнання та виконання 

рішення винесеного Високим судом Англії (English High Court) стосовно 

плати ігрового боргу. Вищий Суд Мала Азії відмовив у визнанні рішення 

англійського суду, посилаючись на наступне: «…будь-які дії, що можуть 

нанести шкоду публічному добробуту або суперечать Rukun Negara (державна 

національна філософія) порушують публічний порядок».166 Тобто суд 

визначив, що державна національна філософія є складовою публічного 

порядку, а ігровий бізнес не узгоджується з національною філософією Мала 

Азії. Очевидно, що такого роду тлумачення публічного порядку є досить 

непередбачуваним для сторін на момент вступу у конкретні правовідносини.    

Не відкидаючи усього сказаного вище, на окрему увагу заслуговує 

позиція Богатіни Ю.Г., яка пропонує вирізняти наступні ознаки публічного 

порядку: 

                                                           
163 Blom J. “Public Policy in Private International Law and Its Evolution in Time,” Netherlands International Law Review. 2003. p. 384. 
164 Yelpaala Kolo. “USA - Chapter I, General Principles,” in Mauro Rubinosammartano & e.G.J. Morse (eds.), “Public Policy in Transnational 

Relationships,” Part USA, 9 (Kluwer Law International, 1997). 
165 Yeow-Choy Choong. “Enforcement of Foreign judgments - The Role of Courts in Promoting (or Impeding) Global Business,” International 

Journal of Human and Social Sciences, (Spring 2007). pp. 92-95. 
166 Trimble Marketa. “The Public Policy Exception to Recognition and Enforcement of Judgments in Cases of Copyright Infringement” (2009). 
Scholarly Works. Paper 564. URL: http://scholars.law.unlv.edu/facpub/564 (Last accessed: 09.09.2017).   

http://scholars.law.unlv.edu/facpub/564
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 Публічний порядок несе в собі сукупність норм, вимог, правил, які є 

фундаментальними в життєдіяльності певної структури конкретного 

суспільства. Ці правила не тільки виступають в ролі регуляторів, а й 

відтворюють стійкі зв'язки, що дозволяють в процесі соціальної 

взаємодії продукувати цілісність соціальної спільноти, яку можна 

ідентифікувати, наприклад, як держава.167 

 Для нормального функціонування держави як системи, необхідна 

правова стабільність та впорядкованість, що базується на писаних та не 

писаних духовних традиціях, етичних правилах поведінки, моралі, 

культурних традиціях. А тому, формування публічного порядку 

пов'язане із ціннісною системою, в основі якої лежать принципи 

природного права, звичаї, релігійні норми, моральні установки.168 

Держава, відображаючи культурні, національні, релігійні особливості 

суспільства, особливості конкретно-історичного розвитку політичної 

організації, виражає єдині морально-концептуальні засади, вироблені 

його громадянами, які можуть не збігатися з ціннісної системою, яка 

існує в іншому державному утворенні.169 

Такі категорії як мораль, релігія проникають в свідомість глибоко є 

найбільш сильними регуляторами спільного життя в суспільстві. Вони 

відображають уявлення людей про добро і зло, справедливість, гідність, 

честь, працьовитість, милосердя, гуманізм, необхідність збереження 

навколишнього природного середовища. Саме ці категорії формують 

підвалини суспільного життя на конкретній території.170 Тобто мораль 

та уявлення про доброчесність є другою ознакою публічного порядку.  

 Третьою ознакою публічного порядку є його територіальний характер. 

Тобто, в кожному соціумі, в даному випадку – в державі, складається 

свій публічний порядок. Оскільки соціальні звичаї значно різняться 

                                                           
167 Блауберг И. В. Юдин Э. Г. Становление и сущность системного похода. М. 1973. 
168 Артемова О. Ю. Личность и социальные нормы в раннее первобытной общине. М. 1987. С. 25. 
169 Дмитриева Г. К. Мораль и международное право. М. 1991. C. 42. 
170 Богатина Ю. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: теоретические проблемы и современная практика. 
Москва 2010. с. 63.   
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залежно від географічної локації суспільних груп. Так, існує російське 

прислів'я: «что не город, то норов, что не деревня, то обычай».   

 Четверта риса публічного порядку пов'язана з прагненням будь-якої 

системи до самозбереження. Поява самої держави передбачає наділення 

його правом обмеження приватного в інтересах публічного.171 Тобто, всі 

механізми функціонування інститутів держави спрямовані на 

недопущення елементів, що можуть негативно впливати на них. Свого 

роду фільтр, імунітет від потенційно «не здорового» впливу іноземного 

права.    

Отже, публічний порядок існує для недопущення будь-чого, що має 

спрямованість до підриву індивідуальних прав особи, персональної свободи, 

приватної власності, які кожен громадяни повинен мати право реалізувати.172 

Як зазначає О.О. Кот, категорія добросовісності належить скоріше до тих, які 

більш інтуїтивно відчуваються, аніж підлягають суворій ідентифікації цілого 

за частинами.173 Вважаємо, що категорія публічного порядку наділена 

аналогічними характеристиками. Вищенаведене підтверджує, що категорія 

публічного порядку за своєю суттю не підлягає точному визначенню. 

Публічний порядок є розмитим вираженням і може по-різному проявлятись у 

різних судових кейсах. 

  

2.2.1. Причини виникнення публічного порядку 

Центральною причиною виникнення публічного порядку в державах є 

наявність різних особливостей розуміння таких категорій як справедливість, 

культура, релігія, що обумовлено расовими, національними, релігійними, 

культурними, і як наслідок, правовими відмінностями. Так, Бузатті (Buzzati) 

був переконаний, що публічний порядок включає такі категорії як етика, 

релігія, економіка, політичні принципи держави.174 Очевидно, що релігія, 

                                                           
171 Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. М., 1991; Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения: В. 3 т. М. 1998. 
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ідеологія, догми етики можуть мати вплив на правові стандарти та розуміння 

справедливого, морального в цілому. Проте такий вплив є не прямим, а 

опосередкованим через призму загальної соціальної думки, позиції.175 

Таким чином, суспільний лад, війни, релігія, географічне місце 

розташування, кількість та густота населення, рід зайнятості, економічний 

добробут і ряд інших факторів закономірно зумовили те, що кожна держава (а 

інколи навіть регіон держави, наприклад, штати в США) культивували власні 

ідеали, цінності, чесноти, моральні принципи, що покладені в основу 

правового регулювання та визначення справедливості. Оскільки стрижень 

публічного порядку утворюють фундаментальні цінності суспільства, а 

об'єкти таких цінностей, як зазначено вище, можуть по-різному 

ідентифікуватись та визначатись різними групами соціуму, то справедливим 

та логічним є висновок про те, що універсальної дефініції публічного порядку 

немає. 

Безспірно, мораль є однією із складових публічного порядку. Поняття 

морального і аморального в кожному суспільстві варіюються і такий люфт є 

доволі великим. Крім того, право відповідає фізичним властивостям країни, її 

клімату, якостям грунту, географічному та політичному положенню, розмірам, 

способу життя її народів, ступеню свободи, що допускається устроєм держави, 

релігії населення, його  багатства, чисельності, торгівлі, звичаям.176 Закони 

знаходяться в такому тісному зв'язку до властивостей народу, що тільки в 

надзвичайних випадках закони одного народу можуть виявитися придатними 

для іншого.177 В кожній державі інтереси і цінності можуть відображати різні 

потреби суспільства, держави та нести різний зміст, переслідувати різні цілі. 

Окрім того, не підлягає ніякому сумніву той факт, що право в будь-якому 

суспільстві і державі висловлює волю та інтереси економічно і політично 

пануючого класу.178 Тому іноземний закон як за замістом так і за 
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176 Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. Пер. с фр. - М., 1955, с. 168. 
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спрямованістю «духу» може допускати значне розходження із дотриманням 

принципів національного законодавства. На думку В. Кутікова, існують 

матеріальні норми, які в даний момент не містять явних відмінностей від 

національного законодавства, але з плином часу зазнають «таких змін, що при 

їхньому застосуванні опиняються в повному протиріччі з місцевим 

правопорядком».179 

Як стверджує Морозова Ю. Г., будь-яка правова норма відображає всю 

ціннісну систему населення даної держави. Вона є результатом його 

національних, ідеологічних, моральних, духовних, економічних, політичних 

установок і соціальних особливостей. Грунтуючись на принципах і доктринах 

чужих правових систем країни розгляду спору, вона не враховує її ідеологічну, 

соціальну, правову, економічну і моральну платформи. У підсумку, її 

присутність в правовому полі може бути сприйнята як чужорідне тіло, що не 

вписується в струнку правову систему цієї держави. Застосування такої норми 

в результаті, може викликати дестабілізацію культурно-духовних основ 

соціуму, іншими словами, порушити його публічний порядок.180 

Релігійна складова має колосальне значення при формуванні правової 

системи будь-якої держави. Очевидно, що релігійні традиції мусульман, 

християн, буддистів не можуть бути зведені до одного спільного знаменника, 

а отже, не доводиться говорити про можливість існування єдиних спільних 

цінностей (спільного публічного порядку) для осіб абсолютно різних 

віросповідань. Дана позиція не є абстрактною, а має прикладний характер і 

відображається в конкретних законодавчих актах. Наприклад, законодавства 

ряду арабських країн забороняє договори, пов'язані з лихварством (riba) і 

ризиком (dharar), хоча в більшості європейських країн світу подібні угоди 

визнаються і виконуються. Іноземне законодавство може дозволяти укладання 
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договорів з приводу речей, обмежених або вилучених з обороту в іншій країні, 

наприклад,  купівлі-продажу зброї або наркотичних засобів.181 

В описаних вище випадках іноземні норми не зможуть плавно влитися в 

правову систему будь-якої країни, можуть бути невідповідними її 

основоположним принципам; тим самим спровокують дестабілізацію, 

«порушать гармонію всієї системи».182 Крім того, право кожної держави 

відображає особливості соціальної та економічної системи держави, іноземна 

ж правова система позбавлена такої характеристики. Наприклад, іноземне 

рішення суду не враховує наслідків, до яких може привести його виконання на 

території іншої держави.183 

Отже, застосування іноземного права або визнання та виконання 

іноземного судового/арбітражного рішення може призвести до порушення 

публічного порядку. Така ситуація зумовила необхідність імплементації у 

внутрішнє законодавство держав захисного механізму, який би забезпечував 

стабільне функціонування внутрішньої системи права та за необхідності 

надавав би юридичну можливість відмови у застосуванні іноземного права. 

Даний механізм повинен застосовуватись у виключних випадка, як подушка 

безпеки (airbag), що готова слугувати гарантом безпеки національної системи 

права у крайніх ситуаціях. Цей механізм повинен бути гарантом національних, 

релігійних, моральних, расових засад життя соціуму, забезпечувати 

недоторканність основоположних принципів здійснення правосуддя, 

економічної, соціальної, екологічної, політичної, правової системи. 

 

2.2.2. Форми публічного порядку 

Категорія публічного порядку покликана покрити проблеми, які важко 

пояснити та визначити.184 Застереження про публічний порядок в 
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міжнародному приватному праві відрізняється від того, як функціонує і 

застосовується механізм публічного порядку у системі внутрішньої 

національної правової системи будь-якої держави.185 Ці категорії виросли з 

одного коріння, але мають дещо різну спрямованість.186 Сенс застереження 

про публічний порядок в міжнародному приватному праві полягає в тому аби 

надати право суду відступити від колізійного регулювання/ права обраного в 

силу дії принципу автономії волі/ права, що повинно бути застосоване в силу 

матеріального методу, або не визнавати іноземне судове/ арбітражне рішення  

- з метою прийняття рішення, яке буде узгоджуватися з правом та мораллю 

відповідної території, де воно приймається. В даних випадках слід 

враховувати, що визнання іноземного рішення підтверджує цивільні права і 

обов'язки в тому ж сенсі, що і рішення власного суду.187 Дозвіл на виконання 

іноземного рішення означає визнання за ним юридичної сили, рівній з 

вітчизняним актом. 

 У національному праві, де відсутній іноземний елемент, не виникає 

проблеми вирішення колізійного питання. У випадку ідентифікації не 

відповідності національних правовідносин публічному порядку, суд не 

відмовляє у застосуванні іноземного права (оскільки таке питання не стоїть), 

а вказує на неможливість регулювання правовідносин у певний спосіб чи 

недійсність окремих положень конкретних домовленостей, які суперечать 

публічному порядку. Ця важлива різниця чітко вирізняє 2 форми публічного 

порядку.188  

Брошер (Brocher) був одним із перших, хто розрізняв внутрішній 

публічний порядок (ordre public interne) та публічний порядок в міжнародному 

приватному праві (ordre public international). Він стверджував, що тільки  

публічний порядок в міжнародному приватному праві (ordre public 
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international) є підставою відмови у застосуванні іноземного права.189 Ordre 

public interne та ordre public international мають спільний корінь та єдину мету 

– захист фундаментальних принципів правової системи держави, її 

соціального устрою, економічного та політичної стабільності.  

Яскравим прикладом розмежування сприйняття публічного порядку по 

відношенню до національного та іноземного права є США, де застереження 

про публічний порядок не застосовується якщо рішення визнано судом іншого 

штату відповідно до акту «Про повну віру та застереження довіри США» (Full 

Faith and Credit Clause of the U.S.). Проте даний механізм не поширюється на 

судові рішення винесені іноземними судами (не США).190 Умови визнання і 

виконання іноземного права залишаються компетенцією штатів та не 

регулюються федеральним правом. Різні суди США напрацювали чимало 

стандартів щодо контекстуального тлумачення публічного порядку проте 

уніфікованої дефініції із судових прецедентів навіть на території США 

вивести неможливо.  

 

2.2.3. Внутрішні складові елементи публічного порядку 

Скептицизм щодо меж публічного порядку часто пов'язаний із питанням 

чи вичерпним є список обставин, які можуть порушувати публічний порядок. 

Чимало західних правників стверджують, що наразі такий список повинен 

бути «замороженим» аби уникнути тотальної непередбачуваності у 

застосуванні застереження про публічний порядок.191 Як уже згадувалося, 

лорд Халсбурі (Lord Halsbury) у справі Янсон проти Дріефтон (Janson v 

Driefontein Consolidated Mines Ltd) стверджував, що суд не повинен 

розширювати межі публічного порядку та самостійно визначати нові його 

види. 
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Загальноприйнятим є підхід, що публічний порядок не є сталим та 

незмінним. Він повинен коливатись та видозмінюватись відображаючи 

актуальні настрої, принципи суспільства. Так, набір уявлень про публічний 

порядок може змінюватись відповідно до сучасних викликів суспільства. 

Обставини можуть змінюватись і вчорашні уявлення про добро, 

справедливість, безпеку, мораль можуть не відповідати сьогоднішнім оцінкам 

та настроям суспільства.192 Підтвердження цього є твердження зафіксоване у 

справі Дейвіс проти Дейвіс (Davies v Davies. 1887): «Публічний порядок не має 

чіткої дефініції і пояснити його зміст є складним завданням. Єдина річ, що є 

очевидною – публічний порядок є змінюваною величиною, вона змінюється 

залежно від звичок, сили та можливостей конкретного суспільства».193   

Вінфілд (Winfield) фігурально стверджував, що змінюваність публічного 

порядку є фундаментом у структурі даного концепту. Без цієї ознаки 

публічний порядок буде абсолютно безкорисним.194  

Навіть якщо припустити, що перелік складових підстав визнання 

порушення публічного порядку є вичерпним, то нові справи включатимуть 

застосування загального принципу у новий спосіб, що призведе до того ж 

результату, що і існування не вичерпного переліку. З нашої позиції, 

застереження про публічний порядок може функціонувати ефективно тільки 

за умови, коли судді будуть мати достатній рівень свободи при прийнятті 

рішень у даній сфері, що можливо при не вичерпності складових елементів 

публічного порядку.   

Аби зрозуміти закономірності темпоральних змін публічного порядку у 

часі необхідно оглянути джерела з яких публічний порядок формує власний 

контент. Дослідник Буст (Boost) стверджує, що мову слід вести як мінімум про 

4 складові, які перетікають одна в одну. По-перше, публічний порядок 

відображає національні інтереси держави щодо правильного функціонування 
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194 Mansoor Z. Public Policy and Good Morals: A Comparative Study in English and Dutch Contract Law [Groningen]: University of Groningen. 
2016.  P. 27. 



97 
 

її публічних органів влади та правової системи. Такі публічні інтереси повинні 

називатись публічно правовими цінностями. По-друге, публічний порядок 

опирається на фундаментальні цінності, що закладені в національній системі 

приватного права. Відповідно до цього аспекту публічного порядку, іноземне 

право повинно бути відкинуте, якщо воно не узгоджується із системою 

цінностей національного права. По-третє, застосування застереження про 

публічний порядок може базуватись не тільки на цінностях внутрішньої 

правової системи, а і на цінностях сформованих міжнародним 

співтовариством. Йдеться про захист національного правопорядку проте його 

нормальне функціонування неможливе за умови порушення міжнародних 

ідеалів права та моралі. По-четверте, публічний порядок може базуватись на 

міжнародному звичаєвому праві.195 Кожен із вище перелічених блоків може 

піддаватись часовим змінам.   

Національні інтереси держави. 

Йдеться про такі сфери регулювання як система оподаткування, система 

митних платежів, процедура регулювання банкрутства, діяльність банківської 

системи, контроль за дотриманням норм конкурентного права. Національні 

інтереси відображаються у публічному порядку щодо захисту стандартів та 

належного функціонування судових органів держави. Підтвердженням цього 

є рішення Американського федерального суду (American Federal Court)  у 

справі Лейкер Еірвейс Лтд проти Сабена Білджіан Ворлд Еірлайнс (Laker 

Airways Ltd. v. Sabena Belgian World Airlines). Так, застереження про 

публічний порядок було застосоване для усунення дії іноземного права. За 

фабулою справи авіакомпанія Laker Airways позивалась до США щодо 

звільнення компанії від процедури отримання дозволу на концентрацію на 

злиття з іншим конкурентом. Треті компанії (конкуренти) звернулись до судів 

Англії для отримання судового наказу (про судову заборону) щодо компанії 

Laker у справі в США. У свою чергу компанія Laker з такими ж вимогами 

звернулось до суду США. У своєму рішенні суд зазначив: «Судова заборона є 
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виправданою також у випадках коли необхідно здійснити превентивні заходи, 

які є необхідними для дотримання публічного порядку. Цей принцип як і 

правило щодо не визнання іноземного судового рішення слугують для захисту 

публічного порядку, що містить фундаментальні суспільні цінності. 

Спеціальна причина для відмови у визнанні іноземного судового 

рішення/наказу через невідповідність публічному порядку може бути різною. 

Так, у визнанні іноземного судового рішення може бути відмовлено якщо воно 

не відповідає засадам справедливості та принципам функціонування 

національної судової системи».196 

Отже, публічний порядок може слугувати засобом захисту нормального 

функціонування судових органів країни суду. Національні інтереси 

залишаються досить стабільними з плином часу, проте виклики для таких 

інтересів можуть змінюватись стрімко і публічний порядок повинен реагувати 

миттєво на такі зміни. 

Цінності притаманні національним правовим інституціям. 

Розбіжності у правовому регулюванні – той виклик, з яким покликане 

справитись міжнародне приватне право. Класичним прикладом розмежування 

публічного порядку національної правової системи та публічного порядку в 

міжнародному приватному праві є справа Лоукс проти Стандард Оіл Ко 

(Loucks v. Standard Oil Co. of New York): «Ми не настільки провінціали аби 

стверджувати, що будь-яке вирішення проблеми є не вірним тільки тому, що 

проблема вирішується у іншій спосіб аніж це передбачено нашим 

національним правом… Не вірне розуміння терміну «міжнародна ввічливість» 

створює чимало проблем. Незалежна держава/штат може відмовити у 

застосуванні іноземного права. Разом з цим, судді не є абсолютно вільні у 

питанні застосування/ не застосування іноземного права залежно від власного 

бачення. Судді не закривають двері перед застосуванням іноземного права до 
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тих пір поки воно не посягає та узгоджується з загальною концепцією моралі 

держави, її принципів суспільного добробуту».197  

Цікавим є кейс, що розглядався в Англії щодо наклепу працівника Radio 

Free Europe/Radio Liberty, який відповідно до права США є публічним 

службовцем щодо листа опублікованого відповідачем у лондонській газеті для 

спростування інформації. Судове рішення не було визнане оскільки суд 

вказав, що такого роду покарання за наклеп є обмеженням свободи слова та 

порушення публічного порядку. Спір полягав в тому, що позивач не повинен 

був доводити факту наклепу, натомість на відповідача покладався обов'язок 

спростовувати, що він не вчиняв дій, які могли б кваліфікуватись як наклеп.198    

Дивлячись на категорії доброчесності та свободи – їх змістовне 

наповнення мало змінилось за останній час. Але відчуття того, що може 

посягати на ці цінності може змінюватись  досить швидко. Слід пам'ятати, що 

інколи суд досить штучно тлумачить категорію публічного порядку без 

прив'язки до реального відображення суспільством ідей про ті чи інші 

цінності. Так, Канада довгий час забороняла ігрову діяльність (gambling), а 

іноземні рішення, які стосувалися азартної діяльності не визнавались та 

вважалися такими, що порушують публічний порядок. Згодом канадські 

законодавці дозволили азартну діяльність на території Канади і суди перестали 

посилатись на порушення публічного порядку при визнанні іноземних рішень 

суду щодо правовідносин пов'язаних з азартними іграми. Очевидно, що 

реальне відношення суспільства не змінилось до азартних ігор, а отже, і не 

змінювались принципи публічного порядку на які раніше посилались суди 

Канади при не визнанні рішень іноземних судів.  

В цілому потенційне застосування публічного порядку в міжнародному 

приватному праві стає все рідшим та виключним явищем. Проте є сфери, де 

стандарти та вимоги фундаментальних принципів публічного порядку стають 

все жорсткішими та яскравіше вираженими. Зокрема йдеться про 
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недопущення расової дискримінації та дотримання сексуальної рівності. Так, 

у справі Нова Скотіа (Nova Scotia) англійський суд вказав, що іранське право, 

яке відкидає право дружини на спадкування є архаїчним та суперечить 

публічному порядку.199 Сімейні цінності є невід'ємною складовою публічного 

порядку у світлі міжнародного приватного права. Наприклад, Нідерланди 

законодавчо закріпили можливість одностатевих шлюбів, а заборона таких 

шлюбів є дискримінацію та дією, що порушує публічний порядок. І навпаки, 

держави, які законодавчо зафіксували можливість шлюбу тільки між 

чоловіком та жінкою вважають за порушення публічного порядку норми 

іноземного права, які допускають одностатеві шлюби.  

Ще однією сучасною складовою публічного порядку є справедливий 

розмір відшкодування шкоди. Так, суди США та Англії інколи відмовляють у 

визнанні та виконанні іноземних судових рішень на тій підставі, що такі 

рішення передбачають обов'язок однієї сторони відшкодувати розмір шкоди, 

який не відповідає розмірам шкоди, що прийнято відшкодовувати в 

аналогічних ситуаціях відповідно до національного права, а тому це порушує 

публічний порядок.200  

Цінності з міжнародних джерел права. 

Цінності, які є складовими публічного порядку можуть міститись і в 

міжнародних джерелах права, а не тільки у національних. Так, у справі за 

участю компанії Iraqi Airways Co. Лорд Ніколс (Lord Nicholls) зазначив: «… 

Прийнятність положень іноземного права повинна оцінюватись  відповідно до 

сучасних стандартів. Нації сьогодні є незалежні як ніколи раніше, тому є 

потреба у зверненні до міжнародного права та його стандартів». 

Аналізуючи складові публічного порядку, що були запропоновані 

Бустом (Boost), інший дослідник міжнародного приватного права Фаршад 

Годоосі (Farshad Ghodoosi) пропонує розділяти публічний порядок на 3 блоки: 

- Публічні інтереси. 
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- Публічна мораль. 

- Публічна безпека.201 

З нашої позиції такий поділ є логічним та має сенс оскільки дає змогу 

судам чітко зрозуміти яка сторона публічного порядку може бути порушена у 

конкретному випадку. Нижче буде розкрито кожен із даних блоків.  

Публічний інтерес 

Публічний інтерес, термін, що був розроблений в більшій мірі 

внутрішнім законодавством держав. Дана категорія відображає інтереси 

суспільства в цілому, які є вищими за інтереси окремого індивіда чи певної 

групи індивідів. При всій важливості значення публічних інтересів в 

законодавствах держав відсутня чітка дефініція публічного інтересу, що є 

логічним. Це абстрактна категорія, яка досягає визначеності тільки при 

супроводженні конкретних обставин справи та їх тлумачення. Публічний 

інтерес протиставляється приватному та відрізняється тим, що коло адресатів 

публічного інтересу є невизначеним.202    

Публічний інтерес може адресуватись як до суспільства в цілому 

(наприклад, правовідносини, що зачіпають навколишнє природне 

середовище), так і до локальних інтересів (наприклад, при реалізації 

будівництва певного об'єкту інфраструктури).203 Факт відсутності 

законодавчого визначення публічного інтересу створює проблему особливо в 

тих випадках, коли держава втручається в сферу приватних прав індивідів, 

обмежує їх та мотивує це суспільним інтересом та суспільною необхідністю. 

Важливо аби тлумачення публічних інтересів не було спотворене та дана 

категорія не була засобом руйнації фундаментальних принципів публічного 

порядку.204  
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Публічний інтерес як термін був сформований у Римській державі, коли 

публічний порядок був визначений поряд з приватним правом та визначений 

Ульпіаном відповідно до його системи класифікації. “Publicum ius est quod ad 

statum rei romanae spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem.” «Публічним 

правом є те, що стосується Римської держави та її добробуту».205 Під 

публічним інтересом Ульпіан розумів державний інтерес. Ульпіан 

стверджував, що публічний інтерес належав муніципалітетам та колегіям 

(об'єднанням). Проте дані групи осіб не жили в гармонії, часто вступали у 

конфлікти, що унеможливлювало визначити чіткі критерії категорії публічний 

інтерес. Це стало причиною створення нової категорії – 

національний/державний інтерес, який перейшов з муніципального на 

державний рівень.206 

Конституційний суд України визначив, що поняття  «інтерес»  у  

широкому сенсі є Конституція України, статті 18, 32, 34, 35, 36,  39,  41,  44,  

79, 89, 104, 121, 127, 140 якої наголошують на національних інтересах, 

інтересах  національної безпеки, економічного добробуту,  територіальної  

цілісності,  громадського порядку,    здоров'я    і   моральності   населення,   

політичних, економічних,   соціальних, культурних інтересах, інтересах 

суспільства,  інтересах усіх співвітчизників, інтересах громадянина,  інтересах 

держави, спільних інтересах територіальних громад  сіл,  селищ  та  міст  тощо.  

Вказуючи  на наявність таких інтересів, Конституція   України підкреслює 

необхідність їх забезпечення (стаття 18),  задоволення (стаття 36) чи захисту 

(статті 44,  127). Зміст інтересів у широкому розумінні Конституція України  

не розкриває.  Проте у Законі України «Про основи національної безпеки 

України»  від  19  червня 2003  року  N  964-IV  (  964-15  )  дається як 
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визначення терміну «національні інтереси» (стаття 1),  так  і  вичерпний  

перелік  їх пріоритетів (стаття 6).207 

У національному законодавстві легалізовано поняття інтересу, 

передусім на конституційному та галузевому рівнях, зокрема в актах 

цивільного законодавства. Однак очевидним є те, що публічні інтереси 

виявляються у галузях як публічного, так і приватного права, а від їх реалізації 

певним чином залежить задоволення приватних інтересів. Зокрема, 

законодавче забезпечення конституційного принципу і основної функції 

держави — підтримки правопорядку та захисту прав і законних інтересів 

громадян — відбувається шляхом закріплення владних або заборонних 

приписів в актах цивільного законодавства.208 

Публічний інтерес є високо абстрактною категорією, що втратить своє 

функціональне призначення без високого рівня абстракції. Публічний інтерес 

завжди означає інтерес певної групи осіб. Проте публічний інтерес не 

дорівнює сукупності індивідуальних інтересів. Інтерес стає публічним, якщо 

широка група осіб, в тому числі потенційно, отримують вигоду від нього. 

Материнською платою публічного порядку виступає публічний інтерес.     

Публічний порядок повинен відображати конкретну волю 

суспільства.209 Публічна влада повинна застосовувати публічний порядок, що 

відображає інтереси всіх. З цього слідує, що законодавча влада, яка є обраною 

та відображає суспільний зріз суспільства при прийнятті нормативних актів 

автоматично буде відображати і цінності публічного порядку, які відповідають 

суспільному розумінню цих цінностей. Публічний порядок є відображенням 

не тільки суверенітету держави, але і критичного його компоненту.210 

Публічний порядок включає в себе і економічну раціональність, тобто він 

                                                           
207Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного 

тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний 
законом інтерес). Справа N 1-10/2004, N 18-рп/2004 р.  
208 Романюк Я. М. Імперативні норми цивільного права як правовий засіб закріплення публічних інтересів. Часопис цивільного і 

кримінального судочинства № 6(33). Київ, 2016. Ст. 67. 
209 Kratochwil F. Sovereignty as Dominium: Is There a Right of Humanitarian Intervention?, in Beyond Westphalia? State sovereignty and 

international intervention 21, 30 (Gene M. Lyons & Michael Mastanduno eds., 1995). 
210 Ghodoosi F. The Concept of Public Policy in Law: Revisiting the Role of the Public Policy Doctrine in the Enforcement of Private Legal 
Arrangements, 94 Neb. L. Rev. 685 (2015). URL: http://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol94/iss3/5 (Last accessed: 12.06.2017). 

http://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol94/iss3/5
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стоїть на сторожі забезпечення створення максимальних економічних 

можливостей суспільства.211 Ряд кейсів пов'язаних з конкурентним правом є 

яскравим доказом цього. Так, правознавець Фаршад Годоосі (Farshad 

Ghodoosi) пропонує наступний кейс для ілюстрації цього. Виробник 

комп'ютерних чіпів Intel Corporation уклав договір з виробником ноутбуків про 

перенесення частини економічних збитків на компанію виробника 

комп'ютерів. Очевидно, що конкуренти Intel Corporation відразу потрапляють 

у завідомо гірше становище аніж даний виробник чіпів. Адже якби вони не 

намагались покращити власний продукт, вони не зможуть конкурувати з 

компанією, яка одним контрактом перенесла всі власні збитки на іншу 

компанію, що не є гравцем сектору виробництва чіпів. Судді при розгляді 

даної справи повинні вирішити чи є такий контракт дійсним. В цій ситуації не 

йдеться про моральні засади суспільства. Проте судді повинні оцінити інші 

фактори, що теж є складовими публічного порядку. Зокрема, чи не 

підриватиме такого роду контракт економічні принципи суспільства, чи не 

принесе він шкоди принципам діяльності конкуренції у відповідній індустрії, 

чи відповідатиме це захисту інновацій. Даний кейс підтверджує, що публічний 

інтерес несе у собі прагматичну економічну складову, порушення якої може 

призводити до порушення публічного порядку.  

Так, у справі Монреаль Парк енд Айленд Рейлвей проти Чатіугай енд 

Норзерн Рейлвей (Montreal Park & Island Railway v. Chateauguay & Northern 

Railway) Верховний суд Канади вказав, що договір між двома чартерними 

залізничними компаніями (приватними суб'єктами) не будувати власних 

філіалів у регіонах розміщення центральних відділень один одного (не 

конкурувати один з одним), на що було їм надано право урядом для суспільної 

зручності - суперечить публічному порядку.212  

Слід вважати договорами, що наносять деструктивний вплив державі і 

ті, що пов’язані із корупцією та підкупом державних службовців з метою 

                                                           
211 Griggs S. Rational Choice in Public Policy: The Theory in Critical Perspective, in Handbook of public policy analysis: theory, politics, and 

methods 173 (Jack Rabin ed., 2007). 
212 Montreal Park & Island Railway v. Chateauguay & Northern Railway (1904), 35 S.C.R. 48. 
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отримання власного зиску третіми особами, договори, що пов’язані із обманом 

державних службовців. 

Публічна мораль 

Ідея моральних норм та публічного порядку є маніфестацією 

фундаментального принципу, що усі договірні відносини та інші юридичні 

акти повинні бути соціально прийнятними.213 Ці інститути були створені як 

відкриті норми, де законодавець свідомо надав судам повноваження з 

урахуванням конкретних обставин справи визначати реальний зміст даних 

категорій. Стандарти моралі відсилають до неписаного права базуючись на 

загальному соціальному баченні того, що є цінним та гідним за конкретних 

обставин. Це стосується тих моральних принципів, які є базовими для самої 

структури суспільства.214 З огляду на природу концепту та питання, що 

супроводжують його зміст, джерела публічного порядку включають не тільки 

суто юридичні акти. Публічний порядок виступає проти дійсності того чи 

іншого договору навіть якщо він не несе конкретного порушення певної норми 

права, але призводить до результату, що призводить до загального збою 

функціонування правової системи.215 Моральні засади не мають чіткої 

дефініції або ясного контенту та відсилають до неписаних принципів, які 

розглядаються у якості фундаментально-важливих для певної 

держави/суспільства та піддаються змінам часу та місця. Чимало науковців 

погоджуються, що соціальна думка, позиція відіграє важливе значення при 

ідентифікації моральних принципів та складових публічного порядку, але 

відсутнє чітке бачення того, як визначати зріз соціальної позиції.216  

Мораль є однією з базових складових публічного порядку. Ключовим в 

даному випадку є словосполучення «однією з». Не слід ототожнювати 

моральні цінності та публічний порядок. Категорія публічного порядку є 

набагато ширша, що буде описано нижче у даній роботі. За звичай, не 

                                                           
213 Hartkamp and Sieburgh (n 117) 325, 347. 
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215 Opinion of AG Langemeijer in HR 16 November, 1956, NJ 1957. P. 1, 7. 
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відповідність іноземного права моральним цінностям національного права 

призводить до порушення публічного, але не будь-яке порушення публічного 

порядку повинно нести в собі порушення моральної складової.    

Для наочної ілюстрації пропонується розглянути декілька конкретних 

договорів, що можуть включати аморальну складову. Договори, які несуть в 

собі аморальну складову є, ймовірно, найбільш динамічні та теоретично 

найбільш цікавою сферою доктрини публічного порядку. Яскравим 

прикладом такого роду правочинів є договори, які пов'язані із сексуальною 

аморальністю і тим самим суперечать публічному порядку. 217 Договірне право 

в цій сфері є дуже мінливим, має тенденцію до різких змін останнім часом.218 

Так, в свій час домовленість про спільне проживання між неодруженими 

особами вважалося аморальною та такою, що порушує публічний порядок. 

Підтвердженню цьому є справа Апфіл проти Райта (Upfill v. Wright), де 

орендодавцю було відмовлено в можливості примусового стягнення коштів за 

оренду житлового приміщення в силу того, що він свідомо здавав в оренду 

приміщення для двох осіб. Один із орендарів була заміжня жінка та 

співорендар, що був не одружений. Суд розтлумачим, що такого роду договір 

оренди був укладений для аморальних потреб і тому порушував публічний 

порядок.219 Проте даний випадок не може розглядатись як релевантний в наш 

час. Доказом цього є австралійський судовий кейс, де у справі Армхаус Лі ЛТД 

проти Чаппелл (Armhouse Lee Ltd. v. Chappell) було зазначено: «…але в будь-

якому випадку чи повинні вчинки членів суспільства оцінюватись за 

стандартами минулого століття? Так, раніше сексуальною аморальністю 

вважалося для жінок носити відкритий одяг. Тому одягом схожим на штори, 

жінки повністю закривали ноги… Звичайно, тому що є аморальним повинно 

даватися сучасна оцінка, за сучасними стандартами суспільства».220 Даний 

                                                           
217 Dwyer J. "Immoral Contracts" (1977) 93 L.Q.R, 386 at 386 [Dwyer]. 
218 Dwyer J. "Immoral Contracts" (1977) 93 L.Q.R, 386 at 386 [Dwyer]. 
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правовий висновок яскраво відображає те, що моральна складова публічного 

порядку піддається темпоральним змінам.  

Прикладом договорів, що несуть в собі сексуальну аморальність 

прийнято вважати і ті, що включають положення щодо сприяння надання 

послуг проституції. Разом з цим, кожна держава по-різному вибудовує 

внутрішню політику відношення до такого явища як проституція в цілому. 

Так, ряд держав  проституцію легалізували, а отже, в цих державах договірні 

відносини, що пов'язані з таким явищем не можуть розглядатися як такі, що 

порушують публічний порядок. 

Окремий сегмент складають договори, що пов'язані зі шлюбними 

відносинами. Чимало держав декларують те, що сім'я є центральною ланкою 

у структурі суспільства. Тому  будь-яка держава зацікавлена у тому, аби на 

сторожі збереження та охорони інституту сімейно-шлюбних відносин стояло 

застереження про публічний порядок. Поряд з цим, моральні підходи до 

визначення сім'ї та сімейних відносин дуже різняться у державах. Окрім того, 

розуміння моральних цінності сім'ї зазнає змін у зв'язку із значними 

соціокультурними перетвореннями. Так, сьогодні ряд держав відмовляються 

від термінів «тато» та «мама» - оскільки це є дискримінацією одностатевих пар 

(шлюбів). Натомість застосовуються категорії «батько-1» та «батько-2». 

Найбільш часто договорами, які порушують публічний порядок у сфері 

шлюбних відносин прийнято вважати ті, що обмежують можливість 

укладення шлюбу.  

Описане в цьому підпункті свідчить, що мораль є складовою публічного 

порядку, яка дала поштовх для розвитку даного концепту в цілому. Разом з 

цим, в наш час публічний порядок є набагато ширшим поняттям та окрім 

елементу моралі містить в собі інші складові, що будуть описані нижче.  

Економічні інтереси не є предметом інтересу моральних цінностей 

суспільства. Якщо публічний інтерес може відображати фрагментарний 

інтерес того чи іншого сектору економіки, що опосередковано відображає 

суспільний інтерес, то публічна мораль є відображенням етичного ставлення 



108 
 

усього суспільства до того чи іншого питання. Як уже зазначалось, публічна 

мораль має властивість набувати нового змісту з плином часу. Це є 

нормальним процесом, який судді зобов'язані враховувати при розгляді тих чи 

інших справ. Так, німецький філософ Кант (Kant) стверджував, що ідея 

індивідуальної моралі може процвітати тільки в цивілізованому суспільстві. 

Держава зобов'язує дотримуватись етичних норм свободи і справедливості та 

тим самим забезпечує простір та середовище для реалізації індивідуальної 

моралі.221 Гегель (Hegel) погоджувався з Арістотелем (Aristotle) та Платоном 

(Plato), що індивідуальна мораль найкраще розвивається, коли вона 

спрямована на розвиток благополуччя політичного порядку.222 Мораль є 

політичною і може бути сформована у найкращий спосіб, коли вона 

розвивається для досягнення цілей політичної єдності. Суверенна держава є 

кульмінацією історичного розвитку людської моралі і її контролю.223   

Проблемним моментом є те, що суди часто не вказують що є ядром 

публічної моралі, а тільки декларують необхідність її захисту. Публічна 

мораль не повинна тлумачитись у світлі ідеалів державності. Оскільки 

державні інтереси становлять іншу рубрику публічного порядку – публічні 

інтереси або публічна безпека.  

Публічна безпека 

Суспільна безпека є окремою категорією публічного порядку. 

Класичним прикладом договорів, що можуть посягати на публічну безпеку є 

договори, які передбачають настання негативного результату навколишньому 

середовищу (чи окремому регіоні). Питання публічної безпеки інколи може 

виходити на перший план. Адже не дотримання публічного безпеки ставить 

під загрозу нормальне функціонування політичної системи в цілому.  

Очевидно, що при захисті публічної безпеки не доводиться говорити про 

будь-яку моральну складову публічного порядку. Для ілюстрації публічного 
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порядку щодо публічної безпеки можна розглянути наступний кейс. 

Наприклад, промисловий гігант Північної Кореї укладає договір поставки 

авто-запчастин із США. Відповідно до умов даного договору ці запчастини 

будуть перепродуватись далі до держави Іран. Авто запчастини є товарами 

подвійного використання і значна їх частина може бути використана у 

ракетній промисловості. Навіть якщо такий договір є фінансово привабливим 

для США, він нестиме у собі публічну загрозу безпеці США. Отже, не 

узгоджуватиметься із публічним порядком останньої держави. Схожі ситуації 

можуть відбуватись і на ринках злиття та поглинань. Де формально усі вимоги 

конкурентного права будуть витримані, але ризик посягання на публічну 

безпеку дасть судам можливість заборонити такого роду транзакції щодо 

злиття чи поглинання.224 

Для ілюстрації конкретного прикладу судового кейсу, де було 

використано застереження про публічний порядок для захисту публічної 

безпеки держави пропонується наступна судова справа. Так, у справі Квімонда 

(In Re Qimonda AG, 462 B.R. 165 (Bankr. E.D. Va. 2011), що була розглянута 

Судом США східного округу штату Вірджинія перед судом постало питання 

визнання транс-кордонного банкрутства компанії Qimonda AG, яка є 

німецьким виробником  напівпровідникових пристроїв пам'яті. Проти 

визнання такого банкрутства виступили сім компаній ліцензіатів патентів 

боржника: компнії Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”), Infineon 

Technologies AG (“Infineon”), Micron Technology, Inc. (“Micron”), Nanya 

Technology Corporation (“Nanya”), International Business Machines Corp. 

(“IBM”), Hynix Semiconductor, Inc. (“Hynix”) та корпорація Intel (“Intel”). 

Питання, що підлягали врегулюванню судом, полягали в наступному: 

а) чи факт відсутності в німецькому законодавстві регулювання 

відносин про неплатоспроможність боржника патентних ліцензій на захист 

яких мають право кредитори явно суперечить публічному порядку США? 

                                                           
224 Ghodoosi F. The Concept of Public Policy in Law: Revisiting the Role of the Public Policy Doctrine in the Enforcement of Private Legal 

Arrangements, 94 Neb. L. Rev. 2015. P. 685.  
224 Linklater A. Beyond realism and Marxism: Critical theory and international relations. (1990). P. 147. 
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б) чи ліцензіати патентів США боржника є «достатньо захищеними», 

якщо їм не надається такий захист за німецьким правом? 

Компанія Qimonda AG мала свій головний офіс в Мюнхені (Німеччина). 

В 2009 р. дана компанія подала заяву до німецького суду про початок 

процедури банкрутства. Суд Мюнхену почав процедуру банкрутства 

внаслідок чого представники компанії Qimonda AG звернулись до суду США, 

де знаходилось ряд активів компанії з вимогою визнання відповідної 

процедури банкрутства. Суд США визнав процедуру банкрутства, що 

проходила в Німеччині основною та видав дозвіл на проведення додаткової 

цієї ж процедури в США. Активи компанії Qimonda AG включали приблизно 

10 000 патентів, з яких приблизно 4 000 - патенти США. Отримавши 

повідомлення від двох ліцензіатів патентів Samsung та Elpida Memory, Inc. 

(“Elpida”) перед судом постало питання належного захисту прав ліцензіатів в 

даній процедурі банкрутства, які вказували, що німецьке право по якому 

відбувалась реалізація процедури банкрутства не містить відповідних норм 

щодо належного захисту прав ліцензіатів при проведені процедури 

банкрутства. Проте суддя першої інстанції США вказав, що в даному випадку 

слід проявити повагу до права Німеччини, яке є належним матеріальним 

правом, що регулює відповідні правовідносини.  

Апеляційна скарга на відповідне рішення була подана  компаніями 

Samsung, Infineon, Micron, Nanya та Elpida до окружного суду Сполучених 

Штатів, який повинен був визначити, чи обмежує застосовуване німецьке 

право права ліцензіатів у даному спорі та чи «явно суперечить публічному 

порядку США» відповідні норми німецького права, чи будуть ліцензіати 

«достатньо захищеними» якщо не буде застосоване право США.  

Під час судового розгляду було встановлено, що найціннішими 

активами Qimonda AG є його патенти, більшість із яких пов'язані з 

технологією динамічної пам'яті для вільного доступу (DRAM), але деякі з них 

пов'язані з флеш-пам'яттю та технологією напівпровідникових технологій. За 

свідченнями спеціалістів, більшість патентів - активи компанії Qimonda AG є 
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новими або мають тривалий термін служби (у середньому, від 8 до 9 років). 

Претензії на суму близько 4 мільярди доларів США були пред'явлені Qimonda 

AG, приблизно чверть з них були висунуті кредиторами США.  

Суд вказав, що будь-який напівпровідниковий пристрій може включати 

технології, охоплені безліччю патентів, багато з яких не належать виробникам 

пристрою. Така кількість потенційно застосовних патентів, що не завжди 

можливо визначити, які з них можуть охоплювати новий продукт, і в будь-

якому випадку було б неможливо розробити навколо кожної запатентованої 

технології, яка використовується в будь-якому новому напівпровідниковому 

продукті . У результаті виробники повинні отримати ліцензії на багато різних 

патентів, що зберігаються багатьма різними власниками, для захисту від 

потенційних претензій щодо порушення. Часто така ліцензія погоджується як 

компонент для врегулювання фактичних чи потенційних порушень вимог або 

укладання спільних угод про розвиток. В обох контекстах загальним є те, що 

кожна сторона має ліцензувати свої відповідні патенти, часто з додатковими 

внесками (або передплати, або виплати роялті) для обліку відмінностей у 

розмірах та обсязі на відповідні патентні портфелі. 

Беручи до уваги перелічені вище факти, суд підійшов до вирішення 

питання чи факт відсутності у німецькому праві захисту патентів ліцензіатів - 

кредиторів боржника, який перебуває в процедурі банкротства, зумовлює 

порушення публічного порядку США. Суд зазначив, що використання 

словосполучення «явно суперечить публічному порядку» в законодавстві 

США означає, що йдеться про виняткову природу публічного порядку. Так, 

лише чотири опубліковані рішення стосуються застосування застереження 

про публічний порядок щодо захисту прав ліцензіатів.  Підкреслювався той 

факт, що застосування іноземного права, яке призводить до іншого результату, 

ніж застосування законодавства США, без додаткових обмежень недостатньо 

щоб застосувати застереження про публічний порядок. Натомість повинен був 

би проведений тест, що базується на двох факторах:  

(i) чи іноземне провадження було процедурно несправедливим; 



112 
 

(ii) чи застосування іноземного права або визнання іноземної основної 

процедури банкрутства «суттєво» посягало б на цінності конституційного 

права США. 

У судовому рішенні було зазначено, що німецьке законодавство про 

банкрутство та німецьке провадження у справі про банкрутство не мали 

процесуальної несправедливості. Німеччина має зрілу і добре розвинуту 

систему законодавства про банкрутство, мета якої відповідає законодавству 

США про банкрутство, включаючи максимізацію прибутку кредиторам та 

забезпечення рівноправності кредиторів. Кредитори, які постраждали від дій 

боржника у справі про банкрутство у Німеччині мають  доступ до 

функціонуючої та справедливої судової системи для викладення власних 

заперечень. Отже, основне питання полягало у тому, чи застосування 

німецького законодавство у тій мірі, в якій це дозволяє скасовувати 

американські патентні ліцензії відповідає суворому порушенню публічного 

порядку США. 

Дозволивши патентним ліцензіям бути припиненим у разі визнання 

спірного процесу банкрутства, це накладе тягар на американський 

технологічний розвиток. Незважаючи на те, що інновації, очевидно, не 

припиняться, якщо ліцензії на патенти США будуть скасовані під час розгляду 

справи про банкрутство іноземним судом, суд США вказав, що внаслідок цієї 

невизначеності сповільнюватиметься темп інновацій, що спричинить  шкоду 

економіці США. Таким чином, суд США визнав неможливість застосувати 

іноземний правопорядок, так як таке регулювання суворо посягатиме на 

важливий законодавчий захист, наданий ліцензіатами патентів США, і таким 

чином підриватиме фундаментальний публічний порядок США. З цієї 

причини суд США прийшов до умовиводу, що застосування німецького 

законодавства у тій мірі, в якій це дозволяє скасувати патентні ліцензії США, 

буде явно суперечити публічному порядку США. 225 

                                                           
225 In Re Qimonda AG, 462 B.R. 165 (Bankr. E.D. Va. 2011). United States Bankruptcy Court, E.D. Virginia. October 28th, 2011. 
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Вищеописана судова справа, що пов'язана із правовим регулюванням 

транс-кордонного банкрутства ілюструє, що суди США схильні застосовувати 

застереження про публічний порядок у виключних випадках та тлумачать дану 

категорію права у вузькому значенні. У ситуаціях, де застосування норм 

іноземного права (навіть провідних держав світу таких як Німеччина) 

призведе до нижчого рівня захисту прав суб'єктів права США, аніж це 

передбачено правопорядком США і зумовить значні економічні збитки для 

США, суди тлумачили такі обставини як такі, що зумовлюють порушення 

публічного порядку США. Це означає, що економічна складова та ризик 

завдання негативних наслідків економіці держави теж є важливим фактором 

при оцінці фактичних обставин справи на предмет їх відповідності публічному 

порядку. 

Окрім того, в іноземних судах можуть розглядатися справи, в яких до 

суб'єкта спору держава має підвищений інтерес - наприклад, якщо відповідач 

– оборонна компанія або компанія, що має стратегічні значення для економіки 

держави. Надалі, приведення у виконання іноземного рішення, винесеного 

проти нього, може привести до обов'язку цих суб'єктів виплатити значні суми 

і привести до банкрутства або тривалої зупинки їх діяльності. Це може стати 

причиною різкого зниження соціально-економічних, демографічних 

показників, рівня життєдіяльності широких верств населення. Так, 

банкрутство місто-утворюючого підприємства може привести до соціально- 

економічної кризи в регіоні.226  

З нашої точки зору, аналіз складових елементів публічного порядку дає 

усі підстави аби поняття застереження про публічний порядок розглядати як 

механізму захисту в сфері публічної безпеки, публічних інтересів, публічної 

моралі держави основоположних правових норм та принципів, що 

забезпечують стабільне функціонування політичної, соціальної, економічної 

                                                           
226 Морозова Ю. Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: понятие и современный порядок применения. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2001. ст. 37. 
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систем, а тому їх дотримання вимагається від всіх учасників правовідносин, 

що мають правові зв’язки з цією державою.  

 

2.2.4. Вплив темпоральних змін на зміст категорії публічного 

порядку 

Розуміння того, що суперечить публічному порядку змінюється з часом. 

Одним із наслідків такої мінливості є відсутність твердої рамки для 

визначення що ж суперечить публічному порядку. Судді на різних етапах у 

рішеннях визначають певні керівні принципи того, що є складовою публічного 

порядку. Так, у справі Родрігес проти Спеєр Брос (Rodriguez v Speyer Bros) 

лорд Халдан (Lord Haldane) стверджував, що при визначенні публічного 

порядку, суддя повинен керуватися думкою суспільства, відчуттям суспільної 

моралі, а не тільки правовим вченням.227 У справі Фендер проти Мілдей 

(Fender v Mildmay) лорд Аткін (Lord Atkin) зазначав, що доктрина публічного 

порядку повинна включати тільки очевидні кейси, де шкода публічному 

порядку є суттєвою і беззаперечною та не може залежати від суб'єктивних  

висновків декількох суддівських поглядів.228   

Безспірним фактом є те, що фундаментальні моральні та соціальні 

погляди суспільства піддаються темпоральним змінам, інколи несподівано 

швидким змінам. Коли йдеться про застосування публічного порядку, то він 

повинен відображати саме актуальні суспільні настрої та принципи. Тобто 

оцінка прийнятності/не прийнятності публічного порядку повинна 

проектуватись на сьогочасні стандарти та моральні уявлення суспільства.229 У 

цьому контексті кориляція даних категорій повинна відбуватись. 

Єдиним винятком з цього правила є відносини щодо набуття права. Так, 

якщо на момент виникнення правовідносин вони вважалися такими, що 

порушують публічний порядок, а згодом цінності суспільства змінюються і 

                                                           
227 PH Winfield, ‘Public Policy in English Common Law’ (1928) 42 HLR 1, 92. 
228 Mansoor Z. Public Policy and Good Morals: A Comparative Study in English and Dutch Contract Law [Groningen]: University of Groningen. 

2016. P. 29. 
229 Blom J. Public policy in private international law and its evolution in time, 2003 Netherlands International law review, p. 383.  
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аналогічні діяння вже не є такими, що порушують публічний порядок, то 

зворотна дія у часі не є прийнятною.230 Так, правник Буст (J. Boost) пропонує 

наступний приклад. Припустимо, що подружжя уклало шлюб, але на момент 

укладення він вважався таким, що порушує публічний порядок відповідно до 

тогочасних уявлень про мораль у суспільстві. Тоді один із подружжя уклав 

новий шлюб з іншою особою, який був дійсним. Згодом суспільне бачення про 

мораль змінилось і перший шлюб, який раніше суперечив публічному порядку 

перестав бути таким. Чи означає це необхідність визнання дійсним першого 

шлюбу та автоматичне визнання недійсним другого шлюбу в силу того, що 

перший шлюб є дійсним? Така зворотна дія у часі принесе більше шкоди аніж 

користі національній правовій системі, яка повинна бути захищена 

механізмом застереження про публічний порядок.231 Ще один приклад: 

Німецьке право розглядало укладення договорів щодо фючерсних торгів 

такими, що порушують публічний порядок, бо це характеризувалось як азартні 

діяння (gambling) щодо операцій на біржах. Коли у 1989 р. дана норма була 

скасована, було розтлумачено, що норма публічного порядку в цих відносинах 

теж не повинна застосовуватись.232      

Наглядним прикладом фактору часу на зміну змісту публічного порядку 

є наступне. У XIX ст. в Нідерландах договір оренди залу для пропаганди 

атеїзму вважався таким, що порушує публічний порядок, оскільки це 

розглядалось як спосіб захисту християнства. Проте наразі такий договір не 

буде порушенням публічного порядку, отже, фундаментальні цінності 

суспільства не є константою.233 За таких умов суддям досить важко витримати 

принцип гнучкості, що є ядром при тлумаченні публічного порядку та 

принцип визначеності/передбачуваності судових рішень.234 Навіть у системі 

загального права прецедентне рішення щодо застосування застереження про 

публічний порядок не є гарантією того, що воно буде застосоване повторно 

                                                           
230 Rodriguez M. de Angelo. “Du moment auquel il faut se placer pour apprécier l’ordre public international’, 61 Rev. Crit. Dr. Int. Priv. (1972) p. 

369. 
231 Blom J. Public policy in private international law and its evolution in time, 2003 Netherlands International law review, p. 384. 
232 BGH 26 February 1991, discussed by Bucher, op. cit. n. 5, at p. 46. 
233 Bowman v Secular Society [1917] AC 406. 
234 Peel E. Treitel: The Law of Contract (13th ed, Sweet and Maxwell 2011) p. 486.  
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при винесенні схожого рішення в силу зміни змісту публічного порядку з 

часом. Нерідко договори, які ще вчора вважались такими, що порушують 

публічний порядок, сьогодні вже не розглядаються такими.235 

Ще одним підтвердженням того, що тлумачення публічного порядку 

піддається темпоральним змінам є факт того, що Європейський суд 

справедливості визнав право кожної держави визначати самостійно зміст 

публічного порядку та зміну його контенту у разі такої необхідності у зв'язку 

із еволюцією суспільства в цілому та функціонування держави.236 Публічний 

порядок має свою територіальну обмеженість, а зміст його може розвиватися 

та набувати нового змісту з часом. Саме тому прийнято вважати доктрину 

публічного порядку не тільки територіальною концепцією (поширюється на 

територію певної держави, штату), але й також і темпоральною. Важко 

спрогнозувати яким буде підхід до тлумачення та змістовне наповнення 

категорії публічного порядку «завтра». Слово «завтра» слід сприймати у 

широкому значенні.   

Отже, публічний порядок не формує монолітної складової. Цей концепт 

є парасолькою, яка покриває ряд сегментів, зокрема відображає ставлення 

суспільства та держави щодо моралі, безпеки функціонування публічних 

інститутів влади.237 Категорія публічного порядку (основ правопорядку) не 

може мати конкретного змісту в силу того, що вона не є правовою в чистому 

вигляді, а балансує на зрізі права і соціального розуміння системи 

внутрішньодержавних відносин.238 Лунц Л. стверджував, що невизначеність 

категорії публічного порядку, що обмежує колізійні відсилки до іноземного 

правопорядку, сьогодні формується в один із принципів міжнародного 

приватного права.239     

Застереження про публічний порядок слід розуміти як механізм захисту 

правових норм та принципів, що є основоположними в сфері публічної 

                                                           
235 Цвайгерт К., Кети Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. 2, с. 81. 
236 Kessedjian C. Public order in European law. URL: http://www.erasmuslawreview.nl/files/02-public_order_in_european_law.pdf (Last 

accessed: 21.12.2015). 
237 Bell J. Policy arguments in judicial decisions 157 (1983). 
238 Кудашкин В. В. Актуальные вопросы международного частного права. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 35.  
239 Лунц Л. А. Международное частное право: В 3т. Т. 1. Общая часть. М., 2000. С. 225.    
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безпеки, публічних інтересів. публічної моралі держави та забезпечують 

стабільне функціонування політичної, соціальної, економічної систем, а тому 

їх дотримання вимагається від всіх учасників правовідносин, що мають 

правові зв'язки з цією державою.     

Доктрина публічного порядку розглядається як механізм захисту 

публічних інтересів незалежно від інтересів чи прав сторін, які вступили у 

правовідносини і діяння яких ідентифікуються як такі, що порушують 

публічний порядок. Якщо певний контракт порушує публічний порядок, суди 

утримуються від надання захисту якійсь із сторін за таким контрактом. Таким 

чином, є конкуренція між приватним інтересом сторін певного договору та 

публічними інтересами суспільства, що можуть бути порушення при 

задоволення приватних інтересів контрагентів договору. Тому застереження 

про публічний порядок виступає специфічним принципом юридичного 

тлумачення заснованого на поточних потребах суспільства.240  

Публічний порядок визначає не стільки степінь готовності однієї 

держави визнати позицію законодавства і рішень судів/арбітражів іншої 

держави (акцент на відкритість), хоча і це теж, а в більшій мірі ту степінь, яку 

публічний порядок не дозволить ні в якому разі перейти (акцент на внутрішні 

межі, які сильніші від будь-якої «гостинності»).241 Основна спрямованість 

публічного порядку полягає не в захисті прав окремого суб'єкта права, а в 

захисті стабільності національного правопорядку. Права ж окремих суб'єктів 

міжнародних приватних відносин захищаються публічним порядком тільки в 

тій мірі, в якій це відповідає інтересам конкретного національного 

правопорядку і конкретному суспільству, на захист якого і направлений даний 

правовий механізм. З цієї точки зору, публічний порядок, забезпечуючи 

стабільність конкретного суспільства, завжди є національним за своєю 

суттю.242 

                                                           
240 Egerton v Brownlow [1853] 4 HLC 1, 162. 
241 Муранов А. И. Проблема подписания внешнеэкономических сделок и публичный порядок Российской Федерации // Московский 

журнал международного права. 1998. № 3. С. 85.  
242 Ливинский Д. Еще раз к пониманию публичного порядка в российском МЧП от 02.04.2013 г. URL: 
http://zakon.ru/blog/2013/4/2/eshhe_raz_k_ponimaniyu_publichnogo_poryadka_v_rossijskom_mchp (Last accessed: 23.04.2016). 
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Застереження про публічний порядок є інструментом міжнародного 

приватного права, що застосовується у виключних випадках. Це свого роду 

бронепоїзд, що стоїть на запасних рейсах, який не здійснює регулярних 

перевезень, але у випадку необхідності готовий до виїзду. Це означає, що 

інститут публічного порядку носить екстраординарний характер, а його 

застосування є можливим тільки у виключних, одіозних випадках, за умови, 

що порушення публічного характеру носить явний характер. Тобто, коли 

застосування іноземного права, виконання  судового/арбітражного рішення 

може здійснити такий вплив, що призведе до виведення національної системи 

із рівноваги. Застереження про публічний порядок є інструментом виключним, 

інструментом останнього шансу, коли іноземна норма практично 

«прокралась» в національний правопорядок. Саме в силу такої «виключності» 

і радикальності дії, застосування застереження про публічний порядок 

повинно носити точковий характер. 

 

2.3. Види публічного порядку 

Одним з найбільш ефективних засобів наукового дослідження є 

класифікація. Цінність класифікації полягає у тому, що завдяки такому методу 

безпосередньо досягається мета дослідження – комплексне розуміння його 

предмету. Класифікація видів публічного порядку дає можливість провести 

аналіз цілого у спосіб вивчення його частин. Необхідність, роль та важливість 

такого інструменту як класифікація при здійсненні дослідження будь-якої 

правової категорії зумовлено низкою факторів. Зокрема, практична мета 

класифікації покликана значно спростити розуміння основних проблемних 

аспектів, що виникають в процесі застосування застереження про публічний 

порядок.  

В доктрині міжнародного приватного права публічний порядок залежно 

від критерію за яким здійснюють структурування вирізняють наступні види 

публічного порядку. Залежно від території, на яку поширює свою дію 

публічний порядок слід виділяти: 
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- внутрішній державний публічний порядок; 

- регіональний публічний порядок;  

- міжнародний (транснаціональний) публічний порядок. 

 

2.3.1. Внутрішній державний публічний порядок 

На думку Броше (Brocher), найменування внутрішній публічний порядок 

і міжнародний публічний порядок є відносним. Так, в будь-якій державі 

фактично наявний єдиний публічний порядок, який «домінує в міжнародному 

приватному праві від підніжжя до вершини». Незважаючи на свою 

«міжнародність», коріння міжнародного публічного порядку мають 

національний характер. Прийнято вважати, що у сучасній доктрині такої ж 

точки зору дотримується К. Шмітгофф. (С. Schmitthoff).243  

Внутрішній державний публічний порядок визначається та 

встановлюється кожною державою самостійно і поширює свою дію в межах 

територіальної юрисдикції держави. Він являє собою відображення основних 

ідей, принципів, фундаментальних основ функціонування правової системи 

держави та фіксується в нормах національного законодавства.244 Часто 

виникає потреба у наочній ілюстрації конкретних випадків, де є необхідність 

застосування застереження про публічний порядок. Проте надати вичерпний 

перелік таких випадків не представляється можливим і доцільність цього теж 

є сумнівною. Так, інколи необхідність застосування застереження про 

публічний порядок виникає в силу загальнодержавної культури, наприклад, 

країни, що сповідують християнство не можуть прийняти цілу низку догм 

країн, де домінують інші релігійні напрямки. Йдеться про заборону смертної 

кари, заборону полігамії тощо. Дане пояснюється надто різною організацією 

політичної, економічної, релігійної системи цінностей. Ці розбіжності є 

абсолютно нормальним і закономірним явищем, що продукує необхідність 

існування застереження про публічний порядок у кожній суверенній державі.  

                                                           
243 Schmitthoff С. Select Essays on International Trade Law. - Dordrecht, 1988, p. 593. 
244 Kosters J. Public Policy in Private International Law. The Yale Law Journal Vol. 29, No. 7 (May, 1920), p. 753. URL: 
http://www.jstor.org/stable/786607?seq=9#page_scan_tab_contents (Last accessed: 25.10.2017). 
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Різні правові системи держав, особливо країн континентального права, 

знаходяться в перманентному стані зближення, гармонізації і грані між 

різними національними системами права постійно стираються. Таке 

зближення начебто мало б призвести до відмирання інституту публічного 

порядку, адже цінності права в різних державах мали б бути зведені до єдиного 

знаменника.  Проте варто відмітити, що реальне зближення, уніфікація 

принципів правового регулювання в переважній своїй більшості відбувається 

в сфері договірного права. Натомість в напрямках сімейного, спадкового права 

такого роду зближення є мінімальним в силу обставин існування досить різних 

економічних, релігійних, культурних координат цінностей. Даний фактор 

зумовлює необхідність кожній державі формувати власний внутрішній 

публічний порядок, який би забезпечував стабільність функціонування 

національної системи права. Тому припущення, що концепт публічного 

порядку відімре у найближчому майбутньому видається спірним.    

Для того аби окреслити, які складнощі у тлумаченні та застосуванні 

цього виду публічного порядку виникають у судів в України пропонується 

розгляну наступну судову практику. Керуючись практичною доцільністю, 

можна ствердно говорити про те, що  рішення Верховного суду України (далі 

– ВСУ), в обов’язковому порядку приймаються до уваги судами усіх інстанцій 

і саме вони визначають вектор та забезпечують монолітність судової практики 

в цілому, принаймні, повинні були б забезпечувати таку монолітність. У 

зв’язку із даною обставиною, на особливу увагу заслуговує Постанова 

Пленуму ВСУ № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» 

від 24.10.2008 р. Так, у ч. 3 п. 9 цієї Постанови суд вказав: 

«Відносини між засновниками (учасниками) господарського товариства   

щодо формування   його органів, визначення їх компетенції, процедури 

скликання загальних зборів та визначення порядку  прийняття   рішень  на 

зборах регулюються положеннями ЦК України та Закону про господарські 

товариства. За своїм змістом ці норми є імперативними,  а їх недотримання 

порушує публічний порядок». 
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Тобто ВСУ вказав на неможливість підпорядкування іноземному 

правопорядку відносин щодо формування та діяльності господарських 

товариств в силу того, що дані норми є імперативними. Такий підхід є досить 

типовим і для західноєвропейських країн та пов'язаний із захистом конкретних 

державних інтересів. Дане формулювання означає, що законодавство, яке 

визначає порядок формування органів господарських товариств 

зареєстрованих на території України - становить особливий інтерес для 

держави і ці національні норми не можуть бути усунені, замінені іншим 

регулятором - іноземним правопорядком. Таким чином, ВСУ визначив 

неможливість застосування до даних правовідносин як колізійного методу, так 

і принципу автономії волі в силу їх імперативного регулювання нормами права 

України. В цій частині позиція ВСУ є абсолютно виправдана, як і мотиви у 

зв'язку з чим суд дійшов до такого висновку. 

Проте далі, з незрозумілих причин ВСУ висловив позицію, що 

недотримання імперативних норм (щодо формування органів управління 

господарських товариств) призводить до порушення публічного порядку. 

Внаслідок такого умовиводу два автономні, незалежні інститути колізійного 

права були поєднанні та застосовані до одних і тих же правовідносин. Із 

тлумачення суду слідує, що недотримання імперативних норм в даній сфері 

корпоративних правовідносин автоматично призводить до принципової 

різниці між національним законом та іноземним у підходах регулювання 

одних і тих же відносин - не може слугувати достатньою підставою для 

застосування застереження про публічний порядок. Дана формула закладена в 

ч. 2 ст. 12 Закону України «Про міжнародне приватне право». Такий варіант 

розвитку подій призвів б до заперечення можливості застосування іноземного 

права в цілому. Тому доцільно розглядати та говорити не про загальні 

відмінності у регулюванні правовідносин різними правопорядками, а про 

виняткові випадки, коли застосування іноземного правопорядку призведе до 

результату явно несумісним із основоположними принципами національного 

правопорядку та зумовить підрив фундаменту останнього. Повертаючись до п. 
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9 Постанови ВСУ № 13 – стає очевидно, що суд визначав конкретні норми 

законодавства, що повинні імперативно бути застосовані незалежно від 

колізійної прив’язки чи принципу автономії волі сторін. Суд сконструював 

алгоритм, за яким національні норми щодо регулювання даної сфери 

корпоративних відносин в силу своєї важливості мають пріоритет по 

відношенню до будь-якого іноземного правопорядку, виражають байдужість 

до останнього та підлягають обов'язковому застосуванню незалежно від того, 

які принципи регулювання цих відносин закладенні в іноземних 

правопорядках. Це означає, що теоретично іноземний правопорядок може 

передбачати аналогічні механізми регулювання корпоративних правовідносин 

як і українське право, але в силу імперативних норм суд навіть не проводить 

ідентифікацію змісту іноземного правопорядку, а відразу застосовує 

національну норму(и) права в силу дії імперативних норм. Логіка ВСУ в 

контексті визнання регулювання даного кола корпоративних правовідносин – 

імперативними нормами є зрозумілою. Адже законодавчі положення щодо 

відносини між засновниками   (учасниками)    господарського товариства   

щодо   формування   його   органів,   визначення   їх компетенції,  процедури 

скликання загальних зборів та визначення порядку  прийняття   рішень  на 

зборах мають особливе значення для функціонування економічної системи 

держави. Тому ВСУ визначивши особливу значущість національних норм, що 

регулюють ці правовідносини - абсолютно закономірно вказав на їхню 

імперативність. Тим самим це автоматично виключило можливість 

застосування іноземного правопорядку за принципом автономії волі чи 

колізійної норми в даній сфері корпоративних правовідносин.   

 Разом з цим, суд помилково вказав на те, що недотримання цих норм 

призводить до порушення публічного порядку. Адже дані інструменти 

міжнародного приватного права є сепаративними та застосування концепції 

імперативних норм вже виключає можливість застосування іноземного 

правопорядку і не потребує додаткового заходу захисту у вигляді застосування 

застереження про публічний порядок. Більше того, застосування застереження 
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про публічний порядок є можливим тоді, коли застосовувана норма 

іноземного права призведе до результату, явно несумісним з національним 

публічним порядком. Себто національному правопорядку буде нанесено 

деструктивний вплив щодо фундаментальних принципів, засад. При 

застосуванні застереження про публічний порядок йдеться про несумісність 

іноземного права з національними принципами правового регулювання і в 

силу цього іноземне право не може бути застосоване. При таких обставинах не 

ідентифікується внутрішня конкретна імперативна норма(и) (як це було 

зроблено ВСУ), а фіксується факт не сприйняття самого підходу до розуміння 

врегулювання відносин іноземним правопорядком. Порушення публічного 

порядку не призводить до автоматичного порушення імперативних норм і 

навпаки. Більше того, ВСУ не вказав в чому проявляється порушення 

публічного порядку при застосуванні іноземного(них) правопорядків до даних 

корпоративних відносин. Стверджувати про порушення публічного порядку 

можна тільки тоді, коли є конкретний предмет іноземного правового 

регулювання (іноземний правопорядок) і після дослідження його змісту судом 

встановлено конкретні підходи регулювання, які є несумісними з 

національним правопорядком. Абстрактне твердження про те, що 

застосування норм будь-якого іноземного правопорядку порушує 

національний публічний порядок у корпоративних правовідносинах між   

засновниками   (учасниками)    господарського товариства   щодо   формування   

його   органів,   визначення   їх компетенції,  процедури скликання загальних 

зборів та визначення порядку  прийняття   рішень  на зборах, як це зробив ВСУ, 

є не коректним.  

Усе вищенаведене ілюструє той факт, що ВСУ помилково вказав про 

порушення публічного порядку при недотриманні імперативних норм щодо 

формування органів управління господарських товариств, що зареєстровані на 

території України.  

Слід зауважити, що тлумачення категорії публічного порядку ВСУ 

здійснив у постанові Пленуму «Про практику розгляду судами клопотань про 
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визнання й виконання рішень іноземних судів і про скасування рішень, 

постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території 

України» від 24 грудня 1999 р. № 12. Так, у п. 12 цієї Постанови зазначено, що 

під публічним порядком належить розуміти «правопорядок держави, 

визначальні принципи і засади, які становлять основу існуючого в ній ладу 

(стосуються її незалежності, цілісності, самостійності й недоторканності, 

основних конституційних прав, свобод, гарантій тощо)». 

Опосередковані ознаки публічного порядку відображені через призму п. 

18 Постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику розгляду цивільних справ 

про визнання правочинів недійсними» від 6 листопада 2009 р. № 9. Так, 

зазначено, що правочинами, які посягають на публічний порядок є ті, що 

посягають на суспільні, економічні та соціальні основи держави, зокрема: 

правочини, спрямовані на використання всупереч закону комунальної, 

державної або приватної власності; правочини, спрямовані на незаконне 

відчуження або незаконне володіння, користування, розпорядження об’єктами 

права власності українського народу — землею як основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави, її надрами, 

іншими природними ресурсами (ст. 14 Конституції України); правочини щодо 

відчуження викраденого майна; правочини, що порушують правовий режим 

вилучених з обігу або обмежених в обігу об’єктів цивільного права тощо. Усі 

інші правочини, спрямовані на порушення інших об’єктів права, передбачені 

іншими нормами публічного права, не є такими, що порушують публічний 

порядок. 

 

2.3.2. Регіональний публічний порядок 

Іншим видом публічного порядку виступає локальний або регіональний 

публічний порядок.245 З самої назви випливає, що йдеться про вид публічного 

порядку, який має однакове застосування та поширює свою дію в межах 

                                                           
245 Приезжая Н. Оговорка о публичном порядке: применение в международном коммерческом арбитраже // Московский журнал 
международного права. – 2000. №4. с. 67. 
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території не однієї, а декількох держав. Прикладом регіонального публічного 

порядку є публічний порядок Європейського союзу (надалі – «ЄС»). В силу 

щільних економічних взаємовідносин, існування Договору про 

функціонування ЄС, Договору про ЄС, системи права ЄС в цілому, держави-

учасниці ЄС кристалізували спільні культурні, правові традиції, релігійно-

ідеологічні підходи, сформували  спільні органи управління і спільний 

судовий орган – Європейський суд справедливості (European Court of Justice) 

(надалі – “ECJ”). Так, рішення ECJ, його підходи до тлумачення норм права є 

загальнообов'язковими для всіх національних судових органів держав-

учасниць ЄС. З цього випливає, що фундаментальні ідеї, які закладаються в 

розуміння регіонального публічного порядку ЄС мають пріоритет щодо 

внутрішнього національного публічного порядку кожної окремої держави-

учасниці ЄС. 

Робоча група при підготовці проекту Договору про ЄС брала до уваги, 

що майбутні держави-учасниці мають різну структуру суспільств, багато в 

чому різні цінності, а тому була закладена можливість визначення змісту 

публічного порядку кожною державою-учасницею самостійно. Так, Договір 

про ЄС не містить ані дефініції концепту публічного порядку, ані методів його 

застосування.246 Одне з перших рішень, де ECJ розглянув справу щодо 

тлумачення концепту публічного порядку була справа Йонне ван Дюн проти 

Хоум Оффіс (Yvonne van Duyn v. Home Office) 1974 р.247 Так, у п. 18 рішення 

ECJ вказано: «Необхідно підкреслити, що ідея публічного порядку в контексті 

учасників ЄС, і де зокрема публічний порядок використовується як підстава 

для виправданого відступлення від застосування норм регулювання щодо 

вільного переміщення працівників (free movement of workers) повинно 

тлумачитись чітко. Тому межі публічного порядку не можуть бути визначені 

односторонньо кожною державою-учасницею ЄС без участі контролю 

                                                           
246 Kessedjian С. Public order in European law. Erasmus Law Review. Volume 01 Issue 01. p. 28. 
247 Case 41/74. Yvonne van Duyn v. Home Office [1974] ECR, 01337 at 01351.   
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інституцій ЄС. Разом з цим, концепт публічного порядку може різнитись від 

країни до країни та залежати від часу здійснення тлумачення його змісту».  

Отже, ECJ визначив, що публічний порядок має територіальну 

обмеженість та може розвиватись з часом. Через 3 роки ECJ розглянув справу 

Регіна проти Пєра Боушереа (Regina v. Pierre Bouchereau) 1977 р.248 В даному 

рішенні було підтверджено, що держави-учасниці ЄС мають свободу у 

тлумаченні змісту публічного порядку, але 2 умови необхідні для застосування 

застереження про публічний порядок: 

- Реальна та достатньо серйозна загроза порушення публічного порядку. 

- Мета публічного порядку повинна бути спрямована на захист 

фундаментального інтересу суспільства. 

У справі Арбладе (Jean-Claude Arblade and Arblade & Fils SARL) 1999 р. 

ECJ у п. 30 рішення дав власне визначення публічного порядку: «Під терміном 

публічний порядок слід розуміти застосування норм національного права, які 

є настільки фундаментальні для захисту політичного, соціального, 

економічного порядку держави-учасниці ЄС, що їхнє неухильне дотримання 

вимагається від усіх осіб, що перебувають на території цієї держави і/або 

мають правові зв'язки з цією державою».249   

Отже, ECJ сформулював дефініцію публічного порядку та вказав, що 

тлумачення цієї категорії національними судами держав-учасниць ЄС 

повинно бути чітким та визначеним. Такий підхід багато в чому обмежив 

свободу тлумачення категорії публічний порядок державами-членами ЄС. 

Окрім того, окремі складові публічного порядку на рівні ЄС були визначені у 

Директиві ЄС щодо електронної комерції (Electronic Commerce Directive).250 

Так, у ч. 4 ст. 3 цієї Директиви зафіксовано, що держави-учасниці ЄС можуть 

відступити від положень Директиви для захисту публічного порядку, зокрема 

                                                           
248 Case 30/77. Regina v. Pierre Bouchereau [1977] ECR, 1999.   
249 Judgment of the Court of 23 November 1999. - Criminal proceedings against Jean-Claude Arblade and Arblade & Fils SARL (C-369/96) and 

Bernard Leloup, Serge Leloup and Sofrage SARL (C-376/96). - References for a preliminary ruling: Tribunal correctionnel de Huy - Belgium. - 
Freedom to provide services - Temporary deployment of workers for the purposes of performing a contract - Restrictions. - Joined cases C-369/96 

and C-376/96.  
250 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in 
particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’).   
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для попередження, розслідування, виявлення і розслідування кримінальних 

правопорушень, включаючи захист неповнолітніх та боротьбу з 

підбурюванням до ненависті на грунті раси, статі, релігії чи національності і 

порушення людської гідності щодо окремих осіб. Це був перший документ ЄС, 

який конкретно визначав ситуації, де може бути застосоване застереження про 

публічний порядок. Слід враховувати 2 обставини щодо положень цієї 

Директиви: 

1. Перелік ситуацій перерахованих у Директиві не є вичерпним. 

2. Дані положення слугують своєрідними орієнтирами при тлумаченні 

публічного порядку у конкретних спорах для визначення меж його 

застосування.251 

ECJ у власних рішеннях встановив, що можливість застосування 

публічного порядку державами ЄС може підійматися в процесі ведення 

переговорів при прийнятті директив. Проте коли переговори є завершеними, а 

текст директив утвердженим, держави-учасниці втрачають можливість 

використання застереження про публічний порядок щодо дії положень 

директив.252  

Можливість застосування публічного порядку для незастосування 

іноземного права або для відмови у визнанні та виконанні іноземних рішень 

зафіксовано у ст. 34 Брюсельської Конвенції І (Brussels I), ст. ст. 22, 23 

Брюсельської Конвенції ІІа (Brussels IIa) та ст. 21 Римського Регламенту І 

(Rome I Regulation). У справі Ренаулт проти Максікар (Renault v Maxicar) 2000 

р. було зафіксовано, що ECJ не повинен визначати зміст публічного порядку, 

але ECJ повинен наглядати за межами того, як тлумачиться публічний порядок 

національними судами держав-учасниць ЄС.253  

                                                           
251 Kessedjian C. Public order in European law. Erasmus Law Review. Volume 01 Issue 01. p. 32. 
252 Henn & Darby [1979] ECR, 03795 at 03821.   
253 Judgment of the Court of 11 May 2000 in Case 38/98. Renault v Maxicar (ECR 2000, p. I-2973, paragraph 28). 
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У справі Хоффманн проти Крейг (Hoffmann v Krieg) 1988 р. ECJ 

підкреслив, що застереження про публічний порядок повинно 

використовуватись державами ЄС тільки у виключних випадках.254 

У справі Діетер Кромбах проти Андре Бамберскі (Dieter Krombach v 

André Bamberski) 2000 р. ECJ визначив, що відмова у визнанні іноземного 

рішення на підставі застереження про публічний порядок може бути тільки за 

умови порушення фундаментальних принципів національного права держави-

учасниці.255 Таке тлумачення значно звузило предмет застосування 

застереження про публічний порядок і визначило, що відмова у визнанні та 

виконанні судового рішення може бути виправданим, коли йдеться про 

ідентифікацію порушення таких принципів як право на справедливий суд, яке 

закріплено у ст. 6 Європейської Конвенції з прав людини.256 

У справі Європейська Комісія проти Люксембургу (Commission v 

Luxembourg) 2008 р. ECJ роз'яснив: «Держави-учасниці є вільними у 

визначенні елементів публічного порядку у світлі національних потреб. Щодо 

застосування публічного порядку як виправданої підстави відхилення від умов 

директиви, яка забезпечує фундаментальне право на свободу надання послуг 

в межах ЄС, не може бути здійснене виключно на розсуд держав-учасниць ЄС  

та без контролю ECJ».257 Отже, застосування публічного порядку 

національними судами в межах держав ЄС повинно: 

- бути здійснено на основі вузького тлумачення; 

- повинно бути підконтрольне та узгоджуватись із генеральним вектором 

застосування цього застереження визначеного ECJ. 

Таким чином, ECJ намагаючись забезпечити реалізацію принципу 

вільного обігу судових рішень між державами-учасницями ЄС визначив, що 

тлумачення публічного порядку в межах ЄС повинно відбуватись у 

                                                           
254 Judgment of the Court of 4 February 1988 in Case 145/86. Hoffmann v Krieg (ECR 1988, p. 645). 
255 Judgment of the Court of 28 March 2000 in Case 7/98, Dieter Krombach v André Bamberski (ECR 2000, p. I- 

1935). 
256 Judgment of the Court of 2 April 2009 in Case 394/07, Marco Gambazzi v DaimlerChrysler Canada Inc. and CIBC Mellon Trust Company 

(ECR 2009, p. I-2563). 
257 Judgment of the Court of 19 June 2008 in Case 319/06, Commission of the European Communities v Grand 
Duchy of Luxembourg (ECR 2008, p. I-4323). 
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максимально вузькому ключі. Дослідження Європейської Комісії показало, 

що застереження про публічний порядок розуміється усіма державами-

учасниця ЄС якщо не абсолютно однаково, то дуже наближено до цього.258 

Частіше всього держави ЄС застосовують застереження про публічний 

порядок у справах, де наявний елемент дискримінації. Як правило, держави 

ЄС застосовують застереження про публічний порядок по відношенню до 

іноземного права третіх держав, що не є членами ЄС. Йдеться про будь-яке 

регулювання, яке допускає дискримінацію прав чоловіка та жінки; 

дискримінацію між усиновленими та рідними дітьми і таке інше. Наприклад, 

є ряд випадків відмови застосування іноземного права (країн Азії), яке 

передбачало неможливість спадкування особами жіночої статті.259 Тобто, 

частіше йдеться про не прийняття норм права, що несуть в собі елемент 

дискримінації. Зокрема, суди Франції, яка історично має тісні зв'язки з 

державами, де населення сповідує Іслам, нерідко застосовують застереження 

про публічний порядок із вказівкою на неможливість застосування спадкової 

системи права за правилами Ісламу на території Франції.260 Аналіз описаного 

вище дає підставу стверджувати, що різниця у підходах тлумачення змісту 

публічного порядку національними судами держав ЄС є дуже незначною.  

Для наочної демонстрації факту існування, порядку формування та 

механізму функціонування регіонального публічного  порядку ЄС 

пропонується більш детально розкрити зміст окремих судових рішень ECJ із 

проекцією на застосування застереження про публічний порядок.  Справа 

Хоффманн проти Крейг (Hoffmann v Krieg):261  

Німецький кредитор вимагав виконання рішення німецького суду щодо 

фінансової підтримки для одруженого подружжя в Нідерландах. 

Паралельно в Нідерландах боржник отримав рішення про розлучення. В 

той час рішення нідерландського суду не могло бути автоматично 

                                                           
258 Pataut E. Enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession. 

European Parliament, Brussels, 2010. P. 13. 
259 Court Judgement 17 November 1964, JCP. 1965. II. 13978, concl. Lindon, Rep. Commaille. 1965. 249, note G. Droz. 
260 Pataut E. Enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession. 

European Parliament, Brussels, 2010. P. 14. 
261 ECJ, 2/4/1988, Case C-145/86 Hoffmann v Krieg [1988] ECR 645. 



130 
 

визнаним у Німеччині. Перед ECJ постало питання чи факт розлучення 

відміняє визнання німецького порядку (зобов´язання) щодо обов'язку 

фінансової підтримки згідно із застереженням про публічний порядок 

визначеного в п. 1 ст. 27 Брюсельської Конвенції про юрисдикцію та 

примусове виконання іноземних судових рішень у цивільних і торгових 

справах від 27 вересня 1968 р. (надалі – «Брюсельська Конвенція»). ECJ 

у власному рішенні вказав, що відповідно до духу Брюсельської 

Конвенції, застереження про публічний порядок «повинно 

застосовуватися у виключних випадках та має винятковий характер».  

З даного кейсу слідує, що ECJ у першому ж власному дослідженні 

природи публічного порядку в сенсі його практичного застосування впровадив 

суворо виключний та допоміжний характер даного інструменту права. Дана 

теза була виведена через призму тлумачення духу Брюсельської Конвенції і є 

невід'ємним, стрижневим принципом застосування застереження про 

публічний порядок усіма державами-учасницями ЄС по цей час.  

Іншим кейсом, де  ECJ опосередковано розглядав питання застосування 

застереження про публічний порядок була справа Кромбах проти Бамберскі 

(Krombach v Bamberski).262 Даний спір був пов'язаний із визнанням та 

виконанням французького судового рішення в Німеччині. Суть вимог були 

породжені в рамках кримінального провадження: 

Німецький лікар пан Кромбах (Krombach) був обвинуваченим у 

здійснені діяння, що призвело до смерті дочки позивача - пана Бамберскі 

(Bamberski) в Німеччині. Згодом усі підозри з лікаря німецькою 

прокуратурою були зняті. Натомість було розпочате нове кримінальне 

провадження судом м. Парижу за цим же епізодом в силу того, що 

жертвою дій німецького лікаря була особа французької національності. 

Сам лікар виклик в судове засідання проігнорував (через ризик арешту), 

його представники захисту допущені до процесу не були. За наслідками 

розгляду справи паризьким судом було визнано німецького лікаря 

                                                           
262 ECJ, 3/28/2000, Case C-7/98 Krombach v Bamberski, [2000] ECR I-1935. 
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винним у вчинені вбивства з необережності та призначено покарання у 

вигляді позбавлення волі строком на 15 р. з виплатою грошової 

компенсації в розмірі 350 тис. франків. Пан Бамберскі (Bamberski) 

вимагав визнання та виконання рішення паризького суд на території 

Німеччини. У свою чергу лікар, який був заочно засуджений звернувся 

до ECJ з вимогою визнати неможливість визнання рішення паризького 

суду на підставі порушення публічного порядку - п. 1 ст. 27 

Брюсельської Конвенції. При розгляді спору ECJ відзначив, що 

відправною точкою Брюсельської Конвенції є забезпечення автономної 

системи визнання та приведення в дію судових рішень і дана система 

направлена на сприяння вільного руху/обігу судових рішень в ЄС. Так, 

Брюсельська Конвенція повинна уніфіковано застосовуватися усіма її 

учасниками. Застереження про публічний порядок являється прямою 

перепоною у вільній циркуляції (руху) судових рішень в межах ЄС, а 

тому даний інститут повинен тлумачитися чітко, визначено та 

застосовуватися у виключних випадках. Разом з цим, ECJ підкреслив, 

що держави-учасниці ЄС наділені правом самостійно визначати зміст 

публічного порядку. Проте посилання на застереження про публічний 

порядок є виправданим тільки тоді, коли визнання та виконання 

іноземного судового рішення буде суперечити (не відповідати) або 

перетне допустимий рівень, що є несумісним з правовим порядком 

держави, де мало б бути визнане та виконане дане рішення оскільки це 

призводить до порушення фундаментальних принципів права. 

Порушення публічного порядку повинно бути явним аби держава-

учасниця ЄС могла відмовити у визнанні та виконанні судового рішення 

іноземної держави. 

ECJ наголосив, що ключову роль права на захист кожного при 

здійсненні правосуддя є відмова у визнанні та виконанні судового 

рішення. З проекцією на кейс Кромбах проти Бамберскі (Krombach v 

Bamberski) було відзначено, що винесення заочного рішення у 
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кримінальному провадженні та не допущення юристів німецького лікаря 

є порушенням права на справедливий суд. А факт того, що в 

Брюсельській Конвенції закріплений принцип максимального 

спрощення формальностей та забезпечення вільної циркуляції рішень 

держав ЄС та визнання і виконання їх на територіях інших держав є 

неприйнятним для досягнення цієї цілі шляхом підриву права на 

справедливий суд. Верховний федеральний суд Німеччини послався на 

правові позиції ECJ і не визнав рішення французького суду пославшись 

на порушення публічного порядку. 

З аналізу вищеописаного спору, випливає що досягнення мети вільної 

циркуляції іноземних судових рішень держав-учасниць ЄС не може 

досягатись у спосіб обмеження права на захист особи. Порушення права на 

захист при здійсненні правосуддя в іноземній державі є достатньою підставою 

аби не виконувати дане рішення з посиланням на порушення публічного 

порядку у державі, де пред'являється таке рішення до виконання.    

На окрему увагу заслуговує справа Ренаулт проти Максікар та Форменто 

(Régie Nationale des Usines Renault SA v Maxicar and Formento).263 Суть спору: 

Пан Форменто (Mr Formento) був обвинувачений в підробці окремих 

вузлів (деталей) під маркою Ренаулт (Renault). Після отримання рішення 

суду, яким було підтверджено вину пана Форменто (Mr Formento) та 

призначено грошову компенсацію но користь компанії Ренаулт 

(Renault), дане рішення було пред'явлено до виконання на території 

Італії. Проте туринський суд звернувся до ECJ із питанням чи можна 

факт зловживання монопольним становищем з боку компанії Ренаулт 

(Renault) вважати достатньою підставою для визнання порушення 

публічного порядку навіть за умови, що вина підробки деталей паном 

Форменто (Mr Formento) була доведена та не оспорюється. Перед ECJ 

постало питання чи може договірна держава не визнати рішення іншої 

держави-учасниці ЄС на підставі того, що компанія Ренаулт (Renault) 

                                                           
263 Judgement of European Court of Justice dated on 05/11/2000, Case C-38/98 Renault v Maxicar, [2000] ECR I-2973. 
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зловживала монопольним становищем на ринку, не дотримувалася 

принципу вільного руху товарів і в силу цього визнання іноземного 

рішення суду порушуватиме публічний порядок Італії. 

ECJ в черговий раз наголосив, що кожна держава-учасниця ЄС вільна у 

визначенні змісту публічного порядку та меж застосування 

застереження про публічний порядок. Окремо було зазначено про 

неприпустимість відмови у визнанні та виконанні рішення виключно на 

тій підставі, що наявні певні розбіжності між нормами права, що 

застосовуються судом держави, де була створена дана норма права та 

нормами держави, де вона підлягає виконанню. ECJ підкреслив 

класичну догму того, що не є можливим процес верифікації 

правильності застосування матеріального права (норм) у питанні 

визнання та виконання рішень іноземного суду. Натомість відмова у 

визнанні та виконанні рішення іноземного суду на підставі застосування 

застереження про публічний порядок є можливим лише тоді, коли це 

призведе до порушення фундаментальних принципів права держави, що 

буде визнавати та приводити в дію такого роду рішення. Порушення 

фундаментального принципу свободи руху товарів та принципу вільної 

конкуренції не зумовлюють очевидного доказу того, що це призводить 

до порушення публічного порядку будь-якої держави-учасниці ЄС. 

Порушення публічного порядку слід визнавати тоді, коли засоби захисту 

для сторін при розгляді спору були надані не в повній мірі.  

Ще одним рішенням ECJ, що адресувалося питанню публічного порядку 

є справа Гамбаззі проти Меллон Траст (Gambazzi v Mellon Trust et al).264 Суть 

справи: 

В 1997 р. італійця пана Гамбаззі (Gambazzi) англійським судом було 

обмежено у доступі до ряду активів (замороження активів), а також 

зобов'язано розкрити інформацію, що мала значення для справи. Пан  

Гамбаззі (Gambazzi) не виконав вимогу суду щодо розкриття необхідної 

                                                           
264 Canada Trust Company v. Stolzenberg and Gambazzi and others [2000] 3 WLR 1376 (UKHL). 
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інформації. В силу цього судом було прийняте рішення про не допуск 

пана Гамбаззі (Gambazzi) до судових слухань до того моменту поки він 

не виконає вимогу суду (при чому розгляд справи продовжувався). 

Йдеться про так званий інститут права «unless order», який є невідомим 

континентальному праву проте широко застосовується англо-

саксонською системою права. Пан Гамбаззі (Gambazzi) в подальшому 

продовжував ігнорувати вимоги суду, до слухання справи не допускався 

і наслідком цього було прийняття рішення англійським судом про 

зобов'язання пана Гамбаззі (Gambazzi) виплатити компенсацію 

позивачу.  

Позивач із Канади пред'явив до виконання дане рішення англійського 

суд в Італії (за місцем проживання відповідача). Проте італійський суд 

звернувся до ECJ із питанням чи не порушуватиме публічний порядок 

визнання та виконання рішення англійського суду, адже в процесі 

розгляду спору відповідач був позбавлений можливості брати участь у 

судових засіданнях, що є прямим порушенням права на захист 

відповідача пана Гамбаззі (Gambazzi). 

В рамках розгляду справи ECJ зазначив, що кожна договірна сторона 

уповноважена самостійно визначати межі застосування застереження 

про публічний порядок. Разом з цим, порушення публічного порядку 

повинно бути явно вираженим для того аби це слугувало підставою у 

відмові визнання та невиконання рішення іноземного суду. Проектуючи 

дану тезу на фактичні матеріали справи Гамбаззі проти Меллон Траст 

(Gambazzi v Mellon Trust et al) ECJ зауважив, що право на захист є 

фундаментальним принципом права, принципом Європейського 

конституційного права і може бути обмеженим виключно для 

задоволення публічних інтересів за умови, що таке обмеження не буде 

диспропорційним та не буде безпідставно звужувати права особи, яка 

обмежується у праві на захист.  
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Цікавим є те, що для створення єдиної типової  практики, ECJ ще до 

винесення власного остаточного рішення послався на рішення 

Швейцарського федерального трибуналу (Swiss Federal Tribunal)265, де в 

аналогічному кейсі пану Гамбаззі (Gambazzi) було відмовлено у 

невизнанні та невиконанні іноземного рішення на підставі посилання на 

порушення публічного порядку. Також беручи до уваги факт того, що 

сам пан Гамбаззі (Gambazzi) первинно мав можливість брати участь у 

процесі та реалізувати своє право на захист, але своїми ж діями (щодо 

не розкриття інформації) не скористався правом на захист, не вказавши 

розумних причин своєї відмови від розкриття інформації, то і 

диспропорційного порушення його прав, на підставі яких можна було б 

не визнати та не виконати рішення іноземного суду в силу порушення 

публічного порядку - немає. 

Взявши до уваги позиції ECJ, італійський суд відмовив пану Гамбаззі 

(Gambazzi) у невизнанні та невиконанні англійського рішення суду, не 

знайшовши обставин, які вказували б на порушення публічного порядку 

Італії. Так, зазначалося, що пан Гамбаззі (Gambazzi) не надав розумних 

причин того, чому він відмовився від розкриття інформації запитуваної 

англійським судом (внаслідок чого він був не допущений до слухань). 

Таким чином, пан Гамбаззі (Gambazzi) сам вирішив питання відмови 

своєї участі у слуханнях.  

В кейсі Гамбаззі проти Меллон Траст (Gambazzi v Mellon Trust et al) 

наглядно продемонстровано, що факт того, що італійське право не знає такого 

інституту права як не допущення сторони до судових слухань до моменту 

невиконання нею певних вимог суду, так званий механізм “unless order” та 

застосування цього інституту права англійським судом - не може слугувати 

підставою для констатування факту порушення публічного порядку Італії та 

не зумовлює перепон у визнанні та виконанні такого рішення.       

 

                                                           
265 Tribunal Fédéral, 11/9/2004, Case 4P082/2004. 
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2.3.3. Міжнародний (транснаціональний) публічний порядок 

Окремим видом є міжнародний (транснаціональний) публічний порядок. 

Ціла низка актів, правових принципів носять характер дійсно міжнародних та 

не мають територіальної обмеженості. Йдеться про базові складові 

природного права як то «загальна справедливість» та ті ідеї міжнародного 

права, які визнаються в міжнародній діловій практиці.266 Транснаціональний 

публічний порядок формується поза рамками певної правової системи 

конкретної держави, а в основі його лежать загальновизнані чесноти. В якості 

конкретних джерела міжнародного публічного порядку називають Загальну 

декларацію прав людини ООН, Міжнародний пакт ООН про громадянські і 

політичні права, Статут ООН. В своєму дослідженні публічного порядку 

Богатина Ю.Г. співвідносить положення національного публічного порядку по 

відношенню до транснаціонального публічного порядку як положення 

співпідпорядкованості першого другому.267 

Один із перших випадків практичного посилання на транснаціональний 

публічний порядок пов'язаний із шведським арбітром міжнародного 

комерційного арбітражу паном  Лагергреном (Gunnar Lagergren).268 Так, 

розглядався спір між приватною особою, яка за хабар змогла пролобіювати 

виграш британській компанії тендеру, що проводився аргентинським урядом. 

Арбітр відмовив у самій процедурі розгляду спору. Обґрунтував він це так: 

«Неможливо заперечувати існування загальних принципів права, визнаних 

цивілізованим суспільством, відповідно до яких договори, що порушують 

добрі звичаї чи міжнародний публічний порядок є незаконними та не 

підлягають примусовому виконанню, а тому не можуть бути санкціоновані 

судами або арбітрами. Видається неможливим закрити очі на ... руйнівний 

вплив [зазначеної суми хабаря] та практику здійснення ділових відносин, що 

приводить в подальшому до підриву індустріального прогресу. Корупція є 

                                                           
266 Berger K. The modern trend towards exclusion of recourse against transnational arbitral awards: a European perspektive // Fordham 
International Law Journal. - 1989. - Vol.12, No.4, p. 642. 
267 Богатина Ю. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: теоретические проблемы и современная практика. 

Москва 2010. с. 72.   
268 Swiss Federal Tribunal. Decision of December 30, 1994 (Westacre), published in [1995] ASA Bull. 217 at 226. 
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міжнародним злом і суперечить добрим звичаям та міжнародному публічному 

порядку... Моє рішення базується не на будь-яких національних нормах 

права..., а на загальновизнаних принципах».269 

З даного кейсу випливає, що корупція у будь-яких її проявах, зокрема,  

дача хабаря представникам публічного апарату держави є порушенням 

публічного порядку. Більше того, арбітр Лагергрен вказав на існування і 

порушення  міжнародного публічного порядку, а корупцію визнав злом, з яким 

повинні боротися усі цивілізовані держави. Це рішення стало наріжним 

каменем для того, аби у Конвенції про боротьбу з підкупом посадових осіб у 

міжнародних комерційних угодах (OECD Convention on Combating the Bribery 

of Officials in International Transactions) затвердженою конференцією 

уповноважених представників 21 листопада 1997 р., було зазначено про 

міжнародну стурбованість щодо того, що вплив корупції на нормальні 

міжнародні комерційні відносини постійно зростає. У зв’язку з цим 

міжнародним співтовариством було досягнуто консенсусу, що корупція та 

хабарництво порушують міжнародний публічний порядок. 

Отже, існує ряд принципів, що за своїми характеристиками визнаються 

всім цивілізованим світом і саме вони складають базис транснаціонального 

публічного порядку. Сюди слід віднести принцип недопустимості свавільного 

позбавлення життя будь-кого, заборони рабства, дискримінації за ознакою 

раси, статі, релігійних переконань, недопустимість корупційної складової в 

договірних відносинах тощо. Даний перелік не є вичерпним та побудований 

на глибоких загальних моральних нормах, що сприймаються усім людством.270 

Іншим прикладом застосування арбітрами міжнародного комерційного 

арбітражу транснаціонального порядку є справа Ворлд Дюті Фрі Компані та 

Іслі оф Ман корпорація проти Республіки Кенія (World Duty Free Company 

Ltd., an Isle of Man corporation against the Republic of Keny) від 2006 р.271 

                                                           
269 Wetter J. Issues of Corruption Before International Arbitral Tribunals: The Authentic Text and True Meaning of Judge Gunnar Lagergren's 1963 

Award in ICC Case No. 1110.// Arbitration International. -1994 - Vol. 10, No.3, p. 294. 
270 Морозова Ю. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: понятие и современный порядок применения: 

Диссертация на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. М.: РАГС, 2001. С. 28. 
271 World Duty Free Company Limited v. Republic of Kenya, ICSID Case No. ARB/00/7, Award, 157 (Oct. 4, 2006) (“World Duty Free”). URL: 
http://www.italaw.com/documents/WDFv.KenyaAward.pdf (Last accessed: 30.01.2018). 
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Обставини спору: У червні 2000 р. компанії World Duty Free Company та an 

Isle of Man corporation ініціювала судовий розгляд проти Республіки Кенія 

згідно з арбітражним застереженням, що містилось в контракті, яким позивачу 

було надано ексклюзивні права концесії на здійснення операцій з безмитних 

продажів товарів в міжнародних аеропортах Кенії. World Duty Free Company 

вимагала 500 млн. доларів США за розірвання контракту та незаконне 

передання права концесії конкуренту, стверджуючи, що Республіка Кенія 

використовувала свою корумповану судову владу, щоб передати відповідне 

право концесії конкуренту. 

В одному із свідчень заявників виконавчий директор компанії World 

Duty Free Company - Насир Ібрагім Алі визнав, що первинно компанія 

отримала контракт, зробивши «особисту пожертву» на суму 2 мільйони 

доларів тодішньому президенту Кенії - Даніелю арапу Мою. Пан Насир 

Ібрагім Алі стверджував, що йому було повідомлено, що місцевий звичай 

вимагає такого «особистого пожертвування» президенту для отримання згоди 

на укладення державних договорів. Тобто, представник компанії World Duty 

Free Company повідомив про передачу хабаря президенту Республіки Кенії для 

отримання лояльного ставлення місцевої влади щодо діяльності компанії на 

території Кенії та підписання контракту.  

У жовтні 2006 р. міжнародний комерційний арбітраж постановив 

рішення, в якому повністю відхилив позовні вимоги компанії World Duty Free 

Company. Рішення було побудоване на принципі нульової терпимості 

міжнародним суспільством до корупційної складової у комерційних 

відносинах та порушення такими договорами транснаціонального публічного 

порядку. Так в  рішенні стверджувалось: «З огляду на внутрішні закони та 

міжнародні конвенції, що стосуються корупції, і в світлі рішень, прийнятих у 

цьому питанні судами та міжнародними комерційними арбітражами, арбітраж 

переконаний, що хабарництво порушує транснаціональний публічній порядок 

більшості, якщо не всіх, держав світу. Таким чином, вимоги, що базуються на 
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договорах з корупційним елементом не можуть отримати захист від арбітрів 

міжнародних комерційних арбітражів».  

Ще одним прикладом слугує справа, де компанія Siemens AG в 2007 р., 

відомий німецький виробник електроніки, виграв безпрецедентний 

арбітражний спір проти Аргентини.272  Міжнародний центр по вирішенню 

інвестиційних спорів (ICSID) присудив компанії компенсацію у розмірі 200 

млн. доларів США, яку повинна була сплатити Аргентина за незаконну 

експропріацію інвестиції компанії у дизайн та розробку інформаційних 

технологій (ІТ) систем на замовлення уряду. Аргентина за короткий проміжок 

часу програла кілька гучних арбітражних процесів у справах, що розглядались 

ICSID. Загальна сума виплат, що було зобов’язано виплатити Аргентину на 

користь інвесторів більше аніж пів мільярда доларів США. Проте 

Антикорупційні агентства США та Німеччини надали докази того, що 

представники компанії Siemens AG вибудували внутрішню корпоративну 

культуру, яка підтримувала процеси дачі хабарів посадовим особам різних 

урядів у грандіозних масштабах. Згодом проти компанії Siemens AG було 

розпочато ряд досудових розслідувань пов’язаних із підкупів вищого 

керівництва у США та Німеччині. Так, за інформацією поданою прокуратурою 

департаменту юстиції США в грудні 2008 р., компанія Siemens AG витратила 

біля 1 млрд. доларів США на підкупи посадовців.273  Також стало відомо, що 

компанія Siemens AG витратила біля 30 млн. доларів США на підкуп 

аргентинських чиновників для отримання контракту на розробку ІТ 

технологій. Зіткнувшись з великою кількістю фактів порушення 

антикорупційного законодавства з боку США та Німеччини, компанія Siemens 

AG прийняла рішення добровільно сплатити штраф у розмірі 1,3 млрд. доларів 

США.274   

                                                           
272 Siemens A.G. v. Argentina Republic, ICSID Case No. ARB/02/08, Award (Feb. 6, 2007). 
273 Information, United States v. Siemens Aktiengesellchaft, No 1:08-CR-367 (D.D.C. Dec. 12, 2008). URL: http://tinyurl.com/7lxr49o (Last 

accessed: 21.01.2018). 
274 Jack Ewing. Siemens Settlement: Relief, But is it Over?, BUS. WK., Dec. 15, 2008. URL: http://tinyurl.com/cboqh95 (Last accessed: 

27.01.2018). 
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Добровільна згода компанії Siemens AG відшкодувати державам США 

та Німеччини 1,3 млрд. доларів США, надала змогу Аргентині розпочати нове 

провадження щодо відшкодування коштів, які були експропрійовані. Таким 

чином, у липні 2008 р., Аргентина подала формальний запит до ICSID щодо 

можливості перегляду арбітражного рішення на підставі ст. 51 

Вашингтонської Конвенції відповідно до якої рішення може бути переглянуте 

на підставі виявлення фактів природа яких могла відіграти визначальне 

значення на винесене рішення і дані факти були невідомі та не дослідженні не 

в силу недбалості сторони, що заявляє про перегляд рішення.275  Аргентина 

заявила, що оскільки встановлено факт здійснення інвестиції компанією 

Siemens AG шляхом обману із елементами дачі хабарів, то арбітраж не може 

розглядати договір про здійснення інвестицій дійсним, оскільки даний договір 

порушує міжнародний публічний порядок, а тому інвестиції здійсненні 

компанією Siemens AG не підпадають під регулювання двостороннього 

міжнародного договору про взаємний захист інвестицій укладений між 

Аргентиною та Німеччиною.    

Приблизно через один рік після того, як компанія Siemens AG виплатила 

штраф державі США, Аргентина та компанія Siemens AG здійснили спільну 

заяву про те, що вони припиняють усі спори у ICSID на умовах, що компанія 

Siemens AG відмовилися від стягнення 218 млн. доларів США з держави 

Аргентини, що раніше їй було присуджено.276  

Ситуація описана вище наглядно демонструє, що провідні світові 

компанії та контракти вартістю в млрд. доларів США можуть стати 

предметами транзакцій, що безпосередньо пов'язані з корупційною складовою 

у комерційних відносинах та порушують міжнародний публічний порядок. 

Описані вище рішення міжнародних комерційних арбітражів доводять, 

що транснаціональний публічний порядок є не тільки теоретичною 

                                                           
275 International Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other States, art. 51, Mar. 18, 1965, 17 

U.S.T. 1270, 575 U.N.T.S. 159.   
276 Luke Eric Peterson. Siemens Waives Rights Under Arbitral Award Against Argentina, Follows Company's Belated Corruption Confessions, 
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конструкцією, а реальним прикладним інструментом, що використовується на 

практиці.  

 

2.3.4. Позитивна та негативна концепції публічного порядку 

Залежно від форми законодавчого закріплення виділяють позитивну та 

негативну форми застереження про публічний порядок. В більшості випадків 

законодавства сучасних держав фіксують застереження про публічний 

порядок у негативній формі, тим самим забороняючи застосовувати іноземне 

право чи визнавати та виконувати рішення іноземних судів, що порушують 

фундаментальні цінності закону суду (lex fori). У зв'язку із цим категорію 

публічного порядку інколи називають в літературі «щитом», що не дає 

можливості настати негативним наслідкам через застосування іноземного 

права. Окрім того, в міжнародному приватному праві вирізняють так звану 

позитивну форму публічного порядку, так як компетентний суд може 

застосувати імперативні норми власного національного права у справі де 

підлягає застосуванню іноземне право. В науці дію позитивної формули 

публічного порядку іменують «мечем», що забезпечує застосування і 

дотримання внутрішнього національного права.   

Ідея позитивної  концепції застереження про публічний порядок 

ґрунтується на недоторканності ряду позитивних приписів внутрішнього 

законодавства. В рамках позитивної  концепції публічного порядку можна 

виділити дві самостійні течії: германська і романська теорії, які виникли 

приблизно одночасно в другій половині XIX ст.277 

Батьком німецької школи є Ф. Савіньї, який стверджував, що іноземний 

правопорядок може та повинен застосовуватися в інших державах за винятком 

2-ох випадків:  

                                                           
277 Богатина Ю. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: теоретические проблемы и современная практика. М., 
2010. С. 74. 
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- якщо іноземні акти (інститути) є невідомі праву, де має бути 

застосований відповідний інститут (як відомо даний підхід є 

категорично неприйнятним в наш час); 

- якщо йдеться про норми, що не можуть бути усунуті іноземним 

законодавством, бо в основі перших лежать моральні, економічні 

блага суспільства та держави (як відомо роль даного інституту 

виконують імперативні норми).   

Ф. Савіньї  стверджував, що існує низка внутрішніх національних норм, 

що повинні застосовуватись незалежно від компетентного іноземного права. 

Конкретного переліку норм, що повинні бути застосовані у всіх випадках він 

не наводив, що породжувало ряд спірних моментів у практичній діяльності 

судів. 

Щодо романської теорії, яка пов´язана з іменем П. Манчіні, то згідно 

ідей останнього кожна правова система держави умовно ділиться на дві групи 

норм права. Перша група включає норми, що встановлюються в інтересах 

приватних осіб та мають зв´язок з поняттям національності, що означає 

приналежність особи до будь-якої держави. Такого роду норми мають 

екстериторіальну дію. А обмежувати дію цього принципу можуть наявні в 

будь-якій правовій системі приписи, пов'язані з категорією політичної 

незалежності держави. П. Манчіні стверджував, що суверенна влада держави 

може забороняти на своїй території будь-яке порушення власного публічного 

порядку. Таким чином, здійснюється безпосередній захист права суверенітету 

і політичної незалежності держави. Дана група норм має обов'язковий 

характер як для громадян, так і для іноземців, які перебувають в цій державі. 

Приписи публічного порядку покликані регламентувати найбільш важливі 

блоки правовідносин, що становлять предметний інтерес для держави. 

Важливо відмітити, що з аналізу праць Ф. Савіньї та П. Манчіні чітко 

випливає, що норми, які становлять ядро публічного порядку часто є 

предметом колізійного регулювання. 
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Нормативно позитивна концепція застереження про публічний порядок 

була зафіксована у французькому праві. Відповідно до неї публічний порядок 

закріплений в нормах законодавства (тобто в позитивному праві) являє собою 

сукупність правових норм і принципів особливої значущості, відступ від яких 

розглядається як порушення публічного порядку.  

Традиційного негативну концепцію застереження про публічний  

порядок ототожнюють з німецьким правом, яке враховує негативні 

властивості іноземних норм, що викликають неможливість їх застосування, 

тобто вбачає негативний аспект за властивостями іноземної норми. 

Звідси слідує, що перша концепція ґрунтується на особливому характері 

окремих норм і принципів внутрішнього законодавства, друга – орієнтується 

на негативні властивості іноземної норми. Тобто позитивна концепція 

публічного порядку  виражає оцінку внутрішнього законодавства з тим, щоб 

встановити безпосередність використання конкретних норм незалежно від 

характеристик іноземних норм. Цим і пояснюється назва «позитивного 

публічного порядку» - вказівка на приписи, які в кожній державі мають власне 

позитивне, важливе значення. В цей же час, при негативній концепції 

застереження про публічний порядок оцінці піддаються не внутрішні публічні 

норми конкретного держави, а вже безпосередньо норми іноземного права. 

Так, професор Л. А. Лунц стверджував, що позитивний варіант застереження 

про публічний порядок будується на наданні особливої важливості ряду 

законів, які витісняють застосування конкуруючих з ними норм іноземного 

права, а в негативному варіанті, йдеться про властивості іноземного закону, 

які роблять його непридатним. 

Окремо слід зазначити, що принцип поділу застереження про публічний 

порядок на позитивний та негативний характерний континентальній системі 

права. При цьому нерідко імперативні норми ототожнюються із 

застереженням про публічний порядок в позитивному сенсі.278 Якщо ж вести 

                                                           
278 Асосков A. Право, применимое к договорным обязательствам: европейская реформа и российское международное частное право // 
Вестник гражданского права. 2009. N 2. 
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мову про англо-саксонську систему права, то в даній доктрині функціональний 

розподіл публічного порядку практично не знаходить підтримку. 

Передбачається, що в кожному випадку з посиланнями на публічний порядок 

є позитивний і негативний аспекти, але останній переважає. Так, один із 

відомих дослідників англійського права Дайсі у своєму дослідженні зазначає, 

що значення публічного порядку завжди полягає в тому, щоб виключити 

застосування іноземного права, яке інакше б застосовувалося.279 Натомість 

функціональному аналізу набагато більшу увагу в англійській доктрині 

приділяється природі застереження про публічний порядок і конкретних 

випадків його застосування. Проте, як і в континентальній системі права, 

численні спроби встановити чітку сферу застосування цього застереження не 

мали успіху, а гнучкість і невизначеність його змісту розглядається як один з 

принципів міжнародного приватного права.280 

Отже, публічний порядок виступає своєрідним фільтром, щитом по 

відношенню до неприйнятних положень іноземного права, визнання та 

виконання неприйнятних рішень іноземних судів. Загальноприйнятим є те, що 

застереження про публічний порядок є виключенням і відповідне 

застосування даного застереження є прийнятним тільки у випадку явного 

(очевидного) протиріччя публічному порядку. Таким чином, публічний 

порядок повинен тлумачитись у вузькому розумінні, а посилання на 

застереження про публічний порядок повинно бути в достатній мірі 

виправданим.  

На рівні роз'яснень ВСУ відсутній цілісний  документ, який би в повній 

мірі давав судам нижчих інстанцій чіткі установки того, як повинні 

тлумачитись ситуації та застосовуватись застереження про публічний порядок 

в міжнародних приватних правовідносинах в практичній площині. Окремі 

роз'яснення ВСУ тільки опосередковано торкаються питання застосування 

застереження про публічний порядок. У ч. 3 п. 9 Постанови Пленуму ВСУ № 

                                                           
279 Новікова О. Оговорки о публичном порядке и сверхимперативных нормах в английской доктрине международного 

частного права. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва. 2011. Ст. 25. 
280 Лунц Л. Курс международного частного права: Общая часть. В 3 т. М., 1973. С. 309. 
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13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24.10.2008 р., 

суд помилково дійшов висновку про те, що недотримання імперативних норм 

щодо формування органів управління господарських товариств, що 

зареєстровані на території України зумовлює автоматичне порушення 

публічного порядку. Тим самим були змішані та підмінені два незалежні 

інструменти міжнародного приватного права: інституту імперативних норм та 

інститут публічного порядку. Дана обставина вносить додаткову 

невизначеність для судів нижчих інстанцій, коли вони зустрічаються із 

ситуаціями, що потребують кваліфікації категорії публічного порядку.   

Кількість судових рішень, що пов'язані із застосуванням застереження 

про публічний порядок, які наявні в Державному реєстрі судових рішень є 

надзвичайно малою. Це є індикатором наступного: а) суди використовують 

застереження про публічний порядок як крайню міру та у виключних випадках 

відмови у застосуванні іноземного права чи визнання та виконання іноземних 

судових/арбітражних рішень; б) суди намагаються використовувати інші 

законні підстави для відмови у визнанні та виконанні іноземних 

арбітражних/судових рішень; в) складність правової природи публічного 

порядку часто зумовлює те, що суди або ігнорують даний інститут колізійного 

права, або застосовують його, але замовчують мотиви такого застосування у 

власних рішеннях 

Системний аналіз рішень ECJ дає підстави стверджувати, що 

регіональний інструмент публічного порядку досить не часто застосовується 

судами на практиці. Це пояснюється специфікою природи застереження про 

публічний порядок, який покликаний застосовуватися у виключних випадках 

та потребує «очевидного» порушення фундаментальних цінностей тієї чи 

іншої держави. Абстрактне посилання на порушення публічного порядку є 

недопустимим натомість вимагається чітка вказівка на те, в чому конкретно 

виражається порушення публічного порядку. Справа Кромбах проти 

Бамберскі (Krombach v Bamberski) розглянута ECJ стала своєрідною 

відправною точкою у правозастосовній практиці національних судів країн ЄС, 
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які почали визначати зміст публічного порядку безпосередньо через призму 

тлумачення цієї категорії ECJ. Таким чином, звернення до національного 

права (включаючи національне конституційне право) у значній мірі було 

замінено посиланням на європейські спільні джерела права та стандарти. Це 

означає, що національні суди держав-учасниць ЄС все менше беруть до уваги 

внутрішнє національне право у контексті з'ясування контенту публічного 

порядку. Більше того, простежується тенденція до перманентного 

домінування застосування саме європейських стандартів над внутрішніми 

національними нормами у світлі визначення змісту публічного порядку.   

Ще один принцип, який матеріалізувався з практики розгляду кейсів ECJ 

є те, що конституційні гарантії не є абсолютні і можуть бути виправдано 

обмежені, якщо над цим буде превалювати публічний інтерес. При цьому 

будь-яке обмеження фундаментальних прав повинно бути пропорційним. 

Тільки явно не виправдане з достатніх підстав порушення базового права може 

зумовлювати не визнання іноземного судового рішення з посиланням на 

порушення публічного порядку. У цьому контексті ECJ зазначив, що всі 

держави-учасниці ЄС пов'язані Європейською конвенцією з прав людини і 

суди держав-учасниць ЄС можуть та повинні довіряти тому, що ці гарантії в 

достатній мірі дотримуються усіма судовими інституціями на території 

юрисдикції ЄС. Своєрідною аксіомою є те, що в аспекті не визнання/не 

приведення до виконання рішення іноземного суду може йтися лише про 

несприйняття результату такого визнання. Проте перегляд на предмет 

правильності застосування норм матеріального права у рішення іноземного 

суду з посиланням на порушення публічного порядку є неприйнятним та 

недопустимим. 

Отже, існування регіонального публічного порядку служить конкретним 

практичним цілям правозастосування. На прикладі ЄС, можна дійти висновку, 

що для всіх держав-учасниць: 

- застереження про публічний порядок – є інструментом права, що 

застосовується у виключних (крайніх) випадках; 
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- при вирішенні питанні застосування/не застосування застереження про 

публічний порядок необхідно виходи індивідуально із сукупності всіх 

обставин справи та брати до уваги збереження пропорційності інтересів усіх 

сторін; 

- ECJ визначив, що зміст публічного порядку може визначатися судами 

держав-учасниць індивідуально. 

Вважаємо за доцільне підкреслити те, що окрім ЄС доволі важко назвати 

будь-яке інше об'єднання в якому дійсно існував би яскраво виражений 

регіональний публічний порядок.   

Транснаціональний публічний порядок є категорією на яку досить не 

часто вказують арбітри міжнародних комерційних арбітражів як підставу 

застосування застереження про публічний порядок. Проте як ілюструють 

окремі кейси описані вище, транснаціональний порядок не є суто теоретичною 

конструкцією, а являє собою реальний прикладний інструмент, що 

використовується на практиці.  
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РОЗДІЛ 3 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА 

ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ 

ПРАВІ 

 

3.1. Міжнародні економічні санкції як обмежуючий фактор розгляду 

спору міжнародними комерційними арбітражами 

Режим дотримання економічних санкцій частіше всього тлумачиться як 

складова публічного порядку держави, яка ввела або підтримала та 

приєдналась до відповідних міжнародних економічних санкцій. У світлі цього 

виникають наступні проблемні питання діяльності міжнародних комерційних 

арбітражів: 

1. Економічні санкції як складова публічного порядку автоматично 

зумовлюють неможливість розгляду спору у міжнародному 

комерційному арбітражі за участі суб´єкту на якого поширюється дія 

економічних санкцій? 

2. Відносини між фізичною або юридичною особою з одного боку та 

арбітражною установою, арбітрами та юридичними радниками, з 

іншого боку, можна вважати операціями, що підпадають під дію 

економічних санкцій? В такий спосіб відбувається порушення 

публічного порядку? З цього слідують додаткові 2 підпитання: 

- арбітри повинні відмовлятися від вступу до арбітражного процесу 

через загрозу відповідальності за «технічну допомогу» суб´єктам, 

що перебувають під дією санкцій? 

- юридичні консультанти повинні відмовлятися від вступу до 

арбітражного процесу через загрозу відповідальності за «технічну 

допомогу» суб´єктам, що перебувають під дією санкцій? 

3. Чи може бути виконане рішення міжнародного комерційного 

арбітражу, яке винесено на користь особи, яка перебуває під дією 

економічних санкцій? Чи узгоджуватиметься таке визнання та 
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виконання арбітражного рішення з публічним порядком держави, де 

рішення підлягатиме виконанню281?  

Таким чином, описані вище ризики можуть бути поділені на 2 категорії:  

- ризики порушення публічного порядку у зв´язку із самим фактом 

арбітражного розгляду спору, що пов'язаний із дією економічних 

санкцій; 

- ризики порушення публічного порядку у зв´язку із визнанням та 

виконанням арбітражного рішення, що пов'язане із дією 

економічних санкцій. 

 

3.1.1. Міжнародні економічні санкції як елемент публічного порядку 

Європейського Союзу 

Факт того, що публічний порядок ЄС охоплює широке коло 

нормативного регулювання ЄС породжує питання про те чи всі торгові санкції 

ЄС слід розглядати як такі, що становлять частину публічного порядку, чи 

повинні вони так оцінюватися Судом справедливості ЄС. Аби надати належну 

оцінку цьому питанню особливу увагу слід приділити інтересам, що 

захищаються економічними санкціями, оскільки Суд справедливості ЄС 

неодноразово вказував на виправдане застосування застереження про 

публічний порядок ЄС на основі захисту інтересів ЄС та його значення, цілей 

для ЄС282. 

Економічні санкції в ЄС приймаються на підставі ст. 215 Договору про 

функціонування ЄС, що дозволяє здійснити переривання, частково або 

повністю зменшити економічні та фінансові відносини з третіми країнами де 

такі обмежувальні заходи необхідні для досягнення цілей, які переслідують 

економічні санкції. Інтереси безпеки ЄС та його держав-членів часто 

розглядаються як цінності що мають бути захищені та становити складову 

                                                           
281 S. Moutaye. Сhoice of arbitration venue in light of sanctions against Russia. , New Horizons of International Arbitration [Novie gorizonti 
mejdunarodnogo arbitraja] (2015)49-70, English translation. P. 1.  
282 Tatu Paavilainen. Trade sanctions and public policy in international arbitration. Master's Thesis. University of Helsinki. 2015. P. 48.  
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публічного порядку283. Основними завдання ЄС серед іншого включають 

збереження основних цінностей ЄС, підтримуючи демократію, верховенство 

права та права людини, заохочуючи інтеграцію всіх держав в світовій 

економіці, а також збереження миру, запобігання конфліктам та зміцнення 

міжнародної безпеки284. Саме ці цінності та принципи націлені захищати 

міжнародні економічні санкції, що приймаються ЄС285.  

Аналіз судових рішень у справах Еко Свізз (Eco Swiss), Мостаза Кларо 

(Mostaza Claro) та Астурком (Asturcom) дає підставу стверджувати, що Суд 

справедливості ЄС намагається надати захист режиму дотримання 

економічних санкцій та визнає останні елементом публічного порядку ЄС. 

Так, у справі Eco Swiss286 Суд справедливості ЄС вказав, що приписи 

дотримання конкурентного законодавства становлять компонент публічного 

порядку. Було зафіксовано, що якщо суди зобов´язані слідувати національним 

процедурним нормам, які формують внутрішній державний публічний 

порядок, то суди в такій же мірі повинні слідувати аналогічним нормам на 

рівні ЄС. Так, у цій справі стверджувалось, що природа публічного порядку 

нерозривно пов´язана з необхідними для досягнення завдання, що покладені 

на ЄС, і, зокрема, на функціонування внутрішнього ринку ЄС.  

У справах Mostaza Claro287, Asturcom288 було визначено, що публічний 

порядок ЄС формують норми, які спрямовані на реалізацію завдань ЄС, в тому 

числі, підвищення стандартів та якості життя осіб, що проживають на 

території ЄС. Необхідно відмітити, що словосполучення «норми, які 

спрямовані на реалізацію завдань ЄС», що повторюються в рішеннях Суду 

справедливості ЄС, як таке, що формує складову публічного порядку, є 

надзвичайно широкою, це дозволяє застосування численних положень права 

як таких, що є компонентом публічного порядку. Окремі автори у власних 
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дослідженнях вказують, що охорона навколишнього середовища, охорона 

праці та безпека в цілому ЄС повинні розглядатись як елементи, що 

перебувають в орбіті захисту публічного порядку ЄС289. Окрім того, ліберальні 

цінності, яскравим прикладом яких є вільний рух товарів, осіб, послуг та 

капіталу становлять ядро економічної кооперації ЄС і часто називаються 

цінностями, що становлять норми, які знаходяться під захистом публічного 

порядку ЄС290.  

Резолютивні частини у справах Mostaza Claro та Asturcom 

продемонстрували, що звичайне законодавство ЄС (secondary EU law) може 

бути застосоване для цілей захисту публічного порядку ЄС, якщо такі 

цінності, захищені в рамках законодавства ЄС і вважаються важливими для 

ЄС. Так, в обох згаданих кейсах поставало питання про захист публічного 

порядку щодо приписів, які закріплені у директивах. Суд справедливості ЄС 

вказав, що не лише основне законодавство ЄС (primary EU law), тобто 

договори ЄС, їхні поправки, додатки та договори про приєднання можуть 

становити центр інтересів публічного порядку, а також звичайне 

законодавство  ЄС (secondary EU law)291.  Це означає, що важливі суспільні 

інтереси, захист яких визначається в тому числі у директивах ЄС, регламентах 

ЄС можуть становити компонент публічного порядку ЄС.  

Оскільки економічні санкції ЄС є інструментом, що направлений на 

досягнення цілей ЄС, що визначенні в первинному законодавстві ЄС (primary 

EU law), а саме гармонійний розвиток світової торгівлі, поступове скасування 

обмежень у міжнародній торгівлі, то є усі підстави стверджувати, що 

дотримання режиму дії економічних санкцій ЄС є компонентом публічного 

порядку ЄС. Оскільки такі обмежувальні заходи спрямовані на захист 

міжнародного порядку, то такі цінності становлять предмет публічного 

порядку ЄС292. Саме така позиція підтримується нами у цьому дослідженні.  
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Однак слід зазначити, що сам факт того, що певна норма, яка була 

визначена судом як така, що становить компонент публічного порядку, в тому 

числі конкретна норма про економічні санкції в одному конкретному випадку, 

не робить її автоматично застосовуваною у всіх інших ситуаціях щодо такого 

правила. 

Відповідно до ст. 288 Договору про ЄС, регламенти мають прямий ефект 

дії для усіх держав-членів ЄС та складають їхню невіддільну частину 

внутрішнього законодавства.  Існує два підходи до того як кваліфікувати 

правову природу нормативних положень про економічні санкції ЄС:  

1. Як імперативні норми (ст. 9 Регламент ЄС № 593/2008 від 17 червня 

2008 р.). 

2. Як складову публічного порядку (ст. 21 Регламент ЄС № 593/2008 від 

17 червня 2008 р.)293. 

Правник В. Шалева стверджує, що положення про економічні санкції 

слід розглядати саме як імперативні норми. З її позиції всі норми публічного 

порядку по своїй природі є імперативними нормами, якщо вони відображають 

основи моралі та справедливості. Однак не всі імперативні норми досягають 

рівня публічного порядку, оскільки інтереси, яких вони стосуються можуть не 

стосуватись фундаментальних цінностей конкретного суспільства294. Ми 

вважаємо, що така позиція є досить спірною. Оскільки публічний порядок, як 

було зазначено у другому розділі цього дослідження покриває три великі 

сектори відносин, де зачіпаються: публічні інтереси, публічна безпека та 

публічна мораль. З нашої позиції, саме в секторах публічної безпеки та 

публічних інтересів розміщені положення про економічні санкції як складових 

публічного порядку.  

Аналізуючи ризики, пов'язані з арбітражем ЄС (місця здійснення 

арбітражу в ЄС), одне з основних питань, що виникає - те, чи арбітри 

зобов'язані застосувати законодавство про економічні санкції ЄС як частину 
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закону місця арбітражу (lex arbitri), навіть якщо основним застосованим 

правом є правопорядок третьої країни. Якщо теоретично допустити, що 

приписи ЄС про економічні санкції слід розглядати як імперативні норми, то 

питання чи повинні арбітри застосовувати імперативні норми держави місця 

здійснення арбітражу (lex arbitri) залежить у свою чергу який доктринальний 

підхід до характеру міжнародного комерційного арбітражу переважає в країні 

місця перебування арбітражу295. Так, слід розглянути 3 різні підходи: 

1) Монолокальний підхід за яким арбітраж зобов´язаний 

застосувати імперативні норми держави, на території якої 

відбувається розгляд спору; 

2) Мультилокальний підхід за яким арбітраж може брати до уваги 

імперативні норми держави, на території якої відбувається 

розгляд спору; 

3) Транснаціональний підхід, за яким арбітраж повинен брати до 

уваги тільки норми, що входять до предмету 

транснаціонального публічного порядку, але не брати до уваги 

імперативні норми окремої держави, в тому числі, держави, на 

території якої відбувається розгляд спору296. 

Таким чином, за умови, що арбітраж буде керуватись 

транснаціональним підходом та кваліфікуватиме приписи ЄС про економічні 

санкції як імперативні норми, є можливість стверджувати, що арбітраж 

теоретично може залишити поза увагою дію економічних санкцій ЄС. Такий 

підхід не знаходить широкої підтримки в літературі міжнародного приватного 

права. З нашої позиції слід сприймати як презумпцію те, що арбітри 

міжнародних комерційних арбітражів, які мають своє місце розташування на 

території ЄС при вирішенні спорів за матеріальним правом третіх держав 
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будуть брати до уваги дію економічних санкцій ЄС, як складову публічного 

порядку ЄС в силу того, що місцем здійснення арбітражу є територія ЄС.  

 

3.1.2. Арбітрабельність спорів, що пов'язані із дією міжнародних 

економічних санкцій як складової публічного порядку 

Будь-які арбітражні інститути, що знаходяться в ЄС, США чи іншої 

держави автоматично підпадають під дію правопорядку відповідної держави, 

чи міждержавного утворення в силу місця розташування - місця здійснення 

розгляду арбітражного спору.  Це означає, що будь-який арбітражний 

інститут, що знаходиться, наприклад, в ЄС зобов´язаний дотримуватися 

законодавства щодо дотримання режиму економічних санкцій ЄС аби 

зворотне не зумовило порушення публічного порядку ЄС297.  

На прикладі економічних санкцій, що введені ЄС проти Російської 

Федерації пропонується детально розглянути нормативне регулювання того 

чи є арбітрабельними спори в міжнародних комерційних арбітражах, що 

знаходяться на території ЄС та розглядають спори за участі суб´єктів, на яких 

поширюється дія економічних санкцій ЄС та чи узгоджується це з публічним 

порядком.  Так, відповідно до ст. 11 Регламенту ЄС № 833/2014 встановлено 

заборону на задоволення вимог щодо договірних відносин, які підпадають під 

режим дії економічних санкцій. В даному випадку необхідно чітко тлумачити 

категорію «вимога». Зокрема, у ст. 1 Регламенту ЄС № 692/2014 (який 

стосується дії економічних санкцій у зв´язку із анексією Криму) під вимогою 

слід розуміти будь-яку претензію, незалежно від того, чи заявлена вона у 

судовому процесі чи ні, яка зроблена до або після 25 червня 2014 р. у зв´язку 

із договором або операцією, шо включає:  

- вимогу щодо виконання будь-яких зобов'язань, що виникають 

внаслідок або в зв'язку з договірними відносинами; 
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- вимогу про продовження або сплату облігацій, фінансової гарантії 

чи компенсації у будь-якій формі; 

- зустрічний позов; 

- вимогу про визнання або виконання, в тому числі за процедурою 

екзекватури, рішення суду, арбітражне рішення або еквівалентне 

рішення, де б воно не було винесене.  

З вищеописаного вбачається, що ЄС встановив заборону на визнання та 

виконання рішень судів, рішень міжнародних комерційних арбітражів, 

еквівалентних їм рішень, що пов´язані із суб´єктами на яких поширюється 

режим дії економічних санкцій. Заборони на подачу заяви щодо здійснення 

арбітражного чи судового розгляду нормативно ЄС не встановлено. Це 

означає, що сама подачі заяви на арбітражний розгляд спорів з такими 

вимогами не може тлумачитись як така, що порушує регіональний публічний 

порядок ЄС або публічний порядок окремої держави-члена ЄС.  

Висновок про відсутність заборони подавати заяву на арбітражний 

розгляд випливає і з буквального (текстуального) тлумачення норм ЄС298. Так, 

передбачено, що такі вимоги не повинні бути задоволені, але відсутня 

заборона на те, що вони не можуть бути пред´явлені. Таким чином, 

текстуальне значення цих норм зумовлює висновок, що подання заяви про 

арбітраж та розгляд арбітражного спору по суті сам по собі не є забороненим 

та не зумовлює порушення публічного порядку. 

Разом з цим, слід відмітити, що в практиці траплялися випадки, коли 

судові органи вказували на не арбітрабельність спору у зв´язку із дією 

міжнародних економічних санкцій, зокрема санкцій, що були введені ООН. 

Відповідно до рішення Genoa Corte d’Appello від 07 травня 1994 р299., спір 

щодо договору будівництва суден між італійським постачальником та 

іракським урядом був визнаний не арбітрабельним в силу прийнятого ембарго 

ООН по відношенню до Іраку. Слід підкреслити, що в процесі здійснення 
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цього дисертаційного дослідження це рішення є єдиним, яке вдалося 

ідентифікувати як таке, що вказувало б на можливість визнання спору не 

арбітрабельним в силу дії міжнародних економічних санкцій.  

Типовою є зворотна практика, наприклад, Швейцарський Федеральний 

Трибунал (Swiss Tribunal Fédéra) виніс рішення про арбітрабельність спору 

пов'язаного із дією економічних санкцій та спором, що виник між сторонами, 

де один із учасників був суб´єктом, на якого поширювалася дія економічних 

санкцій300. Швейцарською судовою установою було зафіксовано, що арбітри 

повинні розглянути питання порушення публічного порядку у цій ситуації 

тільки щодо наслідків присудження винагороди за результатами такого спору, 

в тому числі, питання можливості відкладення здійснення винагороди. Проте 

сам факт розгляду арбітражного спору не зумовлює порушення публічного 

порядку.  

Факт введення економічних санкцій, наприклад в ЄС, зумовив деякі 

зміни в адмініструванні арбітражних справ. До спорів, які входять в орбіту дії 

економічних санкцій застосовується спеціальна процедура комплаєнсу 

(compliance). У зв'язку з цим арбітражні інститути повинні вести систему 

заходів, що забезпечують дотримання дії режиму економічних санкцій і 

відповідають вимогам як державним органам, які контролюють дотримання 

режиму дії економічних санкцій, так і вимоги банків, які отримують платежі 

сторін на покриття арбітражних витрат.  

На практиці може виникнути ряд ситуацій, коли економічні санкції 

проявляться в арбітражних процедурах, наприклад, якщо одна зі сторін 

арбітражу є включеною до списку санкцій ЄС. Така ситуація може бути 

врегульована, наприклад, шляхом звернення за дозволом на звільнення від 

застосування економічних санкцій спрямованого на замороження грошових 

коштів. У подібних випадках сторона може звернутися за попереднім 
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157 
 

дозволом на проведення такої угоди або за дозволом на виконання зобов'язань, 

якщо угода була укладена до введення санкцій301.  

Арбітражні інститути зберігають нейтралітет по відношенню до всіх 

сторін незалежно від їх національності. З урахуванням заходів щодо 

дотримання законодавства, яке арбітражні інститути 

повинні виконувати по всіх справах, незалежно від національності сторін, до 

сторін не застосовуватиметься будь-який спеціальний режим, відмінний від 

режиму, застосовного до сторін з інших юрисдикцій. Ніщо не перешкоджає 

будь-яким особам в укладенні угоди про арбітражне застереження згідно 

регламенту будь-якого арбітражного інституту, що знаходиться на території 

ЄС, включаючи Париж, Лондон чи Стокгольм. Таким чином, арбітраж в ЄС 

залишається відкритим для всіх сторін і їх представників незалежно від 

національності. В цьому відношенні не відбулося жодних змін. Економічні 

санкції ЄС не впливають на процедуру розгляду арбітражного суду як таку. 

У практичному значенні економічні санкції ЄС і порядок їх застосування 

державними органами членів ЄС додав в менеджменті справ кілька 

додаткових адміністративних моментів. Так, на будь-якій стадії арбітражного 

процесу може запитуватись додаткова інформація, що стосується структури 

власності сторін і їх бенефіціарів на предмет наявності відношення до дії 

економічних санкцій. Разом з цим, наявність економічних санкцій не 

перешкоджає сторонам, що внесені до списку санкцій ЄС, в подачі заяви про 

арбітраж. Внесення фізичної або юридичної особи до списку санкцій не 

створює заборони на звернення з заявою про арбітраж. Однак такій особі 

рекомендовано заздалегідь повідомити у відповідний арбітражний інститут 

про намір звернутися до нього до подачі заяви про арбітраж. Наявність такої 

інформації допоможе арбітражному інституту обговорити зі сторонами 

додаткові адміністративні вимоги, які повинні бути дотримані ними або 

арбітражним інститутом, наприклад, необхідність звернення до відповідного 
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державного органу із заявою про застосування передбаченого у списку санкцій 

законодавством виключення з положення про замороження активів з 

формулюванням: «кошти, призначені виключно для оплати розумної 

професійної винагороди або відшкодування понесених витрат, пов'язаних з 

наданням юридичних послуг»302. 

Аналіз описаного вище дає підставу стверджувати, що факт існування 

економічних санкцій по відношенню до конкретних фізичних чи юридичних 

осіб не вводить загальної заборони на звернення із заявами на розгляд 

арбітражних спорів в арбітражних інститутах. Окрім того, відсутні  будь-які 

спеціальні вимоги, які б застосовувалися виключно до осіб, на яких 

поширюється дія економічних санкцій. Це означає, що факт подачі заяви на 

розгляд такого спору не зумовлює порушення публічного порядку, не зачіпає 

фундаментальних принципів арбітражного розгляду, зокрема, 

неупередженість та рівне ставлення до сторін. 

 

3.1.3. Економічні санкції як обмежуючий фактор у виборі права в 

арбітражних спорах 

Економічні санкції становлять компонент публічного порядку, а 

концепт публічного порядку у арбітражних процесах відрізняється від того, як 

цей механізм діє вже на етапі виконання відповідних рішень. Так, у двох 

рішеннях Швейцарського Федерального Суду BGE 132 III303 та BGE 120 II304 

було відзначено про існування різниці двох видів публічного порядку. Зокрема 

заначено, що на етапі виконання арбітражного рішення дія публічного порядку 

повинна бути «ослабленою», вужчою аніж те тлумачення публічного порядку, 

яке застосовують арбітри в процесі розгляду спору по суті. Разом з цим, слід 

відмітити, що дана позиція швейцарських судів не завжди знаходить 

застосування у рішеннях судових органів на території ЄС. На відміну від 
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національних суддів, які можуть просто залежати від національного поняття 

публічного порядку власної держави, щоб вирішити чи застосовувати 

застереження про публічний порядок арбітри комерційних арбітражів повинні 

зберегти тонкий баланс між волею сторін, які вибрали певний правопорядок з 

одного боку, і національними інтересами можливих кількох суверенних 

держав, з іншого305.   

Початковою точкою розгляду спору в міжнародному арбітражі є право 

сторін вирішувати практично всі питання, що стосуються процедури їх спору 

в арбітражному суді на власний розсуд, включаючи вибір застосовного 

правопорядку. Застосування застереження про публічний порядок, наприклад, 

в силу дії економічних санкцій, крім тих, що передбачені правопорядком, що 

був обраний сторонами, є явним обмеженням основного принципу вибору 

права сторонами на основі дії автономії волі сторін. Якщо економічні санкції 

є частиною правопорядку, який має бути застосований до договору, і сторони 

не здійснили застереження про те, що економічні санкції не повинні братися 

до уваги при вирішенні спору, то арбітри повинні за загальним правилом 

застосовувати дію економічних санкцій. Так автономія волі у виборі права 

повинна бути дотримана. Також за загальним правилом арбітри повинні 

утримуватися від застосування будь-яких економічних санкцій або інших 

складових публічного порядку, які не є частиною, правопорядку, що був 

обраний для регулювання правовідносин сторонами відповідно до принципу 

автономії волі. Таким чином, арбітри, на відміну від національних суддів, не 

мають юрисдикції, яка б нав'язувала суворі правила обмеження вибору 

матеріального права сторонами306.   

Однак слідуючи лише волі сторін, арбітри залишать поза увагою 

публічні інтереси держави та третіх сторін. Обов'язкові правила, такі як 

економічні санкції, існують з причини аби запобігти небажаній поведінці 
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інших держав чи приватних осіб. Основне питання полягає в тому як 

збалансувати принцип дії автономії волі з публічними інтересами держави307.  

Два різних підходи існує щодо питання, яке описане вище. Перший 

пов'язаний із теорією транснаціонального порядку, який полягає в тому, що 

автономія волі сторін може бути обмежена тільки тоді, коли це буде 

суперечити широко визнаним принципам моралі та цінностям. Тобто арбітраж 

розглядається як де-націоналізований спосіб вирішення спорів та рішення про 

надання чи не надання дії іноземних імперативних норм ґрунтується на 

моральному значенні, яке несе конкретне правило, в порівнянні з широко 

поширеними цінностями міжнародного співтовариства. 

Друга теорія, що стосується дії іноземних обов'язкових норм підкреслює 

намір законодавця на близькість зв'язку між правом і спором. Так, арбітри 

уповноважені і навіть зобов'язані, по-справжньому застосовувати норми 

іноземного права, і не тільки розглядають їх на основі моральних цінностей, 

які вони несуть308.   

  

3.1.4. Ризик застосування економічних санкцій Європейського 

Союзу до арбітражних інституцій, арбітрів та юридичних радників  

Як уже було описано вище, ряд регламентів ЄС, що пов´язані із 

введенням та дією економічних санкцій містять в собі заборону на здійснення 

будь-яких операцій, в тому числі «технічну допомогу» по відношенню до 

суб´єктів на яких поширюється дія економічних санкцій.  Питання про те, чи 

використовуються терміни «технічна допомога» та «пов'язані послуги» у 

законодавстві про дію економічних санкцій включає також арбітражні 

установи, арбітрів та юридичних радників, їхні послуги особам, на яких 

поширюється дія економічних санкцій – становить окремий інтерес.  

Саме цей фактор є одним з головних, що береться до уваги при виборі 

місця арбітражу. Як кваліфікувати обставини, якщо арбітри або юридичні 
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радники, які беруть участь у розгляді справи, дійдуть висновку, що термін 

«пов'язані послуги» та «технічна допомога» охоплюють їхні послуги також? 

Чи можуть вони відмовитись брати участь у таких спорах у зв´язку із такими 

обставинами аби не допустити порушення публічного порядку309? 

Арбітражні установи, що зареєстровані в ЄС, зобов´язанні 

дотримуватися режиму дії економічних санкцій ЄС, що не настільки ж 

очевидно, коли йдеться про арбітрів та юридичних радників як фізичних осіб, 

що не є резидентами держав-членів ЄС. Незважаючи на це, існує ризик 

широкого тлумачення термінів «технічна підтримка» та «пов'язані послуги», 

що застосовуються до функцій арбітрів та юридичних радників, коли місце 

арбітражу або місце надання послуг знаходиться на території ЄС. У Регламенті 

ЄС № 833/2014 термін «технічна підтримка» визначається наступним чином: 

«будь-яка технічна підтримка пов'язана з розробкою, розвитком, створенням, 

складанням, випробуванням, технічним обслуговуванням або будь-яким 

іншим технічним обслуговування, і може набувати такі форми, як інструктаж, 

порада, навчання, передача робочих знань, навичок або консалтингові 

послуги; включаючи вербальні форми допомоги»310. Термін «пов'язані 

послуги» в цьому документі не визначено. 

На перший погляд, діяльність юридичних радників та арбітрів, 

очевидно, має абсолютно незалежний предмет у відношенні операцій, що 

підпадають під дію економічних санкцій. Розв'язання спорів ні формально, ні 

по суті не передбачає глибокого та безпосереднього зв´язку з категоріями, які 

підпадають під розуміння словосполучення «пов'язаних послуг» у значені 

відповідних нормативних актів ЄС.  

Разом з цим, існує тенденція до широкого тлумачення цих категорій. 

Наприклад, за даними пояснень Департаменту інновацій та навичок бізнесу 

Великобританії (UK Department for Business Innovation & Skills), послуги 

співробітників, які перебувають у відрядженні чи після стажування російських 
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проектів, підпадають під термін «пов'язані послуги». Було б цілком логічним 

інтерпретувати пояснення Департаменту інновацій та навичок бізнесу 

Великобританії, якщо це стосується суто технічного персоналу, але коментарі 

не містять такого уточнення311. Тим не менш, сама юридична спільнота та 

арбітражні установи розглядають свої послуги як юридичні послуги, що 

підпадають в сектор, що звільненні від  дії економічних санкцій. Як уже 

зазначалося вище, ця складність у арбітражних установах ЄС вирішується 

шляхом подачі заяв на отримання ліцензії. Аналогічним чином вирішується 

питання про укладання контрактів на юридичні послуги. У цьому випадку такі 

юридичні компанії не є компаніями відносно яких діють економічні санкції, 

але юридичним консультантам доведеться подати заяву на отримання ліцензії. 

Такий крок варто розглядати як формальність, аніж серйозну перешкоду у 

тому аби виступати відповідним юридичним радником.  

Слід відмітити, що аби уникнути надто широких формулювань поняття 

«пов'язані послуги», за участі суб´єктів арбітражного спору на яких 

поширюється дія економічних санкцій ЄС, висловлюється пропозиція про 

перенесення місця розгляду арбітражу за межі ЄС. Проте перенесення місця 

проведення арбітражу за межі ЄС може бути непродуктивним: труднощі, з 

якими арбітри стикаються в європейських арбітражах і з якими пов'язані 

суперечлива інтерпретація таких термінів, як «технічна допомога» та 

«пов'язані послуги» є набагато меншими, аніж питання, які неминуче 

постануть перед арбітрами у інших місцях здійснення арбітражу, у тому числі 

Гонконг та Сінгапур, через те, що багато арбітрів, що працюють в таких 

арбітражах є натуралізованими і мають походження з країн ЄС312. 

Слід окремо підкреслити, що дана проблематика лежить в площині 

теоретичної невизначеності. Конкретних випадків інтерпретації послуг 

арбітражних установ, арбітрів, юридичних радників як забороненої технічної 
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допомоги, підтриманої судовими рішеннями в процесі написання цього 

дослідження виявлено не було. Для диверсифікації ризику, що описаний вище 

можна застосовувати альтернативне арбітражне застереження про вибір 

традиційного арбітражного місця вирішення спору та інше місце арбітражу за 

межами ЄС як альтернативу у разі відмови арбітражного органу в ЄС чи 

арбітрів адмініструвати провадження у зв'язку із дією економічних санкцій, 

що не узгоджується з публічним порядком ЄС313. Вибір альтернативного 

арбітражу, який знаходиться поза межами ЄС, для спорів з участю компаній, 

на яких поширюється дія економічних санкцій ЄС, швидше за все, не дасть 

значного практичного результату, якщо: 

1) застосовне матеріальне право до договору є правом держави-члену 

ЄС; 

2) виконання арбітражного рішення підлягає на території ЄС. 

Отже, діяльність юридичних радників, арбітрів слід тлумачити як таку, 

що не залежить від предмету операцій, що підпадають під дію економічних 

санкцій, тому не повинна кваліфікуватись як така, що призводить до 

порушення публічного порядку.  

 

3.1.5. Застосування застереження про публічний порядок в силу дії 

економічних санкцій на стадії визнанням та виконання іноземного 

рішення в Європейському Союзі 

У цій частині дослідження моделюється ситуація, де питання 

застосування міжнародних економічних санкцій при розгляді спору вже було 

вирішено, такі санкції були застосовані у рішенні іноземного суду і наступає 

остання фаза - визнання та виконання такого іноземного судового чи 

арбітражного рішення.  За загальним правилом практично кожна правова 

система, хоча і готова відкрити себе для застосування іноземних судових 
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рішень, все ж  передбачає систему наступної перевірки на предмет фактичних 

ефектів, які відповідне іноземне судове рішення буде нести, якщо йому буде 

надано визнання. За результатами такої перевірки  при ідентифікації 

суперечності публічному порядку національної правової системи іноземне 

судове рішення визнанню та виконанню підлягати не буде. Такий підхід є 

класичним і практично не відрізняється в правових системах різних держав314. 

Наступні ситуативні варіанти впливу дії міжнародних економічних 

санкцій на визнання та виконання іноземних судових рішень слід розглянути: 

А) Іноземне судове рішення не узгоджується з міжнародними 

економічними санкціями, що прийняті державою, де таке судове 

рішення підлягає визнанню та виконанню.     

Якщо іноземне судове рішення не відповідає економічним санкціям, що 

прийняті державою, в якій таке рішення має бути визнане та виконане, то таке 

судове рішення спричинить наслідки, які суперечать поставленій меті задля 

якої відповідні економічні санкції були впроваджені, публічний порядок з 

таких міркувань передбачувано буде вважатись порушеним, що зумовить 

неможливість визнання та виконання такого судового рішення. Логіка такої ж 

позиції була підтверджена рішенням суду штату Делавер США щодо 

виконання арбітражного рішення у справі Нешнл Оіл Корпорейшн проти 

Лібіан Сан Оіл Компані (National Oil Corporation v. Libyan Sun Oil Company)315. 

Так, суд США вказав, що оскільки на момент виконання арбітражного рішення 

проти Лівії діяли економічні санкції США, то виконання арбітражного 

рішення повинно бути відкладено. Важливо відзначити, що у виконанні такого 

рішення не було відмовлено повністю, а його виконання було відстрочено до 

моменту припинення дії економічних санкцій відносно Лівії, які були введенні 

США.  

Отже, за загальним правилом, держава, яка ввела економічні санкції 

проти іншої держави не визнаватиме та не виконуватиме на власній території 
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іноземне судове рішення, яке було прийняте всупереч та без врахування дії 

таких економічних санкцій.  

Б) У іноземному судовому рішенні застосовані міжнародні економічні 

санкції, що не приймалися державою, де таке судове рішення підлягає 

визнанню та виконанню. 

На практиці може скластися зворотна ситуація, де іноземне судове 

рішення відповідає та будується на дії міжнародних економічних санкціях, які 

не включені в правову систему держави, де підлягає визнанню та виконанню 

таке рішення іноземної держави. За такої ситуації судді буде необхідно 

оцінити чи такі обмежувальні заходи є законними на міжнародному рівні та 

чи узгоджується такі дії з національним правопорядком316. Крім того, суддя 

повинен перевірити, наскільки таке судове рішення відповідає 

фундаментальним принципам його внутрішнього законодавства, тобто 

перевірити чи не порушить визнання та виконання такого рішення публічний 

порядок держави, де рішення підлягає виконанню.  

Прикладом того, як іноземні судові рішення, що застосовують 

міжнародні економічні санкції не можуть бути визнані, через те, що вони були 

оцінені як неправомірні в обов'язковому порядку, є Регламент Ради ЄС 

2271/96, де визначено, що ЄС забезпечує захист проти ефекту ектра-

територіального застосування законодавства, що прийняте третіми державами 

і дій, що засновані на них або випливають із них.  

В) У іноземному судовому рішенні застосовані міжнародні економічні 

санкції, що не приймалися державою, де таке судове рішення підлягає 

визнанню та виконанню, але рекомендовано рішенням міжнародної 

організації, до якої входить така держава.  

Якщо економічні санкції з якими узгоджується судове рішення, яке 

підлягає визнанню та виконанню, засноване на рекомендаціях міжнародної 

організації до якої належить держава, де підлягає виконанню судове рішення, 
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то є всі підстави стверджувати про дію презумпції на користь послідовності 

відповідного обмежувального заходу, який закріплений в іноземному 

судовому рішенні і що останній автоматично відповідає публічному порядку 

такої держави. Адже чимало держав містять у своєму внутрішньому 

законодавстві норми про те, що вони можуть передати частину власного 

суверенітету міжнародним організаціям для забезпечення миру та безпеки317.  

З іншого боку, слід очікувати, що будь-який суддя не визнає рішення 

іноземного судового рішення, що базується на застосуванні економічних 

санкцій, які прямо не були прийняті державою суду, у разі якщо такі санкції 

не були схвалені Радою Безпеки ООН, або аналогічними органами інших 

міжнародних організацій, які переслідують загальні політичні цілі або 

направлені на конкретного порушника міжнародного права.  

Важливо також розглянути ситуацію, коли певна держава Х утрималась 

або голосувала проти рекомендацій, які все ж були прийняті міжнародною 

організацією стосовно підтримки чи впровадження тих чи інших міжнародних 

економічних санкцій. Чи означає це, що судді держави Х, яка не підтримувала 

рішення міжнародної організації стосовно рекомендацій по впровадженню 

економічних санкцій, не повинні визнавати рішенні іноземних державних 

судів Y та Z, що базуються на рекомендаціях застосування економічних 

санкцій, проти яких виступала держава Х, оскільки це не узгоджується з 

публічним порядком держави X? Адже якщо держава X проголосувала проти 

відповідного рішення міжнародної організації чи означає це її вираження 

ставлення до відповідної дії міжнародної політики, чи становить таке її 

рішення компонент публічного порядку? Однозначної відповіді на це питання, 

з нашої точки зору, немає. Разом з цим, схильні вважати, що оскільки держава 

Х вступила в певну міжнародну організацію, то рішення такої організації не 

можуть зумовлювати порушення публічного порядку держави Х, навіть якщо 
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в момент прийняття такого рішення держава Х висловлювала свою незгоду з 

таким рішенням. 

Класичним є підхід, що застереження про публічний порядок є останнім, 

крайнім засобом відмову у визнанні та виконанні арбітражних рішень, що 

використовується в надзвичайних ситуаціях, за відсутності будь-яких інших 

аргументів та підстав відмови визнання та виконання арбітражних рішень318. 

Проте існують випадки, коли арбітражні рішення були визнані, незважаючи на 

дію положень про економічні санкції та посилання про дію застереження про 

публічний порядок не бралися до уваги. Прикладом такого арбітражного 

рішення є справа за участі російської компанії «Аерофлот». Так, у 2004 р. 

компанія «Аерофлот» намагалась з посиланням на дію застереження про 

публічний порядок запобігти визнанню та виконанню в США шведського 

арбітражного рішення на користь американської компанії, яка надавала різні 

послуги компанії «Аерофлот». Позиція компанії «Аерофлот» полягала в тому, 

що договір (і відповідне арбітражне рішення стосовно цієї операції) порушує 

публічний порядок США, як послуги, які надані американською компанією, 

що були пов'язані з діяльністю компанії «Аерофлот» в Ірані і, таким чином, 

було порушено дію ембарго США щодо Ірану. Суд США при винесенні 

рішення вказав, що навіть якщо припустити, що договір порушує дію ембарго 

США, компанія «Аерофлот» не змогла довести, що виконання шведського 

арбітражного рішення порушує найбільш основні поняття моралі та 

справедливості США, і те що порушення зовнішньої політики США не 

зумовлює автоматичного порушення публічного порядку, як це передбачено у 

ст. V Нью-Йоркської конвенції319. 

Отже, можна стверджувати, що в абсолютній більшості випадків суди 

держав, що ввели або приєдналися до дії певних економічних санкції 

автоматично відмовлять у визнанні та виконанні арбітражних рішень, які не 

узгоджуються з режимом дотримання таких економічних санкцій, а тому 
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порушують публічний порядок. Невеликий люфт тлумачення економічних 

санкцій як компоненту публічного порядку залишається та змінюється 

залежно від конкретної держави та справи, яка розглядається в тій чи іншій 

державі.   

Вкотре необхідно підкреслити, що за загальним правилом режим 

дотримання економічних санкцій є складовою публічного порядку, а тому 

визнання та виконання арбітражних рішень, що не узгоджуються із дією 

економічних санкцій призводить до порушення публічного порядку. Разом з 

цим, аби проілюструвати якнайширший діапазон тлумачення та підходів 

діяльності міжнародних комерційних арбітражів в умовах дії міжнародних 

економічних санкцій, інструментів дотримання норм публічного порядку 

пропонуються до розгляду наступні кейси.  

А) У справі X. Ltd. V. Societe Z., 4 A_250 / 2013, 21 січня 2014 р., що 

розглядалась Верховним федеральним судом Швейцарії, суд підтвердив 

можливість виконання арбітражного рішення, незважаючи на існуючі 

економічні санкції щодо держави інкорпорації сторони, що вимагає 

примусового виконання рішення арбітражу320. З матеріалів справи 

слідувало, що у 1977 р. компанія, зареєстрована в Швейцарії, заключила 

з іранською компанією договір на поставку сирої нафти, яка, в кінцевому 

ланцюгу поставки призначалася для трьох ірландських компаній. 

Швейцарська компанія не здійснила всі виплати, позов був поданий не 

тільки проти швейцарської компанії, але і до трьох ірландських 

компаній, для яких передбачалося поставка нафти. В 2001 р. 

арбітражний суд у Тегерані виніс рішення на користь іранської компанії 

і зобов'язав відповідачів виплатити заборгованість в розмірі 96,9 млн. 

дол. США. В 2009 р. швейцарська компанія добровільно виплатила 

частину боргу. Після цього, іранська компанія звернулася до 

швейцарського суду з позовом про визнання та приведення у виконання 
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арбітражного рішення Тегеранського суду. Швейцарська компанія 

звернулася до Верховного федерального суду Швейцарії з позовом про 

неможливість виконання арбітражного рішення на підставі порушення 

публічного порядку відповідно до статті V (2) (b) Нью-Йоркської 

Конвенції про визнання та приведення до виконання іноземних 

арбітражних рішень 1958 р., а також у відповідності до положень 

Федеральної Конституції Швейцарії. 

Швейцарська компанія стверджувала, що приведення у виконання 

арбітражного суду Тегерану порушує міжнародні економічні санкції 

проти Ірану, що є порушенням публічного порядку Швейцарії, а також 

фактично змушує органи влади публічної влади Швейцарії порушити 

зобов'язання за міжнародним правом у вигляді дотримання економічних 

санкцій, накладених на Іран. 

У мотивувальній частині рішення суд вказав, що аргументи про начебто 

порушення публічного порядку є абстрактними. На думку суду, позивач 

не зміг грунтовно довести чому оплата суми, зазначеної в рішенні 

арбітражного суду порушує режим економічних санкцій або ж 

публічний порядок Швейцарії. Крім цього, суд вказав на той факт, що в 

2009 р. позивач виплатив частину суми заборгованості, що говорить про 

те, що позивач може виплачувати заборгованість, незважаючи на 

вищевказані обставини. Центральним моментом цього рішення є те, що 

суд прямо не надав відповіді чи становлять економічні санкції складову 

публічного порядку Швейцарії в розумінні ст. 5 Нью-Йоркської 

Конвенції. Разом з цим, аби в певній мірі «застрахувати» власне 

рішення, суд заявив, що зверне увагу Державного Секретаріату з 

Економічної Діяльності Швейцарії на дане рішення, так як цей орган є 

відповідальним за приведення у виконання санкцій. Тільки після 

схвалення цього рішення, іранській компанії може бути виплачений 

борг з рахунку швейцарської компаній. 
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З нашої точки зору, позиція суду була цілком справедливою, іранська 

компанія виконала свої зобов'язання за рік до іранської революції, тобто в той 

момент, коли не були накладені санкції і не стався розрив відносин між Іраном 

і західними державами. Іранська компанія справедливо вимагала від 

швейцарської компанії виконання тих зобов'язань, які, по суті, не були 

порушені санкціями. З іншого ж боку, зрозуміло, що частина грошей, які 

будуть отримані внаслідок виконання цього рішення, частково надійдуть до 

бюджету Ірану в якості податків, які пізніше можуть бути використані для 

діяльності, проти якої США та інші західні держави наклали санкції на Іран321. 

Вищенаведена справа ілюструє 3 важливі обставини: 

- міжнародний комерційний арбітраж досліджує глибоко матеріали 

справи по суті та робить висновок про наявність підстав 

порушення публічного порядку в силу існування економічних 

санкцій на основі темпорального зв´язку між діяльністю учасника 

арбітражного процесу та моментом введення в дію економічних 

санкцій;   

- міжнародні комерційні арбітражі визнають можливість визнання і 

приведення у виконання рішення, винесеного на користь особи, 

яка має національність держави, проти якої введені ті або інші 

міжнародні економічні санкції; 

- арбітри можуть вдаватися до додаткових інструментів верифікації 

дотримання режиму економічних санкцій як складової, що може 

зумовити порушення публічного порядку при винесенні, визнанні 

та виконанні арбітражного рішення. Зокрема, арбітри 

міжнародних комерційних арбітражів повідомляють спеціально 

уповноважені органи державної влади відповідальних за нагляд та 

контроль дотримання економічних санкцій про винесення 

відповідного арбітражного рішення на користь сторони, на яку 

                                                           
321 А. Ахмедов. Особенности «санкционного» арбитража в Швейцари. Арбитражная ассоциация. 21 мая 2014 г. http://arbitrations.ru/press-
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поширюють свою дію міжнародні економічні санкції і тільки після 

отримання згоди від таких органів рішення міжнародних 

комерційних арбітражів підлягають виконанню. В такий спосіб 

відбувається додаткова процедура комплаенсу (compliance) 

рішення арбітражного суду на предмет дотримання балансу дії 

економічних санкцій та публічного порядку.  

Б) У справі Парсонс енд Уіттмор Оуверсіз Ко. проти Сосьете Женераль 

де Ля'Ндюстрі дю Пап'є (Ракта) і Банк оф Америка (Parsons & Whittemore 

Overseas Co. v. Societe Generale de L'Industrie du Papier (RAKTA), Bank 

of America)322 1974 р. обставини були наступні.  

Між контрагентами було укладено договір про будівництво, де Parsons 

& Whittemore Overseas Co. (американська компанія) була підрядником, 

а Societe Generale de L'Industrie du Papier (єгипетська компанія) - 

замовником. Фінансування цього будівництва здійснювалось з боку 

Агентства міжнародного розвитку США. У 1967 р. дипломатичні 

відносини між США і Єгиптом були розірвані, Агентство міжнародного 

розвитку США зупинило фінансування проекту. Внаслідок цього 

компанія Parsons & Whittemore Overseas Co. припинила роботи, а її 

співробітники залишили територію Єгипту. Єгипетська компанія 

звернулася до арбітражу з заявою про стягнення збитків з компанії 

Parsons & Whittemore Overseas Co., вказуючи, що були відсутні 

обставини непереборної сили та відповідач не мав права припиняти 

відносини. Арбітраж, задовольняючи вимоги єгипетської компанії, 

виходив з наступного: відповідач не вжив жодних спроб для того, щоб 

отримати візи для своїх співробітників, а припинення фінансування з 

боку США не дозволяє відповідачу припинити свої зобов'язання в 

односторонньому порядку. 
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Відповідач заперечував проти приведення арбітражного рішення у 

виконання в США, вказуючи, що воно суперечить публічному порядку 

США. Так, відповідач виходив з того, що він припинив підрядні роботи, 

тільки в цілях відповідності політиці США, тому що офіційні посадові 

особи припинили фінансування проекту. Суд США відхилив доводи 

відповідача, і прийшов до висновку, що розрив дипломатичних відносин 

між державами (що також є видом міжнародно-правових санкцій або 

контрзаходів) не є підставою для припинення цивільно-правових 

відносин між приватними особами. Суд підкреслив, що не можна 

ототожнювати, публічний порядок, суспільний лад і державну політику. 

За змістом Нью-Йоркської Конвенції про визнання та приведення до 

виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. публічний порядок 

має пріоритет над державною політикою. Відмова в приведенні в 

виконання рішення арбітражу тільки з тієї причини, що воно суперечить 

політиці держави, означало б порушення положень цієї Конвенції323. 

Отже, ця справа ілюструє, що судові органи не схильні тлумачити у 

широкому розумінні дію економічних санкцій як підставу порушення 

публічного порядку, що зумовлює неможливість виконання арбітражного 

рішення. Резиденти не завжди правильно тлумачать обмежувальні заходи, які 

їхня держава застосовує щодо іншої держави.  Невиправдано широке 

тлумачення дії економічних санкцій, що в підсумку зумовлює відмову 

резидентів взаємодіяти з резидентами іншої держави, які розривають 

правовідносини з посиланням на обмежувальні заходи не є пропорційною 

поведінкою введеним обмежувальним заходам.  Розрив дипломатичних 

відносин не є підставою для розриву приватних комерційних зобов´язань, а 

виконання таких зобов´язань не зумовлює порушення публічного порядку.  

В) Верховним Федеральним Судом Швейцарії у справі № 4A_538 / 2012 

від 17 січня 2013 р. розглядався спір щодо визнання договору недійсним 
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в силу дії ембарго ООН щодо Іраку. Так, в серпні 1990 р. Рада Безпеки 

ООН прийняла Резолюцію № 661, якою було встановлено економічне 

ембарго загального характеру, що забороняє будь-яку торгівлю і 

діяльність, спрямовану на заохочення торгівлі, в / з Іраку і Кувейту. 

Швейцарія імплементувала дану Резолюцію Ради Безпеки ООН, таким 

чином цей акт став частиною публічного порядку Швейцарії324. 

Економічні обмеження були зняті в 2003 р. з урахуванням Резолюції 

Ради Безпеки ООН, окрім заборони продажу або поставок до Іраку зброї 

і супутніх товарів.  

З матеріалів справи встановлено, що в 2000 р. між принципалом 

(компанія з Франції) і агентом (компанія з Іраку) було укладено договір 

про представництво: принципал виробляв дизельні двигуни для 

електростанцій і призначив компанію з Іраку своїм ексклюзивним 

представником в Іраку. На момент укладення цього договору вказане 

ембарго діяло. Договір був підпорядкований праву Швейцарії, а спір за 

цим договором підлягав розгляду арбітражем в Лозанні (Швейцарія)325.  

За договором агенту мало б бути надано винагороду, розмір якої був 

додатково збільшений з урахуванням договору принципала з покупцем 

дизельних двигунів з Сирії. Щоб «підтвердити» своє право на 

винагороду, агенту довелося почати арбітражний розгляд. Принципал 

заявив складу арбітрів, що договір про представництво недійсний (поряд 

з іншими підставами), оскільки укладено його, незважаючи на ембарго, 

і з цієї причини він суперечить публічному порядку Швейцарії. 

Договір був укладений у час економічної блокади Іраку і дія договору 

була направлена на просування торгівлі з Іраком, що заборонялося 

Резолюцією Ради Безпеки ООН. Більш того, договір про постачання 

                                                           
324 Scherer M. Corruption, Embargos and Sanctions as a Bar to the Enforcement of Contracts in International Arbitration: A note on the 

decision of the Swiss Federal Supreme Court 4A_538/2012 dated 17 January 2013. Volume 6, No. 2 International Journal of Arab Arbitration 
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325 Scherer M. Corruption, Embargos and Sanctions as a Bar to the Enforcement of Contracts in International Arbitration: A note on the decision 
of the Swiss Federal Supreme Court 4A_538/2012 dated 17 January 2013. Volume 6, No. 2 International Journal of Arab Arbitration 64–75 
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товарів був укладений між принципалом і сирійської компанією, але в 

ньому вказувалося, що спочатку товари були поставлені в Ірак. 

Принципал також заявляв про недійсність договору у зв'язку з 

передбачуваним використанням винагороди для фінансування 

тероризму та дачі хабарів сирійській стороні. Окрім цього, принципал 

стверджував, що договір є незаконним, оскільки його зміст, сам 

висновок і мета суперечили імперативним нормам права Швейцарії, 

зокрема нормам, які імплементують ембарго ООН щодо Іраку. Однак 

склад арбітрів визнав договір про представництво дійсним, оскільки він 

був укладений під умовою зняття ембарго і було виконано його тільки 

після цього326.  

Арбітри визнали, що винагорода, яка повинна бути виплачена за 

договорами про представництво, пов'язаний з сирійською компанією, 

був укладеними до скасування санкцій. В рішенні підкреслено, що в Ірак 

товар був поставлений вже після зняття ембарго. Додатково арбітри 

також відзначили, що договір був двостороннім з сирійським покупцем, 

хоча і сирійський покупець мав право продати товари в Ірак після 

скасування блокади. Однак вирішальним фактором був не момент 

виконання договору, в зв'язку з яким мала бути здійснена виплата 

винагороди, а той факт, що договір про представництво було укладено 

під умовою про зняття економічних санкцій. Опираючись на цю умову, 

склад арбітрів визнав договір укладеним з відкладальною умовою згідно 

з правом Швейцарії, тобто таким договором, який набуває чинності при 

настанні події про достовірне настанні якої невідомо.  

В рамках цієї справи, на думку арбітрів, не було достовірно відомо, що 

блокада щодо Іраку буде знята, оскільки вона була постійною і 

припинилася тільки тоді, коли іракські війська були виведені з Кувейту 

в 2003 р. Отже, арбітри прийшли до висновку, що договір про 
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представництво було укладено з відкладальною обставиною і він не 

вступив в силу до відміни економічної блокади, з цієї причини договір 

не був направлений на заохочення торгівлі товарами в обхід ембарго, а 

тому не зумовлював порушення публічного порядку.  Таким чином, 

договір про представництво був дійсним, хоча і його було укладено під 

час дії ембарго ООН щодо Іраку і щодо діяльності, забороненої 

Резолюцією Ради Безпеки ООН.  

Торгові санкції можуть накладатись як на певну державу в цілому, так і 

на окремих її представників, компанії. Виникає запитання як співвідносити 

питання дискримінації на основі національності та законності існування 

економічних санкцій? Наприклад, ціла низка міжнародних конвенцій 

забороняють дискримінацію на основі національності фізичної чи юридичної 

особи. Логічним є питання чи можна розглядати будь-які ембарго та 

персональні торгові санкції як такі, що порушують міжнародний публічний 

порядок в силу того, що вони фактично базуються на національній 

приналежності тих чи інших осіб? У справі Götaverken від 1979 р. арбітражний 

суд опосередковано вказав, що контрактна вимога про те, що контрагент 

повинен дотримуватись економічних санкцій та надати сертифікат, який би 

підтверджував, що жодна із складових товару, що постачається не має свого 

походження з держави Ізраїль не є порушенням принципу міжнародного 

публічного порядку.327  Таким чином, було визначено, що накладення 

колективних чи персональних санкцій, що призводить до обмеження торгових 

правовідносин не може розцінюватись як дії, що автоматично порушують 

міжнародний публічний порядок. Отже, питання застосування застереження 

про публічний порядок та правомірного накладення та дотримання торгових 

санкцій часто лежать в одній площині.     

Отже, у цій справі було підтверджено, що, незважаючи на дію 

економічних санкцій, арбітри будуть досліджувати суть відносин між 
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сторонами, і необов'язково винесуть рішення проти інтересів особи, яка є 

резидентом держави, що знаходилося в умовах економічної блокади. Факт 

реєстрації конкретної компанії на території держави, на яку накладені 

економічні санкції не означає автоматичної неможливості винесення 

арбітражного рішення на користь такої компанії, а виконання такого рішення 

не зумовлює автоматичного порушення публічного порядку.  

 

3.2. Одностороння відмова від зобов´язання в зв´язку із дією 

міжнародних економічних санкцій 

Форс-мажор, як правило, зумовлює призупинення договірних 

зобов'язань сторонами або звільнення сторони від відповідальності в умовах 

виникнення надзвичайної події, що перешкоджає виконанню його зобов'язань. 

Призупинення чи звільнення можуть мати тимчасовий або постійний 

характер. Так, класичним є підхід, що якщо виникає форс-мажорна подія, яка 

триває протягом значного періоду часу, це може призвести до припинення дії 

договору. Те, як слід застосовувати форс-мажорні обставини буде залежати у 

значній мірі від того, як визначені обставини форс-мажору у конкретному 

договорі. Питання та проблематику чи можна розцінювати введення 

економічних санкцій як форс-мажорну обставину пропонується розглянути 

нижче на основі аналізу судової практики провідних іноземних держав. 

Першу групу становлять рішення іноземних судів, де факт ведення 

економічних санкцій не було визнано достатньою підставою для застосування 

форс-мажору.  

А) У Великобританії у 2013 р. розглядався спір Меллі банк проти 

Холбуд Лтд (Melli Bank v. Holbud Ltd)328. За матеріалами справи було 

встановлено, що Melli Bank як кредитор та Holbud Ltd як боржник 

уклали між собою кредитний договір. В 2008 р. за декілька днів до 

закінчення терміну дії кредитного договору ЄС наклав на Melli Bank 

                                                           
328 The High Court of Justice Queen’s bench division commercial court. Melli Bank PLC VS. Holbud Limited. Case No: 2012-580. [2013] EWHC 
[1506] (Comm). 
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економічні санкції, його активи були заморожені (як на юридичну особу, 

що надає фінансові послуги організаціям, що причетні до розробки 

програми по створенню балістичних ракет і ядерних озброєнь в Ірані). 

Отримавши відповідну інформацію, кредитор - Holbud Ltd прийняв 

рішення про відмову у виконанні зобов´язання перед Melli Bank, 

аргументуючи це тим, що зобов'язання припинене внаслідок 

неможливості його виконання («discharged by frustration»)329.  

Melli Bank не погодився з тим, що факт введення економічних санкцій 

автоматично зумовлює форс-мажор та звільняє контрагента від 

виконання зобов´язання. Вирішуючи спір по суті суд вказав, що 

накладення економічних санкцій на сторону договору в даному випадку 

автоматично не зумовлює припинення договору внаслідок 

неможливості його виконання, так як існують спеціальні ліцензії, які 

можуть дозволити Melli Bank виконувати ті чи інші зобов'язання, 

зокрема, здійснювати платежі по конкретним кредитними договорами.  

Окрім того, Міністерство фінансів повідомило, що має намір дозволити 

здійснювати операції за кредитними договорами, укладеними до 

введення економічних санкцій. Таким чином, у боржника - Holbud Ltd. 

була можливість самому звернутися за отриманням такої ліцензії, проте 

він цього не зробив. 

З даного судового кейсу випливає, що введення економічних санкцій 

автоматично не зумовлює форс-мажор та не звільняє контрагента від 

виконання зобов´язання. Так, важливо встановити момент коли виникли 

зобов´язання до моменту введення в дію економічних санкцій чи після, а також 

те, чи вжив боржник усіх можливих заходів для того аби належним чином 

виконати обов´язки, що визначені у зобов´язанні.  

Б) Підтвердженням того, що боржник повинен вжити усіх заходів аби 

виконати власні обов´язки перед кредитором є справа Ісламік Ріпаблік 

                                                           
329 Муранов. А. Односторонний отказ от исполнения обязательств в связи с санкциями — практика иностранных судов. Май, 2016 г. 
http://sanctionsregulations.ru/ ст. 1. 
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оф Іран Шиппінг Лайнс проти Стімшіп Мьючуал Андеррайтинг 

Ассосіейшін (Islamic Republic of Iran Shipping Lines v. Steamship Mutual 

Underwriting Association) 2010 р330. Так, було встановлено, що між 

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (страхувальник) і Steamship Mutual 

Underwriting Association (страховик) було укладена договір страхування. 

В 2009 р. стався страховий випадок. Однак страховик відмовився 

виплатити суму страхового відшкодування, припинив зобов'язання в 

односторонньому порядку. При цьому відповідач керувався тим, що 

Міністерство фінансів Великобританії наклало фінансові санкції на Іран, 

заборонивши які-небудь фінансові транзакції та бізнес-операції між 

постачальниками фінансових послуг і Islamic Republic of Iran Shipping 

Lines – позивачем.  

Суд розглядаючи спір по суті задовольнив вимоги позивача та визнав, 

що відповідач зобов'язаний сплатити суму страхового випадку. У 

мотивувальній частині судом було зазначено, що доктрина припинення 

договору внаслідок неможливості досягнення його мети повинна 

використовуватися вкрай обережно в залежності від обставин справи. 

Судом було підкреслено, що спеціальна ліцензія, за допомогою якої 

встановлюються винятки з режиму дії економічних санкцій, може бути 

отримана та дозволяє продовжувати відповідачу виплачувати суми 

страхового відшкодування за договорами страхування331.  

З даного судового спору слідує, що суди дуже обережно, вузько та як 

виключну обставину тлумачать категорію форс-мажору як підставу 

односторонньої відмови від виконання зобов´язання. Якщо боржник не 

проявив ініціативу у тому аби вжити всіх заходів для виконання свого 

обов´язку за зобов´язанням, в тому числі ініціативи щодо отримання 

спеціальної ліцензії на виплату коштів кредитору, на якого поширюється дія 

                                                           
330 The High Court of Justice Queen's bench division commercial court. Islamic Republic of Iran Shipping Lines Claimant and Steamship Mutual 
Underwriting Association (Bermuda) Limited Defendant and HM Treasury. [2010] EWHC 2661 (Comm). Case No: FOLIO NO. 178 OF 2010 
331 Муранов. А. Односторонний отказ от исполнения обязательств в связи с санкциями — практика иностранных судов. Май, 2016 г. 
http://sanctionsregulations.ru/ ст. 2. 
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економічних санкцій, то такий боржник не може посилатися на дію 

економічних санкцій як форс-мажор, що зумовлює односторонню відмову від 

зобов´язання. 

В) У справі Клейнворт, Санс і Ко. проти Унгаріше Баумволль Індустрі 

(Kleinwort, Sons & Co. v. Ungarische Baumwolle Industrie)332 1939 р. 

угорський банк, керуючись законом Угорщини, якій забороняв 

угорським громадянам здійснювати грошові транзакції за межами 

держави без дозволу Угорського національного банку, відмовився 

погашати видані векселі. Лондонський банк звернувся до суду з 

позовом, пов'язаним з оплатою трьох переказних векселів. Позивач 

стверджував, що іноземні санкції, які обмежують трансфер за межами 

такої іноземної держави не можуть бути підставою для відмови від 

виконання зобов'язань боржника за договором. Суд задовольнив позов, 

погодившись з доводами позивача та встановив, що договори 

регулюються англійським правом, і їх виконання повинно було 

відбуватися на території Англії. Зміни іноземного законодавства, які 

прямо не стосуються договору, не повинні бути підставою звільнення 

від зобов'язань за таким договором. Суд також відкинув посилання на 

угорську заборону переказу грошових коштів, як на обставину, що дає 

право боржника відмовитися від виконання договору.  

Даний кейс є свідченням того, як англійський суд не взяв до уваги 

імперативні норми третьої держави (Угорщини).  

Г) На окрему увагу заслуговує справа ДВБ Банк Сі та інші проти Шир 

Шиппінг Компані Лімітед і інші (DVB Bank SE (DVB) and others v. Shere 

Shipping Company Limited and others) 2013 р333. За обставинами справи у 

2006 р. між DVB Bank SE (позикодавець) і відповідачами 

(позичальники) укладались договори позики. В подальшому DVB Bank 

SE уступив своє право вимоги за цими договорами синдикату банків. У 

                                                           
332 Kleinwort, Sons & Co. v. Ungarische Baumwolle Industrie A.G. 2 K.B. 678 (C.A.) (1939). — Law Notes 1935, P. 334.  
333 Richard Caird. EU Sanctions Regulation Does Not Prevent Payment of Debts. DVB Bank SE (DVB) and others v. Shere Shipping Company Limited 
and others [2013] EWHC 2321 (Comm).  
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період з 2009 по 2012 рр. на Іран був накладений ряд санкцій, під які 

потрапили як позичальники, так і синдикат банків. Відповідно до цих 

санкцій були заморожені всі «грошові фонди і економічні ресурси» цих 

учасників відносин. Однак передбачалося, що заморожені активи 

можуть бути все-таки використані для виплат за зобов'язаннями, які 

виникли до моменту введення санкцій (по рішенням уповноважених 

органів). Позичальники припинили виконувати свої грошові та інші 

зобов'язання щодо договорів позики, мотивуючи це наступною 

незаконністю і неможливістю виконання через накладені санкції. 

Позикодавець не погодився з тим, що у позичальників відсутня 

можливість виконувати свої зобов'язання. Суд погодився з його 

доводами, повністю відхиливши такі аргументи відповідачів: 

 аргумент про те, що договори позики складають «економічні ресурси», 

а тому він не підлягає виконанню: суд вирішив, що договори позики є не 

«активом», а обов'язком. Більш того метою санкцій було заморозити 

активи певних осіб, а не позбавити їх за зобов'язаннями платити за 

боргами; 

 аргумент про те, що виплата за позиками неможлива через те, що активи 

позичальників заморожені: суд вирішив, що позичальники могли 

платити за позиками, так як при накладенні санкцій була передбачена 

можливість використання таких заморожених активів для виплат за 

договорами, укладеними до накладення санкцій (за рішенням 

уповноважених органів); 

 аргумент про те, що позичальники не повинні виплачувати гроші 

синдикату банків, так як сам синдикат банків є об'єктом санкцій, у якого 

заморожені активи: суд вирішив, що даний факт не позбавляє 

позичальників від обов'язку сплачувати по боргах. Факт того, що 
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синдикат банків теж знаходиться під санкціями, означає тільки те, що 

гроші будуть надходити на заморожені рахунки334. 

На наш погляд, важливо відзначити позицію суду у даному кейсі про те, 

що факт введення в дію економічних санкцій, а саме замороження коштів 

кредитора, не свідчить про те, що боржник не повинен здійснювати плату на 

такий рахунок. Це всього лише  означає, що кошти будуть надходити на 

заморожені рахунки і зберігатися там до моменту припинення дії санкцій. З 

нашої позиції аналогічний алгоритм повинен застосовуватися при тлумаченні 

можливості застосування застереження про публічний порядок. Так, якщо 

кредитор стверджує про те, що не виконує свої зобов´язання по перерахунку 

грошових коштів на користь боржника, бо банківські рахунки останнього 

знаходяться під санкціями, а саме заморожені і перерахунок коштів призведе 

до порушення режиму дії санкцій, що зумовить порушення публічного 

порядку, то такі аргументи не повинні братися судом до уваги. Адже боржник 

повинен належним чином виконувати власне зобов´язання – перерахувати 

кошти на рахунок боржника, а порушення публічного порядку як і порушення 

дії режиму економічних санкцій не відбудеться, адже такий банківський 

рахунок кредитора є замороженим і він не зможе скористатися цими коштами 

до моменту припинення дії економічних санкцій, що автоматично виключить 

питання порушення публічного порядку.  

Д) У справі Пауэр Энджиниринг Энд Мануфактуринг, Лтд. Против Круг 

Інтренэшнл (Power Engineering & Manufacturing, Ltd. v. Krug 

International) 1993 р.335 спір виник між Power Engineering & 

Manufacturing, Ltd., корпорацією з Айови, що займається виробництвом 

коробок передач важкого типу, і Krug International, компанією що 

займається виробництвом і постачанням обладнання, основним місцем 

діяльності якої є Дейтон, Огайо. 

                                                           
334 Муранов. А. Односторонний отказ от исполнения обязательств в связи с санкциями — практика иностранных судов. Май, 2016 г. 
http://sanctionsregulations.ru/ ст. 4. 
335 Supreme Court of Iowa. Power Engineering & Manufacturing, LTD., An Iowa Corporation, Appellee, v. Krug International, Appellant. No. 91-
1737. 501 N.W.2d 490 (1993).  
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Договір між сторонами виник щодо відносин між компанією Tripod 

Laing, міжнародним спільним підприємством, і компанією Iraqi Airways, 

для цілей яких компанія Tripod Laing уклала договір з дочірнім 

підприємством компанії Krug International про виробництво центрифуги, 

для якої потрібна була коробка передач, про виробництво якої компанія 

Krug International вже уклала договір з позивачем. При цьому компанія 

Power Engineering не знала, хто є кінцевим покупцем відповідача. У 

серпні 1990 р. ООН ввела ембарго на ввезення будь-яких матеріалів в 

Ірак, в зв'язку з чим компанія Tripod Laing повідомила  компанію Krug 

International про припинення виконання будь-яких робіт, пов'язаних з 

виробництвом центрифуги. У свою чергу позивач уже виконав свої 

зобов'язання за договором з компанією Krug International, але не 

відправив замовлення, що стало приводом для відмови компанії Krug 

International від його отримання в силу положення про форс-мажор. 

Позивач звернувся до суду з позовом про порушення умов договору, 

посилаючись на те, що він не знав про кінцевого покупця і цілях 

компанії Krug International, а відповідно не міг знати про те, що введені 

економічні санкції вплинуть на взаємні зобов'язання сторін.  

При винесенні рішення суд вказав, що відповідальність за понесені 

збитки повинна нести компанія Krug International, так як положення про 

форс-мажор не було частиною договору між позивачем та компанією 

Krug International. Більш того, ембарго не звільняє його від виконання 

договірних зобов'язань. Незважаючи на заборону поставок товарів до 

Іраку, ніщо не заважає національному покупцеві купити товари у 

національного виробника. Рішення було прийнято з урахуванням того, 

що позивач не знав про кінцевого покупця – компанію Krug International, 

а саме останній приймає на себе всі ризики, не дивлячись на положення 

в договорі про непередбачені обставини. 
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Другу групу становлять рішення іноземних судів, де факт ведення 

економічних санкцій було визнано достатньою підставою для застосування 

форс-мажору.  

А) Справа Шанінг Інтернешионал лтд. та ін. проти Рашид банку та ін. 

(Shanning International Ltd (In Liquidation) and Others v. Rasheed Bank and 

Others) 1999-2000 рр336. У вересні 1989 р Shanning International Ltd 

(покупець) уклав договір поставки медичного обладнання для лікарні в 

Іраку. За умовами контракту покупець повинен був сплатити 20% 

передоплати. Платіж здійснювався проти банківської гарантії, яку видав 

іракський банк Rasheed Bank. При цьому гарантія була дана проти контр-

гарантії англійського банку Lloyds, виданої на прохання компанії 

Shanning International Ltd, який надав зустрічне забезпечення по контр-

гарантії в формі депозиту. 

У 1990 р. Ради Безпеки ООН прийняла резолюції, якими було накладено 

ембарго на торгівлю з Іраком і заборону надавати іракським громадянам 

будь-які фінансові ресурси. Слідом за цим було прийнято Рішення Ради 

ЄС № 3541/92, що забороняла задоволення претензій іракських компаній 

з договорів і угод, виконання яких могло виявитися неможливим 

внаслідок негативних наслідків прийнятих ООН заходів. 

В силу того, що почалася процедура ліквідації  компанії Shanning 

International Ltd, остання вимагала від банку Lloyds повернення суми 

депозиту. Банк Lloyds відмовився повертати депозит, тому що 

відповідач стверджував про наявність відповідальності банку Lloyds 

перед ним по контр-гарантії. Позивач звернувся до суду. Суд 

задовольнив вимоги позивача про необхідність повернення йому 

депозиту, вказавши, що п. 2 Рішення Ради ЄС № 3541/92 фактично 

заборонено банку Rasheed Bank (як іракської компанії) пред'являти 

будь-які претензії до англійського банку Lloyds за виданою контр-

                                                           
336 Shanning International LTD (in Liquidation) v. Lloyds TSB Bank PLC and Lloyds TSB Bank PLC v. (1) Rasheed Bank (2) SBG Holdings LTD; High 
Court of Justice, Queen's Bench Division (Commercial Court), 17 December 1999 and Court of Appeals (Civil Division), 25 May 2000. 
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гарантією. Відповідно, банк Lloyds не мав право утримувати депозит 

позивача в забезпечення цієї контр-гарантії. У висновку суду було 

зазначено, що для цілей захисту не іракських постачальників і 

споживачів від ризиків претензій з боку іракських компаній, існуючий в 

п. 2 Рішення Ради ЄС № 3541/92 заборона поширюється на будь-які 

претензії іракських компаній, пов'язані з існуючими контрактами337. 

Б) У справі Араш Шиппінг Ентерпрайзіз Ко Лтд (Arash Shipping 

Enterprises Co Ltd.) проти Групама Транспорт і ін. (Groupama Transport 

and another) 2011 р.338 склалась наступна ситуація. Компанія Arash 

Shipping Enterprises Co Ltd., якій був виданий страховий поліс, що був 

підпорядкований  англійському праву і що стосується флоту іранських 

нафтових танкерів, потрапив під санкції ЄС проти Ірану. При цьому 

санкції полягали в забороні продовження терміну дії або відновлення 

страхових договорів, укладених до їх введення ЄС. Компанія Groupama 

Transport and another повідомила заявника про намір розірвати 

страховий договір у зв'язку з введеними санкціями, а потім спільно з 

іншими страхувальниками (також відповідачами по справі) скасувала 

страховий поліс, з чим заявник не погодився. 

Суд вказав, що страхова компанія на законних підставах розірвала 

договір морського страхування і скасувала страховий поліс в силу 

введення санкцій проти Ірану відповідно до Регламенту ЄС 961/2010. 

Страховий поліс, на думку суду, передбачав право страхувальника в 

силу положення про обставини непереборної сили скасувати поліс в 

тому числі «у випадку, якщо страхувальник піддає або може піддати 

страховика ризику бути підданим під дію будь-яких санкцій». При 

                                                           
337 Муранов. А. Односторонний отказ от исполнения обязательств в связи с санкциями — практика иностранных судов. Май, 2016 г. 
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цьому суд вказав, що це положення носило досить широкий характер, 

через що санкції ЄС могли потрапляти під дію умови про форс-мажор339. 

В) У справі Банк Сан Паоло проти Айракі Стейт Ко. фор Фуд Стафф 

Трейдинг (Banque San Paolo v. Iraqi State Co. for Food Stuff Trading, 1996. 

WL 735505 (S.D.N.Y.)) 1996 р.340 виникла наступна ситуація. Економічні 

санкції були введені відносно власності Іраку у 1990 р., його державних 

органів і підконтрольних підприємств, Центрального банку Іраку, які 

перебували в США, в подальшому переходили у власність або під 

контроль осіб США, включаючи дочірні компанії. 

В рамках цієї справи передбачалося, що по акредитиву кошти від 

іракського покупця надійдуть з рахунку його банку, який був відкритий 

цим банком в Bank of New York (США). Однак через введені США 

санкції дані операції здійснити було неможливо. 

Заявник вважав, що Агентство США з контролю над іноземними 

активами (OFAC) незаконно надає перевагу банкам США. 

Ретроспективне застосування OFAC змін в загальну ліцензію Banque San 

Paolo є незаконним і суперечить регулювання самого управління. 

Грошові кошти на рахунку в Bank of New York належать позивачеві, а 

не іранському банку, який відкривав акредитив. 

Суд відмовився надати дані грошові кошти з рахунку в банк Bank of New 

York заявнику (нерезиденту США) і відмовився задовольнити його 

вимоги. OFAC відмовилося видати відповідний дозвіл на здійснення 

даної операції, так як діючим регулюванням дозволялося обмежувати 

видачу дозволів на здійснення експортних операцій з іракськими 

активами в ситуаціях з видачею акредитива або його підтвердженням 

банком США або відшкодуванням по акредитиву, підтвердженим 

банком США. 
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Суд вказав, що метою Акту про надзвичайні економічних повноваження 

в міжнародному масштабі є не просто заборона передавати грошові 

кошти певному іноземному уряду і його підприємствам, а введення 

ембарго на здійснення будь-яких платежів за боргами такого іноземного 

уряду. З посиланням на справу Dames & Moore v. Regan, 453 U.S. 654 

(1981 р.) суд також підкреслив, що Укази Президента (про блокування) 

покликані «зберігати іноземні активи в його [Президента] 

розпорядженні для використання в переговорах про дозвіл оголошеного 

надзвичайного стану»341. 

Відповідно до аналізу судової практики, що викладена вище, 

безпосереднє включення в договір тих чи інших умов в якості форс-мажорних 

обставин (в тому числі «економічних санкцій) сприяє тому аби кваліфікація 

таких умов здійснювалася саме під кутом обставин непереборної сили.  

В цілому, позиції іноземних судів зводяться до того, що економічні 

санкції (в широкому їх тлумаченні) можуть бути визнані «обставинами 

непереборної сили» у в випадку, коли їм притаманні наступні ознаки: 

1. надзвичайність; 

2. невідворотність; 

3. контрагент вжив усіх можливих розумних та доступних заходів для 

того аби виконати власне зобов´язання, в тому числі отримання спеціальної 

ліцензії на виплату коштів кредитору, на якого поширюється дія економічних 

санкцій.  

 

3.3. Дотримання режиму дії економічних санкцій як фактор 

порушення публічного порядку 

Складне юридичне питання для кваліфікації постає у ситуації, коли один 

суб´єкт цивільних правовідносин звертається до суду держави щодо якої 

накладені економічні санкції з вимогою дотримання режиму економічних 
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санкції на території цієї ж держави. Для ілюстрації конкретного судового 

рішення, що склалося саме за таких обставин пропонується до аналізу 

наступне.  

Після анексії Автономної Республіки Крим та Севастополя до Російської 

Федерації в березні 2014 р. ЄС запровадив економічні санкції, спрямовані на 

дію щодо анексованого регіону (Регламент Ради ЄС № 692/2014). Ці 

економічні санкції, зокрема, забороняють продаж, постачання, передачу або 

експорт товарів та технологій, призначених для використання в 

енергетичному секторі, для кримських компаній або для їх використання в 

Криму. Обмеження застосовуються до компаній, зареєстрованих у будь-якій 

державі-члена ЄС, а також до будь-якої компанії, яка здійснює всю або 

частину своєї діяльності в межах ЄС. Такі санкції створювали перепони 

будівництву Російської Федерації  двох електростанцій у Криму, проекти 

великого значення з точки зору стратегічних, політичних та репутаційних 

відгуків. Проте проектування енергетичних установок спеціально передбачало 

використання газових турбін Siemens, альтернативні турбіни не могли бути 

використані у проекті. 

У березні 2015 р. Відкрите акціонерне товариство «Технопромэкспорт» 

(ВАТ «ТПЕ») - філія російського державного конгломерату «Ростец» - уклало 

договір зі Спільним підприємством «Сіменс» у Санкт-Петербурзі (Siemens Gas 

Turbines Technologies LLC, Siemens Russia) про продаж та купівлю газових 

турбін. Договір передбачав, що турбіни повинні були випускатися компанією 

Siemens Russia, і що вони повинні були бути використані для будівництва 

електростанції на півострові Таман на півдні Російської Федерації, що 

знаходиться в 16 км від Криму. У жовтні 2015 р. ВАТ «ТДП» перепродало 

газові турбіни іншому дочірньому підприємству «Ростек» - ТОВ 

«Технопромэкспорт» (ТОВ «ТПЕ»), яке очолило будівництво електростанцій 

у Криму. Остання транзакція стала публічною в липні 2017 р, і стало відомо, 

що газотурбінні установки Siemens мають бути встановлені в Криму. 
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Після того як компанія Siemens виявила, що газові турбіни потрапили до 

Криму, усупереч початковій домовленості з компанією, був поданий позов до 

російського суду. В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, 

що контракти були укладені внаслідок обману, істотної помилки, позивачу 

було повідомлено недостовірну інформацію, що порушило умови контракту. 

Якби позивач знав про те, що обладнання, що поставляється буде використано 

для будівництва електростанцій на території Криму він не став би укладати 

контракт з відповідачами.  

У мотивувальній частині суд вказав, що аргумент позивача про те, що у 

нього існує обов'язок дотримуватися експортних обмежень, що накладені ЄС 

(ембарго) – не може братися до уваги. Заборона застосування норм іноземного 

права, наслідки застосування яких явно суперечили б публічному порядку, 

закріплено в ст. 1193 ЦК РФ. Таким чином, основним наслідком задоволення 

заявлених позивачем вимог було б де-юре застосування на території 

Російської Федерації економічних санкцій, введених ЄС (тобто визнання 

судом обов'язку їх дотримання російськими юридичними особами, які 

виступають відповідачами по даній справі), що явно суперечило б основам 

правопорядку (публічному порядку) Російської Федерації - завдавало шкоди 

суверенітету держави.  

Дане рішення Арбітражного суду м. Москви від 17 січня 2018 р. згодом 

було підтримане вищою судовою інстанцією Російської Федерації. Отже, 

дотримання режиму дії економічних санкцій резидентами держави проти якої 

такі санкції були введенні на території цієї ж держави слід розглядати як 

фактор порушення публічного порядку. З вищевикладеного слідують наступні 

висновки: 

- вимога будь-якої сторони про необхідність дотримання режиму дії 

економічних санкцій резидентами держави проти якої такі санкції 

були введенні на території цієї ж держави не може бути 

задоволена, оскільки така вимога суперечить основам 

правопорядку (публічного порядку) держави проти якої такі 
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санкції були введенні та наносить шкоду суверенітету такої 

держави; 

- встановлення належних контрактних обмежень та зобов'язань 

щодо контрагента для пом'якшення ризику невідповідності 

застосованим санкціям залишається засобом дотримання, широко 

визнаним в ЄС. Проте, справа Siemens показує, що ці заходи 

пропонують обмежений обсяг захисту. Незважаючи на те, що 

російська судова система особливо схильна до політичного 

впливу, інші юрисдикції щодо яких введенні економічні санкції з 

високим степенем вірогідності теж будуть аналогічно захищати 

власних резидентів від обов´язку дотримання економічних 

санкцій вказуючи, що дотримання таких санкцій порушує 

публічний порядок відповідної держави. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і 

запропоновано нове вирішення важливого наукового завдання, що полягає у 

характеристиці міжнародних економічних санкцій як складового елементу 

механізму застереження про публічний порядок в міжнародному приватному 

праві. Відповідно до поставленої мети та сформульованих завдань на основі 

проведеного дослідження було зроблено такі висновки: 

1. Міжнародні економічні санкції, прийняті Радою Безпеки ООН, є 

складовою транснаціонального публічного порядку. Навіть якщо 

міжнародні економічні санкції Ради Безпеки ООН не були 

імплементовані у внутрішнє законодавство держави, за правом якої 

розглядається комерційний спір, арбітрами міжнародних комерційних 

арбітражів застосовуються такі санкції на підставі того, що вони є 

складовою міжнародного публічного порядку.   

2. Специфікою міжнародних економічних санкцій як складового елементу 

публічного порядку є те, що вони запроваджуються з метою створення 

економічного тиску на державу-адресата, обмеження виробничих, 

інвестиційних, технічних, наукових, військових потужностей та 

потенціалу останньої. Тенденцією є застосування селективних 

економічних санкцій, які з одного боку були б ефективними у впливі на 

публічний апарат держави-адресата економічних санкцій, а з іншого 

боку, не зумовлювали надмірний тиск на вразливі категорії населення 

держави-адресата санкцій.  

3. Для фіксації факту порушення публічного порядку державні судові 

органи та міжнародні комерційні арбітражі вимагають не тільки 

доведення обставин існування дії міжнародних економічних санкцій по 

відношенню до держави, резидентом якої є один із учасників 

комерційного спору, а безпосередньо доказів того, що визнання та 

виконання судового чи арбітражного рішення на користь такого 

резидента зумовить порушення економічних санкцій безпосередньо 
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щодо до держави як публічного апарату, відносно якої запроваджені 

міжнародні економічні санкції, наприклад, шляхом отримання частини 

грошових коштів, які будуть відраховані до бюджету держави, що 

перебуває під дію економічних санкцій у вигляді податків від компаній, 

яким присуджено виплату. 

4. Суб´єкти цивільно-правових відносин, які є резидентами Європейського 

Союзу, з метою дотримання регіонального публічного порядку 

Європейського Союзу, в тому числі дотримання дії режиму економічних 

санкцій, що введенні Європейським Союзом, можуть вимагати від 

контрагентів надання сертифікатів, які б підтверджували, що жодна із 

складових товару, що постачається за цивільно-правовими договорами, 

не має свого походження з держави, відносно якої запроваджено 

міжнародні санкції Європейського Союзу. 

5. Міжнародні комерційні арбітражі використовують додатковий 

інструмент верифікації дотримання режиму дії міжнародних 

економічних санкцій як складової, що може зумовити порушення 

публічного порядку при винесенні та виконанні арбітражного рішення. 

Зокрема, арбітри міжнародних комерційних арбітражів повідомляють 

спеціально уповноважені органи державної влади відповідальних за 

нагляд та контроль дотримання дії режиму міжнародних економічних 

санкцій, і тільки після отримання згоди від таких органів рішення 

міжнародних комерційних арбітражів підлягають виконанню. 

6. Виконання рішення іноземного суду чи міжнародного комерційного 

арбітражу шляхом стягнення коштів із замороженого банківського 

рахунку боржника, на якого поширюється дія міжнародних економічних 

санкцій, є прийнятними діями, що не зумовлюють порушення 

публічного порядку держави, що ввела або приєдналася до міжнародних 

економічних санкцій. Заборона доступу до заморожених активів не 

розповсюджується на ситуації щодо списання з таких активів платежів 

в рамках судового, адміністративного чи арбітражного рішення, що 
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винесене в державі-члені Європейського Союзу або в рамках рішення, 

що підлягає виконанню у державі-члені Європейського Союзу. Це 

означає, що якщо боржником є особа, активи якої заморожені в 

Європейському Союзі і за рішенням судового чи арбітражного рішення, 

яке прийняте на території Європейського Союзу, третя особа має 

правомірні вимоги на задоволення грошових претензій, то заморожені 

кошти можуть бути використані для таких цілей.  

7. Виконання цивільно-правових договорів, які за формальними ознаками 

не узгоджуються з режимом дії економічних санкцій, що були введені 

Європейським Союзом, не зумовлюють порушення публічного порядку 

Європейського Союзу якщо:  

а) за своєю суттю направлені на запобігання шкоди, здоров´ю людей або 

навколишнього середовища;  

б) суб´єкт цивільно-правових відносин, що є резидентом держави 

відносно якої запроваджено економічні санкції, отримав спеціальну 

ліцензію на виключення його із режиму дії санкцій, що дозволяє 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в звичайному режимі;  

в) договірні відносини виникли до встановлення економічних санкцій. 

8. Держави та міжнародні організації приймають рішення щодо 

застосування економічних санкцій за каскадним принципом від м´яких 

до більш жорстких. Економічний тиск на державу адресата посилюється 

в міру того, наскільки остання реагує та коригує власну політику щодо 

питання, яке було підставою введення економічних санкцій. Мішенями 

економічних санкцій слугують ті сектори економіки, що забезпечують 

найбільш дохідну наповнюваність бюджету держави-адресата санкцій.  

9. Юридичні та фізичні особи мають правову можливість оскарження дії 

економічних санкцій Європейського Союзу в Суді справедливості 

Європейського Союзу або в Європейському суді з прав людини. В 

процесі оскарження санкцій заінтересована особа повинна довести не 

тільки те, що вона немає відношення до процесу прийняття політичних 
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рішень у державі-адресаті економічних санкцій, а й те, що така особа не 

заінтересована у підтримці такого політичного режиму. У такого роду 

спорах фокус уваги Європейського суду з прав людини наводиться не на 

сам факт правомірності введення в дію санкцій, а на спосіб їх реалізації 

та дотримання принципу пропорційності обмежувальних заходів та 

індивідуальної ситуації фізичної особи, до якої застосовуються санкції. 

10.  Публічний порядок не формує монолітної складової, натомість, являє 

собою симбіоз основоположних принципів, що охоплюють ряд 

сегментів суспільних відносин, відображає ставлення соціуму та 

держави до моралі, національних інтересів держави, публічної безпеки, 

функціонування публічних інститутів влади. Категорія публічного 

порядку не має фіксованого конкретного змісту в силу того, що вона не 

є правовою в чистому вигляді, а балансує на зрізі права і соціального 

розуміння системи внутрішньодержавних відносин. 

11.  Практикою міжнародних комерційних арбітражів вироблено підхід, що 

корупційна складова у комерційних відносинах носить деструктивний 

вплив, є міжнародним злом, суперечить добрим звичаям та 

міжнародному публічному порядку. Правові держави визначили 

принцип нульової терпимості до корупційної складової у комерційних 

відносинах та порушення такими договорами транснаціонального 

публічного порядку. Арбітрами міжнародних комерційних арбітражів 

культивовано формулу, що хабарництво, підкуп представників 

публічної влади порушує транснаціональний публічній порядок, а тому 

вимоги, що базуються на договорах з корупційним елементом, не 

можуть отримати захист в арбітражах. 

12.  Введення міжнародних економічних санкцій автоматично не зумовлює 

форс-мажор та не звільняє контрагента від виконання зобов´язання. Для 

кваліфікації введення міжнародних економічних санкцій як форс-

мажорної обставини важливо встановити момент коли виникли 

зобов´язання до введення в дію економічних санкцій чи після, а також 
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те, чи вжив боржник усіх можливих заходів для того аби належним 

чином виконати обов´язки, що визначені у зобов´язанні. 
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