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ВСТУП 

     Актуальність теми дисертаційного дослідження. У випадку, коли суб’єкти 

господарювання, які ведуть свою підприємницьку діяльність на території більше, 

ніж однієї держави, зазнають фінансових труднощів, ефективно регулювати 

відносини неспроможності з іноземним елементом («транскордонна 

неспроможність») стає досить проблематично. 

     Складність регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом 

найчастіше проявляється у таких найпоширеніших трьох випадках. По-перше, може 

виникнути ситуація, коли провадження у справі про банкрутство боржника 

порушено в одній державі, а певні активи боржника знаходяться на території інших 

держав. У такому випадку виникає необхідність у визнанні порушеного 

провадження на території інших держав для співпраці між органами різних держав з 

метою сприяння веденню такого провадження та допомоги у включенні 

закордонних активів боржника до єдиного провадження для подальшого найбільш 

повного та справедливого задоволення вимог усіх кредиторів. По-друге, може 

статися так, що стосовно одного і того самого боржника порушується провадження 

у справі про банкрутство у кожній державі, де є «присутність» боржника, і виникає 

необхідність у координації паралельних проваджень. В обох вищезазначених 

випадках постає питання про визначення статусу провадження (тобто чи є воно 

«основним», чи «неосновним») та визнання такого провадження на території іншої 

держави, що впливатиме на вид судової допомоги чи спосіб координації 

проваджень. По-третє, дуже поширеним випадком транскордонної неспроможності, 

який трапляється в Європейському Союзі («ЄС»), є ситуація, коли суд певної 

держави порушує основне провадження стосовно іноземного боржника, але не на 

підставі «присутності» боржника на території такої держави, а за критерієм 

прийняття управлінських рішень та здійснення контролю над боржником з боку 

іноземної по відношенню до боржника юридичної особи. У такій ситуації виникає 

необхідність у визначенні статусу та визнанні порушеного провадження, зокрема на 
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території держави, в якій боржник був створений. Така ситуація досить часто 

виникає, коли є доцільність у веденні єдиного провадження стосовно групи 

компаній, а отже виникає необхідність у віднайденні найбільш оптимального 

форуму для регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом стосовно 

усієї групи. 

     Сьогодні врегулювати відповідні випадки транскордонної неспроможності 

можливо шляхом застосування правової категорії «центр основних інтересів 

боржника», яка передбачена двома основними міжнародними документами у сфері 

регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом, зокрема: Типовим 

Законом ЮНСІТРАЛ 1997 р. про транскордонну неспроможність (UNCITRAL Model 

Law 1997 on Cross-Border Insolvency) та Регламентом Ради (ЄС) 1346/2000 про 

провадження у справах про неспроможність (Council Regulation (EC) 1346/2000 on 

Insolvency Proceedings). 

     В Україні правова категорія «центр основних інтересів боржника» та можливість 

її застосування не були ще предметом окремого наукового дослідження і детально 

не вивчалися вітчизняними науковцями. З огляду на це існує об’єктивна 

необхідність у проведенні комплексного дослідження саме в такому ракурсі. Дана 

праця є першим науковим дослідженням, яке обґрунтовує доцільність введення у 

законодавство України правової категорії «центр основних інтересів боржника» як 

ефективного засобу регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом. 

Вона має сприяти вдосконаленню вітчизняного законодавства у сфері регулювання 

транскордонної неспроможності і тим самим полегшити входження України до 

європейського економічного простору шляхом наближення до норм і стандартів ЄС.   

     Стан дослідження проблеми. У вітчизняній науці міжнародного приватного 

права відсутні комплексні дослідження правової категорії «центр основних інтересів 

боржника». Деякі науковці лише дотично підходили до даної проблематики. Так,  

О. М. Бірюков розглядав це питання в рамках своєї докторської дисертації, 

присвяченої темі міжнародних банкрутств і міжнародного приватного права. 

 І. І. Новосельцев зачіпав цю тематику в кандидатській дисертації на тему 
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транскордонної неплатоспроможності у міжнародному приватному праві. Російська 

вчена О. В. Мохова аналізувала зазначену правову категорію в рамках дослідження 

доктрини основного провадження у транскордонній неспроможності. 

     Теоретичні та практичні аспекти права транскордонної неспроможності 

висвітлювалися в роботах В. В. Джуня, В. Ф. Попондопуло, Б. М. Полякова,  

О. А. Рягузова, В. В. Степанова, Є. О. Файншмідта та ін. Вивчення цієї тематики 

було б неможливим без звернення до доктрини міжнародного приватного права при 

дослідженні питань транскордонної неспроможності. Автором дисертації були 

проаналізовані праці таких вчених, як Л. П. Ануфрієва, М. М. Богуславський,  

В. В. Васильченко, І. В. Гетьман-Павлова, А. С. Довгерт, М. Г. Єлисєєв, В. І. Кисіль, 

Л. А. Лунц, В. Л. Толстих, Г. А. Цірат, Ю. В. Черняк, В. В. Ярков та ін. 

     Стосовно західної іноземної наукової літератури, проблематика транскордонної 

неспроможності почала там висвітлюватися значно раніше. При написанні цієї 

дослідницької роботи автор проаналізувала роботи Дж. Армура, Р. Барретта,  

С. Баффорда, А. Белохвалека, М. Бергера, Дж. Бріга, С. Брукса, П. Бромфільда,  

О. Валка, Б. Весселза, І. Веста, Р. Вестбрука, С. Віллкока, М. Віргоса, К. Волша,  

Л. Гайлота, Ф. Гарцімартіна, Л. Гастена, Р. Гітліна, Б. Дюфона, С. Еберта, В. Ебке, 

Д. Елкіна, Ж. МакКормака, Б. Крістенсона, Р. Крістмаса, Б. Кюглера, Х. Ловелса,  

К. Лоуренса, Р. Лоусона, Г. Мосса, С. Мура, В. Омз, П. Лучіані, К. Паулюса,  

Л. Перкінса, П. Редмонда, Р. Сільвермана, Д. Стевенсона, Д. Траутмана, Ф. Тунга,  

Т. Фельсберга, А. Флетчера, Е. Фокса, А. Фрада, Б. Хесса та ін. З огляду на це, 

теоретичною основою дисертаційної роботи стали праці вітчизняних, але 

здебільшого іноземних дослідників. 

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

дослідження виконано в рамках наукової теми «Правові засади співпраці України з 

міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», яка є частиною 

планової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна у міжнародних інтеграційних 

процесах» № 11БФ048-01. 
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     Метою дисертаційної роботи є здійснення комплексного дослідження правової 

категорії «центр основних інтересів боржника» та пов’язаних з нею практичних 

аспектів її застосування судовими органами у справах про банкрутство з іноземним 

елементом, щоб науково обґрунтувати доцільність її введення у науковий обіг та 

національне законодавство України з метою регулювання відносин неспроможності 

з іноземним елементом. 

     На виконання цієї мети було поставлено такі завдання: 

- дослідити основні теоретичні підходи та наукові концепції до регулювання 

відносин неспроможності з іноземним елементом з метою визначення найбільш 

оптимального принципу транскордонної неспроможності, на якому має 

засновуватися вітчизняне законодавство у зазначеній сфері, та пошуку ефективного 

засобу регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом з подальшим 

науковим обґрунтуванням його доцільності впровадження у чинне законодавство 

України; 

- проаналізувати основні моделі правового регулювання транскордонної 

неспроможності, передбачені Типовим Законом ЮНСІТРАЛ 1997 р. про 

транскордонну неспроможність та Регламентом Ради (ЄС) 1346/2000 про 

провадження у справах про неспроможність з метою визначення, яке місце посідає 

правова категорія «центр основних інтересів боржника» серед існуючих моделей та 

яким є її функціональне призначення; 

- вивчити судову практику тлумачення та застосування правової категорії «центр 

основних інтересів боржника» і запропонувати юридичне визначення даної правової 

категорії для цілей її використання у законодавстві України; 

- дослідити пов’язані з правовою категорією «центр основних інтересів боржника» 

питання, які можуть впливати на рішення про впровадження у національне 

законодавство цієї правової категорії; 
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- за результатами проведеного дослідження розробити конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства України у сфері регулювання транскордонної 

неспроможності.  

     З огляду на поставлену мету дослідження, об’єктом дисертації є 

правовідносини, пов’язані зі встановленням місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника – юридичної особи» (далі – «центр основних інтересів 

боржника») у справах про транскордонну неспроможність.  

     Предметом дослідження є правова категорія «центр основних інтересів 

боржника» та комплекс пов’язаних з нею питань; міжнародно-правові та внутрішні 

акти України у сфері регулювання відносин неспроможності, ускладнених 

іноземним елементом; судова практика різних держав світу, здебільшого держав – 

членів ЄС та преюдиціальні рішення Суду ЄС, в яких розкриваються різні аспекти 

визнання основного провадження у справах про транскордонну неспроможність, у 

тому числі надається тлумачення правової категорії «центр основних інтересів 

боржника» та наводяться ключові критерії, які можуть слугувати для так званого 

«спростування правила презумпції» щодо місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» тощо. 

     Методологічну основу дисертації склали різні методи пізнання. Діалектичний 

метод разом із системно-структурним підходом надали можливість досягти 

поставленої мети дисертації шляхом комплексного вивчення проблематики 

дослідження на базі об’єктивних та достовірних наукових результатів. У ході 

проведення дослідження автор також використовувала такі методи: метод 

історичного аналізу (при вивченні питання становлення та розвитку принципів 

транскордонної неспроможності), метод структурного аналізу (при визначенні місця 

правової категорії «центр основних інтересів боржника» серед принципів 

транскордонної неспроможності та теорій визначення особистого закону юридичної 

особи), описовий метод (під час аналізу змісту даної правової категорії та різних 

підходів до тлумачення «центру основних інтересів боржника»; при визначенні 

видів судової допомоги, яка може надаватися під час проходження процедури 
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визнання іноземного провадження та способів координації паралельних проваджень 

у справах про транскордонну неспроможність тощо), порівняльно-правовий метод 

(при здійсненні порівняння законодавства іноземних держав з національним 

законодавством України у сфері регулювання транскордонної неспроможності), 

метод правового аналізу (для загального дослідження правової категорії «центр 

основних інтересів боржника») тощо. 

     Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше у вітчизняній науці 

на рівні дисертаційного дослідження проведено комплексний аналіз правової 

категорії «центр основних інтересів боржника» і пов’язаних з нею питань (зокрема: 

право, що підлягає застосуванню, визначення належного моменту у часі для 

встановлення місцезнаходження «центру основних інтересів боржника) та 

обґрунтовано доцільність введення цієї правової категорії в науковий обіг та чинне 

законодавство України як: а) критерію для визначення основного провадження у 

справі про банкрутство з іноземним елементом; б) підстави для виключної 

підсудності судам України справ про банкрутство з іноземним елементом 

(міжнародна виключна підсудність). 

     У дисертаційному дослідженні представлено такі положення, які мають наукову 

новизну і виносяться на захист: 

     Вперше: 

- обґрунтовано висновок про те, що оптимальним принципом, який допоможе 

найбільш ефективно регулювати відносини неспроможності з іноземним елементом 

при впровадженні у вітчизняне законодавство, є принцип модифікованої 

універсальності, згідно з яким: має порушуватися одне основне провадження у 

справі про банкрутство з іноземним елементом стосовно боржника – юридичної 

особи у державі, де знаходиться «центр основних інтересів боржника», і таке 

провадження повинне мати універсальну дію та охоплювати всі активи боржника, 

незалежно від їх місцезнаходження; усі кредитори (як місцеві, так і іноземні), за 

умови визнання основного іноземного провадження на території іншої держави, 

зможуть заявляти свої грошові вимоги в єдиному основному провадженні; має 
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застосовуватися одне матеріальне право – право держави, в якій порушено основне 

провадження (lex fori concursus), за виключенням певних винятків. При цьому так 

звана «модифікованість» принципу проявляється у можливості обмеження 

універсальної дії основного провадження у випадку існування підстави для 

порушення неосновного провадження; 

- встановлено, що правова категорія «центр основних інтересів боржника» має 

комплексний характер і складається з «правила презумпції» та можливості 

«спростування правила презумпції». «Правило презумпції» передбачає, що якщо не 

доведено протилежне, «центр основних інтересів боржника» знаходиться у місці 

реєстрації юридичної особи, тому «правило презумпції» відповідає теорії 

інкорпорації. Довести протилежне (тобто «спростувати правило презумпції») 

можливо шляхом застосування: а) «критерію здійснення функцій головного офісу», 

що відповідає теорії осілості; та б) «критерію об’єктивності та очевидності для 

третіх осіб», що є нехарактерною для міжнародного приватного права формулою 

прикріплення; 

- зроблено висновок про те, що сьогодні спостерігається тенденція до відходу від 

романо-германського підходу до тлумачення правової категорії «центр основних 

інтересів боржника» з переходом до застосування англосаксонського підходу навіть 

у державах континентальної правової системи. Це означає, що «правило 

презумпції», яке передбачає, що «центр основних інтересів боржника» знаходиться 

у місці реєстрації юридичної особи, є слабким аргументом для застосування, а тому 

воно досить легко спростовується, якщо буде надано докази того, що реальний 

«центр основних інтересів боржника» знаходиться у державі, відмінній від тієї, де 

боржник був зареєстрований; 

- запропоновано ввести у національне законодавство України правову категорію 

«центр основних інтересів боржника», за основу визначення якої взяти Типовий 

Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. про транскордонну неспроможність, а саме: 

«Презюмується, що «центр основних інтересів боржника – юридичної особи» 
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знаходиться у місці реєстрації юридичної особи, за відсутності доказів 

протилежного». 

     Удосконалено:   

- вітчизняний підхід та критерій для визначення основного провадження у справі 

про банкрутство з іноземним елементом, встановлений у чинному законодавстві, а 

саме: запропоновано замість проведення розмежування на «основне» та «основне 

іноземне провадження» надати одне визначення основного провадження та змінити 

критерій, який визначає таке провадження (тобто замість прив’язки до «місця 

створення і здійснення діяльності на певній території» використати правову 

категорію «центр основних інтересів боржника»). Це дасть можливість:  

а) українському суду порушувати провадження у справі про банкрутство з 

іноземним елементом стосовно іноземного боржника та кваліфікувати його як 

основне для цілей визнання такого провадження на території іншої держави, якщо 

«центр основних інтересів» іноземного боржника знаходитиметься на території 

України; б) при вирішенні питання про визнання іноземного провадження в Україні 

здійснювати кваліфікацію іноземного провадження за міжнародними стандартами та 

кваліфікувати порушене іноземне провадження в якості основного, навіть якщо таке 

провадження буде відкрито стосовно вітчизняного боржника. Зокрема, 

пропонується ч. 6 ст. 119 Розділу ІХ Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» видалити, натомість 

доповнити ч. 1 ст. 119 терміном «основне провадження», виклавши його у такій 

редакції: «основне провадження у справі про банкрутство з іноземним елементом – 

це провадження, яке здійснюється у державі, в якій знаходиться «центр основних 

інтересів боржника»»; 

- доктрину міжнародного приватного права в частині запровадження нової підстави 

для встановлення міжнародної виключної підсудності справ про банкрутство з 

іноземним елементом, таким чином, щоб не встановлювати виключну підсудність 

судам України справ про банкрутство з іноземним елементом стосовно вітчизняних 

боржників, а передбачити, що виключна підсудність судам України справ про 
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банкрутство з іноземним елементом є у випадку, коли «центр основних інтересів 

боржника» знаходиться на території України (основне провадження). Це дасть 

можливість: а) українським судам порушувати основне провадження стосовно 

іноземного боржника, якщо його «центр основних інтересів» знаходитиметься на 

території України; та б) іноземним судам порушувати основне провадження у справі 

про банкрутство стосовно вітчизняного боржника, якщо його «центр основних 

інтересів» знаходитиметься за кордоном, а не в Україні. Це також дасть змогу 

поширювати регулювання відносин транскордонної неспроможності на групи 

компаній, якщо буде встановлено, що «центр основних інтересів боржника» кожної 

компанії, яка входить до певної групи, знаходиться на території однієї і тієї самої 

держави. Таким чином, пропонується ч. 7 ст. 77 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» викласти у такій редакції: «Суди України мають виключну 

підсудність у справах про банкрутство з іноземним елементом, якщо «центр 

основних інтересів боржника» знаходиться на території України (основне 

провадження)»; 

- законодавство України у сфері регулювання відносин неспроможності з іноземним 

елементом в частині відкоригування переліку підстав для відмови у визнанні 

іноземного провадження, які унеможливлюватимуть впровадження принципу 

модифікованої універсальності на практиці. Зокрема, запропоновано видалити  

п. п. 4 та 6 ч. 1 зі ст. 125 Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом», а саме: «4) іноземна процедура 

банкрутства стосується боржника, створеного відповідно до законодавства 

України;» і «6) пропущено встановлений законодавством України строк 

пред’явлення рішення іноземного суду до виконання в Україні». 

     Дістали подальшого розвитку: 

- основні критерії, що можуть слугувати підставою для «спростування правила 

презумпції», на які суд має звертати увагу при оцінюванні доказів того, що «центр 

основних інтересів боржника» знаходиться в іншому місці, ніж те, де боржник був 

зареєстрований, а саме: 1) «критерій здійснення функцій головного офісу», який має 
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відповідати не просто формальному місцезнаходженню вищого органу управління 

боржника, а вказувати на місце здійснення ефективного управління (наприклад, 

прийняття управлінських рішень, здійснення контролю тощо); та 2) «критерій 

об’єктивності та очевидності для третіх осіб», який має допомогти суддям 

встановити, чи дійсно кредитори знали або могли знати про реальне 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» з доступної для них 

інформації; 

- твердження про те, що сьогодні в ЄС розвиток законодавства у сфері 

транскордонної неспроможності свідчить про поступовий відхід від принципу 

модифікованої універсальності, який вже більше 10 років діє в ЄС, до реалізації 

принципу універсальності в його більш чистому вигляді. Це підтверджується 

Пропозицією Європейського Парламенту та Європейської Комісії щодо внесення 

змін до Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 про провадження у справах про 

неспроможність (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council Amending Council Regulation (EC) 1346/2000 on Insolvency Proceedings) щодо 

надання суддям можливості відмовляти у порушенні неосновного (другорядного) 

провадження, якщо задоволення вимог місцевих кредиторів не буде основною 

метою порушення такого провадження та за умови «надання гарантій» з боку 

керуючого основного іноземного провадження про те, що вимоги місцевих 

кредиторів отримають не нижчий статус, ніж у випадку, коли було б порушено 

неосновне провадження і застосовувалося б законодавство держави відкриття 

неосновного провадження; 

- аргументація щодо необхідності для цілей сприяння веденню іноземного 

провадження, за умови відсутності паралельного місцевого провадження та, якщо не 

буде підстав для порушення неосновного провадження, запровадження нової 

категорії справ, підвідомчих господарським судам – справ про визнання іноземного 

провадження, в межах яких було б можливо надавати судову допомогу у веденні 

іноземного провадження. За допомогою такої категорії справ буде можливо сприяти 

реалізації принципу модифікованої універсальності, зменшити витрати та час на 
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порушення і ведення повноцінної справи про банкрутство, що дало б змогу не 

затягувати процес і сприяло б консолідації конкурсної маси та максимально 

повному задоволенню вимог усіх кредиторів у єдиному провадженні. 

     Теоретичне та практичне значення одержаних результатів роботи. Основні 

положення роботи можуть бути використані у навчальному процесі у вищих 

навчальних закладах під час розробки навчальних посібників, підручників та 

методичних матеріалів, а також викладання дисципліни «Міжнародне приватне 

право» та в рамках англомовної програми «Транскордонне банкрутство». 

     Положення дисертації також мають практичне значення в силу запропонованих 

конкретних пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері 

регулювання відносин банкрутства, ускладнених іноземним елементом. Відповідно, 

дані результати можуть бути використані у законодавчій діяльності для подальшого 

вдосконалення законодавства України у сфері регулювання транскордонної 

неспроможності (насамперед Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про міжнародне 

приватне право» тощо). 

     Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки, рекомендації та 

пропозиції сформульовано та обґрунтовано дисертантом самостійно, на підставі 

особисто проведених досліджень, у результаті опрацювання та аналізу наукових і 

нормативних джерел, а також практики правозастосування. Основні положення 

дисертації відображені в 13 друкованих роботах. 

     Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та висновки 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного приватного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Результати дослідження були представлені на п’яти науково-

практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Від 

громадянського суспільства – до правової держави» (Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 26–27 лютого 2010 р., м. Харків);  

ХVIIІ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених (Класичний 
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приватний університет, 22–23 квітня 2010 р., м. Запоріжжя); Міжнародній науково-

практичній Інтернет-конференції «Проблеми правотворчості очима науковців» 

(9 лютого 2010 р., м. Тернопіль); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Розвиток правової системи України в умовах сьогодення» (16–17 лютого 2013 р.,  

м. Донецьк); Міжнародній юридичній науково-практичній Інтернет-конференції 

«Актуальна юриспруденція» – «Стратегія і тактика правових реформ: виклики 

сучасності» (5 березня 2013 р., м. Київ). Тези всіх зазначених виступів опубліковано. 

     Публікації. Основні висновки та результати дослідження викладено у 13 

публікаціях із зазначеної тематики, серед них: 7 наукових статей у фахових 

періодичних виданнях України, 1 наукова стаття в іноземному фаховому виданні 

англійською мовою і 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

     Структура дисертації. Структура дисертації обумовлена метою та завданням 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, які містять десять 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 188 сторінок, з них 168 сторінок основного тексту, список використаних 

джерел налічує 174 найменування на 19 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ «ЦЕНТР ОСНОВНИХ 

ІНТЕРЕСІВ БОРЖНИКА» У ТРАНСКОРДОННІЙ НЕСПРОМОЖНОСТІ 

 

1.1. Визначення правової категорії «центр основних інтересів боржника» та її 

місце серед принципів транскордонної неспроможності 

     З розвитком міжнародної торгівлі проблема неспроможності суб'єкта 

підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові 

зобов'язання перед своїми кредиторами, не інакше як через відновлення 

платоспроможності [1], набула нової форми за рахунок наявності іноземного 

елемента у відповідних відносинах. Це спричинило виникнення нового явища – 

«транскордонної неспроможності» [2; с. 190]. У науковій літературі для позначення 

цієї сфери відносин використовуються різні терміни: багатонаціональне банкрутство 

[3; с. 662] «міжнародна неспроможність» [4; с. 7], «глобальна неспроможність»  

[5; с. 499] тощо. Незважаючи на те, що різні вчені використовують різні терміни для 

описання відносин неспроможності, ускладнених іноземним елементом, у 

науковому обігу переважно використовуються конструкції «транскордонне 

банкрутство» чи «транскордонна неспроможність» [6; с. 24]. 

     Як зазначили П. У. Редмонд та Р. Дж. Лоусон неспроможність – це коли особа не 

в змозі сплатити свій борг у визначеному об’ємі та строки, і ця особа, або її 

кредитори можуть клопотати перед судом про встановлення управління над її 

майном чи поділ майна серед кредиторів, і при цьому відкривається конкурсний 

процес; у свою чергу, банкрутство – це, як правило, визнана судом неспроможність 

боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів, 

не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [7; с. 296]. Іншими 

словами, банкрутство є одним із крайніх проявів і юридичним наслідком визнаної у 

встановленому законодавством порядку неспроможності, при якому не може 
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застосовуватися процедура оздоровлення (санації), а лише застосовується 

ліквідаційна процедура. З огляду на те, що при аналізі справ про банкрутство з 

іноземним елементом мова буде йти про різні процедури банкрутства, які будуть 

застосовуватися до боржника, не обмежуючись ліквідацією на першій стадії, і попри 

традиції вживання в Україні термінології «справ про банкрутство», а не «справ про 

неспроможність», для цілей цього наукового дослідження автором дисертації 

використовуватиметься саме конструкція «транскордонна неспроможність». Така 

конструкція є досить уживаною у релевантних міжнародних актах, які більш 

детально аналізуватимуться у наступних розділах дисертації для розкриття обраної 

теми наукового дослідження. Важливо також зазначити, що у дисертаційній роботі 

подекуди буде вживатися такая категорія як «справи про транскордонну 

неспроможність» як синонім для описання «справ про банкрутство з іноземним 

елементом». Не менш важливим застереженням є те, що дане дослідження 

присвячене аналізу правової категорії «центр основних інтересів» виключно 

стосовно боржників – юридичних осіб (далі – «центр основних інтересів 

боржника»). 

     Визначення поняття транскордонної неспроможності досить тривалий час було 

відсутнє у науковій літературі. Серед науковців, як правило, використовувалися 

різні характеристики (ознаки) цього поняття, без надання визначення, зводячи його 

до того, що в результаті транскордонної неспроможності виникають відносини, які 

характеризуються проявом юридичного зв’язку з правопорядками різних держав  

(В. Попондопуло та Л. Панзані) [8; с. 543]. У міжнародному акті рекомендаційного 

характеру, зокрема у Довіднику з впровадження та тлумачення Типового Закону 

Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 1997 р. про транскордонну 

неспроможність (далі – «Довідник з впровадження Типового Закону ЮНСІТРАЛ 

1997 р.», «Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р.» та «ЮНСІТРАЛ» відповідно) (Guide 

to Enactment and Interpretation of UNCITRAL Model Law 1997on Cross-Border 

Insolvency) також лише окреслювалися випадки транскордонної неспроможності. До 

таких випадків відносяться ситуації, коли неспроможний боржник: а) має активи на 
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території декількох держав; б) або коли серед кредиторів боржника є кредитори з 

іншої держави, ніж з тієї, в якій порушено провадження у справі про 

неспроможність [9; с. 19].  

     У вітчизняній науці постановку наукової проблеми, пов’язаної з транскордонною 

неспроможністю, а згодом і визначення ознак транскордонної неспроможності, в 

сучасній Україні вперше здійснив В. В. Джунь [13, c. 102]. Що стосується 

юридичного визначення поняття транскордонної неспроможності, то вперше у 

науковий обіг його ввів О. М. Бірюков у 2010 році. Вчений запропонувував, що під 

транскордонним банкрутством розуміється «комплекс приватноправових відносин з 

іноземним елементом, пов’язаних із неспроможністю приватної особи виконати свої 

майнові зобов’язання за рахунок наявного майна та з визнанням її неспроможною чи 

банкрутом; при чому іноземний елемент у цих правовідносинах виступає в одній з 

таких форм: а) стороною у цих правовідносинах виступає іноземна особа чи особи, 

б) майно боржника міститься на території щонайменше двох країн, або в) порушено 

кілька судових проваджень у справі про банкрутство особи на території кількох 

країн» [10; с. 12]. Російська вчена О. В. Мохова, у свою чергу, визначила 

транскордонну неспроможність як «сукупність правовідносин, які виникають з 

приводу неспроможності боржника і ускладнені при цьому «іноземним елементом», 

який проявляється у формі: 1) участі у правовідносинах іноземних стосовно один 

одного кредиторів і боржника; 2) участі у правовідносинах іноземних по 

відношенню один до одного учасників (засновників) боржника – юридичної особи 

та самого боржника; 3) знаходження майна боржника за кордоном; 4) порушення 

відносно одного і того самого боржника провадження у справі про транскордонну 

неспроможність на території двох і більше держав» [11]. 

     У науковій літературі для описання різних можливих моделей регулювання 

відносин неспроможності з іноземним елементом звертаються до принципів 

транскордонної неспроможності. Від того, який принцип буде покладено в основу 

законодавства про неспроможність певної держави, залежатиме концептуальний 

підхід до регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом. Сьогодні 
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відомі три основні принципи транскордонної неспроможності: принцип 

територіальності, принцип універсальності та принцип модифікованої 

універсальності. 

     Принцип територіальності вважається історично першим, виник у міжнародному 

приватному праві у XVI ст. [12; с. 134–144]. Його основою є застосування прив’язки 

lex rei sitae (закон держави місця знаходження речі). Принцип територіальності 

застосовувався державами задля того, щоб захистити своїх кредиторів. З цією метою 

провадження у справі про банкрутство порушувалося у кожній державі, де була 

«присутність» боржника: знаходилось майно або представництво боржника. Це 

означало надання переваг національним кредиторам через застосування 

внутрішнього законодавства держави порушення провадження, що в результаті 

призводило до того, що іноземні кредитори були позбавлені права захисту своїх 

майнових прав та інтересів у провадженні, яке порушувалося на території іншої 

держави. Так, кожен суд сам вирішував згідно зі своїм правом та судової практики, 

якою буде подальша доля активів боржника, які підпадали під дію внутрішнього 

законодавства – чи реорганізувати, чи ліквідувати їх [14; с. 3]. Цей принцип 

грунтується на тому, що суди, які розглядають справу про банкрутство боржника на 

території своєї держави, вирішують питання лише стосовно активів боржника, які 

знаходяться в межах своєї держави, а не за кордоном [15].  

     До характерних ознак принципу територіальності відносять наступне: 1) кожна 

держава самостійно визначає критерії підсудності, згідно з нормами, які діють у 

відповідній національно-правовій системі і вказують на компетенцію власного суду, 

що призводить до порушення декількох паралельних проваджень у справі про 

транскордонну неспроможність; 2) право, що застосовується до провадження у 

справі про транскордонну неспроможність, незалежно від наявності у 

правовідносинах іноземного елементу, є національне право держави, де боржник 

має свою присутність; 3) таке національне право не має екстериторіальної дії (тобто 

дія норм законодавства про неспроможність (банкрутство) обмежується територією 

держави їх створення), а тому спричиняє неможливість включення майна, що 
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знаходиться на території іншої держави, до єдиної конкурсної маси; 4) визнання і 

виконання іноземних судових рішень здійснюється на загальних засадах: або 

шляхом отримання спеціального дозволу з боку держави, на території якої 

запитується визнання і виконання рішення про порушення провадження у справі про 

неспроможність, або шляхом виконання судових доручень, що впливає на 

оперативність виконання актів і доручень, а інколи і зовсім виключає таку 

можливість [16].   

     Вчений Ж. МакКормак принцип територіальності вважає більш практичним, ніж 

принцип універсальності [17; с. 2]. Але існують і протилежні думки з цього приводу. 

Деякі вчені стверджують, що покладення принципу територіальності в основу 

законодавства про неспроможність (банкрутство) породжує лише нескоординовану 

множинність проваджень у справі про транскордонну неспроможність і сприяє лише 

«розпорошенню» конкурсної маси з боку місцевих кредиторів [8; с. 545]. Тому чиста 

територіальність в умовах інтенсивного розвитку міжнародної торгівлі і активної 

участі транснаціональних компаній (груп компаній) у міжнародних економічних 

відносинах вбачається дещо недосконалим принципом для регулювання відносин 

неспроможності з іноземним елементом у реаліях сьогодення. 

     Принцип універсальності з’явився після появи принципу територіальності десь у 

XIX столітті [6]. Принцип універсальності інколи називають «теорією єдиного 

провадження» та пов’язують його появу з Гаазькими конференціями з міжнародного 

приватного права 1902 – 1904 рр., де планувалося розробити проект Конвенції про 

неспроможність (далі – «Конвенція») [16]. Згідно з цим принципом провадження у 

справі про транскордонну неспроможність порушується у тій державі, де 

знаходиться основний бізнес боржника. Тобто проект Конвенції передбачав 

можливість порушення в одному місці (державі) єдиного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність, яке мало визнаватися на території усіх інших 

держав – учасниць Конвенції. При цьому, право, що підлягало застосуванню, мало 

бути матеріальне право держави порушення такого провадження, а отже мала 

застосовуватися єдина процедура банкрутсва у справі про транскордонну 
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неспроможність. В результаті чого усе майно боржника, незалежно від його 

місцезнаходження, мало включатися до однієї конкурсної маси. Іншими словами, 

передбачалася екстериторіальна дія права держави порушення провадження у справі 

про транскордонну неспроможність, на противагу принципу територіальності, де дія 

права у просторі поширюється тільки на активи, що знаходяться в межах території 

певної держави [18]. Принцип універсальності інколи ще називають принципом 

«одного права, одного суду», адже відповідно до цього принципу усі активи 

боржника, незалежно від місця їх знаходження, мають управлятися з одного центру 

єдиним судовим органом згідно з одним застосовуваним правом, яке має 

екстериторіальну дію. У такому випадку усі судові рішення, винесені у справі про 

транскордонну неспроможність, визнаються та виконуються на території інших 

держав без спеціальних процедур. У результаті застосування єдиних правил ведення 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, усі активи боржника 

збираються в одному місці та усі кредитори мають можливість брати участь у 

процедурах банкрутства на рівних умовах. Як наслідок, має місце максимізація 

вартості активів боржника за рахунок акумуляції їх в єдиному провадженні та 

просліджується прогнозованість права, що застосовуватиметься, зокрема процедур 

банкрутства. Принцип універсальності на той час вбачався ідеальним універсальним 

методом регулювання відносин неспроможності, ускладнених іноземним 

елементом.   

      Але, як зазначає Б. Весселз, необхідно пам’ятати, що система універсальності 

може ефективно функціонувати лише в умовах, коли інші держави, на території 

яких знаходяться активи неспроможного боржника, також визнають принцип 

універсальності та єдину колізійну прив’язку для визначення міжнародної 

підсудності щодо порушення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність [19]. 

     Принцип модифікованої універсальності інколи називають принципом 

«координованої універсальності» і закріплений він, зокрема у Регламенті Ради (ЄС) 

1346/2000 про провадження у справах про неспроможність (Council Regulation  
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(EC) 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings) [19] (далі – «Регламент 

Ради (ЄС) 1346/2000). Він засновується на ідеї принципу універсальності, але 

передбачає певну гнучкість. Принципу модифікованої універсальності властиві 

певні ознаки принципу універсальності – можливість відкриття одного основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність у місці, де знаходиться 

«центр основних інтересів боржника». Таке провадження є єдиним та 

універсальним. Право, що застосовується до регулювання відносин неспроможність 

з іноземним елементом, є право держави, де було порушено основне провадження у 

справі про транскордонну неспроможність. Дія такого права поширюється на усі 

активи боржника, незалежно від їх місцезнаходження. При цьому іноземні 

кредитори та інші заінтересовані особи мають право брати участь у такому єдиному 

провадженні та заявляти свої грошові вимоги на рівних умовах, що і місцеві 

кредитори. Рішення про відкриття такого провадження визнається на території 

інших держав не через процедуру «екзекватури», а шляхом проходження процедури 

визнання іноземного провадження. 

     «Модифікованість» принципу модифікованої універсальності проявляється через 

ознаки принципу територіальності. Зокрема, передбачається можливість порушити 

неосновне (другорядне) провадження у справі про транскордонну неспроможність 

на території держави, відмінній від тієї, де було порушено основне провадження. 

Для цього необхідно, щоб існувала належна підстава для порушення неосновного 

провадження – «підприємство» боржника. Таке неосновне провадження, як правило, 

порушується для захисту інтересів місцевих кредиторів. У такому випадку 

універсальна дія основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність обмежується, як тільки порушується неосновне (другорядне) 

провадження на території іншої держави. Як результат, право, що застосовується до 

регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом, також втрачає свою 

екстеритроріальну дію: право, що застосовується, є право кожної з держав, де було 

порушено відповідне провадження у справі про транскордонну неспроможність. 

При цьому, основне та неосновне провадження мають злагодженно координуватися 
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між собою, з наданням так званого «пріоритету» основному провадженню у справі 

про транскордонну неспроможність. Так, вважається, що згідно з цим принципом, 

одна держава створює систему, яка відкрита для широкої співпраці з іншою 

державою.  

     Існує думка, що неосновне провадження у справі про транскордонну 

неспроможність може порушуватися не тільки з метою кращого та справедливого 

задоволення вимог місцевих кредиторів, а й для цілей «сприяння» веденню 

основного провадження. Як буде показано у наступних розділах дисертаційної 

роботи, неосновне (другорядне) провадження грає допоміжну роль у веденні 

основного провадження та відкривається, як правило, на прохання іноземного 

керуючого основного іноземного провадження або місцевих кредиторів. Тому у 

системі неосновних (другорядних) проваджень вони можуть одночасно 

порушуватися після відкриття основного провадження, але за наявності на території 

іншої держави «підприємства» боржника [17; с. 3–4]. 

     Розглянувши три принципи транскордонної неспроможності, на основі яких 

може засновуватися законодавство про неспроможність різних держав, можна 

стверджувати, що два з них фактично вказують на доцільність віднайдення однієї 

держави, яка б слугувала «місцем» (державою) для порушення одного 

універсального основного провадження у справі про транскордонну неспроможність 

для ефективного регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом.  

     У сучасних міжнародних документах з питань регулювання транскордонної 

неспроможності інструментом для віднайдення такої держави, суд якої б був 

компетентний порушувати основне провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, є правова категорія «центр основних інтересів боржника» (‘centre 

of main interests of a debtor’ – “COMI”).  

     Регламент Ради (ЄС) 1346/2000, в основу якого закладено принцип 

модифікованої універсальності, розгляд справ про транскордонну неспроможність 

ставить у залежність від визначення міжнародної підсудності щодо порушення 
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основного провадження у справі про транскордонну неспроможність. Підставою для 

відкриття основного провадження є правова категорія «центр основних інтересів 

боржника».  

     Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. дещо «запозичив» розробки з Регламенту 

Ради (ЄС) 1346/2000, щоб сприяти наближенню законодавства різних держав світу у 

сфері правового регулювання транскордонної неспроможності, і також 

використовує правову категорію «центр основних інтересів боржника» як ключову 

при регулюванні відносин транскордонної неспроможності. Втім, для цілей 

Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. правова категорія «центр основних інтересів 

боржника» використовується не як колізійна прив’язка (підстава) для визначення 

міжнародної підсудності щодо порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність, а як критерій для визначення іноземного 

провадження у справі про неспроможність в якості «основного».  

     Вчений А. Флетчер підкреслює, що оскільки обидва міжнародні документа, 

Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 та Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р., 

використовують однакову правову категорію «центр основних інтересів боржника», 

вбачається об’єктивна необхідність у виробленні уніфікованого підходу до її 

тлумачення [20]. З цією пропозицією погоджується Ф. Дахан, який стверджує про 

неможливість застосування національного права різних держав при тлумаченні 

«центру основних інтересів боржника» [21; с. 224]. Згідно з Судом ЄС, правова 

категорія «центр основних інтересів боржника» посідає важливе місце у Регламенті 

Ради (ЄС) 1346/2000 і повинна мати автономне значення та тлумачитись єдиним 

уніфікованим способом, незалежно від національного законодавства різних держав 

(справа Єврофуд та Інтереділ). Такий підхід прийняли більшість правових авторів, 

які погоджуються, що значення «центру основних інтересів боржника» не повинно 

бути під впливом права держави, де порушено провадження у справі про 

транскордонну неспроможність, а має визначатися шляхом застосування 

уніфікованого критерію серед усіх держав-членів ЄС задля забезпечення 
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стабільності та передбачуваності розгляду справ про транскордонну 

неспроможність [22; с. 6].  

     Попри важливість вироблення уніфікованого підходу до тлумачення правової 

категорії «центр основних інтересів боржника», у міжнародних документах 

(Регламенті Ради (ЄС) 1346/2000 та Типовому Законі ЮНСІТРАЛ 1997 р.) відсутнє 

вичерпне правове визначення даної категорії. На практиці національні суди різних 

держав тлумачать її на свою користь, вкладаючи різні критерії для встановлення 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника». Це призводить до 

ситуації, коли суди різних держав визнають за собою компетенцію щодо порушення 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність, адже 

встановлюють, що «центр основних інтересів боржника» знаходиться саме на 

території їхньої держави, що породжує проблему позитивного конфлікту 

юрисдикцій: коли порушуються щонайменше два провадження у справі про 

транскордонну неспроможність стосовно одного і того самого боржника на 

території  різних держав [23; с. 318].  

     У працях іноземних науковців у сфері транскордонної неспроможності досить 

багато робіт присвячено проблематиці змістовного наповнення правової категорії 

«центр основних інтересів боржника». Це зумовлено насамперед тим, що дана 

категорія є результатом довготривалих європейських законодавчих проектів щодо 

регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом. Корені свого 

створення «центр основних інтересів боржника» тримає ще з Конвенції про 

провадження у справах про неспроможність 1995 р. (Convention on Insolvency 

Proceedings), яка так і не набрала чинності, але залишила по собі авторитетне 

джерело тлумачення у формі Доповіді Вігроса – Шміта 1996 р. стосовно Конвенції 

про провадження у справах про неспроможність 1995 р. (Virgos – Schmit Report 1996 

on the Convention on Insolvency Proceedings 1995) (далі – «Доповідь  

Віргоса – Шміта» та «Конвенція 1995 р.» відповідно) [24], яка була підготовлена 

розробниками Конвенції 1995 р. Доповідь Віргоса – Шміта була фактично 

трансформована у Регламент Ради (ЄС) 1346/2000. Тому зaхідні науковці у 
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більшості випадків тлумачать правову категорію «центр основних інтересів 

боржника», виходячи із її нормативного закріплення, передбаченого у  

п. 13 преамбули Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 та Доповіді Віргоса – Шміта.  

      Серед найбільш відомих європейських спеціалістів, які досліджували питання 

правової категорії «центр основних інтересів боржника», є Мігуель Віргос, який 

стверджував, що презумпція щодо місцезнаходження «центру основних інтересів 

боржника» у місці реєстрації боржника – юридичної особи не є сильною, а є лише 

одним із факторів для встановлення реального місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» [25]. Б. Весселз та К. Фельзенфельд [26; с. 5–11] також не 

надавали визначення правової категорії «центр основних інтересів боржника», а 

лише зазначали, що вона є питанням факту [27; с. 33]. У свою чергу, Ф. Гарцімартін 

стверджував, з посиланням на практику Суду ЄС, що дана правова категорія 

повинна мати автономне значення та тлумачитися уніфікованим шляхом, тобто має 

надаватися перевага місцю, з якого здійнюється управління інтересами боржника 

(центр управління), а не місцю, де знаходяться такі інтереси [28; с. 2]. Про 

автономність тлумачення правової категорії «центр основних інтересів боржника» 

та необхідність вироблення єдиного уніфікованого підходу до інтерпретації даної 

категорії також зазначали М. Лаутерфельд [29; с. 83] та А. Флетчер [30; с. 54] 

відповідно. На проблематику невизначеності правової категорії «центру основних 

інтересів боржника» та її ключову роль для встановлення міжнародної підсудності 

щодо відкриття основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність в ЄС вказував Г. Мосс [31; с. 34]. Більшість західних вчених, які 

досліджували питання правової категорії «центр основних інтересів боржника» 

акцентували увагу на необхідності вироблення єдиних підходів до тлумачення 

«центру основних інтересів боржника», але при цьому не відходили від нормативно 

запропонованого «правила презумпції» щодо визначення місцезнаходження «центру 

основних інтересів боржника», передбаченого у Регламенті Ради (ЄС) 1346/2000. 

     Питанню змістовного наповнення правової категорії «центр основних інтересів 

боржника» в українській та російській науці приділялося недостатьо уваги. Лише 
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дотично деякі вчені вказували на проблему визначення та важливість введення даної 

правової категорії у національне законодавство для ефективного вирішення справ 

про транскордонну неспроможність. Так, О. М. Бірюков уперше запропонував з 

метою визначення основного провадження у транскордонній справі про банкрутство 

з множинними провадженнями встановити критерій, згідно з яким основним 

провадженням має вважатися те, що порушене у країні центру основної економічної 

діяльності боржника [10; с. 10–17]. У свою чергу, І. І. Новосельцев звертав увагу, що 

в основу міжнародної компетенції судів більшості країн світу покладено теорію 

фізичного зв’язку, і пропонував доповнити законодавство України терміном «центр 

ділових інтересів боржника», визначаючи його як місцезнаходження виконавчого 

органу боржника та / або місцезнаходження більшої частини його майна (активів)» 

[32; с. 10]. О. М. Мохова, хоч і використовувала правову категорію «центр основних 

інтересів боржника», як вона вживається у міжнародних документах, але вказувала 

на її недосконалість як критерій для розмежування компетенції судів різних держав 

щодо порушення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність через невідповідність даного критерію параметрам ефективності, як 

визначеність, стабільність і відповідність колізійній прив’язці, яка визначає 

особистий закон юридичної особи [11]. 

     Аналізуючи змістовне наповнення правової категорії «центр основних інтересів 

боржника», яке передбачено у Регламенті Ради (ЄС) 1346/2000 та Типовому Законі 

ЮНСІТРАЛ 1997 р., можна дійти до висновку, що обидва міжнародні документи 

дають визначення «центру основних інтересів боржника» через призму «правила 

презумпції». Зокрема, у п. 1 ст. 3 Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 встановлено: суди 

держави – члена, в межах території якої знаходиться «центр основних інтересів 

боржника» мають юрисдикцію (компетенцію) щодо відкриття провадження у справі 

про неспроможність (основне провадження). У випадку компанії чи юридичної 

особи презюмується, що зареєстрований офіс є «центром основних інтересів 

боржника» в разі відсутності доказів протилежного» [33]. У ст. 16 (3) Типового 

Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. встановлено, що в разі відсутності доказів протилежного 
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презюмується, що зареєстрований офіс боржника – юридичної особи є «центром 

основних інтересів боржника» [9].  

     Більшіть робіт, присвячених проблемі інтерпретації даної правової категорії, 

прямо вказують на критерій інкорпорації, який лежить в основі «правила 

презумпції» щодо місцезнаходження «центру основних інтересів боржника». Хоча 

деякі вчені інтерпретують «зареєстрований офіс» як скоріше критерій статутарної 

осілості, який приводить, як правило, до використання критерію інкорпорації, 

зазначаючи, що місцезнаходження зареєстрованого офісу компаній в доктрині 

розглядається в якості особливого різновиду теорії осілості при визначенні 

особистого закону юридичної особи [16]. У такому випадку особистий закон 

юридичної особи визначається згідно із правом місцезнаходження органу 

управління, який вказаний у статуті (засновницьких документах) компанії, де 

напротивагу теорії «ефективної (реальної) осілості» особистий закон визначається 

на основі критерію фактичного місцезнаходження центрального органу управління 

компанії. Зокрема, О. В. Асосков зазначає, що статутарна (формальна) осілость у 

більшості випадків співпадає з місцем інкорпорації компанії, адже держави, які 

використовують критерій інкорпорації для визначення особистого закону 

юридичної особи, зазвичай вимагають, щоб місце реєстрації компанії співпадало з 

місцем знаходження центрального органу управління, яке відображається в 

статутних документах [34]. При дотриманні цього правила можна говорити про те, 

що місцезнаходження «зареєстрованого офісу» прирівнюється до місця 

інкорпорації. 

     Вбачається, що правова категорія «центр основних інтересів боржника» має 

глибший підтекст, ніж просто «правило презумпції», а тому повинна тлумачитися 

ширше з огляду на те, що розробниками міжнародних документів встановлено певне 

застереження в якості конструкції «за відсутності доказів протилежного», що 

дозволяє «спростувати правило презумпції». При тлумаченні таких факторів, які б 

могли доказати протилежне, у нагоді може стати п. 13 преамбули Регламенту Ради 

(ЄС) 1346/2000, який передбачає, що «центр основних інтересів боржника» має 
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відповідати місцю, де боржник здійснює управління своїми інтересами на постійній 

основі, і тому це є очевидним для третіх осіб [33].   

     В якості джерела тлумачення положень Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 деякі 

науковці звертаються до Доповіді Віргоса – Шміта [22]. Даний документ формально 

не є джерелом права. Тим не менше, судді використовують дану Доповідь в якості 

певного джерела тлумачення, оскільки вона також використовує «центр основних 

інтересів боржника» в якості критерію для визначення міжнародної підсудності 

щодо відкриття основного провадження. Так, п. 75 Доповіді Віргоса – Шміта 

встановлює: презюмується, що якщо не доведено протилежне, «центр основних 

інтересів боржника» є місцезнаходження його зареєстрованого офісу» [22]. У 

Доповіді Вігроса – Шміта зазначається, що використання терміну «інтереси» 

продиктовано наміром охопити не тільки комерційну, підприємницьку або 

професійну, але і економічну діяльність в цілому, щоб включити діяльність і 

приватних осіб. Термін «основне» у назві «центр основних інтересів боржника» має 

на меті диференціювати місця здійснення управління інтересами боржника у 

випадку, коли таких місць є декілька. Критерій «очевидності» місцезнаходження 

«центру основних інтересів боржника» для третіх осіб пояснюється у Доповіді 

Віргоса – Шміта тим, що неспроможність є передбачуваним ризиком, а тому, 

важливо, щоб міжнародна судова юрисдикція (яка також визначає і застосовуване 

право) була відома і передбачувана для потенційних кредиторів. При трактуванні 

змісту п. 13 преамбули Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 національні суди на 

практиці приймають різні критерії в якості доказів для «спростування правила 

презумпції», а отже доведення, що «центр основних інтересів боржник» знаходиться 

у іншому місці, ніж де боржник був зареєстрований. Серед них можуть бути 

наступні: (1) щоденне ведення бізнесу; (2) національність директорів;  

(3) місцезнаходження головних виконавчих органів юридичної особи; (4) здійснення 

управління підприємницькою діяльністю; (5) місцезнаходження материнської 

компанії; (6) місце проведення зборів правління компанії [15; с. 696];  

(7) знаходження банківських рахунків, тощо. 
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     Враховуючи, що правова категорія «центр основних інтересів боржника» 

складається із «правила презумпції» та можливості «спростування правила 

презумпції» шляхом доведення протилежного, можна зробити висновок про 

комплексний характер даної правової категорії. Одні вчені схильні її критикувати в 

якості критерію для встановлення міжнародної підсудності щодо порушення 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність. Наприклад,  

П. Омар стверджує, що правова категорія «центр основних інтересів боржника» 

може породжувати як позитивний, так і негативний конфлікт юрисдикцій  

[35; с. 225]. Також ця правова категорія є проблематичною, оскільки залежить від 

фактів та не сприяє передбачуваності [36; с. 2216–2251]. Вчений М. Зжидло 

стверджує, що іноземна юрисдикція має визначатися за місцем реєстрації юридичної 

особи, а не за критерієм «центру основних інтересів боржника», оскільки цей 

критерій не сприяє зменшенню кількості випадків цілеспрямованого вибору суду 

(forum shopping) [37; с. 253–272]. Діаметрально протилежну думку висловив 

Генеральний адвокат Суду ЄС, стверджуючи, що у транснаціональному бізнесі 

місце зареєстрованого офісу частіше за все обирають з податкових та регуляторних 

міркувань, а тому воно не має реального зв’язку з місцем здійснення функцій 

головного офісу (‘head office functions’)» [38]. Д. Єлкін стверджує, що презумпція 

«центру основних інтересів компанії за місцем реєстрації боржника не є дуже 

сильною [39; с. 37]. Так, у справі Re Parkside Flexibes SA (Ch.) суд постановив, що 

немає жодних підстав вважати, що презумпція є сильною; скоріше за все, вона є 

одним з факторів, який необхідно брати до уваги при оцінці інших доказів у суді 

[40; с. 38]. 

     Таким чином, автор цього дослідження пропонує для цілей українського 

законодавства правову категорію «центр основних інтересів боржника» визначити 

шляхом встановлення «правила презумпції» у місці реєстрації боржника – 

юридичної особи, та передбачити положення про можливість доведення 

протилежного («спростування правила презумпції»).    
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1.2. Основні теоретичні підходи до тлумачення правової категорії «центр 

основних інтересів боржника»  

     Правова категорія «центр основних інтересів боржника» виконує дві функції, в 

залежності від того, в якому міжнародному документі вона використовується:  

а) у Регламенті Ради (ЄС) 1346/2000 правова категорія «центр основних інтересів 

боржника» використовується як підстава для міжнародної підсудності щодо 

порушення основного провадження у справі про неспроможність; б) у Типовому 

Законі ЮНСІТРАЛ 1997 р. «центр основних інтересів боржника» використовується 

як критерій, за допомогою якого можливо визначити основне провадження, та на 

підставі якого іноземне провадження визнається в якості основного на території 

держави, в якій запитується визнання іноземного провадження. Тому питання 

правильного тлумачення «центру основних інтересів боржника» для цілей 

віднайдення держави, в якій буде порушено та у майбутньому визнано основне 

провадження у справі про транскордонну неспроможність є ключовим, від якого 

залежатиме подальший розгляд справи про неспроможність з іноземним елементом. 

     В теорії транскордонної неспроможності можна знайти два підходи до 

тлумачення правової категорії «центр основних інтересів боржника»: 

англосаксонський підхід та романо-германський підхід [16; с. 174]. 

     Англосаксонський підхід до інтерпретації правової категорії «центр основних 

інтересів боржника» засновується на тому, що існує презумпція, що «центр 

основних інтересів боржника» знаходиться у місці реєстрації боржника – юридичної 

особи, за відсутності доказів протилежного. Така презумпція розглядається в якості 

слабкої, а тому вважається, що її можна легко спростувати (тобто довести 

протилежне) шляхом застосування різних доказів.  

     Романо-германський підхід інтерпретує правову категорію «центр основних 

інтересів боржника» як сильну презумпцію, а тому вона є основним критерієм при 

визначенні даної правової категорії. Як наслідок місце зареєстрованого офісу 
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(інкорпорації) компанії є визначальним критерієм, а тому спростувати презумпцію 

видається вкрай важко. 

     У Нотатках Секретаріату ЮНСІТРАЛ «Про розвиток інституту неспроможності, 

адаптацію Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. про транскордонну 

неспроможність, використання транскордонних протоколів і основноположних 

принципів співпраці між судами, про практику інтерпретації критеріїв «центру 

основних інтересів боржника» і «підприємства» в Європейському Союзі» (Відень, 4 

– 5 липня 2005 р.) у п. 73 зазначається: на сьогоднішній день, як це випливає із 

судової практики, презумпція щодо визначення «центру основних інтересів 

боржника» ніяким чином не розглядається як вирішальний і основоположний факт; 

положення п. 13 преамбули Регламенту Ради (ЄС) («критерій місця здійснення 

управління справами боржника і очевидність для кредиторів») повинні братися до 

уваги [41].  

     В континентальній Європі сьогодні спостерігається зміна відношення до підходу, 

який раніше застосовувався при інтерпретації правової категорії «центр основних 

інтересів боржника» [16; с. 174]. Насамперед, просліджується тенденція до відходу 

від романо-германського підходу на користь застосування англосаксонського 

підходу до тлумачення правової категорії «центр основних інтересів боржника». 

Наприклад, французькі суди, які раніше вважалися затятими противниками 

англосаксонського підходу до інтерпретації «центру основних інтересів боржника», 

почали проявляти більш гнучкий підхід до тлумачення даної правової категорії. 

Зміна позицій почала просліджуватися у 2006 р. у справах Емтек (Emtec) та 

Євротаннел (Eurotunnel), де французький суд порушив провадження у справі про 

неспроможність з іноземним елементом, визнавши слабкою презумпцію щодо 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» у місці реєстрації 

боржника – юридичної особи. Тому можна стверджувати, що сьогодні 

просліджується тенденція до використання саме англосаксонського підхіду при 

тлумаченні правової категорії «центр основних інтересів боржника» [16; с. 173].   
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     Правова категорія «центр основних інтересів боржника», яка є кваліфікуючим 

критерієм для визначення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, не визначена у Типовому Законі ЮНСІТРАЛ 1997 р., а існує лише 

загальна презумпція щодо її тлумачення. Передбачається, що «центр основних 

інтересів боржника» знаходиться у місці реєстрації юридичної особи, якщо інше не 

доведено (п. 3 ст. 16). Оскільки реальне місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» може не відповідати місцю реєстрації боржника, у Типовому 

Законі ЮНСІТРАЛ 1997 р. передбачена можливість доведення протилежного (тобто 

«спростування правила презумпції») [42]. Хоча перелік факторів, які можна 

використовувати при «спростуванні правила презумпції» відсутній у Типовому 

Законі ЮНСІТРАЛ 1997 р., за результатами вивчення судової практики Робочою 

Групою було можливо виокремити наступні фактори, які можуть слугувати в якості 

доказів для доведення, що «центр основних інтересів боржника» знаходиться не у 

місці реєстрації боржника – юридичної особи, а саме: місцезнаходження 

бухгалтерських книг; місце, де було організовано фінансування або здійснювалось 

розпорядження фінансовими коштами; місцезнаходження основних активів 

боржника і місце проведення основних операцій; місцезнаходження основного 

банку боржника; місцезнаходження співробітників; місце, з якого розробляється 

комерційна політика; місце, з якого здійснюється управління політикою закупівель, 

персоналом, рахунками для оплати операцій і комп’ютерними системами; місце, в 

якому укладаються договори з постачальниками; право, яке застосовується до 

більшості спорів; місце, з якого здійснюється контроль за діяльністю боржника або 

її регулювання тощо [9].  

     Більш пізні напрацювання Робочої Групи свідчать про те, що великої уваги 

спеціалісти Робочої Групи почали приділяти підходам до тлумачення правової 

категорії «центр основних інтересів боржника» та факторам, які слугують для 

«спростування правила презумпції», які використовуються саме у праві ЄС при 

реалізації європейської моделі правового регулювання транскордонної 

неспроможності на основі Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 [9]. Зокрема, в результаті 
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обговорень Робочої Групи на своїх більш пізніх сесіях було можливо виділити два 

основні критерії для «спростування правила презумпції», що «центр основних 

інтересів боржника» знаходиться у місці реєстрації юридичної особи, а саме: 

а) місцезнаходження може бути легко встановлено кредиторами; та  

б) місцезнаходження є тим місцем, в якому здійснюється центральне управління 

боржником. Важливим уточненням є те, що жоден з цих критеріїв не має більшої чи 

меншої ваги, а тому не може надаватися жодний пріоритет. При вирішенні питання 

прийнятності доказів для «спростування правила презумпції», суд має підходити до 

цього питання на комплексній основі. 

      Пропозиції делегації Іспанії, Мексики і Міжнародної асоціації адвокатів 

(«МАА»). Процес розробки критеріїв (факторів) для тлумачення правової категорії 

«центр основних інтересів» на основні узагальнення судової практики є постійним. 

Так, активну роботу у цьому напрямку проводила Робоча Група на 40–ій сесії у 

Відні (31 жовтня – 4 листопаді 2011 року). В результаті, було розглянуто конкретні 

пропозиції делегації Іспанії, Мексики і МАА з приводу визначення правової 

категорії та місцезнаходження «центру основних інтересів», передбаченого у статті 

2 (b) та 16 (3) Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. [43; с. 1]. Зокрема, 

пропонувалося визначити, що «центр основних інтересів боржника» знаходиться у 

місці, де боржник здійснює свою основну (економічну) діяльність на регулярній 

основі, а тому може бути встановлено третіми особами (які мають достатній зв’язок 

з державою, де було відкрито провадження); у випадку відсутності доказів 

протилежного, зареєстрована контора боржника, або звичайне місце проживання у 

випадку фізичної особи, вважається «центром основних інтересів боржника». 

Суттєвим доповненням щодо встановлення місцезнаходження «центру основних 

інтересів» боржника, запропонованого делегаціями, є встановлення переліку 

обставин (факторів), які можуть слугувати для «спростування правила презумпції» 

за місцем знаходження зареєстрованого офісу боржника: така ситуація буде 

можливою, коли суд вважатиме, що із усіх обставин справи «центр основних 

інтересів боржника» знаходиться на території іншої держави або має більш тісний 
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зв’язок з іншою державою. До таких обставин делегаціями пропонується віднести: 

а) місцезнаходження керівництва компанії – боржника, або фактичних керівників 

компанії – боржника, або оперативного керівництва компанії – боржника;  

б) місцезнаходження основних активів компанії – боржника та / або кредиторів;  

в) місце, з якого здійснюється управління політикою закупівель, персоналом, 

рахунками для платіжних операцій або здійснювалося управління касовою готівкою. 

     У Регламенті Ради (ЄС) 1346/2000, як і в Типовому Законі ЮНСІТРАЛ 1997 р., 

відсутнє вичерпне визначення даної правової категорії. Передбачається, що кожна 

юридична особа має свій один «центр основних інтересів». Лише презюмується, що 

«центр основних інтересів боржника» у випадку юридичної особи відповідає місцю 

зареєстрованого офісу за відсутності доказів протилежного. Якщо звернутися до 

преамбули Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, то у правову категорію «центр 

основних інтересів боржника» вкладається якісно інше та нове визначення. 

Тлумачення правової категорії «центр основних інтересів боржника» згідно із  

п. 13 преамбули Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 встановлює, що «центр основних 

інтересів» має відповідати місцю, де боржник зазвичай здійснює управління своїми 

інтересами на постійній основі, а тому це може бути встановлено третіми особами.  

     Визначення «центру основних інтересів боржника» деякі вчені прив’язують до 

встановлення фактів у конкретній справі, а тому визначають його як такий, що 

знаходиться у місці знаходження реального головного офісу боржника – компанії. 

Інші вчені правову категорію «центр основних інтересів боржника» прирівнюють до 

теорії фактичного місцезнаходження [44; с. 2] або доктрини реального 

місцезнаходження (теорії осілості) [44]. Тому вважається, що «центр основних 

інтересів» дає можливість порушити провадження незалежно від місця реєстрації 

юридичної особи. Науковець Б. Весселз стверджує про необхідність при визначенні 

«центру основних інтересів боржника» приймати до уваги критерії управління 

інтересами боржника на постійній основі та можливість встановлення третіми 

особами, а «не просто оцінювати походження та природу боргів» [27]. Це відповідає 

п. 13 преамбули Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, яка надає тлумачення правової 
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категорії «центр основних інтересів боржника». Передбачається, що ця категорія 

відповідає місцю, де боржник здійснює управління своїми інтересами на постійній 

основі і тому є очевидним для третіх осіб. До категорії «третіх осіб» включають не 

тільки поточних кредиторів на момент відкриття провадження у справі про 

транскордонну неспроможність, а і попередніх осіб, які мали відношення до бізнесу 

компанії [45; с. 113–120], наприклад, юристів, аудиторів, постачальників послуг 

тощо. Існує думка, що для «спростування правила презумпції», необхідно довести 

факт здійснення інтенсивного (значного) контролю, який є видимим для третіх 

сторін [46].  

     Суддя суду з банкрутства в США С. Баффорд виокремлює наступні три критерії, 

які на його думку, мають вирішальне значення при вирішенні питання щодо 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника»: 1) знаходження 

«нервового центру», або де приймаються виконавчі рішення («функції головного 

офісу») [47; с. 470]; 2) фактичне здійснення діяльності [48; с. 368–392];  

3) знаходження кредиторів (постачальників та інвесторів) [49; с. 20–22]. При цьому 

кожен фактор, на його думку, має детально досліджуватися у конкретній справі.  

     Враховуючи сучасну тенденцію до тлумачення «центру основних інтересів 

боржника» через призму «правила слабкої презумпції» (тобто застосування 

англосаксонського підходу) та часте звернення за преюдиціальним рішенням до 

Суду ЄС з боку національних судів держав – членів ЄС щодо тлумачення правової 

категорії «центр основних інтересів боржника», вкрай важливим є питання 

вироблення чітких критеріїв, які б слугували для «спростування правила 

презумпції». 

     У зв’язку з цим, Суд ЄС запропонував основні теорії – критерії, які пояснюють 

національним судам, на які обставини необхідно звертати увагу при вирішенні 

питання щодо «спростування правила презумпції», а саме: 

1. «критерій здійснення функцій головного офісу» (або «критерій здійснення 

функцій центрального органу управління»);  
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2. «критерій очевидності для третіх осіб» («критерій контакту з кредиторами») 

[50; с. 169–175]. 

     «Критерій здійснення функцій головного офісу» засновується на тому, що «центр 

основних інтересів боржника» знаходиться у місці, де приймаються стратегічно 

важливі рішення, тобто, де здійснюються функції головного офісу. Так, англійські 

суди досить часто беруть до уваги обсяг та важливість інтересів, які здійснюються у 

конкуруючих юрисдикціях та оцінюють багато факторів для прийняття рішення у 

справі. Такий підхід був прийнятий і французькими суддями, наприклад, у справі 

МПОТЕК (MPOTEC). Суд застосував «критерій здійснення функції головного 

офісу», встановивши місце, де проводилися збори правління, право, яке 

застосовувалось до основних контрактів, знаходження бізнес-відносин з клієнтами 

та централізоване управління персоналом, рахунками та комп’ютерними системами. 

Суд схилився на користь прагматичного підхіду до визначення правової категорії 

«центр основних інтересів боржника», акцентуючи увагу на бажаній централізації 

різних проваджень у справах про транскордонну неспроможність під контролем 

одного суду задля виконання глобального плану «управління» групою компаній 

[51]. Головною метою у зазначеній справі було уникнути порушення різних 

проваджень у справах про транскордонну неспроможність стосовно суб’єктів однієї 

і тієї ж групи, які б регулювалися різним законодавством та велися б різними 

керуючими.  

     Іншим прикладом застосування «критерію здійснення функцій головного офісу» 

як підстави для «спростування правила презумпції» є справа Коллінз і Ейкман 

Юєроп СА (Collins & Aikman Europe SA). Вона полягала у тому, що у Великій 

Британії було подано заяви щодо управління 24-ма компаніями, що входили до 

Корпорації Коллінс та Ейкман (далі – «Група»), де одна зареєстрована в 

Люксембурзі, шість – в Англії, одна – в Іспанії і в Австрії, чотири – в Німеччині, дві 

– в Швеції, три – в Італії, одна – в Бельгії, чотири – в Нідерландах і одна – в Чехії, а 

головний офіс знаходився у Мічігані, США. Група була глобальним постачальником 

компонентних систем та модулів для великих виробників транспортних засобів, 
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включно Деймлер, Форд, Дженерал Моторз, Хонда, Ніссан, Рено, Тойота та 

Фольцваген. Група мала біля двадцяти трьох тисяч працівників та мережу біля ста 

технічних центрів, офісів продажу та виробництва у сімнадцяти країнах по усьому 

світі. Її найбільшими покупцями були Дженерал Моторз, Форд та Крайслер, які 

становили біля 60% бізнесу від європейських операцій. Група добре розвивалася, 

здебільшого шляхом поглинання, але через свою ліквідну ситуацію зазнала значних 

фінансових труднощів, і як наслідок, постало питання про банкрутство Групи. В 

результаті розгляду справи, виникло питання, де знаходиться «центр основних 

інтересів боржника». Високий Суд Великої Британії акцентував увагу на деяких 

англійських судових рішеннях та на п. 13 преамбули Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000, що передбачає, що «центр основних інтересів боржника» має відповідати 

місцю, де здійснюється управління інтересами на постійній основі і тому це може 

бути встановлено третіми особами. Більш того, вбачалося, що п. 13 преамбули 

Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 має застосовуватись з метою «спростування 

правила презумпції» щодо місцезнаходження «центру основних інтересів 

боржника» у місці реєстрації юридичної особи. У такому випадку необхідно було 

доказати, що «функції головного офісу» здійснюються на території іншої держави – 

члена, ніж де знаходився зареєстрований офіс компаній. Давши оцінку доказам, суд 

постановив, що основні функції управління європейськими операціями – 

координація потоку коштів, робочої сили, операцій з інформаційними системами та 

інше – від 17 травня 2005 р. здійснювалися з території Англії. Судом було взято до 

уваги те, що більшість європейських операцій з продажу здійснювалися з території 

Англії, головним покупцем в Європі був Форд, що становило приблизно 60% 

доходу. В результаті, суд задовольнився наведеними доказами, що 

місцезнаходження «центру основних інтересів» кожної неанглійської компанії 

[виділено автором] не залежало від знаходження їхніх відповідних зареєстрованих 

офісів, а скоріше, залежало від «здійснення функцій головного офісу» [19]. Таким 

чином, правило презумпції щодо місцезнаходження «центру основних інтересів 

боржника» за місцем реєстрації боржника було спростовано на користь місця 

«здійснення функцій головного офісу». 
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     Застосування судом «критерію здійснення функцій головного офісу», за 

допомогою якого було можливо «спростувати правило презумпції» просліджується 

у справі, яка стосувалася компаній Бельверед та розглядалася у 2009 р. Зокрема, 

польські дочірні підприємства компанії Бельведер СА (Belvedere SA), а саме: 

Sobieski sp. z o.o., Domain Menada sp. z o.o., Destylarnia Polmos w Krakowie SA та 

Fabryka Wódek Polmos Łan´cut SA, були включені до процедури реструктуризації 

згідно із рішеннем суду Франції та в результаті порушення останнім основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність стосовно Belvedere SA у 

Франції. Компетенція французького суду стосовно польських дочірніх підприємств 

базувалася на тому, що Belvedere SA здійснювала контроль над цими дочірніми 

підприємствами, навіть попри той факт, що майже усі їх активи та працівники 

знаходилися на території Польщі [52]. У цьому випадку суди Польщі не мали 

іншого вибору як визнати, що польські дочірні підприємства в силу ст. ст. 16 та  

17 Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 підпадали під основне провадження, яке було 

порушено у Франції, адже було встановлено, що їх «центр основних інтересів» 

знаходився саме на території Франції.  

     Другий критерій, який Суд ЄС запропонував для «спростування правила 

презумпції» – « критерій очевидності для третіх осіб». Він передбачає, що 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» визначається через 

призму об’єктивних обставин [53; с. 104] шляхом встановлення суб’єктивних 

позицій кредиторів. Згідно з Регламентом Ради (ЄС) 1346/2000 «центр основних 

інтересів боржника» відповідає місцю, де боржник здійснює управління своїми 

інтересами на постійній основі і тому є очевидним для третіх осіб. Цей критерій є 

результатом висновку, який Суд ЄС надав у 2006 році, коли перед ним постала 

задача щодо визначення критеріїв для встановлення місцезнаходження «центру 

основних інтересів» дочірньої компанії, коли остання та її материнська компанія 

мали зареєстровані офіси на території двох різних держав – членів ЄС. В результаті 

Суд ЄС постановив, що факт того, що материнська компанія могла призначати 

директорів та здійснювати контроль над політикою дочірньої компанії, тобто 
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«здійснювати функції головного офісу» стосовно своєї дочірньої компанії, не було 

достатнім для «спростування правила презумпції», що «центр основних інтересів» 

дочірньої компанії знаходиться у місці її реєстрації. Для цього було необхідно, щоб 

також існували об’єктивні фактори, які є очевидними для третіх осіб задля 

встановлення реального місцезнаходження «центру основних інтересів боржника». 

Такі об’єктивні фактори є необхідними для забезпечення правової передбачуваності 

щодо визначення суду, який має компетенцію порушити основне провадження у 

справі про транскордонну неспроможність. Рішення у цій справі свідчить про 

комплексний підхід до визначення «центру основних інтересів боржника», адже не 

достатньо тільки встановити факт, де «здійснюються функції головного офісу», 

необхідно, щоб існували об’єктивні обставини, які є очевидними для третіх осіб для 

«спростування правила презумпції». Тому Суд ЄС зазначив, що недостатньо, щоб 

тільки економічний вибір контролювався материнською компанією для 

обґрунтування місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» у тій 

державі [19], необхідно, щоб кредитори знали і могли знати про місцезнаходження 

«центру основних інтересів божника» з доступної для них інформації. 

     Іншим прикладом застосування «критерію очевидності для третіх осіб» як 

підстави для «спросування правила презумпції» є справа Растеллі Давід е С. Снс 

проти Жана-Шарля Хідо (Rastelli Davide e C. Snc v Jean-Charels Hidoux), 2011 р. [54]. 

Вона полягала у тому, що існувала компанія Медіасукре Інтернешнл (Mediasucre 

International), зареєстрована у Франції, і яка мала там свій «центр основних 

інтересів». У травні 2007 р. Суд м. Марсель видав наказ про ліквідацію компанії та 

призначив в якості керуючого пана Жана-Шарля Хідо. Інша компанія, Растеллі 

(Rastelli), була створена в Італії і мала свій зареєстрований офіс у м. Роббіо (Італія). 

Сталося так, що керуючий пан Хідо подав до Суду м. Марсель заяву про відкриття 

провадження у справі про неспроможність стосовно Растеллі на підставі того, що 

майно Растеллі та Медіасукре Інтернешнл було змішаним: обидві компанії мали 

спільні банківські рахунки, активи інколи переміщувалися з однієї компанії до 

іншої. Таким чином, Суд ЄС мав вирішити, чи мали суди Франції юрисдикцію щодо 
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порушення провадження у справі про неспроможність стосовно Растеллі. Висновок 

Суду ЄС був негативним. Він постановив, що факт того, що активи обох компаній 

були змішаними не обов’язково означає, що «центр основних інтересів» Растеллі 

знаходився у юрисдикції, де здійснювалося управління активами. У цій справі Суд 

ЄС вирішив, що не було доведено фактичних підстав для «спростування правила 

презумпції», тобто, що «центр основних інтересів» Растеллі знаходився не в Італії. 

Більш того, Суд ЄС зазначив, що у будь-якому випадку змішаність майна обох 

компаній навряд чи була б очевидною для третіх осіб (кредиторів). Таким чином, у 

грудні 2011 р. Суд ЄС підтвердив принцип, що кожна компанія (юридична особа) 

має свій «центр основних інтересів» [виділено автором], місцезнаходження якого 

залежить від факторів, релевантних для відповідної компанії. У цьому випадку, хоча 

майно італійської компанії та французької компанії було змішаним, та компанії 

управлялися з Франції, Суд ЄС постановив, що цього було недостатньо для 

«спростування правила презумпції» [55].
 
  

     Проілюстровані справи ще раз дають підстави стверджувати про необхідність 

застосування комплексного підходу до тлумачення правової категорії «центр 

основних інтересів боржника». Не даремно вчені зазначають, що дана категорія 

використовує одночасно декілька характеристик зв’язку юридичної особи з 

правопорядком в залежності від обставин [16; с. 162]. Хоча у наукових колах і досі 

не існує єдності у поглядах щодо кращого змістовного наповнення правової 

категорії «центр основних інтересів боржника» та вичерпних критеріїв, які 

слугуватимуть для «спростування правила презумпції», переважна більшість вчених 

погоджуються, що ні з історії, ні з Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 не випливає, що 

презумпція щодо місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» у місці 

реєстрації (зареєстрованого офісу) юридичної особи, має перевагу та вирішальне 

значення у контексті вирішення питання міжнародної підсудності щодо порушення 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність. Правило 

презумпції буде діяти лише за відсутності спору та сумнівів щодо реального 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника». 
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     Розглянувши основні критерії, які можуть слугувати для «спростування правила 

презумпції», запропоновані Судом ЄС, не можливо не зупинитися на відомій справі 

Єврофуд (Eurofood case) [56], яка була першою у сфері транскордонної 

неспроможності щодо визначення реального місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника», його доказовості та ілюстрації еволюції поглядів щодо 

підходів до тлумачення «центру основних інтересів боржника». 

     Суть справи полягала у наступному. Зареєстрована в Ірландії компанія Єврофуд 

була дочірнім підприємством материнської компанії Пармалат, зареєстрованої в 

Італії. Єврофуд забезпечувала фінансовими ресурсами групу Пармалат і 

здійснювала свою діяльність згідно зі свідоцтвом, виданим Міністерством фінансів 

Ірландії і була під наглядом Міністерства фінансів, Податкових органів і 

Центрального банку Ірландії. Компанія Єврофуд мала чотирьох директорів (два – 

ірландці, два – італійці). Повсякденні операції Єврофуд здійснювалися Банком 

Америки, який знаходився в Ірландії на основі угоди про адміністрування 

(управління), укладеної згідно із законодавством Ірландії. Майже всі засідання ради 

директорів відбувалися у м. Дублін.  

     Через колапс компанії Пармалат, стосовно компанії Єврофуд порушувалося 

провадження у справі про транскордонну неспроможність на території як Ірландії, 

так і Італії, при цьому, обидві держави претендували на визнання їх такими, що 

порушили основне провадження. Так, 24.12.2003 р. стосовно компанії Пармалат (в 

Італії) було введено процедуру надзвичайного управління, очолену Енріком Бонді.  

З іншої сторони, 27.01.2004 р. Банк Америки звернувся із заявою до Високого Суду 

Ірландії про порушення провадження у справі про неспроможність стосовно 

Єврофуд на території Ірландії та відкриття обов’язкової ліквідаційної процедури з 

призначенням тимчасового керуючого, який би «опікувався» активами компанії 

Єврофуд.  

     Згідно із правом Ірландії мала вводитися ліквідаційна процедура, а відповідно до 

права Італії – процедура надзвичайного управління, тобто реорганізація компанії. В 

результаті, 20.02.2004 р. районний суд в м. Парма (Італія) постановив, що він має 
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міжнародну підсудність в силу дії ст. 3 (1) Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 та 

порушує основне провадження, вважаючи, шо «центр основних інтересів» компанії 

Єврофуд знаходиться на території Італії. Так, після введення надзвичайного 

управління стосовно компанії Пармалат, суд італійської провінції Парма, визнавши 

неспроможність Єврофуд, поширив на неї дію надзвичайного управління, очолену 

Енріком Бонді. Високий суд Ірландії, у свою чергу, встановивши, що «центр 

основних інтересів» компанії Єврофуд знаходився на території Ірландії, і 

призначивши Пеарса Фаррелла тимчасовим керуючим ще у січні 2004 р. розцінював 

це як факт «відкриття» Високим Судом Ірландії основного провадження у справі 

про неспроможність стосовно Єврофуд.  

     Згідно зі ст. 16 (1) Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 основне іноземне 

провадження, відкрите державою – членом ЄС повинно визнаватися іншою 

державою – членом, без будь-яких перевірок компетенції суду, який порушив 

відповідне провадження. Хоча у постанові суду Італії зазначалося, що процедура 

надзвичайного управління стосовно Єврофуд, введеної в Італії, повинна 

розглядатися як основне провадження, суд Ірландії не визнавав такого рішення та 

заявляв про свою компетенцію, спираючись на факт подачі заяви Банком Америки 

про призначення тимчасового керуючого як факт «відкриття провадження» у справі 

про неспроможність стосовно Єврофуд на території Великої Британії раніше, ніж на 

території Італії. Останнє, на думку суду Ірландії, мало становити факт «відкриття 

провадження», а тому мало розглядатися як день порушення основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність стосовно Єврофуд, яке 

мало визнаватися на території інших держав – членів ЄС без будь-яких додаткових 

перевірок. Як результат, суд Ірландії визнав за собою факт відкриття основного 

провадження у справі про неспроможність стосовно Єврофуд та постановив братися 

до процедури ліквідації. 

     Дана справа ілюструє проблему конфлікту юрисдикцій з приводу визнання за 

собою факту порушення основного провадження стосовно одного і того самого 

боржника. Таким чином, виникла проблема щодо того, суд якої держави (Італії чи 

Ірландії) вважається таким, що порушив основне провадження стосовно Єврофуд, 
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що впливатиме на подальше визнання такого провадження на території іноземної 

держави, долю компанії та застосовану процедуру банкрутства у справі про 

транскордонну неспроможність. Питання про вибір юрисдикції між судами Ірландії 

та Італії підпадало під дію Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, який регулює питання 

транскордонної неспроможності в межах ЄС. Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 

передбачає дві категорії проваджень у справах про неспроможність з іноземним 

елементом, а саме: основне (main) провадження і другорядне (неосновне) (secondary 

insolvency proceeding). Основне провадження має екстериторіальну дію, а неосновне 

– обмежується активами, які знаходяться на відповідній території, і носить 

ліквідаційний характер. 

     Суд провінції Парма (Італія) в обгрунтування позиції, що «центр основних 

інтересів» Єврофуд знаходиться на території Італії, посилався на те, що основні 

інтереси цієї компанії знаходяться у державі, де перебуває дирекція Пармалат, тобто 

в Італії. Також, що треті особи не могли не брати до уваги, що керівництво Єврофуд 

здійснювалося материнською компанією. Пармалат довірила Єврофуд облігації, 

тому її кредитори не могли розраховувати на корпоративну автономію Єврофуд. 

     На противагу Суду провінції Парма, Високий суд м. Дублін, навпаки, встановив 

свою компетенцію на основі того, що місцем реєстрації дочірнього підприємства 

було м. Дублін, і, як вбачалося, «центр основних  інтересів» Єврофуд знаходився на 

території Ірландії. Більш того, двоє з чотирьох керівників компанії були ірландцями 

за національністю, і компанія Єврофуд здійснювала свою діяльність з дозволу 

Міністерства фінансів Ірландії. Також треті особи могли і не знати про угоди з 

Пармалат і могли вважати м. Дублін «центром основних інтересів» Єврофуд. Таким 

чином, Високий суд Ірландії підтвердив, що відкриття на території Італії процедури 

надзвичайного управління не перешкоджало введенню процедури ліквідації 

стосовно компанії Єврофуд згідно з правом Ірландії, оскільки призначення 

тимчасового керуючого було здійснено в рамках основного провадження та 

становило факт «відкриття провадження» у відповідності до Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000.  
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     Високий суд Ірландії стверджував, що рішення Суду м. Парма не повинно ним 

визнаватися в силу ст. 26 Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, яке передбачало 

можливість невизнання провадження у справі про неспроможність, відкритого на 

території іншої держави, або невиконання рішення, переданого для виконання за 

результатами такого провадження, якщо наслідки такого визнання або виконання 

явно суперечатимуть публічному порядку держави, зокрема, її основним принципам 

або конституційним правам і свободам особи. Як було встановлено, кредитори, які 

вимагали від Високого суду Ірландії введення процедури ліквідації стосовно 

Єврофуд, не були почуті у Суді м. Парма, а тому мало місце порушення 

процесуальних норм на території Італії. 

     Ситуація, яка виникла, потребувала вирішення найвищим судовим органом, який 

би дав правильну оцінку фактам. Так, Енріко Бонді, надзвичайний керуючий, 

призначений Судом у м. Парма, заперечуючи проти рішення Високого суду Ірландії, 

вважав за доцільне звернутися до Суду ЄС за попереднім (преюдиціальним) 

рішенням щодо встановлення реального місцезнаходження «центру основних 

інтересів» Єврофуд та визначення, яке з проваджень є основним. В результаті 

звернення за роз’ясненням до Суду ЄС, 2 травня 2006 р. Суд ЄС оприлюднив своє 

довгоочікуване рішення у справі, яке згодом піддавалося критиці багатьма 

практикуючими юристами. Попри різні доводи, які були наведені обома сторонами, 

Суд ЄС виніс рішення на користь ірландської сторони [57]. Він постановив, що «у 

ситуаціях, де боржник є дочірньою компанією, зареєстрований офіс якої 

знаходиться на території іншої держави-члена, ніж, де знаходиться зареєстрований 

офіс материнської компанії, презумпція щодо місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» у місці його реєстрації може бути спростована лише, якщо 

існують об’єктивні фактори і вони можуть бути встановлені третіми особами. 

Іншими словами, якщо фактична ситуація, яка склалася, відрізняється від 

місцезнаходження зареєстрованого офісу юридичної особи – тоді презумпція буде 

спростована.  
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     У зв’язку з цим, Суд ЄС навів два приклади: а) коли компанія не веде діяльності 

на території держави-члена, де знаходиться її зареєстрований офіс; б) коли компанія 

веде діяльність на території держави – члена ЄС, де знаходиться її зареєстрований 

офіс. У першому випадку «правило презумпції» можна легко спростувати. У 

другому випадку, наприклад, «центр основних інтересів боржника» може бути і на 

території іншої держави – члена, але простий факт того, що економічний вибір 

робиться або контролюється материнською компанією на території іншої держави – 

члена ЄС не є достатнім для спростування цієї презумпції. Внутрішній невидимий 

контроль з боку материнської компанії не буде явним, а тому не може бути 

достатнім для «спростування правила презумпції», адже останнє є можливим лише 

за наявності об’єктивних факторів, які можуть бути встановлені третіми особами 

[56].  

     Рішення у справі Єврофуд є показовим у сенсі того, що ілюструє проблеми, з 

якими можна зіткнутися при вирішенні справ про транскордонну неспроможність. 

Попри винесене свого часу Судом ЄС рішення у цій справі, вбачається, що судова 

практика не завжди йому слідує. Це зумовлено тим, що дане рішення виносилось 

досить давно, коли судова практика ще не була досить розвиненою, а тому багато 

практиків ставляться до нього скептично. 
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Висновки до розділу 1 

     Дослідження теоретичних аспектів правової категорії «центр основних інтересів 

боржника» дало можливість зробити висновок, що ця правова категорія є ключовою 

для регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом, адже визначає, 

яке провадження у справі про транскордонну неспроможність є основним, та на 

території якої держави має порушуватися таке провадження. 

     Аналіз трьох принципів транскордонної неспроможності (територіальності, 

універсальності та модифікованої універсальності), на яких може засновуватися 

законодавство про неспроможність різних держав, показав, що принцип 

територіальності в умовах інтенсивного розвитку міжнародної торгівлі і активної 

участі транснаціональних компаній (груп компаній) у міжнародних економічних 

відносинах не дає можливості ефективно регулювати відносини неспроможності з 

іноземним елементом в силу своєї «обмеженої» дії: через відсутність ефективних та 

швидких механізмів співпраці з органами інших держав, що породжує множинність 

паралельних проваджень у справі про транскордонну неспроможність стосовно 

одного і того самого боржника. Натомість, принципи універсальності та 

модифікованої універсальності можуть забезпечити ефективне регулювання 

відносин неспроможності з іноземним елементом на практиці і повинні 

запроваджуватися у національне законодавство різних держав, адже передбачають 

механізм широкої співпраці з органами інших держав та визнають важливість 

віднайдення однієї держави (без прив’язки до місця створення / реєстрації 

боржника), яка б слугували «місцем» для порушення одного універсального 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, крім певних винятків. 

     Оптимальним, на думку автора, на даний момент є запровадження принципу 

модифікованої універсальності, що передбачає можливість порушення одного 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність у державі 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника», яке повинно визнаватися 
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на території інших держав (або автоматично, або через процедуру визнання 

іноземного провадження), мати універсальну дію, тобто поширюватися на усі 

активи боржника, незалежно від їх місцезнаходження, із наданням усім кредиторам 

(як місцевим так і іноземним) можливості заявляти свої грошові вимоги у 

відповідному провадженні, та застосуванням одного матеріального права держави, в 

якій було порушено основне провадження (lex fori concursus), крім певних винятків 

– коли є підстави для відкриття неосновного (другорядного) провадження. 

     Аналіз двох основних міжнародних документів, які покликані регулювати 

відносини неспроможності з іноземним елементом (Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 

та Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р.) дав можливість встановити, що правова 

категорія «центр основних інтересів боржника», попри свою ключову роль для 

реалізації принципу модифікованої універсальності, не має вичерпного визначення у 

жодному з цих документів. Встановлено, що в якості «відправної точки» при 

встановленні місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» повинно 

діяти «правило презумпції», що «центр основних інтересів боржника» знаходиться у 

місці реєстрації юридичної особи, за відсутності доказів протилежного. 

     В результаті проведеного дослідження щодо основних підходів до тлумачення 

правової категорії «центр основних інтересів боржника» було можливо виділити два 

підходи до її інтерпретації: англосаксонський підхід та романо-германський підхід. 

Англосаксонський підхід заснований на тому, що «правило презумпції» 

розглядається як слабка презумпція, а тому спростувати «правило презумпції» 

досить легко при врахуванні інших факторів в сукупності. У романо-германському 

підході діє правило сильної презумпції, і отже місце реєстрації юридичної особи є 

основним критерієм при визначенні «центру основних інтересів боржника», а інші 

фактори не так легко можуть слугувати для «спростування правила презумпції». 

      Встановлено, що нині просліджується тенденція до застосування саме 

англосаксонського підходу до тлумачення «центру основних інтересів боржника» 

навіть у державах континентальної правової системи.  
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     Основні критерії, які дають змогу «спростувати правило презумпції» 

(тобто«довести протилежне»): а) «критерій здійснення функцій головного офісу», 

який визначає «центр основних інтересів боржника» у місці, де приймаються 

стратегічні рішення, звідки здійснюється ефективне управління та контроль за 

боржником тощо; та б) «критерій очевидності для третіх осіб», тобто визначає 

«центр основних інтересів боржника» через призму об’єктивних фактів та 

очевидності таких фактів з доступної для кредиторів інформації. 

    За результатами проведеного у цьому розділі дослідження було можливо 

сформулювати для цілей українського законодавства визначення правової категорії 

«центр основних інтересів боржника», яке складається з «правила презумпції» у 

місці реєстрації боржника – юридичної особи та можливості «спростування правила 

презумпції» у формі застереження «за відсутності доказів протилежного», що 

дозволить враховувати інші критерії при здійсненні оцінки реального 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника». 

           



50 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРАВОВОЮ КАТЕГОРІЄЮ «ЦЕНТР 

ОСНОВНИХ ІНТЕРЕСІВ БОРЖНИКА» У СПРАВАХ ПРО 

ТРАНСКОРДОННУ НЕСПРОМОЖНІСТЬ 

 

2.1. Правова категорія «центр основних інтересів боржника» як підстава для 

міжнародної підсудності щодо порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність 

     У міжнародному приватному праві компетенцію судів певної держави із 

вирішення спору з іноземним елементом називають міжнародною підсудністю. 

Вчений М. М. Богуславський під міжнародною підсудністю розуміє компетенцію 

судів даної держави з вирішення цивільних справ з іноземним елементом  

[58; с. 353]. Л. А. Лунц визначав проблему міжнародної підсудності як питання про 

те, як законодавство даної держави або укладені нею міжнародні договори 

визначають компетенцію своїх органів юстиції при розгляді ними справ, які містять 

іноземний елемент [59; с. 204–214]. М. Г. Єлисєєв для з’ясування міжнародної 

підсудності стверджував про необхідність визначити, яка держава в особі своїх 

органів правосуддя є компетентною розглядати і вирішувати спір [60; с. 68]. 

Ю. В. Черняк зазначає, що метою інституту міжнародної підсудності є 

розмежування компетенції з розгляду і вирішення цивільних справ з іноземним 

елементом між національними судовими системами різних держав [61; с. 23]. Так, 

вона визначає міжнародну підсудність як «компетенцію національних судових 

установ певної держави з розгляду і вирішення по суті цивільних справ з іноземним 

елементом, яка встановлюється внутрішнім законодавством держави та укладеними 

нею міжнародними договорами» [62; с. 213–239]. Тому визначення підсудності 

цивільної справи з іноземним елементом, на думку Ю.В. Черняк, передбачає 

декілька етапів: «1) визначення міжнародної підсудності – встановити, суди якої 
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держави є компетентними здійснювати правосуддя по даній справі; 2) визначення 

родової (предметної) підсудності – суд якої з ланок судової системи уповноважений 

вирішувати дану справу як суд першої інстанції залежно від її предмету та 

суб'єктного складу сторін у справі; 3) визначення територіальної підсудності – 

з'ясування того, який саме суд із числа судів одного рівня судової системи держави 

має компетенцію вирішувати спір» [63; с. 14]. В. В. Ярков зазначав про важливість 

не сплутувати міжнародну підсудність з національною підсудністю, де остання 

розмежовує компетенцію з різних справ тільки між судами однієї держави: тільки 

після того, як буде встановлено, до компетенції судової системи якої держави в 

цілому відноситься розгляд спору, буде можливо визначити судову інстанцію, 

компетентну розглядати відповідну справу [64].  

     В іноземній літературі, зокрема у Глосарії Європейської Комісії, міжнародна 

підсудність визначається як така, що встановлює, суди якої держави є найбільш 

належними розглядати відповідну справу з іноземним елементом [ 65] .  

     У випадку транскордонної неспроможності для реалізації принципу 

модифікованої універсальності на основі європейської моделі правового 

регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом основне питання 

полягає у визначенні, суд якої саме держави є найбільш належним для порушення та 

здійснення основного провадження у справі про транскордонну неспроможність. 

Тому особливість визначення міжнародної підсудності у випадку регулювання 

відносин неспроможності з іноземним елементом, полягає не просто у встановленні, 

суд якої держави компетентний розглядати справу про транскордонну 

неспроможність, а у визначенні, суд якої саме держави компетентний порушити 

основне провадження у справі про транскордонну неспроможність. Так,  

О. В. Мохова визначає міжнародну підсудність у справах про транскордонну 

неспроможність як «компетенцію судів будь-якої конкретної держави з порушення 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність, у випадку 

ускладнення даних правовідносин іноземним елементом»
 
 [16]. 
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     Наразі, ключове питання, яке постає при регулюванні відносин неспроможності з 

іноземним елементом – це визначення держави, в якій буде порушено основне 

провадження у справі про транскордонну неспроможність. Враховуючи наявність 

іноземного елементу у відносинах неспроможності, претендувати на порушення 

основного провадження можуть як мінімум два правопорядки. Тому встановити, до 

компетенції суду якої саме держави відноситься розгляд цивільної справи з 

іноземним елементом, вкрай важливо. 

     На думку автора, враховуючи, що законодавство різних держав відрізняється у 

принципах правового регулювання відносин транскордонної неспроможності, 

підстави для розмежування компетенції судів різних держав щодо порушення 

основного провадження можуть відрізнятися. Насамперед, множинність підстав 

може існувати серед держав, які ще не впровадили, або невірно впровадили, у 

національне законодавство принцип модифікованої універсальності, або досі 

дотримуються принципу територіальності при регулюванні відносин 

неспроможності з іноземним елементом. Наприклад, законодавство держав, яке 

засновується на принципі територіальності, підставою для визначення міжнародної 

підсудності, скоріше за все, на думку автора, встановить прив’язку до території 

своєї держави, дотримуючись «протекціоністського підходу», щоб не допустити 

розгляд справи судом іноземної держави із застосуванням іноземного права. 

Законодавство держав, яке засноване на принципі універсальності чи модифікованої 

універсальності, підставою для розмежування компетенції судів різних держав може 

використовувати прив’язку до «центру основних інтересів боржника» для того, щоб 

забезпечить віднайдення найбільш тісного зв’язку боржника з відповідним 

правопорядком. У такому випадку, потенційно виникає можливість передачі справи 

про транскордонну неспроможність на розгляд до суду іноземної держави із 

застосуванням права іноземної держави.  

     Встановлення різних «власних» підстав визначення міжнародної підсудності 

щодо порушення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність не дозволятиме реалізувати принцип модифікованої 
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універсальності, який сьогодні довів свою ефективність на практиці в ЄС. Тому 

існує об’єктивна необхідність у максимальному наближенні законодавств різних 

держав щодо регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом та 

вироблені уніфікованих підстав для встановлення міжнародної підсудності щодо 

порушення основного провадження у справі про неспроможність з іноземним 

елементом.  

     Оптимальним варіантом уніфікації підстав визначення міжнародної підсудності 

щодо порушення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність було б укладення міжнародного договору. Прототипом такого 

міжнародного договору міг би стати Регламент Ради (ЄС) 1346/2000, який має 

пряму дію та поширюється на усі держави – члени ЄС, крім Данії. Але оскільки 

сьогодні досить важко розробити та узгодити такий міжнародний документ, який би 

задовольнив більшість держав з усіх аспектів регулювання відносин транскордонної 

неспроможності, така можливість поки що є віддаленою. Більш реальною у 

майбутньому є перспектива поширення на Україну дії Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000, який, у випадку набуття Україною повноправного членства в ЄС, буде 

прямо застосовуватися на території України.  

     Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 передбачає уніфіковану підставу визначення 

міжнародної підсудності щодо порушення основного провадженя у справі про 

неспроможність. Так, у ч.1 ст.3 Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 передбачено, що 

суди держави – члена, в межах території якої знаходиться «центр основних інтересів 

боржника» мають компетенцію щодо відкриття основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність [16]. Встановлення уніфікованої підстави для 

міжнародної підсудності у спеціальному акті, який регулює відносини 

неспроможності з іноземним елементом, є невипадковим. Адже питання 

банкрутства були прямо виключені зі сфери застосування Брюссельського 

Регламенту № 44/2001 [66], який наразі переглянутий і станом на 15.01.2015 р. діє 

під назвою Брюссельський Регламент №1215/2012 про міжнародну підсудність, 

визнання та виконання судових рішень з цивільних і торгівельних справ [67]. 
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     В Україні норми інституту підсудності цивільних справ з іноземним елементом 

можна знайти в міжнародних договорах про правову допомогу та Законі України 

«Про міжнародне приватне право». У міжнародних договорах про правову допомогу 

(Конвенція про правову допомогу і правові відносини з цивільних, сімейних і 

кримінальних справ, Кишинів 2002 р. [68] , та Угода про порядок вирішення спорів, 

пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, Київ 1992 р. [69]) діє загальне 

правило, яке фактично передбачає міжнародну спеціальну підсудність цивільних 

справ і визначається за критерієм доміцилія відповідача: позови до юридичних осіб 

подаються в суди Договірної Сторони, на території якої знаходиться орган 

управління юридичної особи, його представництво або філія. 

     Встановлення норм про міжнародну спеціальну підсудність, які дозволяють 

розгляд справи перенести до національного суду для зручності позивача, не є 

належним підходом, який би міг застосовуватися до регулювання відносин 

неспроможності з іноземним елементом. Як було показано вище, вирішення питання 

міжнародної підсудності справ про транскордонну неспроможність має свою 

особливість: передбачає визначення одного належного суду для порушення 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність – отже, 

встановлення міжнародної спеціальної підсудності заведе вирішення справ про 

транскордонну неспроможність у неправильному напрямку. Враховуючи, що 

нормативно-правові акти розвинутих держав світу, зокрема в ЄС, показують, що 

питання банкрутства зазвичай виключаються зі сфери правового регулювання 

загальними нормами визначення міжнародної підсудності – доречно передбачити 

аналогічне виключення справ про транскордонну неспроможність, тобто справ про 

банкрутство з іноземним елементом, зі сфери регулювання міжнародних договорів 

про правову допомогу. 

     Норма про міжнародну спеціальну підсудність також передбачена у Законі 

України «Про міжнародне приватне право» [70] і конкретно щодо справ про 

банкрутство з іноземним елементом. Зокрема, ч.11 ст.76 передбачає: «Суди можуть 

приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним 
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елементом у таких випадках: 11) якщо у справі про банкрутство боржник має місце 

основних інтересів або основної підприємницької діяльності на території України» 

[70]. Такий підхід до «вибору суду» для розгляду справи про банкрутство з 

іноземним елементом – встановлення норми про міжнародну спеціальну підсудність 

щодо справ про банкрутство з іноземним елементом – не є обгрунтованим з огляду 

на необхідність визначення одного належного суду для порушення основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність. Тому вбачається 

доцільність у видаленні норми про міжнародну спеціальну підсудність щодо справ 

про банкрутство з іноземним елементом зі ст.76 Закону України «Про міжнародне 

приватне право». 

     Інша норма Закону України «Про міжнародне приватне право» визначає підстави 

для міжнародної виключної підсудності справ про банкрутство з іноземним 

елементом [70]. Зокрема, передбачається, що справи про банкрутство боржника, 

який був створений відповідно до законодавства України, відносяться до виключної 

підсудності судам України. Вважаємо, що це положення грунтується на принципі 

територіальності і не відповідає сучасним тенденціям регулювання відносин 

неспроможності з іноземним елементом: коли в умовах інтернаціоналізації торгівлі 

вкрай важливо не прив’язуватися до території держави, де боржник формально був 

створений, можливо з податкових та регуляторних міркувань, для порушення 

провадження у справі про транскордонну неспроможність. Адже у такому випадку 

неможливо реалізувати принцип модифікованої універсальності на практиці, коли 

вітчизняному суду необхідно буде визнати відкрите іноземним судом стосовно 

вітчизняного боржника основне іноземне провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, якщо буде встановлено, що його «центр основних інтересів» 

знаходиться не на території України, де боржник – юридична особа була 

зареєстрована, а за кордоном. Тому важливо вітчизняну норму про виключну 

підсудність судам України справ про банкрутство з іноземним елементом 

переформулювати таким чином, щоб «виключність» проявлялася не відносно 

«власних» боржників, а щодо наявності критерію зв’язку боржника з певною 
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державою, наприклад місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» на 

території України. 

     Визначившись із особливістю встановлення міжнародної підсудності для справ 

про неспроможність з іноземним елементом, наступним кроком є обрання найбільш 

оптимального критерію (підстави) для визначення такої міжнародної підсудності 

для цілей національного законодавства. Вбачається необхідність проаналізувати 

класичні прив’язки, які є у арсеналі міжнародного приватного права, та некласичну 

правову категорію «центр основних інтересів боржника», яка сьогодні ефективно 

використовується в ЄС, щоб виявити, яка підстава визначення міжнародної 

підсудності буде найбільш обґрунтованою та доцільною для впровадження у 

вітчизняне законодавство у майбутньому з метою ефективного регулювання 

відносин неспроможності з іноземним елементом. 

     У юридичній літературі можна зустріти дискусії з приводу того, чи можна взагалі 

ототожнювати колізійні прив’язки з підставами визначення міжнародної 

підсудності. Л. А. Лунц та І. В. Гетьман-Павлова зазначали, що, незважаючи на 

зовнішню схожість, колізійні прив’язки і принципи вирішення питань міжнародної 

підсудності є різними правовими категоріями, і різниця між ними має принциповий 

характер [57; с. 206]. Адже при вирішенні колізійного питання суд визначає, право 

якої держави підлягає застосуванню в даному конкретному випадку, а тому 

вирішуються цивільно-правові питання (питання про матеріальне право), тобто 

колізійні норми дозволяють вирішити конфлікт матеріально-правових норм, 

подолати зіткнення матеріальних законів [71]. При вирішенні питання міжнародної 

підсудності, як зазначають науковці, суд встановлює межі компетенції органів 

юстиції своєї держави і не зачіпає питання про те, чи компетентний суд іншої 

держави розглядати даний спір. Тому питання міжнародної підсудності не є 

проблемою цивільного права, а скоріше питанням цивільного процесу – конфлікту 

юрисдикцій.   

     Протилежну точку зору висловлює Х. Шак, відмічаючи аналогічність та схожість 

за структурою колізійних прив’язок та правил визначення міжнародної підсудності, 
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а також виконання ними основного завдання – вирішення колізій [72; с. 104]. Автор 

підтримує тезу цього вченого з приводу того, що норми про компетенцію тісно 

пов’язані з нормами, які визначають право, яке підлягає застосуванню, для 

вирішення справи по суті. Незважаючи на те, для розв’язання якої саме колізії 

(колізії права чи колізії юрисдикцій), застосовуються колізійні прив’язки, 

очевидним є схожість критеріїв, які відомі міжнародному приватному праву і 

покликані на вирішення таких колізій. 

     Визнаючи важливість вироблення уніфікованої підстави для визначення 

міжнародної підсудності щодо порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність, ключовим питанням залишається – яка підстава є 

найбільш оптимальною для даних цілей. Як було встановлено вище, у праві ЄС це 

питання було вирішено з прийняттям Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 та 

встановленням правової категорії «центр основних інтересів боржника» в якості 

підстави для розмежування компетенції судів різних держав – членів ЄС щодо 

порушення основного провадження.  

     Але це питання залишається відкритим для держав, які не є членами ЄС. Зокрема, 

актуальним це питання є і для України.  

     В російських наукових колах дискусія щодо найкращої підстави для міжнародної 

підсудності щодо порушення основного провадження розвивалася О. В. Моховою, 

яка стверджувала про недосконалість «центру основних інтересів боржника» як 

підстави для розмежування компетенції судів різних держав щодо порушення 

основного провадження. Найбільш ефективним критерієм (підставою) визначення 

міжнародної підсудності вчена вважала критерій інкорпорації через можливість 

досягнення співпадіння особистого закону юридичної особи (права компаній) та 

права, яке застосовується до регулювання відносин неспроможності юридичної 

особи [16].  

     Протилежної точки зору дотримується В. Л. Толстих, який зазначає, що 

прив’язка колізійної норми і підстава міжнародної підсудності повинні співпадати 
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лише в тих випадках, коли це обумовлено чітко вираженим публічним інтересом у 

врегулюванні певних суспільних відносин, як наприклад, у випадку угод з 

нерухомістю, що знаходиться на території відповідної держави, коли і колізійна 

прив’язка, і підстава міжнародної підсудності є одним і тим правилом lex rei sitae 

[73]. 

     Оскільки міжнародна підсудність визначає компетенцію судів певної держави 

щодо розгляду цивільних справ з іноземним елементом, важливо правильно 

розставити акценти, визначившись з іноземним елементом у справах про 

транскордонну неспроможність. Найбільш поширеною точкою зору є віднесення до 

іноземного елементу: іноземних по відношенню один до одного суб’єктів 

правовідносин та / або наявність активів за кордоном. Таке визначення іноземного 

елементу відповідає положенням Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. Але аналіз 

судової практики, зокрема, судів держав – членів ЄС та Суду ЄС дає підстави 

стверджувати про існування більш широкого кола іноземного елементу, який може 

проявлятися у справах про транскордонну неспроможність. Автор наводить саме ті, 

які вважає найбільш правильними та релевантними: а) наявність іноземних по 

відношенню один до одного суб’єктів (боржник – кредитор); б) наявність об’єкту 

(активів боржника) за кордоном; в) участь у правовідносинах іноземних по 

відношенню один до одного учасників (засновників) боржника – юридичної особи і 

самого боржника; г) порушення стосовно боржника провадження у справі про 

транскордонну неспроможність в іноземній державі [2] – як прояв іноземного 

елементу у юридичному факті [74; с. 52]. 

     Якщо брати вузьке визначення іноземного елементу у справах про транскордонну 

неспроможність, на перший план виходять іноземні по відношенню один до одного 

суб’єкти (боржник – кредитор), або іноземний об’єкт (активи боржника, які 

знаходяться за кордоном). Видається логічним, розглядати можливі альтернативні 

варіанти підстав для визначення міжнародної підсудності щодо порушення 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність, пов’язуючи їх 

або з суб’єктом правовідносин, або з об’єктом.   
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     Оскільки в рамках даного дослідження в якості боржника розглядаються 

юридичні особи, тому доцільно розглянути варіанти локалізації юридичних осіб у 

просторі. Хоча досі проблема локалізації юридичних осіб у просторі піднімалась, в 

першу чергу, з приводу визначення особистого закону юридичної особи, «критерій 

визначення особистого закону юридичної особи і критерій визначення міжнародної 

підсудності для порушення основного провадження стосовно юридичних осіб у 

справі про їх неспроможність дуже тісно пов’язані між собою, оскільки направлені 

на вирішення питання про локалізацію юридичної особи у просторі з метою 

визначення права, яке застосовується, до тих чи інших правовідносин, які 

стосуються відповідної юридичної особи» [11]. 

     В сучасному міжнародному приватному праві використовуються кілька теорій 

визначення особистого закону (статуту) юридичної особи: 

А) Теорія інкорпорації: особистим законом юридичної особи є право держави, в якій 

вона зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом цієї держави. Такого 

підходу здебільшого дотримуються країни англосаксонської системи права 

(Австралія, США, Великобританія, Нова Зеландія та ін..) та деякі країни 

континентальної Європи (Нідерланди, Російська Федерація, Чехія, Швейцарія)  

[75; с. 71–72]. 

Б) Теорія осілості (теорія ефективного місцеперебування): особистим законом 

юридичної особи є право тієї держави, в якій знаходиться центр управління 

юридичної особи (адміністративний орган, рада директорів, правління тощо). Ця 

теорія існує в Бельгії, Греції, Іспанії, Люксембурзі, Франції, ФРН та ін . 

В) Теорія центру експлуатації: особистим законом юридичної особи є право тієї 

держави, в якій ця юридична особа здійснює основну господарську діяльність 

(вилучає прибутки, отримує доходи, здійснює податкові відрахування тощо). Тобто, 

на перше місце становиться критерій діяльності. Цієї теорії дотримуються в 

основному країни, що розвиваються (держави Африки та Азії). 
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Г) Теорія контролю: особистим законом юридичної особи є право тієї держави, де 

проживають (або мають громадянство) суб’єкти, які фактично контролюють дану 

юридичну особу (контрольний пакет акцій, наприклад). Цей критерій дає 

можливість визначити дійсну приналежність юридичної особи [75]. 

     Якщо підставою для визначення міжнародної підсудності справ про 

транскордонну неспроможність обирати місце реєстрації (створення) юридичної 

особи, яка відповідає теорії інкорпорації, можна зіткнутися з ситуацією, коли на 

відповідній території будуть відсутні активи і кредитори. Тому порушувати 

провадження і застосовувати право держави суду у державі, яка була обрана 

боржником, скоріше за все, з огляду на податкове законодавство, не буде 

відповідати ефективному та справедливому регулюванню відносин неспроможності 

з іноземним елементом. Більш того, відсутність активів на відповідній території 

означатиме здійснення додаткових дій, спрямованих на «охорону активів», які 

знаходяться за кордоном і можуть не увійти до конкурсної маси через неможливість 

їх контролювати. В рамках реалізації принципу модифікованої універсальності, де є 

можливість відкрити неосновне (другорядне) провадження після відкриття 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність, критерій 

інкорпорації як підстава для міжнародної підсудності у справах про транскордонну 

неспроможність є слабким. Адже за відсутності активів на території держави 

порушення основного провадження, скоріше за все керуючий буде клопотати про 

порушення неосновного (другорядного) провадження на території держави, іншій, 

ніж де було порушено основне провадження, через складність здійснення контролю 

за переважною більшістю активів, які знаходяться за кордоном. Неосновне 

(другорядне) провадження, згідно з чинним Регламентом Ради (ЄС) 1346/2000, має 

ліквідаційний характер, що не сприятиме збереженню бізнесу боржника. У такому 

випадку, тільки після реалізації майна боржника в рамках неосновного 

(другорядного) провадження, буде можливим передати «залишки» від реалізації 

активів до основного провадження. У такому випадку, може виникнути ситуація, 

коли не буде що передавати до основного провадження після розподілу конкурсної 
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маси в рамках неосновного (другорядного) провадження. Тобто, вважаємо, що 

критерій інкорпорації – реєстрації юридичної особи – є слабким і не відповідає 

параметру ефективного регулювання відносин неспроможності з іноземним 

елементом. 

     Якщо підставою визначення міжнародної підсудності щодо порушення 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність обирати 

місцезнаходження центру управління юридичної особи (адміністративного органу, 

ради директорів, правління тощо), що відповідає теорії осілості (теорії ефективного 

місцеперебування), то даний критерій, на думку автора, має певні шанси на 

існування. Така підстава більшою мірою відповідає реальному зв’язку боржника з 

відповідним правопорядком. Хоча знову ж таки є імовірність відсутності достатньої 

кількості активів та кредиторів на відповідній території. Враховуючи судову 

практику Суду ЄС, важливим є фактор не просто місцезнаходження центру 

управління боржника, а саме місця, звідки здійснюються функції управління. 

     У випадку обрання теорії центру експлуатації, тобто підставою визначення 

міжнародної підсудності щодо порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність обирати місце здійснення основної господарської 

діяльності (вилучення прибутку, отримання доходів, здійснення податкових 

відрахувань тощо), можна зіткнутися з ситуацією, коли буде важко визначити, де 

саме здійснюється основна господарська діяльність. Адже таких місць може бути 

багато з огляду на інтернаціоналізацію торгівлі та діяльність транснаціональних 

корпорацій тощо. 

     Якщо підставою визначення міжнародної підсудності щодо порушення 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність обирати 

теорію контролю, тобто громадянство суб’єктів, які фактично контролюють дану 

юридичну особу, то в такій країні взагалі можуть бути відсутні як активи, так і 

кредитори, і боржник. У такій ситуації важко буде віднайти тісний зв’язок боржника 

з відповідною державою для ефективного вирішення справ про транскордонну 

неспроможність. 
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      Проаналізувавши формули прикріплення, які визначають особистий закон 

юридичної особи, на предмет доцільності обрання одного з них в якості підстави 

визначення міжнародної підсудності щодо порушення основного провадження у 

справі про транскордонну неспроможність, можна зробити висновок, що жоден з 

них не може у повній мірі встановити найбільш тісний зв’язок боржника з певним 

правопорядком, адже вони грунтуються лише на одному критерії віднайдення 

тісного зв’язку юридичної особи з певною державою. 

     Якщо підставою визначення міжнародної підсудності обирати місцезнаходження 

речі lex rei sitae  (активів боржника), то в умовах здійснення міжнародної торгівлі та 

діяльності транснаціональних корпорацій, такий критерій тільки сприятиме 

відкриттю множинних проваджень у справі про неспроможність з іноземним 

елементом, а тому є слабким. 

     Попри існування різних теорій, які визначають особистий закон юридичних осіб, 

а тому і локалізацію їх у просторі, теорія транскордонної неспроможності також має 

в своєму арсеналі критерії локалізації юридичних осіб у просторі; частина з них 

співпадає з критеріями особистого статуту юридичних осіб, інша частина – 

пропонує новий підхід до локалізації компаній, який характерний саме для 

правового регулювання транскордонної неспроможності [16]. Як показує судова 

практика розвинутих держав світу, для визначення міжнародної підсудності щодо 

порушеня основного провадження має застосовуватися кумулятивний критерій, 

який би всебічно враховував множинність ознак для встановлення найбільш тісного 

зв’язку боржника з певною державою.  

     Враховуючи, що саме правова категорія «центр основних інтересів боржника» 

має достатньо позитивну судову практику застосування цієї правової категорії при 

розв’язанні справ про транскордонну неспроможність в ЄС (що дозволяє 

стверджувати про реалізований варіант підстави міжнародної підсудності для 

порушення основного провадження у справі про транскордонну неспроможність), 

«перейняття» практики застосування «центру основних інтересів боржника» 

вбачається найбільш логічним та правильним для встановлення реального зв’язку 
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боржника з відповідним правопорядком з метою порушення універсального 

основного провадження у справі про неспроможність з іноземним елементом.  

     При набутті Україною повноправного членства в ЄС, ця правова категорія 

автоматично буде прямо застосовуватися в якості підстави для міжнародної 

підсудності щодо порушення основного провадженя у справі про транскордонну 

неспроможність. Наразі, автором даної роботи обгрунтовується необхідність 

слідувати сучасним тенденціям регулювання справ про транскордонну 

неспроможність та запровадити у національне законодавство правову категорію 

«центр основних інтересів боржника» в якості підстави для міжнародної виключної 

підсудності судам України справ про банкрутство з іноземним елементом, якщо 

«центр основних інтересів боржника» знаходитиметься на території України, щоб 

дати можливість реалізувати принцип модифікованої універсальності на практиці.  
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2.2. Правова категорія «центр основних інтересів боржника» як критерій для 

визначення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність  

     Цей підрозділ дисертаційного дослідження дасть відповідь на запитання, чи 

доцільно використовувати правову категорію «центр основних інтересів боржника» 

у вітчизняному законодавстві в якості критерію для визначення основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, а також, як на практиці 

реалізувати принцип модифікованої універсальності через процедуру визнання 

іноземного провадження. 

     Для цілей Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. правова категорія «центр 

основних інтересів боржника» грає роль визначального критерію, за допомогою 

якого іноземному провадженню «присуджується» статус основного за результатом 

проходження процедури визнання іноземного провадження на території іншої 

держави [76]. Зокрема, «іноземне провадження визнається в якості основного 

іноземного провадження, якщо воно здійснюється у державі, в якій знаходиться 

«центр основних інтересів боржника» (ч. 2 (а) ст. 17 Типового Закону ЮНСІТРАЛ 

1997 р.). Процедура визнання іноземного провадження є «містком», за допомогою 

якого є можливим здійснювати співробітництво з судами і керуючими інших держав 

та отримувати судову допомогу. Більш того, через процедуру визнання керуючий 

іноземного провадження фактично «допускається» до здійснення ним своїх функцій 

на територію іншої держави [77].  

     У державах, які належним чином імплементували норми Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. до свого національного законодавстава, що сьогодні становить 

21 державу та 22 юрисдикції [78], правова категорія «центр основних інтересів 

боржника» є саме тим визначальним критерієм, за допомогою якого місцевий суд 

кваліфікує іноземне провадження в якості основного в рамках процедури визнання 

іноземного провадження. Успішна практика застосування «центру основних 
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інтересів боржника» при вирішенні питання щодо визнання чи невизнання 

іноземного провадження існує в США та Канаді, де справи про транскордонну 

неспроможність досить поширені. 

     Для ілюстрації ефективного регулювання відносин неспроможності з іноземним 

елементом через процедуру визнання іноземного провадження пропонується 

розглянути справу Лайтсквеад ЛП (Lightsquared LP), яка у 2012 р. розглядалася 

Вищим судом Онтаріо [79]. Суть справи полягає у тому, що керуючий іноземного 

провадження звернувся до канадського суду з приводу визнання рішення 

американського суду про порушення провадження у справі про банкрутство 

стосовно боржників, що входили до однієї групи (зокрема, серед іншого, стосовно 

канадських дочірніх підприємств) в якості основного. Хоча деякі компанії, які 

«підпали» під процедуру добровільної реорганізації, затвердженої американським 

судом щодо усієї групи компаній, були зареєстровані у Канаді (три з них), 

американський суд «поширив» на них свою компетенцію на підставі встановлення, 

що «центр основних інтересів» кожної канадської компанії [виділено автором] 

знаходився на території США. Суд Онтаріо перевірив підстави для визнання 

іноземного провадження, а саме: а) провадження є дійсно іноземним; б) призначено 

керуючого іноземного провадження; в) впевнившись, на підставі доказів, наданих 

керуючим іноземного провадження, що «центр основних інтересів боржника» 

дійсно знаходиться не у місці реєстрації компаній, а у місці, яке: 1) було очевидно 

для кредиторів; 2) де здійснювалися основні операції та знаходилися більшість 

активів; 3) де знаходився центральний орган управління боржника. В результаті, суд 

Онтаріо визнав провадження, яке було порушено американським судом щодо групи 

компаній, серед іншого, канадських компаній, в якості основного іноземного 

провадження, та надав належну судову допомогу шляхом введення мораторію на 

задоволення вимог місцевих кредиторів тощо [79]. 

     Вищезазначене рішення є яскравим прикладом того, коли суди різних держав 

ефективно співпрацюють та не створюють перешкод до визнання іноземного 

провадження, незважаючи на те, що справа про транскордонну неспроможність 
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стосувалася «власних» боржників, які були «включені» до процедури реорганізації 

згідно з рішенням іноземного суду. Це підтверджує важливість вироблення єдиних 

стандартів – критеріїв для того, щоб не було невідповідностей у законодавстві 

різних держав, а суди на практиці могли легко та швидко вирішувати питання щодо 

визнання іноземного провадження у справі про транскордонну неспроможність. 

     В Україні, яка у 2011 р. зробила спробу впровадити норми з Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р., правова категорія «центр основних інтересів боржника» не 

знайшла свого належного місця. Так, у новій редакції Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

використовується інший критерій для визначення основного провадження. 

Український законодавець замість «центру основних інтересів боржника» 

використав критерій створення боржника та здійснення ним діяльності на певній 

території в якості визначального. Використання іншого, ніж «центр основних 

інтересів боржника» критерію для визначення провадження в якості основного, 

породжуватиме проблему, коли український суд не зможе визнати іноземне 

провадження в якості основного, якщо іноземним судом буде встановлено, що 

«центр основних інтересів» українського боржника знаходиться на території 

іноземної держави, аніж у місці реєстрації боржника (тобто в Україні). 

     Для України, ситуації, які вимагатимуть проходження процедури визнання 

іноземного провадження на території іншої держави (і навпаки) з метою отримання 

судової допомоги та допуску керуючого іноземного провадження до здійснення ним 

своїх функцій на території іншої держави, можуть бути змодельовані наступним 

чином: 

1. Основне провадження відкривається українським судом стосовно 

українського боржника, який має активи за кордоном (українська юридична 

особа: філія / представництво за кордоном); 

2. Основне провадження відкривається українським судом стосовно іноземного 

боржника (українська материнська компанія:іноземне дочірнє підприємство); 
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3. Основне провадження відкривається іноземним судом стосовно українського 

боржника (іноземна материнська компанія: українське дочірнє підприємство); 

4. Основне провадження відкривається іноземним судом стосовно іноземної 

юридичної особи, яка має активи на території України (іноземна юридична 

особа: філія/представництво іноземної юридичної особи в Україні). 

    Відповідно:  

1) українському суду необхідно буде винести рішення (ухвалу), що ним відкрито 

основне проваження за місцезнаходженням «центру основних інтересів 

боржника», для цілей подачі заяви українським керуючим до суду іноземної 

держави про визнання провадження, яке було порушено українським судом, в 

якості «основного іноземного провадження» з метою отримання належної 

судової допомоги з боку держави, де знаходяться активи українського 

боржника та «легалізації» повноважень українського керуючого на території 

іноземної держави; 

2) український суд має обґрунтувати свою компетенцію щодо «поширення» своєї 

компетенції стосовно іноземної юридичної особи та постановити, на підставі 

чого вона ґрунтується, щоб були підстави запитувати іноземний суд про 

визнання такого провадження в якості основного. У такому випадку, можливі 

два варіати розвитку дій: а) або іноземний суд визнає українське провадження 

в якості основного, хоч і порушено воно відносно боржника, який 

зареєстрований на території держави, в якій запитується визнання, без 

подальшого відкриття там місцевого (неосновного) провадження у справі про 

транскордонну неспроможність; б) або іноземний суд визнає українське 

основне провадження з подальшим відкриттям місцевого (неосновного) 

провадження у справі про неспроможність на підставі «підприємства» 

боржника (тобто за місцезнаходженням зареєстрованого офісу боржника) або 

в силу того, що місцеві кредитори або український керуючий про це 

клопотатимуть; 
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3) українському суду буде необхідно визнати іноземне провадження в якості 

основного (навіть якщо воно порушено стосовно українського боржника) на 

підставі того, що «центр основних інтересів» українського боржника 

знаходиться у державі, де знаходиться материнська компанія українського 

дочірнього підприємства. Аналогічні можливі ситуації: а) український суд 

визнає іноземне провадження, без подальшого відкриття місцевого 

(неосновного) провадження; або б) український суд порушить місцеве 

(неосновне) провадження за місцезнаходженням «підприємства» боржника – 

у місці реєстрації дочірнього підприємства за клопотанням місцевих 

кредиторів або керуючого іноземного провадження; 

4) іноземний суд буде запитувати український суд про визнання основного 

іноземного провадження, яке порушено стосовно «власного» іноземного 

боржника, але який має активи на території України з метою отримання 

судової допомоги від українського суду для захисту активів від 

«розпорошення» з боку українських кредиторів. 

     У будь-якому із вищезмодельованих ситуацій видно, що у справах про 

транскордонну неспроможність так чи інакше виникає питання визначення та 

визнання (іноземного) провадження в якості основного. Це підтверджує 

необхідність встановлення уніфікованих критеріїв для визначення основного 

провадження для цілей сприяння правильному і швидкому процесу визнання 

(іноземного) провадження, що на практиці уможливить реалізацію принципу 

модифікованої універсальності. Тому вбачається доцільним замінити критерій, 

закріплений у новій редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом», який прив’язується до місця створення 

(реєстрації) боржника, на правову категорію «центр основних інтересів боржника» в 

якості критерію для визначення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність . 

     Оскільки принцип модифікованої  універсальності передбачає існування одного 

основного провадження [виділено автором] у справі про транскордонну 
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неспроможність, яке відкривається у місцезнаходженні «центру основних інтересів 

боржника», виникає наступне питання: яким чином забезпечити таку 

«універсальність» основного провадження для реалізації принципу модифікованої 

універсальності? Серед науковців існує дискусія щодо того, яким чином це 

забезпечити. Деякі вчені при тлумаченні Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. 

розглядають його як модель, яка засновується на принципі територіальності, 

вважаючи, що при розгляді справи про визнання іноземного провадження, має 

відкриватися повноцінна справа про банкрутство на території такої держави, в 

рамках якої вирішуватиметься питання про визнання іноземного провадження. Інші 

вчені, як і автор дослідження, схильні розглядати Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 

р. скоріше як модель, яка заснована на принципі модифікованої універсальності і не 

обов’язково передбачає необхідність у відкритті повноцінної справи про 

банкрутство на території держави, де запитується визнання іноземного провадження 

у справі про транскордонну неспроможність. 

     Прикладом підходу, який зокрема розділяє автор даної роботи, є право США. 

Так, «Конгрес США відхилив застосування принципу територіальності (тобто 

відкриття повноцінних справ про банкрутство, де є «присутність» боржника) на 

користь сприяння веденню одного основного провадження» та надання 

максимальної допомоги іноземному суду, який порушив основне провадження у 

справі про транскордонну неспроможність [80]. Зокрема, у 2005 р. в США було 

рецепійовано норми з Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. і передбачено 

відсутність необхідності у порушенні повноцінної справи про банкрутство з 

іноземним елементом на території держави, де запитується визнання іноземного 

провадження, якщо боржник не бажатиме відкривати паралельну повноцінну 

пленарну справу про банкрутство [81]. Як наслідок, сьогодні в США передбачається 

можливість відкриття «допоміжної» (ancillary proceeding) справи про визнання 

іноземного провадження для сприяння веденню основного іноземного провадження. 

Вбачалося, що на практиці саме такий підхід буде проявом реалізації принципу 

універсальності, на якому, на думку вченого Р. Вестбрука, заснований Типовий 
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Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. Такі «допоміжні» справи про визнання іноземного 

провадження вважаються більш ефективними та менш витратною альтернативою 

повноцінній справі про банкрутство у США (не потребується призначення 

керуючого, як у повноцінній справі про банкрутство тощо.) [82]. 

     Схожий підхід до введення нової категорії справ, підвідомчих судам, які 

розглядають справи про банкрутство з іноземним елементом, можна знайти 

подекуди у законопроекті Російської Федерації (далі - «РФ») [83]. Передбачається 

можливість відкриття «справи про визнання іноземного провадження», в рамках 

якої було б можливо визнати іноземне провадження, повноваження керуючого 

іноземного провадження, щоб допустити його до виконання своїх функцій на 

територію держави, яка визнає іноземне провадження, а також з метою надання 

судової допомоги та здійснення співпраці між судами різних держав. Зокрема, 

«судове засідання з розгляду справи про визнання акту іноземного суду у справі про 

банкрутство [виділено автором] проводиться не пізніше тридцяти днів з дати 

прийняття до розгляду заяви про визнання акту іноземного суду у справі про 

банкрутство» (абз. 2 ч. 1 ст. 11 законопроекту РФ «Про транскордонну 

неспроможність (банкрутство») [83]. 

     Враховуючи вищезазначене, на думку автора, вбачається доцільність у введенні 

до Господарського процесуального кодексу України нової категорії справ, 

підвідомчих господарським судам – справ про визнання іноземного провадження. 

     Порушити повноцінне (неосновне) провадження у справі про транскордонну 

неспроможність на території держави, відмінній від тієї, де порушено основне 

провадження, вбачається можливим лише у випадках, коли на те будуть об’єктивні 

підстави та необхідність у цьому. Зокрема, такою підставою є наявність 

«підприємства» боржника і бажання місцевих кредиторів захистити свої інтереси в 

рамках місцевого провадження. Визначення «підприємства» надається як у 

Типовому Законі ЮНСІТРАЛ 1997 р., так і у Регламетні Ради (ЄС) 1346/2000, та 

передбачає, що ним є місце, з якого здійснюється економіча діяльність на постійній 

основні, із залученням людських ресурсів, товарів та послуг.  
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     Іншою підставою для порушення неосновного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність на території держави, іншій, ніж де знаходиться 

«центр основних інтересів боржника», є подача заяви з боку керуючого іноземного 

провадження, призначеним для ведення основного провадження, якщо він 

вважатиме, що відкриття неосновного провадження сприятиме кращому та більш 

ефективному вирішенню справи про транскордонну неспроможність – наприклад, 

коли значна кількість активів (майна) боржника знаходиться на території держави, 

відмінній від тієї, де було порушено основне провадження, і вбачається складність у 

його координації та реалізації без відкриття неосновного провадження на території 

держави, де знаходиться таке майно боржника. 

     У результаті проведеного дослідження, можливо зробити наступні висновки:  

а) для реалізації принципу модифікованої універсальності на практиці необхідно 

максимально наближувати законодавство різних держав у сфері регулювання 

відносин транскордонної неспроможності – зокрема, шляхом уніфікацї та 

становлення єдиних стандартів; б) правова категорія «центр основних інтересів 

боржника» має бути єдиним критерієм для визначення основного провадження у 

справі про транскордонну неспроможність, а не замінюватися іншими термінами, як 

наприклад, з прив’язкою до місця створення (реєстрації) боржника; в) встановивши 

важливість здійснення одного основного провадження та необхідність надання 

судової допомоги з боку інших держав для сприяння веденню основного 

провадження, доведено доцільність перейняття досвіду держав, які на практиці 

ефективно регулюють відносини неспроможності з іноземним елементом 

(наприклад, США), та запровадити в національне законодавство нову категорію 

справ – справ про визнання іноземного провадження – замість порушення 

паралельної повноцінної справи про банкрутство для розгляду питання про 

визнання іноземного провадження та надання судової допомоги і сприяння. 
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5.  

2.3. Встановлення належного моменту у часі для визначення та оцінки 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» та його вплив на 

визнання основного провадження на території інших держав 

     Встановлення належного моменту у часі для визначення та оцінки 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» має важливе значення для 

обох моделей правового регулювання відносин неспроможності з іноземним 

елементом. Для моделі, заснованої на основі Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, 

визначення місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» є необхідним 

на етапі відкриття основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність. Для моделі регулювання відносин неспроможності на основі 

Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. здійснення оцінки місцезнаходження «центру 

основних інтересів боржника» має суттєве значення для процедури визнання 

іноземного провадження, зокрема для «присудження» йому статусу основного 

іноземного провадження. 

     Оскільки обидві моделі правового регулювання транскордонної неспроможності 

передбачають використання правової категорії «центр основних інтересів 

боржника» на різних етапах, то виникає низка спірних питань, пов’язаних з 

належним моментом у часі для встановлення та оцінки місцезнаходження «центру 

основних інтересів боржника» на практиці.   

     З однієї сторони, для моделі, заснованої на основі Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000, виникає питання, на який момент у часі і протягом якого періоду «центр 

основних інтересів боржника» має існувати на певній території для того, щоб були 

підстави для відкриття основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, з урахуванням можливої «мобільності» «центру основних інтересів 

боржника». 

     З іншої сторони, для моделі, заснованої на основі Типового Закону ЮНСІТРАЛ 

1997 р., де є необхідність у проходженні процедури визнання іноземного 
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провадження на території іншої держави, виникають наступні питання: а) чи 

повинен «центр основних інтересів боржника» продовжувати знаходитись на 

території держави, яка відкрила основне провадження у справі про транскордонну 

неспроможність на момент подачі заяви про визнання іноземного основного 

провадження до суду іншої держави і прийняття ним рішення з цього приводу;  

б) чи компетентний суд держави, в якій запитується визнання іноземного 

провадження, здійснювати власну оцінку місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» (тобто переглядати рішення іноземного суду з юрисдикційних 

питань) при вирішенні питання про визнання іноземного провадження?  

     Проблематику встановлення належного моменту у часі для визначення та оцінки 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника», на думку автора, було 

закладено у преамбулі Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, яка передбачає можливість 

«мобільності» (forum shopping), тобто цілеспрямованого вибору суду шляхом 

переміщення «центру основних інтересів боржника» з однієї держави до іншої, як 

одна із свобод, передбачених правом ЄС [84]. У зв’язку з цим, у наукових колах 

досить тривалий час існували дебати з приводу того, на який момент у часі «центр 

основних інтересів боржника» повинен знаходитися на певній території для того, 

щоб суд певної держави мав компетенцію порушити основне провадження у справі 

про транскордонну неспроможність. Деякі стверджували, що «центр основних 

інтересів боржника» повинен знаходитися на певній території лише на момент 

подачі заяви про відкриття провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, а вже на момент прийняття рішення (ухвали) з цього питання він 

може бути переміщений до іншої держави – і це відповідає принципу свободи 

заснування, що діє в ЄС; інші вважали, що «центр основних інтересів боржника», 

навпаки, повинен знаходитися на певній території як на момент подачі заяви, так і 

на момент прийняття рішення щодо відкриття основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність. 

     Такі дебати були вкрай поширеними з огляду на існуюче на той час право Англії, 

в якому не існувало визначення «відкриття провадження». Тому дана стадія процесу 
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тримала відлік від дати подачі заяви про призначення тимчасового керуючого, із 

застосуванням принципу «ретроспективності», який відсилав до моменту подачі 

заяви як дати відліку порушення провадження, якщо не було підстав припинити 

розгляд справи [85]. 

     Рання судова практика демонструє підхід, який діяв до внесення змін у 

законодавство певних держав у зв’язку із набранням чинності Регламентом Ради 

(ЄС) 1346/2000. Наприклад, у справі Re Staubitz-Schreiber Суд ЄС постановив, що 

належним моментом для визначення місцезнаходження «центру основних інтересів 

боржника» є дата подачі заяви про відкриття провадження у справі про 

транскордонну неспроможність [17; с. 169-197]. Протилежну думку висловив  

П. Бромфільд, де у справі Shierson v Vlieland-Boddy суд першої інстанції постановив, 

що місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» має визначатися та 

знаходитися на відповідній території на дату, коли виноситься рішення про 

відкриття провадження у справі про транскордонну неспроможність, а не раніше, як 

наприклад, на дату подачі заяви [86; с. 6]. Але апеляційний суд відмінив рішення 

суду першої інстанції, постановивши, що «центр основних інтересів боржника» має 

визначатися та знаходитися на території держави на момент, коли до суду 

звертаються із заявою про відкриття провадження – це зазвичай дата слухання заяви 

[86; с. 6–7]. Вважалося, що підгрунттям такого рішення було бажання суду 

уникнути ситуацій з ‘forum shopping’. Тому вбачалося, що якщо визнавати момент 

подачі заяви про порушення провадження релевантним моментом для визначення, 

де знаходиться «центр основних інтересів боржника», тоді будь-які спроби 

перемістити його до іншої держави після цього моменту будуть недійсними. 

     Незважаючи на більш ранній підхід до встановлення, на який момент у часі 

«центр основних інтересів боржника» має знаходитись на території певної держави з 

метою порушення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, сьогодні просліджується певна єдність у поглядах. Так, для цілей 

Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 датою (моментом) для визначення міжнародної 

підсудності щодо відкриття основного провадження за місцезнаходженням «центру 
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основних інтересів боржника» є момент у часі, коли суд приймає рішення про 

відкриття основного провадження у справі про транскордонну неспроможність  

[87; с. 4], а не дата подачі заяви про порушення провадження у справі про 

транскордонну неспроможність [88]. Тобто загальний підхід щодо того, на який 

момент у часі «центр основних інтересів боржника» повинен знаходитися на 

відповідній території, щоб суд міг порушити основне провадження, зводиться до 

моменту вирішення питання про відкриття провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, а не більш раннього періоду у часі. 

     Іншим важливим питанням, яке пов’язане із визначенням, на який момент у часі 

«центр основних інтересів боржника» має знаходитись на території певної держави з 

метою порушення основного провадження, є питання щодо періоду часу, який може 

враховуватися при оцінці місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» 

на відповідній території. Судова практика також неоднозначна у даному питанні 

[90]. Деякі практики вважають за доцільне аналізувати всю історію існування 

боржника для встановлення об’єктивного місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» [89], інші – враховувати останні три роки (зокрема, у 

законопроекті Російської Федерації) [83] або останні три місяці існування боржника 

(зокрема, в ЄС) [91], а деякі взагалі стверджують про необхідність оцінки поточної 

ситуації, без погляду у далеке минуле (в США) [92] . 

     Встановлення належного моменту у часі для визначення та оцінки 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника», як було показано вище, 

має важливе значення і для моделі правового регулювання транскордонної 

неспроможності, заснованої на основі Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р.  

     Зокрема, виникають два питання: 1) чи має «центр основних інтересів боржника» 

на момент вирішення питання про визнання іноземного провадження продовжувати 

знаходитися на території держави, яка претендує бути державою порушення 

основного провадження? (тобто чи достатньо, щоб «центр основних інтересів 

боржника» знаходився на певній території на момент відкриття основного 

провадження, а вже на момент визнання іноземного провадження у справі про 
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транскордонну неспроможність був переміщений на територію іншої держави);  

2) суд якої держави все ж таки компетентний вирішувати і оцінювати 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника»: суд держави, який 

порушує провадження чи суд держави, на території якої запитується визнання 

іноземного провадження? 

     Більшість питань, які виникають з приводу встановлення належного моменту у 

часі та компетентного органу щодо визначення та оцінки місцезнаходження «центру 

основних інтересів боржника», породжені не тільки існуванням двох моделей 

правового регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом, а й 

поширеним в ЄС принципом свободи заснування, що дозволяє «мобільність» 

підприємств, а отже переміщувати «центр основних інтересів боржника» без будь-

яких на те обмежень, якщо відповідне законодавство держави це дозволяє. Тому на 

практиці в ЄС часто виникають ситуації, коли «центр основних інтересів боржника» 

переміщується як до моменту відкриття провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, так і у період між відкриттям провадження та прийняттям рішення 

про визнання / невизнання іноземного провадження на території іншої держави.  

     Проблема встановлення релевантного моменту для визначення та знаходження 

«центру основних інтересів боржника» поглиблюється через поточне 

формулювання, передбачене у Типовому Законі ЮНСІТРАЛ 1997 р.: ч. 2 ст. 17 

Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. передбачає, що іноземне провадження 

визнається в якості основного іноземного провадження, якщо воно здійснюється у 

державі, в якій знаходиться (а не знаходився) [виділено автором] «центр основних 

інтересів боржника». Використання теперішнього часу, а не минулого, у 

формулюванні положення про знаходження «центру основних інтересів боржника» 

для цілей визнання іноземного провадження в якості основного не дає однозначної 

відповіді на питання – чи повинен «центр основних інтересів боржника» 

продовжувати знаходитись на території держави, суд якої порушив основне 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, на момент прийняття 

рішення про визнання іноземного провадження; і чи буде незнаходження «центру 
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основних інтересів боржника» на відповідній території на момент прийняття 

рішення про визнання іноземного провадження підставою для відмови у визнанні 

іноземного провадження в якості основного. 

     У справі Morning Mist Holdings Ltd. v. Krys (In re Fairfield Sentry Ltd.) (квітень 

2013 р.) апеляційний суд США постановив, що «центр основних інтересів 

боржника» повинен знаходитися на території певної держави, яка відкрила 

провадження для того, щоб було можливим його визнати в якості основного 

іноземного провадження [93]. Адже відповідним моментом для визначення та 

оцінки місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» для цілей визнання 

відповідного іноземного провадження американський суд визначив момент подачі 

заяви про визнання іноземного провадження згідно із частиною 15 Кодексу США 

про банкрутство (далі – «Частина 15») [93]. Суд США стверджував, що саме момент 

подачі заяви про визнання іноземного провадження є релевантним часом 

(моментом) для визначення, де знаходиться «центр основних інтересів боржника», а 

не момент відкриття іноземного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність [94]. Судом було звернено увагу на теперішній час, посилаючись на 

положення Частини 15 про визнання іноземного провадження, а вони, як відомо, 

«калькують» положення Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р.     

     На думку автора, такий американський підхід до визначення належного моменту 

та компетентного органу для встановлення та оцінки місцезнаходження «центру 

основних інтересів боржника» мав би шанси на існування, якби не надане Робочою 

Групою V ЮНСІТРАЛ у 2013 році роз’яснення з приводу даного питання. Так, у 

Нотатках Секретаріату ЮНСІТРАЛ (далі – «Нотатки Секретаріату») 

передбачається, що «теперішній час у ст. 17 Типового Закону ЮНСІТРАЛ  

1997 р. не дає відповіді на питання визначення правильного моменту для 

встановлення місцезнаходження «центру основних інтересів боржника», а отже, 

моменту, на який «центр основних інетерсів боржника» повинен існувати на 

території держави, яка відкрила провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, а радше встановлює вимогу, щоб іноземне провадження було 
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поточним на момент прийняття рішення (ухвали) про визнання чи невизнання 

іноземного провадження». Іншими, словами, якщо буде встановлено, що відповідне 

іноземне провадження вже не існує (було закрито) на момент подачі заяви про 

визнання іноземного провадження, таке провадження не підлягатиме визнанню 

згідно із Типовим Законом ЮНСІТРАЛ 1997 р. [94; с. 24].  

     Більш того, Нотатки Секретаріату уточнюють, що саме дата порушення 

провадження у справі про транскордонну неспроможність є вирішальним моментом 

при встановленні місцезнаходження «центру основних інтересів боржника»  

[95; п. 128 С]. Як роз’яснюється у п. 37 С Нотаток Cекретаріату «основне 

провадження – це провадження, яке здійснюється у місцезнаходженні «центру 

основних інтересів боржника» на дату початку іноземного провадження» [виділено 

автором], тобто «центр основних інтересів боржника» має знаходитися на певній 

території на момент відкриття, а не обов’язково на момент визнання іноземного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність. Таким чином, суд, який 

розглядає заяву про визнання іноземного провадження у відповідності до Типового 

Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р., повинен визначити, чи здійснюється іноземне 

провадження у справі про транскордонну неспроможність у місці, яке було 

«центром основних інтересів боржника» на дату порушення іноземного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність [95; с. 26]. 

     Отже, можна дійти висновку, що релевантним моментом для визначення та 

оцінки місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» є момент у часі, 

коли приймається рішення про порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність. При цьому важливо, щоб «центр основних інтересів 

боржника» на момент прийняття рішення про відкриття провадження знаходився на 

території відповідної держави. 

     Наступним суттєвим питанням, яке розглядається у розрізі встановлення 

належного моменту для визначення та оцінки місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» – чи має суд, до якого звернено клопотання про визнання 

іноземного провадження, здійснювати власну оцінку місцезнаходження «центру 
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основних інтересів боржника», тобто переглядати рішення іноземного суду з 

юрисдикційного питання? 

     Деякі вчені схильні вважати, що процедура визнання іноземного провадження є 

вкрай важливою, адже в рамках даної процедури вирішується питання статусу 

іноземного провадження [22]. Інші вчені, і автор включно, процедуру визнання 

іноземного провадження схильні розглядати більше як формальний процес, за 

допопомогою якого керуючий іноземного провадження «легалізує» свої 

повноваження для цілей їх реалізації на території іншої держави, а також за 

допомогою якого видається можливим здійснювати співпрацю з іноземним судом.  

     Згідно з Нотатками Робочої групи V Секретаріату Комісії ООН з права 

міжнародної торгівлі від квітня 2013 р. метою Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р., 

серед іншого, є спрощення процедури визнання іноземного провадження, що 

відповідає необхідним вимогам [95; с. 9], а саме: колективність провадження, 

ліквідаційна чи реорганізаційна спрямованість, здійснення процедур під наглядом 

суду. Так, передбачається, що суд повинен визнати відповідне провадження без 

усіляких додаткових вимог, за винятком випадку, коли це явно суперечатиме 

публічному порядку держави, на території якої запитується визнання іноземного 

провадження [96].  

     Як показує право ЄС, публічний порядок як підстава для відмови у визнанні 

іноземного провадження, повинен тлумачитися вкрай вузько, що має зводити 

ситуації щодо відмови у визнанні іноземного провадження до мінімуму. Оскільки 

інших підстав для відмови у визнанні іноземного провадження Типовим Законом 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. не передбачено, можна стверджувати, що суд, який розглядає 

заяву про визнання основного іноземного провадження, має визнати іноземне 

провадження без додаткових вимог, а тому в принципі не має переглядати рішення 

іноземного суду з юрисдикційних питань, а має формально здійснити оцінку на 

предмет вищезазначених вимог. Це відповідатиме меті Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. щодо спрощення процедури визнання та підходу, 

передбаченого у Регламенті Ради (ЄС) 1346/2000, де суд, який відкриває 
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провадження на підставі «центру основних інтересів боржника», має встановити 

свою компетенцію щодо порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність, і таке рішення має автоматично визнаватися на 

території інших держав – членів ЄС, крім Данії. 

     При цьому, існує думка, що при наявності доказів переміщення «центру 

основних інтересів боржника» (‘forum shopping’) безпосередньо перед відкриттям 

іноземного провадження важливо, щоб суд, до якого подано заяву про визнання 

іноземного провадження, при винесенні рішення, детально вивчив фактори і брав до 

уваги широке коло обставин, які стосуються місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» [95; с. 27].  

      Виникає питання, чи будуть такі дії щодо «перевірки» фактичних обставин, які 

стали підставою для відкриття основного іноземного провадження, правомірними? 

Судова практика з цього питання неоднозначна. Інколи, наприклад, в США суди 

вважають себе компенетними здійснювати таку «перевірку» при вирішенні питання 

про визнання іноземного провадження [97]. Але більшість спеціалістів у сфері 

транскордонної неспроможності, включаючи розробників Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р., схильні до протилежної думки. Аргументом слугує те, що 

рішення про відкриття провадження має поважатися судами іноземних держав та не 

має підлягати перегляду по суті.       

     Відповідно, постає питання, чи повинна процедура визнання іноземного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність бути лише формально 

засвідчувальною?  

     Аналіз норм Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. дає підстави стверджувати, що 

в ньому відсутні положення, які б передбачали обов’язок суду, який розглядає заяву 

про визнання іноземного провадження, розглядати питання щодо того, чи була 

дотримана відповідна процедура для відкриття іноземного провадження згідно із 

правом, яке підлягало застосуванню. Тому при винесенні рішення про визнання 

іноземного провадження свобода розгляду судом питання про визнання 
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провадження обмежена попередніми умовами юрисдикційного характеру, які 

встановлені у рішенні про відкриття провадження у справі про транскордонну 

неспроможність. Адже заява про визнання іноземного провадження може бути 

надана у будь-який момент після відкриття провадження у праві про транскордонну 

неспроможність; у деяких випадках вона може подаватися через кілька років після 

відкриття провадження [97]. Таким чином, суд, який розглядає питання про 

визнання іноземного провадження згідно із Типовим Законом ЮНСІТРАЛ 1997 р., 

повинен визначити, чи продовжує здійснюватися іноземне провадження, щодо якого 

запитується визнання, у місці, яке було «центром основних інтересів боржника» на 

момент відкриття провадження [97]. Іншими словами, можна стверджувати, що 

питання щодо правильності встановлення місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» фактично не має підніматися судом, який розглядає питання 

про визнання іноземного провадження, адже його свобода розгляду обмежена 

попередніми умовами юрисдикційного характеру, які встановлені у рішенні про 

відкриття провадження у справі про транскордонну неспроможність, а тому суд, 

який розглядає справу про визнання іноземного провадження, скоріше, впевнюється 

у тому, щоб іноземне провадження, щодо якого запитується визнання, було 

поточним (тобто воно продовжувало здійснюватися у місці, яке було «центром 

основних інтересів боржника» на момент відкриття провадження). 

     На підтримку тези про те, що суд, який розглядає питання про визнання 

іноземного провадження, не повинен «переглядати» його по суті і не ставити під 

питання компетенцію іноземного суду, а лише має формально впевнитись в ній, 

слугує Регламент Ради (ЄС) 1346/2000. Останній передбачає, що як тільки буде 

встановлена міжнародна підсудність суду певної держави щодо порушення 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність на підставі 

існування на території «центру основних інтересів боржника», таке провадження та 

його наслідки повинні на підставі взаємної довіри автоматично визнаватися на 

території усіх держав – членів ЄС без проходження будь-якої формальної процедури 

визнання [97; с. 26]. Лише якщо заінтересована особа не погоджується з 
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компетенцією певного суду, який відкрив основне провадження, вона повинна 

оскаржити це засобами, передбаченими у законодавстві держави, яка порушила 

основне провадження. Таким чином, оспорювати компетенцію суду щодо 

відкриття основного провадження мають не суд, а заінтересовані особи [виділено 

автором] Більш того апеляцію на ухвалу щодо порушення основного провадження 

необхідно подавати не до суду, де запитується визнання іноземного провадження, а 

до суду держави, де було відкрито основне провадження у справі про транскордонну 

неспроможність [97]. 

       Таким чином, вважаємо, що проблематика визнання іноземного провадження на 

території іншої держави зводиться більше до формально засвідчувальної функції 

суду, який розглядає заяву про визнання іноземного провадження на своїй території 

та впевнюється у тому, щоб воно було порушено у державі, де знаходився «центр 

основних інтересів боржника» на момент прийняття рішення про відкриття 

основного іноземного провадження та перевіряє «поточність» такого провадження 

для цілей надання визнання іноземного провадження згідно з Типовим Законом 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. 
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2.4 . Співвідношення lex societatis та lex fori concursus у справах про 

транскордонну неспроможність 

     Даний підрозділ дисертаційної роботи має на меті розкрити специфіку права, що 

застосовується до регулювання відносин неспроможності, ускладнених іноземним 

елементом, та надати відповідь на запитання про те, чи необхідно досягти 

співпадіння права, яке застосовується до юридичної особи в силу дії lex societatis, та 

права банкрутства lex fori concursus для цілей регулювання відносин 

неспроможності з іноземним елементом. 

     Як було встановлено у попередніх підрозділах дисертаційної роботи, згідно з 

Регламентом Ради (ЄС) 1346/2000, правова категорія «центр основних інтересів 

боржника» визначає міжнародну підсудність щодо порушеня основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність. При цьому, право, що 

підлягає застосуванню, визначається на підставі колізійної прив’язки lex fori 

concursus, яка вказує на державу порушення провадження у справі про 

транскордонну неспроможність. Іншими словами, від встановлення міжнародної 

підсудності залежить матеріальне право, яке застосовуватиметься до усього 

комплексу відносин неспроможності, крім певних винятків. Тобто вибір суду не 

просто впливатиме на вибір колізійного права, а безпосередньо вказуватиме на 

матеріальне право, яке підлягає застосуванню. Такий випадок є не досить 

класичним, коли, як зазначають фахівці з міжнародного приватного права за 

загальним правилом визначення міжнародної підсудності має велике практичне 

значення для осіб, які беруть участь у справі, тому що вибір суду безпосередньо 

впливає, по-перше, на процесуальний порядок розгляду справи і, по-друге, на вибір 

колізійного та матеріального права, яке суд застосовуватиме при вирішенні справи 

по суті [98]. Але підстава визначення міжнародної підсудності для основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність за своєю природою 

суттєво відрізняється від інших критеріїв (підстав) визначення міжнародної 
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підсудності, які відомі праву, адже по суті, прямо детермінує матеріальне право, що 

підлягає застосуванню [16]. 

     Аналіз вищезазначеного дає підстави стверджувати, що правова категорія «центр 

основних інтересів боржника» є ключовою для розгляду справ про транскордонну 

неспроможність у праві ЄС, оскільки вона, по-перше, є підставою визначення 

міжнародної підсудності щодо порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність, а отже за її допомогою видається можливим 

віднайти найбільш тісний зв'язок боржника з певним правопорядком з метою 

визначення, суд якої саме держави має компетенцію порушити основне 

провадження, по-друге, детермінує одне (крім певних винятків) матеріальне право, 

що підлягає застосуванню до усього комплексу відносин неспроможності. 

Виконуючи подвійну роль у регулюванні відносин неспроможності з іноземним 

елементом, та враховуючи комплексний характер правової категорії «центр 

основних інтересів боржника», можна констатувати, що вона є якісно новою 

підставою визначення міжнародної підсудності, від якої залежить право, що 

підлягатиме застосуванню. 

     Вчений О. М. Бірюков стверджує, що колізійна прив’язка, яка визначає право, що 

застосовуватиметься до регулювання відносин неспроможності (lex fori concursus) 

встановлює «статут» транскордонного банкрутства, а саме: визначає суб’єктів 

банкрутства (осіб, стосовно яких можуть бути застосовані судові процедури 

банкрутства), ознаки (критерії) неспроможності, права та обов’язки сторін і 

учасників у справі про банкрутство, правовий статус керуючого, правовий режим 

конкурсного майна, правила проведення процедур банкрутства (їх початок, 

особливості здійснення, припинення, правові наслідки тощо) [10]. Оскільки в 

умовах реалізації принципу модифікованої універсальності в ЄС передбачається 

домінантна роль основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність з екстериторіальною дією права держави, де порушено основне 

провадження, зрозуміло, що це є рушійним чинником, який змушує зацікавлених 

сторін «боротися» за порушення основного провадження у справі про 
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транскордонну неспроможність з метою застосування «свого» законодавства, яке є 

передбачуваним та, можливо, найбільш сприятливим для певної сторони у справі. 

Так, «говорячи про вибір права, за яким буде порушена і розглянута справа про 

банкрутство, в якій присутній іноземний елемент, у більш широкому контексті, слід 

звернути увагу на те, що у разі неспроможності мова йде скоріше про вибір країни, в 

якій розглядатиметься така справа» [10; с. 75]. 

     Специфіка вирішення питання щодо права, яке підлягає застосуванню у справах 

про транскордонну неспроможність, полягає у тому, що воно визначається шляхом 

встановлення міжнародної підсудності та застосування колізійної прив’язки lex fori 

concursus, що не відповідає загальному правилу регулювання правовідносин, 

ускладнених іноземним елементом [99]. У класичному випадку право, що 

застосовується, не визначається міжнародною підсудністю, а тому воно може 

відрізнятися від права держави суду. Дійсно, право, що підлягає застосуванню у 

справах про транскордонну неспроможність, по великому рахунку, ставиться у 

залежність від держави порушення провадження шляхом застосування колізійної 

прив’язки lex fori concursus. У такому випадку просліджується співпадіння 

застосовуваного права і компетентного суду. Але це породжує проблему 

«перегонів» щодо порушення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність. Тому право, яке підлягає застосуванню, у даному випадку не 

завжди можна попередньо передбачити, як у випадку із особистим законом 

юридичної особи.       

     Таке співпадіння права, що застосовується, і компетентного суду зумовлюється 

правовою категорією «центр основних інтересів боржника». Як зазначає П. Вотелет, 

важливим аспектом неспроможності є те, що «центр основних інтересів боржника» 

визначає право, що підлягає застосуванню [100; с. 57–64]. Дана правова категорія 

визначає, суд якої держави компетентний порушити основне провадження у справі 

про транскордонну неспроможність та право, що буде застосовуватися до 

відповідних правовідносин. 
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     Таким чином, особистий закон юридичної особи з великою вірогідністю може 

відрізнятися від права, ящо підлягає застосуванню, при вирішенні справи про 

транскордонну неспроможність такої юридичної особи. Іншими словами, 

потенційно існує можливість неспівпадіння особистого закону юридичної особи, що 

фактично є корпоративним правом (право компаній), та банкрутного права 

(законодавства про неспроможність). Практично таку ситуацію можна змоделювати 

у випадку, коли буде встановлено, що «центр основних інтересів боржника», який є 

критерієм для порушення основного провадження, знаходиться на території 

держави, відмінній від тієї, де юридична особа була створена. 

     Саме через такі побоювання деякі вчені схиляються до думки, що формула 

прикріплення для визначення підсудності справ про транскордонну неспроможність 

має відповідати колізійній прив’язці, яка визначає особистий закон юридичної особи 

[16]. Але, вважаємо, що такий підхід також має свої недоліки. Якби усі правові 

системи світу засновувались на однакових підходах і просліджувалась загальна 

уніфікація критеріїв визначення особистого закону юридичної особи та міжнародної 

підсудності, тоді можна було б говорити про можливість та доцільність визначення 

міжнародної підсудності на основі lex societatis. З урахуванням ситуації, яка 

сьогодні існує та відмінністю законодавств різних держав світу, можна 

стверджувати про неможливість та непрактичність таких дій.  

     На думку автора цієї роботи, держава, яка дотримується теорії інкорпорації при 

визначенні особистого закону юридичної особи, підставою визначення підсудності 

справ у транскордонній неспроможності встановлюватиме місце її реєстрації. У 

такому випадку особистий закон юридичної особи (корпоративне право) 

співпадатиме із правом, яке застосовується у справі про транскордонну 

неспроможність (банкрутне право). У випадку, коли держава, яка дотримується 

теорії осілості та визначає особистий закон юридичної особи через призму 

місцезнаходження її центру управління, підставою визначення міжнародної 

підсудності буде встановлювати місцезнаходження центру управління юридичної 

особи. У такому випадку також буде співпадіння корпоративного та банкрутного 
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права. В результаті встановлення кожною державою власних, характерних для 

внутрішнього права, критеріїв (підстав) визначення міжнародної підсудності, 

виходячи із національного підходу до визначення lex societatis, неважко 

передбачити проблему конфлікту юрисдикцій і заведення вирішення справ про 

транскордонну неспроможність у глухий кут. 

     Визначившись із важливістю запровадження єдиної уніфікованої підстави 

визначення міжнародної підсудності щодо порушення основного провадження у 

справі про транскордонну неспроможність, видається логічним дослідити питання, 

чи взагалі є проблема у тому, щоб особистий закон юридичної особи не співпадав із 

правом, яке буде застосовуватися у справі про транскордонну неспроможність. 

     Вчена О. В. Мохова з цього приводу висловлює позицію про недопустимість так 

званого «розриву» між особистим статутом юридичної особи і правом, що 

застосовується до відносин неспроможності. Протилежної точки зору дотримуються 

західні спеціалісти [16]. М. Віргос та Ф. Гарцімартін зазначають, що в принципі, 

функціонування внутрішньої структури компанії та права її керівників і учасників – 

ці питання відносяться до особистого статуту юридичної особи, але з метою 

досягнення цілей порушення провадження у неспроможності (наприклад, 

реорганізації), право держави порушення провадження (lex fori concursus) може 

«проникати» у це функціонування. Тому право держави порушення провадження 

визначає межі втручання з метою здійснення процедур неспроможності [101; с. 85]. 

При цьому є певне обмеження. Наприклад, план реорганізації може реалізуватися 

через будь-які заходи, але які відомі lex societatis. Іншими словами, lex societatis 

обмежує коло доступних корпоративних заходів, які можуть підлягати 

застосуванню. Науковці наводять приклад, коли реорганізація юридичної особи 

вимагає використання різних видів заходів – тих, які передбачені правом 

банкрутства (наприклад, операції щодо зменшення заборгованості) та тих, які 

передбачені корпоративним правом (зменшення чи збільшення статутного капіталу, 

злиття, внесення змін до статутних документів тощо). Перші заходи стосуються 

кредиторів, а другі – акціонерів. Тому, як вірно зазначили науковці, план 
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реорганізації не може передбачати заходів, які є невідомими для правової системи 

чи йдуть у розріз з правом компаній (корпоративним правом) певної держави [101; 

с. 85].  

     Аналогічної думки дотримується вчений та суддя Верховного Суду Республіки 

Словенія М. Дордевіч. Він зазначає, що той факт, що Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 

встановлює компетенцію щодо відкриття основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність на підставі «центру основних інтересів боржника» 

не впливає на питання щодо права, що застосовується до юридичної особи, адже 

компанії зберігають свій початковий статус (lex societatis залишається незмінним)» 

[102]. Колізійна прив’язка lex fori concursus, у свою чергу, як зазначає фахівець, буде 

визначати можливість та, за яких умов пропонувати, схвалити та реалізовувати план 

реорганізації, мирову угоду чи інші заходи. Наслідки застосування плану 

реорганізації для компанії будуть регулюватися правом держави відкриття 

провадження. План реорганізації може встановлювати будь-які корпоративні 

заходи, які відомі саме lex societatis , а не іншому праву (за умови, що такі заходи 

необхідні для цілей реорганізації) [102]. Тобто право, що підлягає застосуванню 

визначає, по великому рахунку, які процедури (права банкрутства) будуть 

застосовуватися – ліквідація чи реорганізація тощо, а методи впровадження мають 

визначатися особистим законом юридичної особи – тобто бути відомими праву 

держави, де засновано юридичну особу та відповідати праву компаній відповідної 

держави. 

     Думки західних спеціалістів щодо так званого «розщеплення» lеx societatis та lex 

fori concursus слугують одним із аргументів на користь імплементації принципу 

модифікованої універсальності, який ефективно реалізується в ЄС. Оскільки кожна 

держава намагається захистити своїх кредиторів, вона не завжди готова сприймати 

нові правила (колізійні прив’язки), які б передбачали можливість передачі справи на 

розгляд до суду іноземної держави, а тим більше застосовувати іноземне право до 

відносин, які традиційно підпадали під виключну компетенцію певної держави з 
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огляду на їх процесуальну складову, яка присутня у відносинах тощо. Тим не 

менше, у випадку транскордонної неспроможності такі дії є необхідними.  

     Аргументом на користь застосування правової категорії «центр основних 

інтересів боржника» в якості підстави визначення міжнародної підсудності щодо 

порушення основного провадження у справі про транскордонну неспроможність, а 

отже і права, що застосовується, слугує вищезазначений аналіз щодо можливості 

«розщеплення» та часткового «проникнення» особистого закону юридичної особи 

(права компаній) та права банкрутства, яке застосовується у справі про 

транскордонну неспроможність. Тому вважаємо, що не має необхідності, щоб 

особистий закон юридичної особи співпадав із правом, яке застосовується до 

відносин неспроможності, ускладнених іноземним елементом. Адже такі дії не 

сприяли б виробленню уніфікованної  підстави для визначення міжнародної 

підсудності щодо порушення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, а лише породили б проблему позитивного конфлікту юрисдикцій.  

     Право, що застосовується до неосновного (другорядного ) провадження у справі 

про транскордонну неспроможність. Відповідно до ст.4(1) Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000 право, що застосовується до провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, є право держави – члена ЄС, в межах території якої відкрито 

провадження у справі про транскордонну неспроможність. У ст. 28 Регламенту Ради 

(ЄС) 1346/2000 зазначається, що право, яке застосовується у випадку порушеня 

другорядного провадження є право держави – члена, де відкрито другорядне 

провадження [33]. Таким чином, норма про право, що застосовується, поширюється 

і на відкриття другорядного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність. З цього випливає, що у Регламенті Ради (ЄС) 1346/2000 предбачена 

єдина колізійна прив’язка до держави порушення відповідного провадженя (lex fori 

concursus) – незалежно від того, чи є це провадження основним чи неосновним.   

     У випадку, коли порушується основне провадження у справі про транскордонну 

неспроможність згідно з Регламентом Ради (ЄС) 1346/2000, наслідки такого 

порушення мають визнаватися на території інших держав – членів ЄС, із 
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застосуванням права держави порушення основного провадження. Це правило буде 

діяти, якщо тільки не буде відкрито другорядного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність на території держави – члена ЄС, відмінної від 

держави, яка порушила основне провадженя. За відсутності інших другорядних 

проваджень, розповсюджуватиметься екстериторіальна дія права держави – члена, 

яка порушила основне провадження. Тим не менше, таку екстериторіальну дію 

права буде обмеженно у випадку, коли суд іншої держави-члена в силу статті 3(2) 

Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 відкриє другорядне провадження на підставі 

існування «підприємства» боржника на території певної держави. У такому випадку, 

суд держави – члена ЄС, який порушив другорядне провадження у справі про 

транскордонну неспроможність, буде застосовувати своє внутрішнє законодавство в 

силу факту порушення другорядного провадження. Тому право держави – члена 

порушення основного провадження у справі про транскордонну неспроможність не 

буде застосовуватись на території держави – члена порушення другорядного 

провадження. З цього слідує, що екстериторіальна дія права держави порушення 

основного провадження обмежується у разі порушення неосновного (другорядного) 

провадження. В іншому випадку, право держави порушення основного провадження 

та усі його наслідки, крім певних винятків, мають застосовуватися на території 

інших держав – членів ЄС, крім Данії. 

     Підтвердженням вищезазначеного твердження є рішення у справі Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku (North Gdansk District Court, Gdansk), в якій вирішувалося 

питання щодо правомірності винесення розпорядження про накладення арешту з 

боку німецької влади з огляду на те, що право, яке застосовується до провадження у 

справі про транскордонну неспроможність, є право Польщі (адже Польща є 

державою відкриття основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, що не дозволяє накладення арешту після того, як підприємство 

було визнано неспроможним) [102]. 

     Суть справи полягала у наступному. МГ Пробуд (MG Probud), підприємство, що 

мало бізнес у будівничому секторі, зареєстроване у Польщі, було задіяне у 
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будівельних роботах на території Німеччини через свою філію. В 2005 р. в суді 

Польщі підприємство МГ Пробуд було визнано неспроможним. Центральна 

податкова митниця Саарбрюкена (Німеччина) ініціювала провадження проти 

німецької філії МГ Пробуд через невиплату коштів польським працівникам. Так, 

місцевий Суд Саарбрюкена видав розпорядження про накладення арешту на активи 

МГ Пробуд, які знаходилися у банках в сумі 50 683,08 євро. Як наслідок, районний 

Суд Північного Гданська (Польща) звернувся до Суду ЄС з наступними питаннями: 

а) чи може компетентна влада держави – члена ЄС, іншої, ніж, де було відкрито 

основне провадження у справі про транскордонну неспроможність, видати 

відповідно до свого законодавства розпорядження про накладення арешту на активи 

визнаного неспроможним боржника, які знаходяться на її території; б) чи може ця 

компетентна влада відмовити у визнанні та виконанні іноземного рішення про 

відкриття основного провадження у справі про транскордонну неспроможність та 

поширенні відповідних наслідків відкриття основного провадження на території 

іншої держави? 

     Суд ЄС підкреслив, що Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 передбачає два види 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, а саме: 1) провадження у 

справі про транскордонну неспроможність, відкритого компетентною владою 

держави – члена ЄС, в межах території якої знаходиться «центр основних інтересів 

боржника». Таке провадження визначається основним і має універсальну дію, тобто 

право держави відкриття основного провадження застосовується до боржника, який 

«присутній» на території інших держав – членів ЄС; і 2) другорядне провадження, 

яке може порушуватися за місцезнаходженням «підприємства» боржника – наслідки 

такого провадження обмежуються активами боржника, які знаходяться на її 

території. Суд ЄС зазначив, що рішення про відкриття основного провадження у 

справі про транскордонну неспроможність на території держави – члена ЄС має 

визнаватися на території усіх інших держав – членів ЄС з моменту, коли воно 

набере сили на території держави – члена відкриття провадження, і що воно, без 

усіляких додаткових обтяжень, матиме ту саму силу в будь-якій іншій  
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державі – члені ЄС як згідно з правом держави відкриття провадження. При цьому, 

відкриття неосновного (другорядного) провадження, лише за умови його відкриття, 

може обмежувати універсальну дію основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність [102].  

     Із вищенаведеної справи вбачається, що компетентна влада іншої держави, ніж 

держави відкриття основного провадження, не мала права видавати розпорядження 

(приписів) щодо засобів примусового виконання відносно активів неспроможної 

компанії, які знаходилися на її території, оскільки на території Німеччини не було 

відкрито неосновного (другорядного) провадження, а законодавство держави 

відкриття основного провадження (Польща) не дозволяло здійснювати такі дії. У 

такому випадку, Суд ЄС постановив, що повинно було мати місце автоматичне 

визнання рішення суду Польщі щодо порушення основного провадження у справі 

про транскордонну неспроможність, а постанова про примусові заходи з боку 

Німеччини не могла мати ніякої сили, оскільки законодавство держави відкриття 

основного провадження не дозволяло приймати таких заходів. 

     Іншим важливим питанням є обсяг права, що підлягає застосуванню. Відповідно 

до ст.4 (2) Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 право держави відкриття провадження у 

справі про транскордонну неспроможність визначає умови щодо порушення 

відповідного провадження, його проведення та закриття, а зокрема: 

 (а) проти яких боржників може бути порушенo провадження у справі про 

транскордонну неспроможність;  

(б) які активи формують частину майна та як буде здійснюватися розпорядження 

активами, набутих боржником або переданих йому після порушення провадження у 

справі про транскордонну неспроможність;  

(в) які повноваження мають боржник та керуючий;  

(г) за яких умов може застосовуватися зарахування вимог;  
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(ґ) як впливає провадження у справі про транскордонну неспроможність на поточні 

договори, стороною яких є боржник; 

(д) як впливає провадження у справі про транскордонну неспроможність на 

провадження, відкрите індивідуальними кредиторами, за винятком судових справ, 

що знаходяться у процесі розгляду;  

(е) які позови можуть пред’являтися щодо майна боржника, та черговість 

задоволення вимог, які випливають із позовів, що виникають після порушення 

провадження у справі про транскордонну неспроможність;  

(є) які правила регулюють подання, перевірку та прийняття позовів (заяв);  

(ж) які норми регулюють розподіл надходжень від реалізації майна неспроможного 

боржника, черговість задоволення вимог та прав кредиторів, які отримали часткову 

виплату боргу після порушення провадження у справі про транскордонну 

неспроможність в силу речових прав (rights in rem) або шляхом зарахування вимог;  

(з) які умови та наслідки закриття провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, зокрема шляхом укладання мирової угоди;  

(и) якими є права кредиторів після закриття провадження у справі про 

транскордонну неспроможність;  

(і) на кого покладаються витрати, пов’язані з провадженням у справі про 

транскордонну неспроможність;  

(ї) які норми регулюють нікчемність, недійсність або неможливість виконання 

правочинів, що завдають шкоду усім кредиторам [33]. 

     Оскільки у справах про транскордонну неспроможність предметом вивчення є 

різні правові відносини, які є об’єктом регулювання різних сфер законодавства 

(наприклад, корпоративні відносини, трудові відносини, право власності на рухоме 

та нерухоме майно та ін.) [10; с. 76], очевидно, що прив’язка до права держави 

порушення провадження (lex fori concursus) у справі про транскордонну 
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неспроможність не може бути єдиною колізійною нормою, яка б вирішувала колізії 

у даних справах.  

     Прикладом винятку із застосування колізійної прив’язки до права держави 

порушення провадження у справі про транскордонну неспроможність (lex concursus) 

є «заставні кредитори» (або мовою українського законодавства – «забезпечені 

кредитори», вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового 

поручителя), які, користуються речовими правами – rights in rem. Згідно зі ст. 5 

Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, порушення провадження у справі про 

транскордонну неспроможність на території однієї держави – члена ЄС не впливає 

на речові права (rights in rem) кредиторів і третіх осіб по відношенню до майна, яке 

належить боржнику і знаходиться на території іншої держави – члена ЄС. Це 

правило не визначає право держави, що підлягає застосуванню, а забезпечує певного 

роду імунітет заставних (забезпечених) кредиторів від впливу наслідків порушення 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, незалежно від положень 

матеріального права держави порушення провадження.  

     Іншими прикладами винятків із застосування колізійної прив’язки до права 

держави порушення провадження є зарахування вимог , договори щодо нерухомого 

майна, платіжних систем та фінансових ринків, трудові контракти, тощо. У даних 

випадках діє загальний принцип незастосування права держави порушення 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, а радше, діятиме право 

місцезнаходження речі (lex rei sitae), право місця виконання чи право держави, яке 

регулює відповідний договір (контракт). Увесь перелік винятків передбачено у 

 ст. ст. 5–15 Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000. По великому рахунку, норма про 

право, яке застосовується, крім випадків зазначених вище, прив’язується до 

території держави, яка порушила провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, а тому вважається, що це більш за все відповідає теорії 

універсальності.  
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Висновки до розділу 2 

     У цьому розділі дисертаційного дослідження вивчено ключові спірні питання, які 

на думку автора, можуть впливати на рішення про впровадження у національне 

законодавство правової категорії «центр основних інтересів боржника». 

     За результатами дослідження було встановлено, що особливість регулювання 

відносин неспроможності з іноземним елементом полягає не просто у встановленні 

міжнародної підсудності справ про банкрутство з іноземним елементом, а у 

визначенні, суд якої саме держави є найбільш належним для порушення та 

здійснення основного провадження у справі про транскордонну неспроможність. 

Визначення міжнародної підсудності у такому ракурсі передбачено, зокрема, 

європейською моделлю правового регулювання відносин неспроможності з 

іноземним елементом (у Регламенті Ради (ЄС) 1346/2000), завдяки відсутності 

необхідності у проходженні процедури визнання іноземного провадження на 

території іншої держави.  

     Розглядаючи можливість укладення у майбутньому міжнародного договору щодо 

регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом, автор дослідила 

питання доцільності використання правової категорії «центр основних інтересів 

боржника» в якості формули прикріплення (підстави) для визначення міжнародної 

підсудності щодо порушення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність. Аналіз класичних формул прикріплення, відомих у міжнародному 

приватному праві, які визначають особистий закон юридичних осіб, підвів до 

висновку, що ані теорія інкорпорації, ані теорія осілості, ані теорія центру 

експлуатації, ані теорія контролю не відповідають у повній мірі параметру 

комплексності з метою віднайдення тісного зв’язку боржника з певною державою. 

Зумовлено це тим, що вони ґрунтуються лише на одному критерії (ознаці), який 

встановлює найбільш тісний зв’язок боржника з певною державою. Оскільки 

правова категорія «центр основних інтересів боржника» характеризується 

кумуляцією ознак, поєднуючи у собі «правило презумпції», «критерій управління» і 

«критерій очевидності для третіх осіб», та з урахуванням успішної практики 
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застосування «центру основних інтересів боржника» в ЄС автор довела доцільність 

впровадження нової у міжнародному приватному праві підстави для міжнародної 

підсудності щодо порушення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність – «центр основних інтересів боржника». 

     Наразі, оскільки укладення міжнародного договору у даній сфері вбачається 

досить віддаленою перспективою з урахуванням значних відмінностей у 

законодавстві про неспроможність різних держав, та з урахуванням особливостей 

моделі правового регулювання транскордонної неспроможності, яка доступна 

сьогодні – через необхідність проходження процедури визнання іноземного 

провадження – автор довела доцільність введення правової категорії «центр 

основних інтересів боржника», на даному етапі, в якості підстави для міжнародної 

виключної підсудності. Зокрема, встановивши, що «виключність» справи про 

банкрутство боржника з іноземним елементом буде проявлятися не щодо суб’єкта 

відносин, а щодо зв’язку боржника з певною територією (а саме: «справи про 

банкрутство з іноземним елементом підсудні виключно судам України, якщо «центр 

основних інтересів боржника» знаходиться на території України»). Введення такої 

підстави надасть можливість українським судам визнавати іноземне провадження, 

яке потенційно може бути порушено стосовно вітчизняного боржника, що 

слугуватиме проявом принципу модифікованої універсальності, до якого слід 

прагнути. 

     Розглядати правову категорію «центр основних інтересів боржника» в якості 

підстави для міжнародної спеціальної підсудності справ про банкрутство з 

іноземним елементом автор цього дослідження вважає недоцільним. Оскільки 

ключове питання полягає у віднайденні однієї належної держави для порушення та 

здійснення одного основного провадження, яке б акумулювало у собі усе майно 

(активи) боржника, незалежно від його місцезнаходження – тому положення про 

можливість «перенесення» розгляду справи до місцевого суду задля зручності 

позивача (кредитора) вбачається неправильним підходом, який не сприятиме 

практичній реалізації принципу модифікованої універсальності. 
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     Для моделі правового регулювання, заснованої на основі Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р., де передбачається процедура визнання іноземного 

провадження, правова категорія «центр основних інтересів боржника» як критерій 

визначення основного провадження є ключовою, адже за її допомогою іноземному 

провадженню надається відповідний статус – основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність. Автор довела доцільність введення саме такого 

критерію для визначення основного провадження, адже такі дії сприятимуть 

правильній «кваліфікації» іноземних проваджень, а також дадуть можливість 

українському суду порушити провадження стосовно іноземного боржника, якщо 

буде встановлено, що його «центр основних інтересів» знаходиться на території 

України, а не за кордоном, де боржник був зареєстрований. 

     Автор встановила, що в ЄС, де діє автоматичне визнання основного іноземного 

провадження на території інших держав – членів ЄС, крім Данії, належним 

моментом у часі для визначення (оцінки) місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» є момент, коли суд приймає рішення про відкриття основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, а не дата подачі заяви 

про порушення провадження у справі про транскордонну неспроможність (справа 

Staubitz-Schreiber).  

     Для цілей Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р., який передбачає процедуру 

визнання іноземного провадження, як показує зокрема деяка судова практика США, 

оцінка місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» здійснюється 

судом, який розглядає питання про визнання іноземного провадження. Робоча Група 

ЮНСІТРАЛ стверджує про помилковість таких дій, зазначаючи, що не обов’язково, 

щоб «центр основних інтересів боржника» на момент вирішення питання про 

визнання іноземного провадження продовжував знаходитися у державі, яка 

порушила основне провадження. Важливо лише, щоб таке іноземне провадження, 

щодо якого запитується визнання, було поточним і продовжувало здійснюватися у 

державі, яке було (а не обов’язково є) «центром основних інтересів боржника» на 

дату відкриття іноземного провадження, а не на момент визнання іноземного 
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провадження. Тому питання оцінки правильності встановлення місцезнаходження 

«центру основних інтересів боржника» судом, який розглядає справу про визнання 

провадження, на думку автора, не має підніматися таким судом, адже суд 

обмежений попередніми умовами юрисдикційного характеру, які встановлені у 

рішенні про відкриття провадження. Тому автор робить висновок про дещо 

формальну сторону процедури визнання іноземного провадження, яка за умов 

відсутності спору, на підставі принципу взаємної довіри, має сприяти швидкому 

визнанню іноземного провадження.  

     Більше того, апеляція на ухвалу щодо порушення основного провадження 

повинна подаватися не до суду, де запитується визнання, а до суду держави, де було 

відкрито основне провадження у справі про транскордонну неспроможність. 

     Встановлено, що в ЄС право, яке підлягає застосуванню, прямо залежить від 

держави, на території якої було порушено основне провадження у справі про 

транскордонну неспроможність в силу дії lex fori concursus (крім певних винятків). 

Оскільки «центр основних інтересів боржника» може знаходитись у державі, не 

обов’язково в якій боржник зареєстрований, потенційно існує ймовірність 

неспівпадіння особистого закону боржника – юридичної особи, що фактично є 

корпоративним правом (правом компаній), та права банкрутства, що підлягатиме 

застосуванню. Деякі вчені на цей рахунок стверджували про необхідність 

встановлення іншого критерію для визначення (порушення) основного 

провадження, ніж «центр основних інтересів боржника» для цілей так званого 

«співпадіння» lex societatis та lex fori concursus. Тим не менше, автор довела 

недоцільність таких дій, адже про це можна було б говорити, якби була здійснена 

загальна уніфікація критеріїв визначення особистого закону юридичної особи. 

Більше того, видалось можливим довести, що lex fori concursus може, так би мовити, 

«проникати» у lex societatis з метою досягнення цілей порушення провадження у 

справі про транскордонну неспроможність – при цьому методи впровадження, тобто 

корпоративні заходи, визначаються особистим законом юридичної особи, тобто які 

відомі саме lex societatis. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ 

НЕСПРОМОЖНОСТІ, СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО 

ТРАНСКОРДОННУ НЕСПРОМОЖНІСТЬ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ВІДНОСИН НЕСПРОМОЖНОСТІ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ В УКРАЇНІ 

3.1. Правове регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом на 

основі Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. про транскордонну 

неспроможність  

     В умовах інтернаціоналізації торгівлі питання вдосконалення законодавства у 

сфері регулювання відносин неспроможності, ускладнених іноземним елементом, є 

актуальним для будь-якої держави, яка намагається відповідати стандартам 

розвинутих держав світу та прагне залучити іноземні інвестиції до своєї держави. 

Сприяти процесу вдосконалення відповідного законодавства покликані різні 

інституції та організації, які працюють у сфері розробки відповідних механізмів 

регулювання відносин неспроможності. Серед найбільш авторитетних та 

загальновідомих організацій є Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (далі – 

«ЮНСІТРАЛ»). Працює ЮНСІТРАЛ через створену нею Робочу Групу V (далі – 

«Робоча Група»), яка займається питаннями законодавства про неспроможність, 

шляхом розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері 

транскордонної неспроможності. Таким документом – пропозицією, є Типовий 

Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. Він був підготовлений ЮНСІТРАЛ разом з 

Міжнародною асоціацією спеціалістів з питань неспроможності (далі – «ІНСОЛ») у 

1997 році та рекомендований державам для включення у своє національне 

законодавство. Станом на червень 2015 року, законодавство на основі 

ТиповогоЗакону 1997 р. було прийнято у 23 правових системах і 22 державах: 

Австралія (2008 р.), Канада (2005 р.), Чилі (2013 р.), Колумбія (2006 р.), Греція  

(2010 р.), Японія (2000 р.), Маврикій (2009 р.), Мексика (2000 р.), Чорногорія  
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(2002 р.), Нова Зеландіїя (2006 р.), Філіппіни (2010 р.), Польща, (2003 р.), Республіка 

Корея (2006 р.), Румунія (2002 р.), Сербія (2004 р.), Сейшельські острови (2013 р.), 

Словенія (2007 р.), Південна Африка (2000 р.), Уганда (2011 р.), Об’єднане 

Королівство Великої Британії і Північної Ірландії: Британські Віргінські Острови 

(2003 р.), Велика Британія (2006 р.), Сполучені Штати Америки (2005 р.), Вануату 

(2013 р.) [78].  

     Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. допомагає створити більш ефективну 

систему регулювання транскордонної неспроможності шляхом кооперації та 

співпраці. Він покликаний надати допомогу державам у забезпеченні їх 

законодавства про неспроможність сучасними, уніфікованими і справедливими 

рамками для більш ефективного врегулювання випадків транскордонної 

неспроможності, пов’язаних із боржниками, які зазнали фінансових труднощів або є 

неспроможними [104]. Такими випадками є ситуації, коли, боржник має активи в 

декількох державах, або коли в числі кредиторів боржника є кредитори з іншої 

держави, ніж тієї, в якій здійснюється провадження у справі про транскордонну 

неспроможність. Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. слугує «путівником» для 

розробки або вдосконалення на його базі національного законодавства держав у 

сфері регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом. 

     Оскільки Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. поважає національні процесуальні 

закони, в ньому відсутні намагання провести матеріально-правову уніфікацію права 

неспроможності. Тому він передбачає рамки для співпраці між різними правовими 

системами та регулює питання інформаційного обміну між судами та іншими 

компетентними органами / представниками (керуючими). Типовий Закон 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. ще інколи називають «певним довідковим при розробці рамок 

для ефективного транскордонного співробітництва». Р. Барретт звертав увагу, що 

метою Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. є забезпечення ефективного механізму 

для вирішення справ про транскордонну неспроможність, а тому, виокремлював 

п’ять головних цілей Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р., а саме: 1) сприяти 

співпраці між судами та іншими компетентними органами різних держав;  
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2) забезпечити більшу правову, торгівельну стабільність та інвестиційну 

передбачуваність; 3) сприяти справедливому та ефективному регулюванню 

проваджень у справах про транскордонну неспроможність, тобто захищати інтереси 

усіх кредиторів та інших заінтересованих осіб, включаючи боржника; 4) забезпечити 

захист та максимізацію активів боржника; 5) оздоровлення бізнесу, який зазнає 

фінансових труднощів, а також захист інвестицій та робітників [105]. 

     На думку розробників Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р., останній був би 

більш ефективним інструментом, якби супроводжувався пояснювальною 

інформацією. Хоча така інформація, в першу чергу, має бути корисною для 

законодавчих, виконавчих органів, вона також є важливою для суддів та інших 

спеціалістів – практиків та науковців при тлумаченні тих чи інших понять. Як 

результат, текст Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. був доповнений Довідником з 

впровадження та тлумачення Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. (далі – 

«Довідник з впровадження Типового Закону 1997 р.»). Історія створення цього 

Довідника свідчить про те, що він був підготовлений Секретаріатом у відповідь на 

прохання Комісії в кінці 30 сесії ЮНСІТРАЛ у 1997 році, а згодом був переглянутий 

з метою включення додаткових керівних вказівок щодо тлумачення і застосування 

окремих положень Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. Так, у 2010 р. основним 

предметом розгляду Робочої Групи, яка займалася питаннями законодавства про 

неспроможність, була тема, запропонована США з приводу підготовки 

рекомендацій щодо тлумачення і застосування окремих понять Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р., які зокрема стосуються правової категорії «центр основних 

інтересів боржника» [94; с. 2]. На 40–ій сесії було прийнято рішення Робочої Групи 

щодо перегляду та розширення Довідника з впровадження Типового Закону 1997 р. 

Реалізація проекту з перегляду та доповнення цього Довідника розпочалася з роботи 

ЮНСІТРАЛ у тісній співпраці з Міжнародною асоціацією спеціалістів з питань 

реструктуризації, неплатоспроможності і банкрутства. Також велику допомогу на 

стадії підготовчої роботи надав Комітет J (Неспроможність) Секції 

підприємницького права Міжнародної асоціації адвокатів. Переглянуті положення 
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були підготовлені за результатами обговорень у Робочій Групі на її 39-ій (2010 р.), 

40-ій (2011 р.), 41-ій (2012 р.), 42-ій (2012 р.) і 43-ій (2013 р.) сесіях, а також 

обговорень у Комісії на її 46-ій сесії (2013 р.) і були прийняті в якості Довідника з 

впровадження та тлумачення Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. (липень 2013 р.) 

[94; с. 7]. Оновлений Довідник має допомагати державам при інкорпорації норм з 

Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. у своє внутрішнє законодавство [106; с. 6].  

     Участь України у роботі ЮНСІТРАЛ. Загально відомо, що до складу Робочої 

Групи, яка бере участь у сесії, входять усі держави – члени ЮНСІТРАЛ. Україна 

відносно нещодавно розпочала свою діяльність у Робочій Групі. Так, на 40-ій сесії 

(Відень, 31 жовтня–4 листопада 2011 р.) [107; с. 3], 41-ій сесії (Нью-Йорк,  

30 квітня–4 травня 2012 р.) [108; с. 3] та 42-ій сесії (Відень, 26–30 листопада 2012 р.) 

[109; с. 3–6] та 43-ої сесії (Нью-Йорк, 15–19 квітня 2013 р.) серед представників 

держав – членів Робочої Групи були представники і України, які мали продовжувати 

свою роботу на сесіях ЮНСІТРАЛ до 2014 р. Згідно з Резолюцією 2205 (ХХІ) 

Генеральної Асамблеї від 17 грудня 1966 р. члени ЮНСІТРАЛ обираються 

Генеральною Асамблеєю на 6-річний період, однак строк повноважень половини 

членів закінчується зі спливом 3-ох років. Держави – члени, обрані Генеральною 

Асамблеєю 3 листопада 2009 р. (а саме: Білорусія, Грузія, Польща, Україна, 

Хорватія, Чехія), домовились, що свої місця у членському складі Комісії у період до 

2016 р. вони будуть заміщати у наступному порядку: Білорусія (2010–2011,  

2013–2016), Грузія (2011–2015), Польща (2010–2012, 2014–2016), Україна  

(2010–2014), Хорватія (2012–2016) і Чехія (2010–2013, 2015–2016). Таким чином, 

Україна отримала можливість приймати участь у безпосередніх обговореннях 

Робочої Групи з 2010 по 2014 , що мало позитивно відобразитися на можливості 

вдосконалення законодавства України в частині введення інституту транскордонної 

неспроможності з метою регулювання відносин неспроможності з іноземним 

елементом. 

     Перш ніж безпосередньо перейти до аналізу положень Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р., доцільно дослідити питання, на основі якого принципу 
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заснований Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. З однієї сторони, деякі вчені 

Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. сприймають як такий, що заснований на 

принципі територіальності, адже передбачає можливість відкриття паралельних 

проваджень стосовно одного і того самого боржника. Ця теза має право на 

існування.  

     Хоча при аналізі різних видів судової допомоги, який проведено нижче, є 

підстави стверджувати, що даний міжнародний документ намагається «впровадити» 

принцип модифікованої універсальності. Так, вчений В. В. Джунь характеризує 

Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. як такий, якому «властиві ознаки 

універсальності і гнучкості, які необхідні для обслуговування потреб міжнародного 

комерційного обороту» [110]. Схожої позиції дотримуються західні среціалісти, які 

зазначають, що Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. відображає універсалістський 

підхід до вирішення справ про транскордонну неспроможність: розглядає 

транскордонну неспроможність як єдиний процес у основному іноземному 

провадженні, коли інші суди допомагають у веденні такого єдиного провадження 

[111]. Про аналогічність твердження щодо універсалістського підходу зазначається 

у рішенні по справі Саад Інвестментс Кампані Лімідет (Saad Investments Company 

Limited) [112]. Зокрема, що «ідея універсалізму передбачає, що це в інтересах усіх 

заінтересованих осіб, щоб усі активи неспроможної компанії «розподілялися» у 

єдиному процесі, в якому усі кредитори могли б брати участь […]»[113]. 

     Для кращого розуміння природи Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. та 

принципу, на якому він заснований, доцільно розглянути його сферу застосування. 

     Сфера застосування Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. окреслюється 

випадками, коли він підлягає застосуванню, а саме: 

 а) у цій державі іноземним судом або іноземним представником запитується 

співпраця у зв’язку з іноземним провадженням, або 

 б) в іноземній державі запитується співпраця у зв’язку із провадженням у цій 

державі, або  
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в) іноземне провадження здійснюється паралельно відносно одного і того самого 

боржника, або  

г) кредитори або інші заінтересовані особи в іноземній державі зацікавлені в 

ініціюванні провадження у справі про транскордонну неспроможність або участі у 

провадженні у цій державі.   

     Окреслені вище випадки застосування Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. 

дають підстави вважати, що даний міжнародний документ не обмежується 

ситуаціями з приводу координації паралельних проваджень, а зокрема, передбачає 

наявність одного провадження, яке порушено у певній державі, та необхідність 

надання судової допомоги та співпраці з боку іншої держави. Хоча з положення про 

сферу застосування Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. поки що не зрозуміло, у 

якій формі має надаватися така співпраця, можна презюмувати, що Типовий Закон 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. засновується не на «чистій територіальності».  

     Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. визначає «іноземне провадження» як 

колективне судове або адміністративне провадження, включаючи тимчасове 

провадження, яке здійснюється в іноземній державі згідно із законодавчим актом у 

сфері неспроможності, і в межах якого активи і ділові операції боржника підлягають 

контролю або нагляду з боку іноземного суду з метою реорганізації або ліквідації. 

При цьому у Типовому Законі ЮНСІТРАЛ 1997 р., як і в Регламенті Ради (ЄС) 

1346/2000, використовується однаковий поділ проваджень на два види: основне та 

неосновне. Хоча у Регламенті Ради (ЄС) 1346/2000 неосновне провадження 

називається другорядним, природа такого провадження аналогічна [114]. 

     Основне провадження вважається, що має ознаки універсальності, тому наслідки 

відкриття такого провадження (зокрема, мораторій) мають поширюватися на 

територію інших держав (або шляхом автоматичного визнання іноземного 

провадження, як в ЄС, або через проходження процедури визнання іноземного 

провадження на базі Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р.), з метою збереження 

активів боржника, які знаходяться на території іншої держави від «розпорошення» з 
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боку місцевих кредиторів. За відсутності місцевого провадження та необхідності у 

порушенні такого провадження, основне іноземне провадження має бути єдиним, в 

рамках якого усі кредитори можуть заявляти свої грошові вимоги із застосуванням 

одного матеріального права, крім певних винятків.  

     У випадку, коли на те є належні підстави (так зване «підприємство» боржника), 

вбачається можливість відкрити неосновне (другорядне) провадження у справі про 

транскордонну неспроможність, яке може бути порушено лише після відкриття 

основного провадження, але на території іншої держави, ніж де було порушено 

основне провадження (ст. 28 Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р.) [9]. Неосновне 

провадження порушується навіть за відсутності фактичної неспроможності 

боржника [115]. Природа неосновного провадження є так би мовити 

«протекціоністською» – для захисту інтересів місцевих кредиторів – та 

«допоміжною» – при веденні основного іноземного провадження. Дія неосновного 

провадження поширюється виключно на активи, які знаходяться в даній державі 

[116]. Зокрема, коли наприклад, керуючий основного іноземного провадження 

вважатиме, що на території іншої держави, де знаходиться значна кількість активів / 

майна боржника та здійснюється підприємницька діяльність на постійній основі, що 

має ознаки так званого «підприємства» (хоча деякі держави можуть встановити 

нижчий критерій – замість «підприємства» критерій наявності активів, як наприклад 

в США), тоді «керувати» та розпоряджатися таким майном з території іноземної 

держави буде вкрай важко [33], керуючий іноземного провадження може запитувати 

суд іншої держави про відкриття неосновного провадження у справі про 

неспроможність (ст. 11 Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р.) [9].  

     Також заяву про відкриття неосновного провадження можуть подавати місцеві 

кредитори та будь-які особи, які бажатимуть захистити свої інтереси та не підпадати 

під правове регулювання іноземного права банкрутства [33; п. 18 преамбули]. Але 

важливо пам’ятати, що навіть, якщо суд задовольниться доказами, що на його 

території знаходиться так зване «підприємство» боржника для цілей порушення 

неосновного провадження, таке провадження буде допоміжним у веденні основного 
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іноземного провадження, а тому процедура банкрутства, яка може бути відкрита в 

рамках неосновного провадження, може бути тільки ліквідаційною згідно із чинною 

європейською моделлю правового регулювання транскордонної неспроможності 

[33; п. 3 ст.3]. Ліквідаційна спрямованість неосновного провадження зумовлена тим, 

що таке провадження має на меті допомогти керуючому основного іноземного 

провадження у реалізації активів, які знаходяться за кордоном та задовольнити 

вимоги місцевих кредиторів, а залишок від реалізованого майна передати до 

основного іноземного провадження [33; ст. 35]. 

     Сьогодні переважна більшість науковців та практиків стверджують про 

доцільність відміни ліквідаційної спрямованості неосновного провадження, адже це 

не сприяє санації підприємства, що мало б бути першочерговою метою відкриття 

справи про транскордонну неспроможність. Дискусійним також є положення про 

відкриття неосновного провадження – в ЄС наразі є Пропозиції Європейського 

Парламенту та Європейської Комісії 2015 р. щодо вдосконалення Регламенту Ради 

(ЄС) 1346/2000, де присутнє положення про можливість відмови у порушенні 

неосновного провадження з боку суду, якщо це не сприятиме захисту інтересів та 

прав місцевих кредиторів як основна мета для порушення такого провадження.  

     Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. регулює відносини неспроможності з 

іноземним елементом через призму процедури визнання іноземного провадження. 

Від визнання іноземного провадження у справі про транскордонну неспроможність 

залежить об’єм та вид судової допомоги, який може надаватися судом держави, де 

запитується таке визнання. Саме через процедуру визнання керуючий іноземного 

провадження отримує змогу «легалізувати» свої повноваження з метою виконання 

своїх функцій на території іншої держави.  

     Судова допомога є вкрай необхідною для сприяння веденню іноземного 

провадження, і вона по великому рахунку зводиться першочергово до застосування 

«мораторію», головною ціллю якого є збереження конкурсної маси боржника від 

«розпорошення» з боку місцевих кредиторів [90]. 
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     Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. передбачає три види судової допомоги:  

1) тимчасового характеру, яка може надаватися у період з моменту подачі заяви про 

визнання провадження і до прийняття рішення з цього питання; 

 2) автоматична судова допомога, яка надається після визнання основного 

іноземного провадження;  

3) дискреційна – судова допомога, яка може надаватися після визнання основного чи 

неосновного іноземного провадження для захисту активів боржника або інтересів 

кредиторів.  

     Перший вид судової допомоги тимчасового характеру, яка може надаватися у 

період з моменту подачі заяви про визнання провадження і до прийняття рішення з 

цього питання, може надаватися судом на прохання іноземного представника 

(керуючого), якщо необхідна негайна судова допомога для захисту активів 

боржника або інтересів кредиторів у вигляді: призупинення провадження 

виконавчих дій по відношенню до активів боржника; доручення управління всіма 

або частиною активів боржника, які знаходяться у цій державі, або їх реалізацію 

іноземному представнику (далі – «керуючий іноземного провадження») або іншій 

особі, яка буде призначена судом, з метою захисту і збереження вартості активів, які 

за своїми природними якостями або в силу інших обставин швидко псуються, 

можуть втратити свою вартість тощо (ст. 19 Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р.) 

[9]. При цьому суд також може відмовити у наданні судової допомоги, якщо така 

допомога буде перешкоджати веденню основного іноземного провадження.  

     Другий вид судової допомоги надається автоматично після визнання основного 

іноземного провадження. Так, якщо іноземне провадження визнається в якості 

основного, то після його визнання, згідно зі ст. 20 Типового Закону ЮНСІТРАЛ 

1997 р., автоматично призупиняються: а) порушення або здійснення провадження 

щодо індивідуальних позовів або індивідуальних процесуальних дій, які стосуються 

активів, прав, обставин або відповідальності боржника, але це не зачіпає права на 

порушення індивідуальних позовів або процесуальних дій в тій мірі, в якій це 
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необхідно для збереження вимог до боржника; б) провадження виконавчих дій 

стосовно активів боржника; і в) право на передачу, обмеження або відчуження 

іншим способом активів боржника. Тим не менше, ця стаття не зачіпає права 

клопотати про порушення провадження у справі про транскордонну неспроможність 

або права заявляти вимоги в ході такого провадження (п. 4 ст. 20 Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р.) [9]. Автор роботи презюмує, що у такому випадку мова йде про 

право керуючого іноземного провадження або кредиторів клопотати про порушення 

неосновного провадження на підставі існування так званого «підприємства» або 

активів боржника. 

     Третій вид судової допомоги – дискреційний – не є автоматичним, а надається на 

розсуд суду [9], незалежно від того, чи визнано іноземне провадження в якості 

основного чи неосновного. Такий вид допомоги надається судом на запит 

керуючого іноземного провадження, якщо є необхідність у захисті активів боржника 

або інтересів кредиторів. Види судової допомоги, які можуть надаватися після 

визнання іноземного основного або неосновного провадження, окрім тих, які 

передбачені як автоматична судова допомога (ст. 20 Типового Закону ЮНСІТРАЛ 

1997 р.), доповнюються ще таким переліком: забезпечення допиту свідків, збирання 

доказів або витребування інформації щодо активів, ділових операцій, прав, 

зобов’язань або відповідальності боржника; доручення управління усіма або 

частиною активів або їх реалізацію керуючому іноземного провадження або іншій 

особі, призначеній судом; продовження тимчасової судової допомоги; надання будь-

якої додаткової судової допомоги [9; ст. 21]. 

     У двох видах судової допомоги (крім «автоматичної» судової допомоги), яка 

може надаватися місцевим судом керуючому іноземного провадження, присутня 

норма про можливість «доручення управління всіма або частиною активів 

боржника, які знаходяться у даній державі, або їх реалізацію керуючому іноземного 

провадження або іншій особі, визначеній судом». Так, ч. 2 ст. 21 Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. передбачає, що після визнання іноземного провадження (або 

основного, або неосновного), суд може на прохання керуючого іноземного 
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провадженя доручити розподіл усіх або частини активів боржника, які знаходяться 

на території даної держави, керуючому іноземного провадження або іншій особи, 

призначеній судом, за умови, що суд впевниться у тому, що інтереси кредиторів у 

цій державі захищені належним способом [9]. Можна дійти висновку, що Типовий 

Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р., як і Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 все ж таки 

«засновується» на принципі модифікованої універсальності у підході до 

регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом. Тому можна 

презюмувати, що відсутня обов’язкова необхідність у порушенні повноцінного 

місцевого (другорядного / неосновного) провадження і призначенні розпорядника 

майна для цілей надання судової допомоги для сприяння веденню іноземного 

провадження (крім випадку, коли є «підприємство» боржника і можливо, якщо це 

необхідно, порушити неосновне провадження для захисту місцевих кредиторів та 

зручності управління та реалізації комплексного майна боржника). Адже місцевий 

суд може надавати судову допомогу і «допускати» до управління та реалізації 

місцевих активів керуючого іноземного провадження в межах справи про визнання 

іноземного провадження [117; с. 12].  

     Такий вид судової допомоги, як допуск іноземного керуючого на територію 

держави, в якій запитується визнання іноземного провадження, для здійснення ним 

своїх функцій (наприклад, здійснення управління усіма або частиною активів 

боржника або їх реалізацію) є вкрай прогресивним та знову свідчить про намагання 

реалізувати принцип універсальності у цій моделі правового регулювання: «одне 

провадження – один процес». Автор дослідження відносить такий вид судової 

допомоги до категорії «транскордонних процесуальних дій», визначення якого було 

запропоновано Г. А. Ціратом у 2015 р., а саме, як «процесуальні дії, що виконуються 

на території однієї держави її судовими органами або особами та органами іншої 

держави [виділено автором] в інтересах судового процесу, який відбувається в суді 

іншої держави» [118]. Допуск іноземних осіб та органів іноземних держав до 

вчинення ними процесуальних дій, пов’язаних із розглядом цивільної справи 

іноземним судом (транскордонні процесуальні дії) на території іншої держави,  
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Г. А. Ціратом вбачається формою добровільного обмеження процесуального 

суверенітету держави на засадах взаємності та загальносвітовою тенденцією 

міжнародно-правової уніфікації процедур здійснення транскордонних 

процесуальних дій при розгляді справ з іноземним елементом [118; c. 6–7]. Тому 

введення положення про допуск керуючого іноземного провадження на територію 

іншої держави для управління активами боржника чи їх реалізацію було б 

позитивним кроком у правильному напрямку. Адже існує об’єктивна необхідність у 

поступовому спрощенні правових механізмів міждержавної співпраці у формі 

надання міжнародної правової допомоги та поступовому розширенні сфери 

застосування альтернативних способів за рахунок збільшення кола органів, яким 

надається право виконувати відповідні процесуальні дії на території іноземної 

держави, розширення прав органів іноземних держав здійснювати процесуальні дії 

на території інших держав та розширення кола осіб, стосовно яких можуть 

застосовуватися вказані дії [119; c. 7].   

     Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. також встановлює два випадки координації 

паралельних проваджень:  

1) коли здійснюються паралельні провадження (одне іноземне провадження та одне 

місцеве провадження у справі про транскордонну неспроможність) щодо одного 

того самого боржника;  

2) коли здійснюються декілька іноземних проваджень щодо одного і того самого 

боржника (два і більше іноземних проваджень) [120; с. 19].  

     У цих випадках Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. встановлює різні 

координаційні підходи та об’єм судової допомоги.  

      Для першого випадку – коли здійснюються паралельні провадження (одне 

іноземне провадження та одне місцеве провадження у справі про транскордонну 

неспроможність) – згідно із ст. 29 Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. будь-яка 

судова допомога для іноземного провадження має узгоджуватися із місцевим 

провадженням, незалежно від того, чи є останнє основним провадженням. Так,  
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1) якщо місцеве провадження здійснюється під час подачі заяви про визнання 

іноземного провадження – а) будь-яка судова допомога (і тимчасова) має 

узгоджуватися з місцевим провадженням; б) якщо іноземне провадження визнано на 

території держави, де запитується визнання, в якості основного провадження, 

автоматичне призупинення виконавчих дій тощо згідно із ст. 20 Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. не буде застосовуватись; 2) якщо місцеве провадження у справі 

про неспроможність порушується після визнання або подачі заяви про визнання 

іноземного провадження – а) будь-яка надана судова допомога (і тимчасова) знову 

переглядається, змінюється або припиняється, якщо вона не узгоджується з 

місцевим провадженням; б) якщо іноземне провадження є основним іноземним 

провадженням, дія призупинення (згідно із ст. 20 Типового Закону ЮНСІТРАЛ  

1997 р.) припиняється або змінюється її сфера дії, якщо вона не узгоджується з 

місцевим провадженням [94; с. 26].  

     Іншими словами, у випадку порушення двох паралельних проваджень у справі 

про транскордонну неспроможність (місцевого та іноземного) щодо одного і того 

самого боржника на території різних держав, вид судової допомоги має 

узгоджуватися із місцевим провадженням, незалежно від того, чи є / визнано 

іноземне провадження в якості основного, а також не діє правило надання 

автоматично судової допомоги основному іноземному провадженню, як у випадку 

отримання визнання такого провадження без існування місцевого провадження  

[9; ст.29]. Тому автор приходить до висновку, що «пріоритетність» основного 

іноземного провадження дещо пригнічується в частині отримання автоматичної 

судової допомоги у випадку існування чи подальшого порушення місцевого 

провадження після визнання основного іноземного провадження. Більш повний 

високий статус основне іноземне провадження може мати лише у випадку, коли не 

буде місцевого провадження.  

     Інший висновок, який можна зробити після аналізу першого підходу до 

координації проваджень та співвідношення із судовою допомогою, – Типовим 

Законом ЮНСІТРАЛ 1997 р. «закладена» можливість порушити місцеве 
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провадження у справі про транскордонну неспроможність як до, так і після 

[виділено автором] визнання іноземного провадження. У випадку порушення 

місцевого провадження до визнання іноземного провадження таке місцеве 

провадження є повноцінним провадженням, з яким необхідно «рахуватися» 

іноземному провадженню у питанні координації дій, обміну інформацією тощо. У 

випадку порушення місцевого провадженння після визнання основного іноземного 

провадження, тобто з подальшим відкриттям місцевого провадження у справі про 

неспроможність (банкрутство) – таке провадження, на думку автора, мало б назву 

«неосновного» (другорядного) провадження. 

     Відмінна ситуація щодо координаційного підходу та судової допомоги виникає із 

двома іноземними провадженнями у справі про транскордонну неспроможність 

згідно зі ст. 30 Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. У такому випадку будь-яка 

судова допомога має погоджуватися із основним іноземним провадженням. 

Наприклад, будь-яка судова допомога, яка надана представнику неосновного 

іноземного провадження після визнання основного іноземного провадження, має 

погоджуватися із основним іноземним провадженням. У випадку, коли основне 

іноземне провадження визнається після визнання або після подачі клопотання про 

визнання неосновного іноземного провадження, будь-яка надана судова допомога  

(і тимчасова) знову переглядається судом і змінюється або припиняється, якщо вона 

не відповідає основному іноземному провадженню. Якщо після визнання 

неосновного іноземного провадження визнається інше неосновне іноземне 

провадження, суд надає, змінює або припиняє судову допомогу з метою сприяння 

координації проваджень [9; ст. 30]. 

     Аналіз положень Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. щодо видів судової 

допомоги та порядку координації проваджень дає підстави зробити наступні 

висновки: 

а) основне іноземне провадження має більш повний високий статус, за відсутності 

місцевого провадження, оскільки є можливість отримати автоматичну судову 

допомогу, як тільки місцевий суд визнає основне іноземне провадження; 
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б) пріоритетна природа основного іноземного провадження, в частині отримання 

автоматичної судової допомоги, є відносною, адже більш високий статус основне 

іноземне провадження має у випадку відсутності місцевого провадження у справі 

про транскордонну неспроможність та без подальшого відкриття такого 

провадження після визнання основного іноземного провадження (неосновне 

провадження). 

     Таким чином, модель правового регулювання відносин неспроможності з 

іноземним елементом на базі Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р., на нашу думку, 

тяжіє до принципу модифікованої універсальності. Реалізувати на практиці такий 

принцип вбачається можливим шляхом встановлення у національному законодавсті 

положень, які б передбачали: 

а) можливість порушення справи про банкрутство стосовно іноземного боржника 

(не на підставі «присутності» боржника на території певної держави, наприклад, 

знаходження філії чи представництва іноземної юридичної особи на території 

України, а за іншим критерієм зв’язку з певною державою – наприклад «центру 

основних інтересів боржника»); 

б) положення про те, що основне провадження – провадження, яке порушено у 

державі, де знаходиться «центр основних інтересів боржника»;  

в) положення, що основне провадження має універсальну дію та поширюється на усі 

активи боржника, незалежно від держави їх місцезнаходження, крім випадку, якщо 

це суперечитиме публічному порядку, та якщо буде порушено неосновне 

провадження; 

г) визнання іноземного провадження має розглядатися господарським судом не 

шляхом порушення справи про банкрутство з іноземним елементом, а в рамках 

справи про визнання іноземного провадження – тобто шляхом запровадження нової 

категорії справ, підвідомчих господарським судам. Втім, вирішувати питання про 

визнання іноземного провадження в рамках справи про банкрутство є доцільним у 

випадку, коли на момент подачі заяви про визнання іноземного провадження вже 
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існує місцеве провадження на території держави, в якій запитується визнання 

іноземного провадження, а тому воно має розглядатися саме у відкритому 

провадженні з метою вирішення подальшої долі та координації паралельних 

проваджень (або закритті місцевого провадження тощо); 

ґ) положення про визнання основного іноземного провадження: 1) без подальшого 

відкриття справи про банкрутство з іноземним елементом на території України – із 

застосуванням права (іноземної держави), тобто, де було порушено основне 

провадження; 2) з подальшим відкриттям справи про банкрутство з іноземним 

елементом (неосновного провадження) на території України (на підставі заяви 

керуючого іноземного провадження чи кредиторів (заінтересованих осіб)) – із 

застосуванням місцевого права, яке поширюватиме свою дію тільки на активи, які 

знаходяться в межах території України;  

д) положення про можливість відмови у порушенні неосновного провадження при 

вирішенні питання про визнання іноземного провадження і порушення неосновного 

провадження, якщо це призведе до збільшення витрат боржника і (або) 

порушуватиме інтереси більшості кредиторів, або взагалі не сприятиме захисту прав 

та інтересів місцевих кредиторів; 

е) положення про те, що з моменту визнання іноземного основного провадження без 

подальшого відкриття місцевого провадження на території України, керуючий 

іноземного провадження має право здійснювати на території України усі 

повноваження (функції), якими він володіє згідно із правом держави, де було 

порушено основне провадження, в тому числі подавати заяви про визнання 

провадження до іноземного суду; включати майно, яке знаходиться на території 

України, до конкурсної маси іноземного провадження тощо. 
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3.2. Правове регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом на 

основі Регламенту Ради ЄС 1346/2000 про провадження у справах про 

неспроможність 

     Чимало часу пройшло, поки сформувалася повноцінна європейська модель 

правового регулювання транскордонної неспроможності [121; с. 1]. До цього часу 

існували різні регіональні акти у даній сфері. Спочатку були спроби створити 

латиноамериканську модель правового регулювання, що засновувалась на Угоді 

Монтевідео з міжнародного комерційного права» (“Montevideo Treaty on Commercial 

Internation Law”) (далі – «Угода»), яку було підписано у 1889 р. державами 

Латинської Америки. У 1940 р. вона була оновлена і ратифікована лише 

Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм. У 1928 р. було підписано іншу угоду, яка 

засновувалася на Гаванській конвенції з міжнародного приватного права («Кодекс 

Бустаманте» (the Bustamante Code)). На жаль, усі спроби досягти задекларованої 

мети регулювання не було реалізовано на практиці [122; с. 787–828]. У 1933 р. 

скандинавські держави наслідували приклад латиноамериканських держав та 

підписали «Скандинавську конвенцію з банкрутства» (the Nordic Bankruptcy 

Convention). Вона була більш успішною, ніж латиноамериканський попередник. 

Після цього розпочався період активного створення європейської моделі правового 

регулювання транскордонної неспроможності.  

     В ЄС неспроможність підприємств впливає на належне функціонування 

внутрішнього ринку, а тому вимагає координації заходів відносно майна 

неспроможного боржника з метою задоволення вимог усіх кредиторів. Так,  

29 травня 2000 р. було прийнято Регламент Ради (ЄС) 1346/2000, який набрав 

чинності 31 травня 2002 р. Він створив так звану «європейську модель» правового 

регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом, яка засновується на 

принципі модифікованої універсальності і поширюється на усі держави – члени ЄС, 

крім Данії (згідно зі ст. 1, 2 Протоколу, який доданий до Додатку до Договору про 

ЄС та заснування Європейського Співтовариства). Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 є 

основним консолідованим нормативним актом прямої дії у цій сфері, який діє на 
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території усіх держав – членів ЄС, крім Данії. Його первинними завданнями є 

встановлення уніфікованої норми, за допомогою якої суди держав – членів ЄС 

зможуть визначати, чи мають вони міжнародну підсудність щодо відкриття 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність. Регламент 

Ради (ЄС) 1346/2000 в основному стосується питань міжнародної підсудності, 

визнання проваджень на території іншої держави – члена та права, яке підлягає 

застосуванню [123; с. 1]. Але він має певну обмежену сферу дії [124; с. 24–25], адже 

не поширюється на банки, страхові компанії та інші фінансові установи [125; с. 14].  

     З метою застосування Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 необхідно, щоб 

виконувалися наступні умови: колективність провадження, здійснення часткового 

чи повного контролю над боржником та призначення ліквідатора  

(далі – «керуючий») та застосування процедури банкрутства, включеної 

відповідною державою до переліку процедур, передбачених у Додатку А, Б до 

Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, які застосовуються у національному законодавстві 

[101]. В цьому міжнародно-правовому акті вбачається певна територіальна 

обмеженість сфери його регулювання, а саме: його застосування обумовлюється 

знаходженням «центру основних інтересів боржника» в межах ЄС – у 

протилежному випадку він не підлягатиме застосуванню. Так, Регламент Ради (ЄС) 

1346/2000 не буде застосовуватися, якщо «центр основних інтересів боржника» 

знаходиться поза межами території держав – членів ЄС [126; с. 503].   

     Особливість європейської моделі правового регулювання транскордонної 

неспроможності полягає у тому, що вона першочергово передбачає норму про 

міжнародну підсудність. Основою для її встановлення є правова категорія «центр 

основних інтересів боржника» [127]. Так, п. 12 преамбули Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000 встановлює, що суди держави – члена ЄС мають компетенцію щодо 

відкриття провадження у справі про транскордонну неспроможність, якщо «центр 

основних інтересів боржника» знаходиться на відповідній території. Провадження, 

яке відкрито за місцезнаходженням «центру основних інтересів боржника» 

називається основним провадженням. Головним наслідком відкриття такого 
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провадження є те, що воно має універсальну дію та охоплює усе майно боржника 

[128; с. 53 – 86]. Універсальна дія основного провадження поширюватиметься, поки 

на території іншої держави – члена не буде порушено другорядного (неосновного) 

провадження у справі про транскордонну неспроможність.  

     Ключовою перевагою порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність, перш за все, є автоматичне визнання такого 

провадження на території усіх інших держав – членів ЄС, крім Данії. Ніякої 

процедури визнання іноземного провадження на території інших держав – членів 

ЄС не передбачено. Згідно зі ст. 16 Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 рішення про 

відкриття основного провадження має визнаватися на території усіх інших  

держав – членів ЄС з моменту, коли воно набере чинності у державі порушення 

основного провадження. Таке рішення матиме силу та визнаватиметься на території 

інших держав – членів ЄС без будь-яких подальших формальностей [129].  

      Право, яке застосовується до відносин неспроможності, вибір застосовуваних 

процедур, перебіг провадження, заходи по забезпеченню збереження майна, 

черговість задоволення вимог кредиторів, закриття провадження тощо – усі ці 

питання підпадають під регулювання права держави суду, який відкрив основне 

провадження за місцезнаходженням «центру основних інтересів боржника». Авжеж, 

є певні винятки із застосування lex fori concursus. Вони передбачені у ст. ст. 5–15 

Регламенту Ради (ЄС)1346/2000. 

     Пропозиція Європейського Парламенту та Європейської Комісії щодо внесення 

змін до Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 про провадження у справах про 

неспроможність (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council Amending Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on Insolvency Proceedings). 

Cудова практика показує, що розвиток європейського ринку потребує, щоб була 

здійснена уніфікація у термінології та застосовуваних підходах до вирішення справ 

про транскордонну неспроможність [130]. Ще у 1999 р. була створена Міжнародна 

Робоча Група з Європейського права неспроможності (далі – «Робоча Група»), в яку 

входили 15 спеціалістів з 10 держав – членів ЄС на чолі з Себастіаном Кортманном 
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[131]. Робоча Група розробила 14 Принципів, які були покликані на регулювання 

відносин неспроможності з іноземним елементом [130; с. 2]. Попри діяльність 

Робочої Групи, зусилля по вдосконаленню Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 

продовжують докладатися і до сьогодні. Так, вкінці 2012 р. Європейська Комісія 

запропонувала модернізувати чинні положення Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, які 

були прийняті ще у 2000 р. Зі спливом більше 10 років та накопиченням досвіду 

вбачалася необхідність у перенесенні акцентів від процедур ліквідації до процедур, 

які б допомагали бізнесу виходити зі скрутного фінансового становища і, таким 

чином, захищали б інтереси кредиторів, які згодом отримували б більше шансів для 

задоволення своїх вимог від неліквідаційної процедури [132].  

     12 грудня 2012 р. у Страсбурзі Європейська Комісія презентувала Доповідь про 

застосування Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 (далі – «Доповідь ЄС»), адресовану 

Європейському Парламенту, Європейській Раді та Європейському Соціально-

економічному Комітету, в якому на базі проведених статистичних досліджень та 

судової практики було розроблено пропозиції щодо внесення змін до Регламенту 

Ради (ЄС)1346/2000. Основними з них були наступні: а) розширення сфери 

застосування Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000; б) уточненення змістовного 

наповнення правової категорії «центр основних інтересів боржника» та критеріїв 

для «спростування правила презумпції»; в) вдосконалення юрисдикційних та 

координаційних положень; г) вдосконалення процедури публікації повідомлень про 

відкриття (закриття) провадження у справі про транскордонну неспроможність 

шляхом утримання електронного реєстру, публічно доступного іншим через 

Інтеренет; ґ) подовження строків для звернення до суду зі своїми  

вимогами тощо [133].  

     Пропозиції, запропоновані Європейською Комісією 12 грудня 2012 р., отримали 

загальне схвалення з боку Європейського Парламенту від 5 лютого 2014 р.: 580 «за», 

69 «проти», 19 «утримались». Підтримку отримали положення про розширення 

можливості застосування процедур санації, створення загальнодоступної на теренах 

ЄС системи електронних реєстрів, передбачення можливості уникнення порушення 
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чисельних проваджень у справах про транскордонну неспроможність та 

встановлення правил щодо регулювання неспроможності груп компаній [134]. Тим 

не менше, з боку Європейського Парламенту також були внесені пропозиції щодо 

вдосконалення Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 [135]. Ще у грудні 2013 р. доповідач 

Європейського Парламенту, Клаус-Хайнер Лене, презентував доповідь щодо 

пропозицій, внесених Європейською Комісією у 2012 р., запропонувавши більше  

60-ти змін до Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 [136], які у формі Резолюції від 

5 лютого 2014 р. (далі – «Резолюція Європейського Парламенту») були прийняті під 

час першого читання в Європейському Парламенті.  

     Серед схвалених пропозицій щодо вдосконалення Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000 є питання щодо визначення правової категорії «центр основних інтересів 

боржника». Було запропоновано залишити «правило презумпції» щодо 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» у місці реєстрації 

юридичної особи, але також встановити положення про можливість «спростування 

правила презумпції». Запропоновано додати п. 13 (а) до преамбули Регламенту Ради 

(ЄС) 1346/2000 у наступній редакції: «Презюмується, що «центр основних 

інтересів» юридичної особи знаходиться у місці її зареєстрованого офісу. 

Спростувати правило презумпції можливо у випадку, коли центральне управління 

компанії знаходиться на території іншої держави – члена, ніж та, де знаходиться 

її зареєстрований офіс,і всебічний аналіз усіх відповідних факторів встановлює, у 

спосіб який є очевидний для третіх осіб, що фактичний центр управління та 

контролю за компанією і управління інтересами, знаходиться на території тієї 

іншої держави – члена»[виділено автором]. Частина перша ст. 3 Регламенту Ради 

(ЄС) 1346/2000 фактично залишається незмінною – передбачається, що суди 

держави – члена, на території якої знаходиться «центр основних інтересів 

боржника», мають компетенцію щодо відкриття (основного) провадження у справі 

про транскордонну неспроможність. Лише уточнюється, що це провадження 

називається «основним провадженням» [137]. Іншими словами, у ч. 1 ст. 3 надається 
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визначення, основного провадження, адже у чинній реакції Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000 його бракувало. 

     Нововведенням є друге речення частини першої ст. 3 Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000. Зокрема, воно надає визначення правової категорії «центр основних 

інтересів боржника». Мова нововведення була запозичена із рішення Суду ЄС по 

справі «Інтереділ» (Interedil) [138]. Передбачається, що «центр основних інтересів 

боржника є місцем, де боржник здійснює управління своїми інтересами на постійній 

основі як мінімум протягом 3 (трьох) місяців до відкриття провадження у справі про 

неспроможність чи тимчасового провадження, і яке є очевидним для третіх осіб 

[138]. Таке нововведення не тільки надає визначення даної категорії, а і передбачає 

мінімальний період часу, який необхідно враховувати при здійсненні оцінки 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника», коли чинний Регламент 

Ради ЄС 1346/2000 не регламентує дане питання. 

     Пропозиції, схвалені Резолюцією Європейського Парламенту від 5 лютого  

2014 р., також пропонують встановити процесуальні строки для оскарження 

рішення про відкриття основного провадження будь-яким кредитором чи 

заінтересованою особою. Пропонується додати у наступній редакції: «Будь-який 

кредитор чи заінтересована особа, яка має місце проживання, доміцилій чи 

зареєстрований офіс на території держави – члена, відмінній від тієї, де відкрито 

основне провадження, має право оскаржити рішення про відкриття основного 

провадження протягом 3 (трьох) тижнів з дня, коли інформація щодо дати відкриття 

основного провадження стала публічно доступною (ч. 3 ст. 3 Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000)»[131].  

     Lis alibi pendens – «Правило перший у часі» (‘the first in time’ rule). Проблема 

конкуренції юрисдикцій щодо порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність є поширеним явищем на теренах ЄС. Для 

розв’язання цієї проблеми в ЄС було вироблено так зване правило «перший у часі» 

(‘the first in time rule’). Дане правило передбачає, що суд держави, який першим 

відкрив провадження у справі про транскордонну неспроможність, має «пріоритет» 
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у вирішенні питання щодо своєї компетенції (встановлення міжнародної підсудності 

щодо порушення основного провадження), що у подальшому означатиме, що таке 

провадження має автоматично визнаватися на території інших держав – членів ЄС, 

крім Данії.  

     Метою створення правила «перший у часі», запропонованого М. Віргосом та  

Ф. Гарцімартіном, було намагання відмінити стимули до перегонів у порушенні 

основного провадження у справі про неспроможність («конкуренції юрисдикцій») та 

мало на меті сприяти скоординованому вирішенню справ про банкрутство 

(неспроможність), щоб не порушувалися паралельні провадження у справі про 

транскордонну неспроможність. Передбачалося, що будь-який суд, інший, ніж той, 

до якого заінтересована сторона першим звернулася, має призупинити провадження 

[виділено автором] доти, поки суд, який першим почав розглядати питання, не 

вирішить питання щодо своєї компетенції. Протягом цього часу можуть 

застосовуватися лише запобіжні заходи [139]. Правило «перший у часі» 

засновується на засадах поваги до процесу, а тому передбачає призупинення 

розгляду заяви про порушення провадження у справі про транскоронну 

неспроможність, поданого під час розгляду аналогічної заяви (справи) в іншому 

суді, до моменту винесення іншим судом рішення з відповідного юрисдикційного 

питання [140; с. 2].  

    На практиці ж вбачається, що дія правила «перший у часі», навпаки, породило 

проблему, яку М. Віргос та Ф. Гарцімартін намагалися подолати, а саме, відмінити 

стимули до перегонів щодо порушення основного провадження. Ця проблема, на 

думку автора, частково зумовлена дією принципу взаємної довіри, проголошего у  

п. 22 преамбули Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, що зводить підстави для 

невизнання порушеного основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність до мінімуму. В окремих випадках, коли суди двох держав – членів 

претендують на встановлення своєї компетенції щодо порушення основного 

провадження, рішення про відкриття такого провадження, яке прийнято першим, 

має визнаватися на території інших держав – членів без перегляду такого рішення 
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іншими судами. Як стверджує Д. Армур, це випливає із положень ст. 16 Регламенту 

Ради (ЄС) 1346/2000, що передбачає негайне визнання основного провадження у 

справі про транскордонну неспроможність, порушеного на території однієї держави 

– члена, на території усіх інших, навіть якщо є сумніви, що суд, який відкрив 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, правильно застосував 

критерій місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» [141; с. 3]. У 

будь-якому випадку, необхідно дотримуватися правила щодо призупинення 

розгляду справи про відкриття основного провадження, поки суд, який першим 

почав розглядати дану справу, не винесе рішення з цього питання [141].  

     Дане правило є своєрідним вирішенням проблеми конкуренцї (конфлікту) 

юрисдикцій і у доктрині міжнародного приватного права іменується принципом  

lis alibi pendens [142]. Він фактично відображає правило «перший у часі». В 

українському законодавстві у ст. ч. 2 ст. 75 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» передбачено: «2. Суд відмовляє у відкритті провадження у справі, 

якщо у суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа із спору 

між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав». 
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3.3. Огляд судової практики розгляду справ про транскордонну 

неспроможність в ЄС 

     Специфіка регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом, як 

було показано у попередніх розділах даної роботи, полягає, серед іншого, у 

віднайденні держави, з якою боржник має найбільш тісний зв'язок, для цілей 

порушення універсального основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність. Відтак, найбільш поширеним предметом спору в ЄС є 

юрисдикційне питання – тобто визначення, суд якої держави має компенетцію щодо 

порушення основного провадження у справі про транскордонну неспроможність, що 

зводиться до питання встановлення реального місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника [142; с. 574].  

     Для ілюстрації прикладів вирішення справ про транскордонну неспроможність 

нижче наводиться судова практика таких держав – членів ЄС: Бельгія, Франція, 

Німеччина, Угорщина, Нідерланди, Польща, Іспанія, Велика Британія та Італія. 

     Бельгія. Бельгійська судова практика розгляду юрисдикційного питання на 

основі Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 є доволі незначною. Тим не менше, судове 

рішення Апеляційного суду м. Ліге від 2012 р. [143; с. 165–172] (Court of Appeal in 

Liege) дає підстави стверджувати, що суди Бельгії при тлумаченні «центру основних 

інтересів боржника» дотримуються рішення, винесеного у справі Єврофуд 

(Eurofood). Рішенням від 10.11.2010 р. Господарський суд м. Вервіерс (Бельгія) 

(Commercial court of Verviers) відкрив провадження стосовно французької компанії 

Делос Франс САРЛ (Delos France SARL). Прокурор оскаржив це рішення з приводу 

компетенції суду Бельгії відкрити провадження у справі про транскордонну 

неспроможність стосовно зареєстрованої компанії у м. Ліль (Франція), де остання 

активно здійснювала свою діяльність. Було встановлено, що хоч Делос Франс САРЛ 

(Delos France SARL) і не мала персоналу на території Франції і фактично 

управлялася з Бельгії, це не було вирішальним фактором. Більш того, факт того, що 
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кореспонденція, яка надходила до зареєстрованого офісу та переправлялась до 

Бельгії, не вважався вагомим приводом для зміни «центру основних інтересів 

боржника», оскільки треті особи вважали, що кореспонденція надходила до 

зареєстрованого офісу. Відсутність персоналу та фактичне управління з Бельгії 

також не були видимими для третіх сторін, тому не грали вагомої ролі при 

встановленні місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» у даному 

випадку. На противагу цьому, існування банківського рахунку у м. Ліль (Франція) та 

вказівка лише французької адреси на фірмових бланках компанії були об’єктивними 

факторами, які були видимі та очевидні для третіх осіб. Таким чином, було 

встановлено, що «центр основних інтересів боржника» французької компанії 

знаходився на території Франції, а суд Бельгії не мав юрисдикції щодо відкриття 

основного провадження стосовно боржника, зареєстрованого на території Франції.  

     Аргументи, які були прийняті до уваги, дають підставу стверджувати, що судом 

дотримувався критерій, проголошений у справі Єврофуд (Eurofood): для 

«спростування правила презумпції» щодо місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» у місці реєстрації компанії необхідно, щоб існували об’єктивні 

фактори, які є очевидними для третіх осіб (тобто, кредиторів). Так, сучасна судова 

практика Бельгії показує, що суди Бельгії доволі часто приймають фактори для 

«спростування правила презумпції» за місцем реєстрації боржника і визнають свою 

компетенцію щодо порушення основного провадження стосовно іноземного 

боржника у справі про транскордонну неспроможність [144]. 

     Франція. Перше рішення, винесене Господарським судом м. Нантері (Commercial 

Court of Nanterre) стосувалося встановлення місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» різних дочірніх підприємств та права, яке підлягає 

застосуванню [145]. Спочатку провадження порушувалися щодо трьох 

материнських компаній Групи ЕМТЕК (EMTEC Group), а згодом і щодо деяких 

дочірніх підприємств, заснованих у Німеччині, Бельгії та Польщі. Суд зазначив 

деякі критерії, які є визначальними при встановленні місцезнаходження «центру 

основних інтересів боржника», а саме: місце, де проводилися загальні збори; право, 
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яке застосовується до основних контрактів; де знаходилися бізнес відносини з 

клієнтами; де знаходились банківські рахунки; звідки здійснювалося центральне 

управління політикою закупівель, бухгалтерський облік тощо. Суд наголосив на 

вимозі здійснення значного (інтенсивного) контролю, видимого для третіх осіб. 

Судовим рішенням було встановлено, що «центр основних інтересів» компаній 

Бенілюксу (EMTEC Benelux) знаходився на території Франції. Таким чином, Суд 

застосував Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 до групи компаній та постановив, що 

«центр основних інтересів боржника» не обов’язково має відповідати місцю, де 

боржник зареєстровий. 

     Інша справа розглядалася Апеляційним судом (Douai Court of Appeal) у травні 

2006 року і також стосувалася встановлення місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» [146]. Французькі податкові органи ініціювали відкриття 

провадження стосовно компанії ТЛМІ (TLMI), заснованої у Великій Британії. Суд 

встановив, що «центр основних інтересів боржника» фактично знаходився на 

території Франції на підставі наступних критеріїв: одноосібне управління 

здійснювалося менеджером паном Х, який був власником ТЛМІ і проживав у 

Франції; основні документи, включаючи конфіденційну інформацію, технічну 

документацію, тощо знаходилися вдома у пана Х та в офісі СКА, де остання була 

французькою компанією; пан Х був працівником французької компанії СКА; 

менеджером СКА була дружина пана Х; було встановлено відсутність витрат на 

поїздки з Франції до Великої Британії. У зв’язку з цим, суд постановив, що дійсний 

«центр основних інтересів боржника» не знаходився у місці зареєстрованого офісу.  

     Інша справа стосувалася Групи Євротаннел (Eurotunnel group) [147]. Суд 

використав критерій здійснення стратегічного та оперативного управління 

компанією – здійснення «функцій головного офісу» для встановлення реального 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника». 

     Німеччина. Справа стосувалася неспроможної Групи-ПІН АГ С.А. (PIN – Group 

AG S.A.), зареєстрований офіс якої знаходився на території Люксембургу [148]. 

Група ПІН АГ.С.А. була холдинговою компанією для більше, ніж ста дочірніх 
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підприємств. Більшість з них здійснювали свою діяльність в Німеччині. У грудні 

2007 році рада директорів холдингової компанії перемістилася з Люксембургу до м. 

Колонь. Протягом цього процесу члени ради директорів були замінені на осіб, які 

також знаходились у Німеччині. Уся бізнес документація була перевезена з 

Люксембургу до Німеччини. З 2008 року холдингова компанія орендувала 

приміщення у м. Колонь, щоб звідти здійснювати управління усією Групою. З цією 

метою нова рада директорів призначила виконавчий комітет, який складався з осіб, 

які контролювали діяльність афілійованих осіб. Один раз на тиждень виконавчий 

комітет збирався у новому офісі у Німеччині. У січні 2008 р. холдингова компанія 

також відкрила банківський рахунок у м. Колонь. Нова рада директорів здійснювала 

переговори з основними кредиторами, постачальниками послуг та потенційними 

інвесторами у новому офісі. Суд ЄС постановив, що презумпція щодо 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» у місці його реєстрації  

(ч. 1 ст. 3 Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000) вважатиметься такою, що була 

спростована, якщо буде доведено, що компанія не здійснює своєї діяльності за 

місцем реєстрації. Місцевий суд постановив, що презумпція була спростована тим, 

що холдингова компанія здійснювала тільки допоміжну діяльність за місцем 

реєстрації (а саме, перенаправляла вхідну кореспонденцію з Люксембургу до 

Німеччини). Місцевий суд зазначив, що переміщення «центру основних інтересів 

боржника» з Люксембургу до Німеччини було правомірним, адже метою міграції 

було здійснити реструктуризацію усієї Групи за місцем, де знаходилась більшість 

афілійованих підприємств – у Німеччині, а така мета є виправданою. Більше того, 

місцевий суд додав, що була відсутня необхідність у доказуванні, що компанія не 

здійснювала жодної комерційної діяльності за місцем реєстрації з метою 

«спростування правила презумпції». У результаті, місцевий суд підтвердив, що 

«центр основних інтересів боржника» знаходиться у місці, де приймаються важливі 

рішення щодо загального управління, а також, що ці обставини є очевидними для 

основних кредиторів та партнерів. Тому звернення до критерію об’єктивності та 

очевидності для третіх осіб є важливим при «спростуванні правила презумпції» 

[148; с. 16].   
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     Угорщина. Податкові органи Угорщини в якості кредитора подали заяву про 

відкриття основного провадження у справі про транскордонну неспроможність на 

території Угорщини стосовно словацької компанії. Директор компанії мав 

національність Угорщини, проживав і здійснював основну діяльність на території 

Угорщині. Суд оцінив докази та прийшов до висновку, що адреса директора та 

податкова документація вказували, що «центр основних інтересів» знаходився на 

території Угорщини. Зазвичай «спростувати правило презумпції» щодо «центру 

основних інтересів боржника» є важким завданням для кредиторів. Але податкові 

органи мають більше засобів для доведення реального місцезнаходження «центру 

основних інтересів» [149]. 

     Інша справа стосувалася питання місцезнаходження «центру основних інтересів 

боржника» та можливості відкриття другорядного (неосновного) провадження. 

Основне провадження стосовно австрійської компанії було відкрито судом м. Граз 

(Австрія) [150]. Керуючий основного провадження також подав заяву до суду 

Австрії щодо відкриття основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність стосовно угорського дочірнього підприємства австрійської компанії 

на підставі того, що усі основні бізнес рішення угорської компанії приймалися в 

Австрії. Австрійський суд відкрив основне провадження стосовно угорської 

компанії у 2008 році та призначив керуючого. Згодом керуючий основного 

провадження звернувся до Суду м. Будапешт з проханням опублікувати рішення про 

відкриття основного провадження у офіційному виданні Угорщини. Угорська 

компанія (дочірнє підприємство) мала кредиторів на території Угорщини, які подали 

заяву стосовно угорської компанії до місцевого суду. Один з кредиторів дізнався 

про інформацію у офіційному виданні щодо відкриття основного провадження у 

справі про транскордонну неспроможність у м. Граз (Австрія) та подав заяву про 

відкриття неосновного (другорядного) провадження на території Угорщини. 

Угорська компанія не здійснювала діяльності поза межами Угорщини. Суд 

задовольнив клопотання про відкриття другорядного провадження на території 

Угорщини стосовно угорської компанії після того, як впевнився, що в Угорщині 



128 

 

знаходиться так зване «підприємство» боржника. Суд встановив, що компанія не 

тільки була зареєстрована на території Угорщини, а й здійснювала усю економічну 

діяльність в Угорщині. Так, суд Австрії припинив (закрив) основне провадження у 

справі про транскордонну неспроможність із-за відсутності за місцем основного 

провадження будь-яких активів, при цьому другорядне провадження продовжувало 

здійснюватися. 

     Отже, як вбачається, в Австрії дотримуються «критерію здійснення функцій 

головного офісу» при визначенні місцезнаходження «центру основних інтересів 

боржника». Тим не менше, дана справа демонструє відсутність необхідності у 

«перегонах» щодо визнання і доказування, суд якої держави компетентний 

порушити основне провадження та показує більш ефективний у даному випадку 

механізм вирішення справи – порушення другорядного провадження.  

     Інша справа також стосувалася можливості порушення другорядного 

провадження з огляду на порушення норм трудового законодавства стосовно 

місцевих кредиторів. Німецькі власники угорської текстильної компанії подали 

заяву про відкриття основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність стосовно угорської компанії, стверджуючи, що «центр основних 

інтересів» знаходився на території Німеччини [144; с. 20]. У березні 2005 р. суд 

Німеччини відкрив основне провадження та призначив керуючого основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність. Останній зупинив дію 

трудових контрактів, коли основне провадження було порушено у Німеччині, не 

взявши до уваги трудового права Угорщини. Працівники подали заперечення до 

суду Угорщини, який розцінив такі дії як клопотання про відкриття другорядного 

провадження та призначив керуючого другорядного провадження для нагляду за 

другорядним провадженням. Таким чином, судом Угорщини було порушено 

другорядне провадження з метою відновлення порушених трудових прав місцевих 

кредиторів та задоволення вимог працівників і подальшої ліквідації компанії [151]. 

Дана справа демонструє, що Німеччина також схильна дотримуватися «критерію 

здійснення функцій головного офісу». Але дотримання прав місцевих кредиторів 
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слугувало підставою для відкриття другорядного провадження в обхід основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність. 

     Нідерланди. Суд м. Роермонд (Court of Roermond) мав вирішити питання щодо 

критеріїв, які слугують для «спростування правила презумпції» щодо 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» [152]. Фактори, на які суд 

звернув увагу, були наступними: місце здійснення зовнішнього контролю стосовно 

компаній (компанії, зареєстровані у Бельгії та Німеччині, були членами концерну 

Хензо та контролювалися компанією Хензо Інтернаціонале Груп Б.В., місце 

основної діяльності якої знаходилось у Нідерландах; це підтверджувалося річною 

консолідованою звітністю 2006 року); характер фактичної діяльності компаній 

(компанії були лише офісами продажу, коли доставка до покупців здійснювалася з 

Нідерландів та компанія у Бельгії була так званою «поштовою скринькою» без 

фактичного здійснення діяльності на ринку; наявність працівників (працівники 

працювали з дому та інструктувалися та контролювалися голландським 

директором). Таким чином, Суд м. Роермонд постановив, що «функції головного 

офісу» (head office functions) здійснювалися у державі, відмінній від держави, де 

компанії були зареєстровані [152; с. 23]. 

     Польща. У справі Бетервеа Поланд Лімітд (Betterware Poland Limited) компанія 

мала зареєстрований офіс на території Англії, але відкрила філію у Польщі [153]. 

Згідно з правом Польщі філія є частиною (відокремленим підрозділом) юридичної 

особи, яка не має окремої правосуб’єктності. На практиці, економічна діяльність, а 

саме, продаж побутового обладнання через Інтернет здійснювалося виключно на 

території Польщі. Хоча усі члени правління проживали на території Англії та 

Уельсу, протягом провадження було встановлено, що основний процес прийняття 

рішення мав місце на території Польщі, щоденна діяльність та бухгалтерський облік 

теж здійсювалися у Польщі, усі працівники знаходилися на території Польщі, та 

продукція збувалася у Польщі польським покупцям. Ці фактори дали суду підставу 

стверджувати, що фактично компанія, зареєстрована в Англії, майже не здійснювала 

комерційної діяльності на території Англії. Таким чином, суд м. Варшави визнав 
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свою компетенцію та відкрив основне провадження у справі про транскордонну 

неспроможність на території Польщі. Це був перший випадок, коли польський суд 

відкрив провадження стосовно компанії, зареєстрованої на території іншої держави. 

Більш того, підставою для відкриття основного провадження було 

місцезнаходження філії іноземної юридичної особи, що є вкрай рідкісним випадком. 

Отже, дана справа демонструє доволі цікавий підхід: відкриття основного 

провадження за місцезнаходженням філії, що у класичному варіанті могло 

претендувати на порушення другорядного провадження, якби основне провадження 

було порушено за місцем реєстрації у Англії. Для «спростування правила 

презумпції» щодо місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» більше 

ваги отримав критерій здійснення фактичної економічної діяльності, об’єктивності 

та очевидності для третіх осіб.  

     Іспанія. Угорська компанія Ферсінт Сентраль Юєроп КФТ Юніперсональ (ТОВ) 

(Fersint Central Europe KFT Unipersonal Ltd) подала у 2009 р. заяву про відкриття 

провадження у справі про транскордонну  неспроможність до Господарського суду 

м. Більбао (Іспанія) разом з двома іспанськими компаніями однієї і тієї самої групи 

[154]. Компанія стверджувала, що її «центр основних інтересів» знаходився у м. 

Більбао, оскільки угорська компанія була створена для збування продукції, яка мала 

виготовлятися на фабриці в Угорщині, яка так і не запрацювала. На той час компанія 

керувалася материнською компанією у м. Більбао. Суд постановив, що «центр 

основних інтересів» дійсно знаходився у місті Більбао з наступних причин: 100% 

капіталом володіла іспанська компанія, яка була визнана неспроможною 

Господарським судом м. Більбао; управляючий проживав у Більбао; комерційні 

відносини мали місце у м. Більбао, що було документально підтверджено. Таким 

чином, ця справа демонструє практику тлумачення правової категорії «центр 

основних інтересів боржника» шляхом дотримання «критерію здійснення функцій 

головного офісу».  

      Велика Британія. Група компаній Дейзітек (Daisytek) (далі – «Група») зазнала 

фінансових труднощів. У травні 2003 р. дев’ять компаній США звернулися до суду 
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Далласа з приводу їх реорганізації. В Європі до Групи входили дванадцять компаній 

у Великій Британії, три компанії у Німеччині та одна компанія у Франції (Іса 

Дейзітек САС). 16 травня 2003 р. Вищий Суд м. Лідз (Велика Британія) відкрив 

основне провадження стосовно британських та інших європейських компаній на 

підставі того, що їх «центр основних інтересів» знаходився у Великій Британії. 

Оскільки компанія Іса Дейзітек САС була інкорпорована у Франції, 26 травня  

2003 р. директори компанії подали заяву про порушення провадження у справі про 

реорганізацію французької компанії у господарському суді м. Пантоз. Британські 

керуючі, які були призначені у Великій Британії, подали заперечення проти рішення 

французького суду про порушення провадження стосовно французької  компанії Іса 

Дейзітек САС. Вони стверджували, що якщо основне провадження було порушено у 

юрисдикції, де боржник має свій «центр основних інтересів», Регламент Ради (ЄС) 

1346/2000 забороняє іншим іноземним судам відкривати інше основне провадження 

у справі про транскордонну неспроможність. Суд м. Пантоз не погодився із 

запереченням, заявленим британськими керуючими. Апеляційний суд м. Версаль  

4 вересня 2003 р. постановив, що британські суди мали компетенцію щодо 

порушення основного провадження, а тому французькі суди не могли відкривати 

інше основне провадження у справі про неспроможність на території Франції.  

      Генеральний прокурор, у свою чергу, подав касацію до Верховного суду Франції 

на рішення Апеляційного суду м. Версаль з двох підстав. Першою підставою було 

порушення ст. 3 (1) Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, яке передбачає, що «правило 

презумпції», у місці реєстрації компанії при визначенні юрисдикції щодо порушення 

основного провадження у справі про транскордонну неспроможність має 

застосовуватися при визначенні юрисдикції судів щодо порушення провадження, 

коли компанія зареєстрована у Франції. Факт того, що французька компанія є 

дочірньою компанією іноземної материнської компанії та належить до іноземної 

групи компаній, не має братися до уваги при визначенні юрисдикції. Другою 

підставою для касації було порушення ст. 26 Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, що 

виключає визнання провадження у справі про транскордонну неспроможність 
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державою – членом, коли наслідки такого визнання суперечать публічному порядку 

держави, тобто, основоположним принципам чи конституційним правам і свободам 

індивідів. 

      Попри вищезазначені доводи, наведені у касаційній заяві, Верховний Суд 

Франції відхилив касацію від 27.06.2006 р. та постановив, що французькі суди не 

мали юрисдикцію щодо відкритття основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність на території Франції, оскільки французькі суди мали 

визнати відкрите у Великій Британії основне провадження, та не мали права 

переглядати підстав, з яких британське рішення встановлювало, що «центр 

основних інтересів» боржника – французької компанії знаходився у Великій 

Британії.  

     Також Верховний Суд дещо «обмежив» застосування винятку щодо публічного 

порядку таким чином, що британське рішення мало визнаватися у Франції. Аналіз 

рішення Верховного Суду Франції дає підстави стверджувати, що початковою 

точкою для винесення такого рішення була ст. 3 (1) Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000, яка зазначає, що суди держави – члена, в межах території якої 

знаходиться «центр основних інтересів боржника» мають компетенцію щодо 

відкриття (основного) провадження у справі про транскордонну неспроможність; у 

випадку компанії чи юридичної особи «центр основних інтересів боржника» в разі 

відсутності доказів протилежного є місцем реєстрації компанії [155; с. 27]. 

Верховний суд Франції відхилив касацію Генерального прокурора Франції на 

рішення Суду м. Версаль з процесуальних підстав, які згадувалися у справі 

Єврофуд. У справі Єврофуд Суд ЄС наполягав на принципі, що основне 

провадження, відкрите на території однієї держави – члена, має автоматично 

визнаватися на території усіх інших держав – членів згідно зі ст. 16 (1) Регламенту 

Ради (ЄС) 1346/2000. Відповідно, Суд ЄС постановив, що рішення суду, який 

першим відкрив основне провадження, має визнаватися на території інших держав – 

членів ЄС без перевірки судового рішення іншими державами – членами ЄС. Але 

Суд ЄС пішов далі у своєму обґрунтуванні і постановив: якщо заінтересована особа, 
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вбачаючи, що «центр основних інтересів боржника» знаходиться на території іншої 

держави – члена, ніж там, де було відкрито оснвоне провадження, бажатиме 

оскаржити компетенцію суду, який відкрив таке провадження, заінтересована особа 

може використати відповідні засоби захисту, які передбачені національним правом 

тієї держави – члена, де було відкрито основне провадження у судах держави – 

члена, на території якого таке провадження було порушено [виділено автором] [17; 

с. 186].  

     Таким чином, Верховний суд Франції не досліджував справу по суті, тобто суть 

заперечень, які наводив Генеральний прокурор Франції проти рішення британського 

суду, який відкрив основне провадження у справі про транскордонну 

неспроможність стосовно усіх європейських компаній з підстав, що «центр 

основних інтересів» цих компаній знаходився у Великій Британії (а саме: компанії 

керувалися з Великої Британії, фінансування, аудит та обслуговування клієнтів 

здійснювалися у Великій Британії, хоча компанії були зареєстровані у Франції та 

Німеччині). Основою рішення Верховного Суду Франції було те, що згідно із 

рішенням Суду ЄС апеляція на судове рішення щодо місцезнаходження «центру 

основних інтересів» боржника має подаватися до судів держави – члена, в якій 

було відкрито основне провадження у справі про транскордонну неспроможність 

[виділено автором]. Причиною цього, є те, щоб унеможливлювати застосування 

суперечливих інтерпретацій для визначення «центру основних інтересів боржника» 

у справах, де материнська компанія та дочірня компанія знаходяться на території 

різних держав. Тому визначення «центру основних інтересів» для кожної дочірньої 

компанії, яка знаходиться на території іншої держави – члена, ніж материнська 

компанія, є предметом національного права держави, де було ініційоване відповідне 

провадження. 

     У справі БРАК Рент-Е-Кар Інк. (BRAC Rent-A-Car Inc.) [156] корпорація Брак 

Рент-Е-Кар була зареєстрована у штаті Делавер, але здійснювала свій бізнес з 

території Англії. У результаті слухань «правило презумпції» було спростовано та 

встановлено, що «центр основних інтересів боржника» знаходився на території 
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Англії з наступних підстав: усі співробітники були англійцями, найманими на 

роботу згідно із правом Англії та усі закупівельні контракти регулювалися правом 

Англії [158; с. 3]. Так, суддя Ланган (Judge Langan) зазначив, що не має вагомих 

причин вважати, що «правило презумпції» щодо місцезнаходження «центру 

основних інтересів боржника» у місці його реєстрації є сильною презумпцією. 

Скоріше за все, воно є одним із факторів, який має братися до уваги при наданні 

оцінки різним доказам при визначенні місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» [157; с. 3]. 

     Інша судова справа стосувалася двох компаній, зареєстрованих у штаті Делавер 

та Джерзі, та можливості відкриття стосовно них основного провадження на 

території Англії [158]. Суд Англії визнав себе компетентним з наступних підстав: 

використання адреси лондонського офісу в якості основної адреси для 

кореспонденції та нездійснення активної діяльності за межами Англії .  

     У справі Леннокс Холдінгс Плс (Re Lennox Holdings Plc) [159] питання виникло 

стосовно чотирьох компаній, які входили до групи компаній і потрібно було 

визначити, суд якої держави мав компетенцію щодо порушення основного 

провадження. Lennox, компанія, зареєстрована у Великій Британії, акції якої 

котирувалися на Альтернативному Інвестиційному Ринку (Біржі) (Alternative 

Investment Market) у Лондоні, була холдинговою компанією для трьох компаній: 

European Supplies Logistics Ltd (“Supplies”) – компанія, зареєстрована у Великій 

Британії; та двох компаній, зареєстрованих в Іспанії – European Supplies SL 

(“Supplies Spain”), Milenio Foods (“Milenio”). Заява про управління, подана до суду 

Англії, мала на меті так би мовити «поширити управління» на усі чотири компанії 

згідно із правом Англії. При цьому необхідно було довести, що «центр основних 

інтересів» двох іспанських компаній також знаходився у Англії [160]. Суд при 

розгляді цієї справи брав до уваги різні підходи до тлумачення «центру основних 

інтересів боржника». Необхідно було довести, що фактична ситуація відрізняється 

від місця реєстрації юридичної особи. Суддя Левісон зазначив, що стратегічне, 

оперативне та фінансове управління компаніями здійснювалося з території Великої 
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Британії. Хоча контроль з боку материнської компанії не був достатньою підставою 

для «спростування правила презумпції» щодо «центру основних інтересів 

боржника», дочірні підприємства контролювалися радою директорів, яка 

знаходилась на території Великої Британії та більшість кредиторів знаходилися на 

території Англії [160]. Жодна з дочірніх компаній не мала комерційного 

підприємства, яке б існувало окремо від материнської компанії. Загальні збори мали 

місце у Великій Британії, бухгалтерська / фінансова звітність готувалася 

англійськими аудиторами. Таким чином, суд Великої Британії визнав свою 

компетенцію щодо відкриття основного провадження стосовно боржників, 

зареєстрованих в Іспанії [161]. Як результат, «правило презумпції» щодо 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника» за місцем реєстрації 

боржника було спростовано.  

     У справі Енрон Дайректо СА (Enron Directo SA) перед судом знову постало 

питання визначення місцезнаходження «центру основних інтересів боржника». 

Енрон Дайректо СА – компанія, зареєстрована відповідно до законодавства Іспанії, 

в якій основні функції головного офісу виконувалися з Лондону, а тому компанія 

підпала під англійську процедуру управління [162]. Іншими словами, було визнано, 

що «центр основних інтересів» іспанської компанії знаходився на території Англії, 

яка відповідно порушила основне провадження стосовно іспанської компанії.    

     У наукових колах подекуди звертається увага на еволюцію поглядів щодо 

тлумачення правової категорії «центр основних інтересів боржника» у праві Англії. 

Спочатку вважалося, що правова категорія «центр основних інтересів боржника» 

відповідає місцю зареєстрованого офісу компанії. Згодом, погляди змінилися таким 

чином, що визнавалася важливість здійснення «функцій головного офісу» – де 

проводяться загальні збори, готується внутрішня звітність, здійснюється касове 

управління, знаходиться персонал, комп’ютерні системи тощо (як у справах: Re 

Enron Directo SAS, Re Daisytek – ISA Ltd / ISA Daisytek SAS, Crisscross 

Communications, MG Rover and Collins & Aikman). Згодом перед судом постала 

справа Стенфорд (Stanford), яка знову дещо змінила підхід до тлумачення правової 
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категорії «центр основних інтересів боржника». Так, суддя Левісон зазначив, що 

неправильно просто дивитися на місце, де фактично «здійснюються функції 

головного офісу», не беручи до уваги, чи це місце є очевидним для третіх осіб. 

Такий підхід відповідає рішенню у справі Єврофуд, в якій зазначалося, що фактори 

мають бути об’єктивними та очевидними для третіх осіб (кредиторів, насамперед). 

Важливість здійснення такого тесту на об’єктивність та очевидність для третіх осіб 

продиктована принципом, що неспроможність є передбачуваним ризиком, а тому 

місце здійснення такого провадження має бути завідомо відоме для кредиторів. Тим 

не менше, керівними критеріями, які можуть братися до уваги – є критерії 

«здійснення функцій головного офісу» та «очевидності для третіх осіб». 

     Італія. Практика тлумачення ч. 1 ст. 3 Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 

Верховним судом Італії показує єдність та одностайність у своєму підході до 

легкості «спростування правила презумпції» у місці реєстрації боржника. Так, 

велику роль, на думку Верховного суду Італії, грає не критерій зареєстрованого 

офісу, а місце, де здійснюється фактична діяльність та управління компанією, – це 

місце, де компанія здійснює справжню економічну, керівну, адміністративну / 

управлінську та організаційну діяльність. Верховний суд Італії акцентує увагу на 

об’єктивності, яка може бути встановлена третіми особами. У зв’язку з цим «центр 

основних інтересів боржника» не визнаватиметься у місці зареєстрованого офісу, 

коли останній не відповідає вищезазначеним критеріям [144; с. 21]. 

      Не можливо не зазначити про важливе рішення Суду ЄС у справі Інтереділ 

(Interedil Srl (in liquidation) v Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA) від 

20 жовтня 2011 р. щодо тлумачення правової категорії «центр основних інтересів 

боржника», яке сьогодні стало мовою законодавчих пропозицій щодо 

вдосконалення чинного Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000.  

     У даній справі суд підтвердив, що не завжди місце реєстрації компанії є 

правильною юрисдикцією щодо порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність. Так, у 2001 р. компанія Інтереділ (Interedil Srl) (далі 

– “Iнтереділ» або «компанія») була виключена із реєстру італійських компаній та 
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була включена до реєстру Великої Британії. У 2002 р. компанія припинила 

здійснювати свою діяльність та була виключена із реєстру Великої Британії. Через 

рік Intesa Gestione Crediti SpA («заявник») ініціював провадження у справі про 

транскордонну неспроможність стосовно Інтереділ в Італії на підставі того, що на 

території Італії існувала нерухомість та були укладені договори про їх експлуатацію. 

Компанія Інтереділ оскаржила компетенцію суду Італії на підставі того, що 

виключно суди Великої Британії мають юрисдикцію з цього питання в силу 

переміщення компанії з Італії до Великої Британії. У зв’язку з цим Суд ЄС мав 

вирішити це питання та скерувати щодо правильного тлумачення «центру основних 

інтересів» та «підприємства» боржника. Так, у своєму рішенні він зазначив, що 

визначення «центру основних інтересів боржника» має тлумачитися уніфікованим 

(єдиним) шляхом із посиланням на право ЄС. Визнаючи керівні критерії, закладені у 

преамбулі Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, Суд ЄС постановив, що «більша вага» 

має бути надана місцезнаходженню центру управління боржника – компанії [163]. 

Це місце має визначатися шляхом відсилання до критерію, який є об’єктивним та 

очевидним для третіх осіб, особливо, кредиторів боржника. Суд ЄС зазначив, що 

якщо органи, відповідальні за управління та контроль над компанією знаходяться у 

тому самому місце, де і розташований зареєстрований офіс, «правило презумпції», 

передбачене у ч. 1 ст. 3 Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, не можливо спростувати 

[виділено автором]. Але якщо центральне управління компанії знаходиться у 

іншому місці, ніж де знаходиться її зареєстрований офіс, наявність активів компанії 

на території іншої держави – члена буде підставою для «спростування правила 

презумпції».  

     Таким чином, Суд ЄС ще раз підтвердив необхідність у всебічній оцінці усіх 

факторів для встановлення фактичного місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» у спосіб, який є очевидним для третіх осіб. Наприклад, 

наявність нерухомого майна та існування договору оренди та договорів з 

фінансовими установами на території іншої держави – члена можуть розглядатися 

як об’єктивні фактори. Тим не менше, на думку Суду ЄС, існування виключно таких 
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факторів не буде достатньою підставою для «спростування правила презумпції» у 

місці реєстрації боржника. Для цього необхідно, щоб всебічний аналіз усіх факторів 

приводив до такого висновку. У справі Інтереділ компанія припинила свою 

діяльність на момент відкриття провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, а тому «центр основних інтересів компанії» мав визначатися за 

останнім його місцезнаходженням. 

     Таким чином, незважаючи на те, що існують різні підходи до тлумаченя правової 

категорії «центр основних інтересів боржника», що не сприяє передбачуваності у 

кожній справі, тим не менше, вбачається, що сьогодні в ЄС дана правова категорія є 

найбільш правильним критерієм для визначення релевантної юрисдикції для 

порушення основного провадження у справі про транскордонну неспроможність, 

адже дає можливість віднайти найбільш тісний зв’язок боржника з певним 

правопорядком.  
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3.4. Правове регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом у 

законодавстві України 

     Україна проголосила євроінтеграцію пріоритетним напрямком своєї зовнішньої 

політики. Це вимагає поступового наближення національного законодавства до 

норм і стандартів ЄС, включаючи й правове регулювання відносин неспроможності. 

Забезпечуючи справедливий режим регулювання відносин неспроможності 

(банкрутства), держава – претендент на членство в ЄС демонструє свою готовність 

до створення рівних умов ведення підприємницької діяльності для всіх учасників 

економічної діяльності [164]. Тому вивчення і практичне впровадження у 

майбутньому основ європейської моделі правового регулювання транскордонної 

неспроможності, заснованої на основі Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, є 

актуальним з огляду на те, що Україна підписала та ратифікувала Угоду про 

асоціацію з ЄС. 

     Восени 2011 року була розроблена нова редакція Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі  – 

«Проект»), який був підготовлений робочою групою, утвореною при Державному 

департаменті з питань банкрутства Мінекономіки на виконання Програми 

економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Проект був 

спрямований на приведення інституту відновлення платоспроможності у 

відповідність до сучасних умов, на покращення регуляторного середовища України 

та рейтингових показників у дослідженні Світового банку і Міжнародної фінансової 

корпорації «Ведення бізнесу». Адже за даними Світового банку і Міжнародної 

фінансової корпорації, позиція України у рейтингу «Ведення бізнесу» за 

індикатором «закриття бізнесу» є низькою порівняно з іншими державами світу і, за 

останні роки ця ситуація погіршилася. Фактори, які негативно впливають на 

показник «закриття бізнесу», – це часові та фінансові витрати, пов’язані з 

процедурами банкрутства, низький показник індексу стягнення у вказаних 
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процедурах. Наприклад, за показником «закриття бізнесу» Україна у 2011 р. посіла 

150 місце серед 183 держав світу, бізнес-клімат яких досліджувався; у 2010 р. – 145 

місце серед 183 держав; середня тривалість процедури банкрутства у 2011 р. 

становила 2,9 роки; фінансові витрати на провадження у справі про банкрутство – 

42% від вартості майна; – індекс стягнення у процедурі банкрутства становив 7,9 

центів на долар. Ці показники є суттєво гіршими у порівнянні із попереднім 

періодом, коли він становив 9,1 цент на один долар. Низький рейтинг України за 

показником «закриття бізнесу» свідчить про відсутність у законодавстві України 

прогресивних реформ у цій сфері державного регулювання. Суттєве погіршення 

показників України за останній рік свідчить про необхідність здійснення 

кардинальних та швидких реформ у цій сфері. Більше того, Україна має низький 

рейтинг за показником «закриття бізнесу» і порівняно з іншими державами регіону 

(Східна Європа та Центральна Азія) – 26 позиція із 27, випереджаючи у 2010 р. 

лише Албанію. Іншими словами, в Україні назріла нагальна необхідність 

реформування свого законодавства у сфері банкрутства (неспроможності) та 

приведення його у відповідність до європейських стандартів [165].  

     Проектом, серед іншого, передбачалося введення правового регулювання 

відносин неспроможності з іноземним елементом (транскордонна неспроможність). 

Важливість запровадження цього інституту була пов’язана з розширенням 

економічних зв’язків та можливістю ведення підприємницької та іншої діяльності як 

іноземців в Україні, так і українських підприємців за межами держави Україна. 

Прийняття таких змін вважалося важливим та своєчасним, з огляду на посилення 

процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а також мало 

сприяти вирішенню низки проблем, як: – кредитори, які є суб’єктами права 

іноземної держави, можуть позбавлятись правових способів захисту своїх інтересів 

(наприклад, права брати участь у судовому провадженні у справі про 

неспроможність); – майно боржника, що знаходиться на території іншої держави, 

може не увійти у конкурсну масу; – обмеження повноважень професійних осіб 

(керуючих), призначених у справі тощо [165]. 
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     Законодавство України про банкрутство, яке почало розвиватися з 1992 р., стало 

об’єктом більш кардинальних змін лише у 2011 / 2013 р., коли воно було доповнено 

новими положеннями, спрямованими на регулювання не просто питань банкрутства, 

а банкрутства з іноземним елементом. Закон України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який був прийнятий у 

новій редакції згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»» 

(далі – «Закон України 2011 р.») [167], набрав чинності 19 січня 2013 р. Закон 

України 2011 р. було доповнено новим Розділом ІХ, який стосується процедур 

банкрутства, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства (далі – «Розділ ІХ»). 

За основу Розділу ІХ було взято модель правового регулювання транскордонної 

неспроможності, заснованої на основі Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. [9] та 

відповідно адаптовано під законодавство України. Аналіз чинних положень Розділу 

ІХ даного Закону 2011 р. свідчить про те, що багато норм з Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. не були правильно впроваджені у національне законодавство, а 

дух принципу модифікованої універсальності, який мав би бути відтворений у 

Законі 2011 р., було втрачено. Це дозволяє стверджувати про необхідність внесення 

до вітчизняного законодавства змін, які б більше відображали міжнародні стандарти 

з метою належної рецепції концепції Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р., яка 

близька за духом та термінологією з Регламентом Ради (ЄС) 1346/2000, що надасть 

можливість одночасно наблизити вітчизняне законодавство у даній сфері до норм та 

стандартів ЄС. Доцільність таких дій підтверджується словами  

В. В. Джуня, що «істотним недоліком нової редакції є неточність та архаїчність 

ключової термінології», тому вчений стверджує, що «удосконалення понятійного 

апарату національного законодавства про неспроможність слід проводити на базі 

термінології міжнародно-правових документів про транскордонну неспроможність, 

оскільки ця термінологія є найбільш універсальною та відповіднає сучасному 

розвитку науки конкурсного права» [166]. 
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     З метою зручності проведення аналізу Закону України 2011 р., автор робить 

послідовний критичний аналіз норм цього Закону, як вони представлені у Розділі ІХ. 

     1) Назва Розділу ІХ «Процедури банкрутства, пов’язані з іноземною процедурою 

банкрутства». Відомо, що «процедура» – є лише елементом провадження у справі 

про банкрутство і, як правило, застосовується внаслідок порушення такого 

провадження. Більш того, здається, що використовувати конструкцію «визнання 

іноземної процедури банкрутства» [1; ч. 5 ст. 119] не досить коректно, коли мова йде 

не про визнання конкретної процедури банкрутства, передбаченої законом іноземної 

держави, а про визнання чи невизнання порушеного в іноземній державі 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, незалежно від того, яка 

процедура буде застосовуватись до боржника відповідно до законодавства певної 

держави. Такої позиції, здається, дотримувалися і розробники Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р., застосувавши термін «іноземне провадження» [9; ст. 2 (а)], а не 

«іноземна процедура». Тому можна стверджувати, що назву Розділу ІХ не досить 

правильно сформулювано. Доцільніше було б назвати його «Провадження у справі 

про банкрутство (неспроможність), пов’язане із іноземним провадженням» [167]. 

    2) Поняття «іноземна процедура банкрутства». Розділ ІХ визначає «іноземну 

процедуру банкрутства» як провадження у справі про банкрутство, яке здійснюється 

в іноземній державі згідно з її законодавством [1; ч. 1 ст. 119]. Типовий Закон 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. під терміном «іноземне провадження» передбачає: колективне 

судове або адміністративне провадження (включаючи тимчасове провадження), яке 

здійснюється в іноземній державі відповідно до її законодавства про 

неспроможність, і в межах якого активи і ділові операції боржника підлягають 

контролю чи нагляду з боку іноземного суду з метою реорганізації чи ліквідації  

[9; ст. 2 (а)]. З огляду на це, вважаємо, що чинне формулювання не є досить повним 

з огляду на положення Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р., його доцільно 

деталізувати у Законі України 2011 р., а ще краще замінити його на «іноземне 

провадження». Останнє не буде породжувати суперечливих ситуацій застосування 

положень Закону України 2011 р., коли мають задовольнятися певні критерії 
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(атрибути, зазначені нижче) для визнання такого іноземного провадження. Це 

важливо зробити, беручи до уваги той факт, що в різних юрисдикціях по-різному 

тлумачиться термін «провадження у справі про неспроможність» і що саме підпадає 

під поняття «неспроможність» [168].  

     Наприклад, Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. не містить визначення поняття 

«неспроможність». При цьому, в Нотатках Робочої групи V Секретаріату 

ЮНСІТРАЛ (41 сесії) [169; с. 14, п. 51.] (далі – «Нотатки Секретаріату») 

зазначається, що «неспроможність», як використовується у Типовому Законі 

ЮНСІТРАЛ 1997 р, відноситься до колективного провадження, яке порушено 

стосовно боржника, який знаходиться у важкому фінансовому становищі або є 

неплатоспроможним. Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. робить акцент на тому, що 

таке провадження має на меті реорганізацію або ліквідацію боржника, адже судове 

або адміністративне провадження, направлене на ліквідацію / припинення 

спроможного суб’єкта з метою припинення його правового статусу, не буде 

кваліфікуватися як іноземне провадження у справі про неспроможність. У зв’язку з 

цим, Нотатками Секретаріату встановлені додаткові роз’яснення щодо критеріїв 

(атрибутів), яким має відповідати конструкція «іноземне провадження», щоб 

підпадати під сферу регулювання Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р.[167; с. 17,  

п. 23], а саме, мають існувати: 1) підстави для порушення провадження у справі про 

банкрутство (неспроможність) у законодавстві держави, де порушується 

провадження; 2) колективна участь кредиторів; 3) здійснення контролю або нагляду 

за активами або діловими операціями боржника з боку суду або іншого офіційного 

органу; 4) метою провадження має бути реорганізація або ліквідація боржника. У 

зв’язку з цим виникає необхідність в акцентуванні уваги на «колективності» 

провадження, про яке не йде мова у Законі України 2011 р. Колективне провадження 

– це провадження, яке зачіпає усі активи і зобов’язання боржника та права і вимоги 

усіх кредиторів, на відміну від надання допомоги певному конкретному кредитору в 

отриманні виплат, або процесу, який переслідує іншу мету, ніж врегулювання 

неспроможності або важкого фінансового становища боржника [169; п. 23 А (і)].   
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     Попри вищезазначене, Типовим Законом ЮНСІТРАЛ 1997 р. визнається, що з 

певною метою провадження у справі про банкрутство може порушуватись за 

конкретних обставин, і це не завжди означатиме, що певний боржник дійсно є 

неспроможним. До таких обставин може відноситись припинення платежів 

боржником або певні дії боржника, такі як корпоративне рішення, дроблення своїх 

активів або відмова від свого підприємства. В тих правових системах, де 

неспроможність є умовою для порушення провадження у справі про банкрутство 

(неспроможність), встановлюється, що за наявності визнання основного іноземного 

провадження, діятиме презумпція неспроможності боржника для цілей порушення 

місцевого (неосновного) провадження у справі про неспроможність  

[169; с. 18]. Стосовно критерію «контролю або нагляду з боку суду», то треба 

зазначити, що укладення угод між боржником і деякими кредиторами на договірній 

основі щодо деяких боргів і ведення переговорів, які не призводять до порушення 

провадження у справі про банкрутство (неспроможність), – ці заходи не 

відповідатимуть ні вимозі «колективного провадження», ні «контролю або нагляду з 

боку суду», ні визнанню таких процедур. [169; с. 20, п. 24 G]. 

     У результаті аналізу змістовного наповнення термінів, якими оперує Закон 

України 2011 р., вбачаємо доцільність у внесенні змін до терміну «іноземна 

процедура банкрутства», змінивши його на «іноземне провадження у справі про 

банкрутство». Пропонуємо визначити для цілей Закону України 2011 р. «іноземне 

провадження у справі про банкрутство» – як колективне судове або адміністративне 

провадження, яке здійснюється в іноземній державі відповідно до її законодавства 

про неспроможність, і в межах якого активи і ділові операції боржника підлягають 

контролю або нагляду з боку іноземного суду з метою реорганізації чи ліквідації. 

Попри існування презумпції щодо визнання, ч. 4 ст. 17 Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р. передбачає можливість зміни чи припинення такого визнання, 

якщо буде доведено, що підстави для його надання повністю або частково були 

відсутні, або припинили існувати. Отже, здається необхідним уточнити дефініцію 

«іноземного провадження», адже вона може бути одним із критеріїв для прийняття 
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рішення / ухвали про визнання іноземного провадження у справі про банкрутство 

(неспроможність) або його подальшої зміни [9; ч.1 (а) ст.17]. 

    3) Розмежування проваджень. Ключовим питанням Закону України 2011 р., як і 

інших міжнародних документів, які регулюють транскордонну неспроможність, є 

питання розмежування проваджень на два види: «основне» та «неосновне» 

провадження у справі про транскордонну неспроможність. Розділ ІХ Закону України 

2011 р. використовує поняття «основне» та «похідне» (замість неосновного) 

провадження. При цьому, при імплементації норм Типового Закону ЮНСІТРАЛ 

1997 р. до внутрішього законодавства України у вирішенні питання кваліфікації 

проваджень, здається, була втрачена основна ідея, запроваджена міжнародними 

документами. У ч. 6 ст. 119 Закону України 2011 р. встановлюється, яке з 

проваджень вважається «основним», а яке – «неосновним» (похідним). Аналіз даної 

статті дає підстави стверджувати, що Закон України 2011 р. у цій частині слідує 

принципу територіальності з прив’язкою до місця створення та діяльності боржника 

при визначенні основного провадження [167]. Зокрема, Законом України  

2011 р. передбачено, що провадження у справі про банкрутство боржника, який 

створений та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України з 

місцезнаходженням на її території, є основним провадженням стосовно будь-якого 

іншого іноземного провадження» [1; ч. 7 ст. 119]; а провадження у справі про 

банкрутство боржника – постійного представництва суб’єкта підприємницької 

діяльності України в іноземній державі є похідним іноземним провадженням 

стосовно основного провадження в Україні.  

    Більш того, спірною є позиція законодавця щодо надання окремих визначень 

«основного» та «основного іноземного» провадження. Перший і третій параграф п. 6 

ч. 2 ст. 119 Розділу ІХ Закону України 2011 р. передбачає: «6. Під час провадження у 

справі про банкрутство господарський суд виходить з того, що: провадження у 

справі про банкрутство боржника, який створений та здійснює свою діяльність 

відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території, є 

основним провадженням стосовно будь-якого іншого іноземного провадження; а 
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провадження у справі про банкрутство боржника, який створений та здійснює свою 

діяльність відповідно до законодавства іншої держави з місцезнаходженням за 

межами України, порушене в іноземній державі, є основним іноземним 

провадженням». Принципово важливим є те, що для правильного впровадження 

принципу модифікованої універсальності, необхідно, щоб існувало лише одне 

[виділено автором] основне провадження у справі про транскордонну 

неспроможність [167]. Чинні норми Розділу ІХ Закону України 2011 р. не 

відповідають положенням Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. Адже ідея 

принципу модифікованої універсальності передбачає наявність одного 

універсального основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, порушеного за критерієм місцезнаходження «центру основних 

інтересів бoржника», що не обов’язково вказує на місце створення (реєстрації) 

юридичної особи – боржника [167]. Так, Типовим Законом ЮНСІТРАЛ 1997 р. 

передбачалося введення нової правової категорії «центр основних інтересів 

боржника» (‘centre of main interests of a debtor’), яка мала слугувати критерієм для 

визначення основного провадження у справі про транскордонну неспроможність; та 

так званої правової категорії «підприємство» боржника як критерій для визнання 

неосновного (похідного) провадження у справі про транскордонну неспроможність. 

Закон України 2011 р. пішов іншим шляхом: критерієм для визначення основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність фактично встановив місце 

реєстрації та діяльності боржника на території України, а критерієм для визнання 

неосновного (похідного) провадження визначив постійне представництво. У зв’язку 

із запропонованими Законом України 2011 р. положеннями, які встановлюють 

інший критерій для визначення основного (основного іноземного) чи неосновного 

(неосновного іноземного) провадження, ніж пропонується міжнародними 

документами, вбачається, що потенційно можуть виникнути колізії при кваліфікації 

та визнанні іноземних проваджень на території України [167]. Встановивши 

прив’язку до місця створення (реєстрації) юридичної особи як критерію для надання 

провадженню статусу основного, Закон України 2011 р. фактично не передбачив 

можливості визнання іноземного провадження в якості основного, яке потенційно 
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може бути порушено іноземним судом стосовно вітчизняного боржника, який 

зареєстрований в Україні, та який здійснює певну діяльність згідно із 

законодавством України. Ситуації порушення основного провадження стосовно 

іноземного боржника (не обов’язково на підставі його «присутності» на території 

іноземної держави) є дуже поширеними в ЄС, враховуючи розширення економічних 

зв’язків та активної діяльності груп компаній на ринку. 

     Виникає питання, як бути у ситуації, коли, наприклад, іноземним судом буде 

встановлено, що «центр основних інтересів» боржника, який зареєстрований на 

території України, знаходиться на території іноземної держави (не обов’язково на 

підставі «присутності» боржника, а за критерієм «здійснення управління та 

контролю» за боржником з боку іноземної компанії – тобто «центру основних 

інтересів боржника»), що буде підставою для порушення ним основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність стосовно вітчизняного 

боржника, а тому керуючий іноземного провадження буде звертатися до суду 

України щодо визнання такого іноземного провадження в якості основного, 

враховуючи, що на території України не здійснюється провадження у справі про 

транскордонну неспроможність стосовно цього боржника. Як тоді уможливити 

отримання визнання такого провадження на території України стосовно 

вітчизняного боржника? Як допустити керуючого іноземного провадження на 

територію України для здійснення ним своїх повноважень та сприяти веденню 

основного іноземного провадження?  

     У такому випадку український господарський суд за будь-яких обставин справи 

буде змушений не визнавати іноземне провадження в якості основного, адже чинна 

редакція Закону України 2011 р. критерієм для визначення основного (іноземного) 

провадження встановлює прив’язку до місця створення (реєстрації) юридичної 

особи, а не «центру основних інтересів боржника» [167]. 

     З огляду на положення Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р., право і судову 

практику ЄС, вважаємо доцільним дотримуватися єдиних стандартів при 

встановленні критерію для визначення основного провадження у справі про 
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транскордонну неспроможність. Так, пропонуємо видалити частину 6 ст. 119 

Розділу ІХ із Закону України 2011 р. та надати єдине визначення основного 

провадження у ч. 1 ст. 119 Закону України 2011 р., не проводячи розмежування між 

«основним» та «основним іноземним провадженням», а саме: «основне 

провадження у справі про банкрутство боржника з іноземним елементом – це 

провадження, яке здійснюється у державі, де знаходиться «центр основних 

інтересів боржника»; неосновне провадження – це провадження, яке здійснюється 

у державі, де знаходиться «підприємство» боржника». Відповідно, необхідно 

видалити абзаци 4 та 6 зі ст. 125 Закону України 2011 р., які стосуються підстав для 

відмови в задоволенні заяви про визнання іноземної процедури банкрутства, а саме: 

«4) іноземна процедура банкрутства стосується боржника, створеного відповідно до 

законодавства України» та «6) пропущено встановлений законодавством України 

строк пред’явлення рішення іноземного суду до виконання в Україні» [167]. 

     Пропозиція щодо введення у законодавство України правової категорії «центр 

основних інтересів боржника» в якості критерію для визначення основного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність вбачається дієвою при 

встановленні «правила презумпції» щодо місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» за відсутності спору з цього предмету та передбаченні 

можливості «спростування правила презумпції», якщо будуть існувати відповідні 

докази. Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р., так само як і Регламент Ради (ЄС) 

1346/21000 передбачають, що «правило презумпції» щодо місцезнаходження 

«центру основних інтересів боржника» відповідає місцю реєстрації юридичної 

особи. Тому вважаємо за доцільне «правило презумпції» для українського 

законодавства сформулювати наступним чином: «Презюмується, що «центр 

основних інтересів» боржника – юридичної особи знаходиться у місці реєстрації 

юридичної особи, за відсутності доказів протилежного» [9; ч. 3 ст. 16]. Важливо 

також врахувати нещодавні Пропозиції Європейського Парламенту щодо зміни 

Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 – в частині визначення «центру основних інтересів 

боржника» та окреслити ситуації, коли можливо «спростувати правило презумпції», 
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тобто довести, що реальне місцезнаходження «центру основних інтересів 

боржника» не відповідає місцю реєстрації юридичної особи. Це фактично надасть 

можливість українським судам поширювати свою компетенцію на іноземного 

боржника щодо порушення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, якщо буде встановлено, що «центр основних інтересів боржника» – 

іноземної юридичної особи знаходиться не в місці його реєстрації, а на території 

України. Це відповідало б сучасним тенденціям регулювання відносин 

неспроможності з іноземним елементом, адже як зазначив В. В. Степанов, 

положення національного законодавства, які не дозволяють порушити у 

національному суді справу про банкрутство іноземної юридичної особи, 

кваліфікуються як одностороння і архаїчна конструкція, у зв’язку з чим необхідно 

вносити зміни до процесуального законодавства [170; с. 79]. Введення до 

українського законодавства правової категорії «центр основних інтересів боржника» 

як критерію для визначення основного провадження у справі про транскордонну 

неспроможність, не виключатиме можливості розглядати справи про банкрутство з 

іноземним елементом стосовно вітчизняного боржника іноземним судом з 

подальшим визнанням такого основного іноземного провадження на території 

України з метою надання судової допомоги та співпраці у веденні іноземного 

провадження. 

     Враховуючи останні запропоновані зміни щодо вдосконалення Регламенту Ради 

(ЄС) 1346/2000, та, як зазначає вчений В. В. Джунь про необхідність суттєвого 

оновлення юридичної термінології в теорії та законодавстві України на базі 

термінології сучасних міжнародно-правових документів про транскордонну 

неспроможність» [110], вбачаємо доречним перейняти європейський досвід та 

доповнити 1 ст. 119 Розділу ІХ Закону України 2011 р. наступним:  

 - «Презюмується, що «центр основних інтересів боржника – юридичної особи» 

знаходиться у місці реєстрації юридичної особи, за відсутності доказів 

протилежного. 
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     Довести, що «центр основних інтересів боржника» знаходиться не у місці 

(державі) реєстрації боржника – юридичної особи є можливим у випадку, коли 

центральний орган управління та контролю за боржником знаходиться на території 

іншої держави, ніж де боржник був зареєстрований, при цьому, всебічний аналіз 

критеріїв, за допомогою яких можливо віднайти тісний зв'язок боржника з певною 

державою, свідчить, що «центр основних інтересів боржника» знаходиться на 

території іншої держави, ніж де було зареєстровано боржника. 

     Критерії, за допомогою яких можливо віднайти тісний зв’язок боржника з 

певною державою: 

1) «критерій здійснення функцій головного офісу» (звідки здійснюється 

управління та контроль за боржником, де приймаються стратегічні рішення щодо 

управління боржником та його фінансовими потоками, підбір персоналу тощо); та 

2) «критерій об’єктивності та очевидності для третіх осіб» (встановлення факту, 

чи знали і могли знати кредитори, що боржник тісно пов’язаний із територією іншої 

держави)». 

 4) Судова допомога та співпраця. Дещо спірним вважається положення про судову 

допомогу, яка може бути надана після подання заяви про визнання іноземної 

процедури банкрутства і до винесення відповідної ухвали – ч. 1 ст. 123 Закону 

України 2011 р. Адже перелік заходів щодо захисту активів боржника або інтересів 

кредиторів (а саме: забезпечення збору доказів або витребування інформації про 

активи, ділові операції, права, обов’язки або відповідальність боржника) не зовсім 

відповідає необхідним «запобіжним заходам», які б були релевантні з огляду на 

необхідність збереження активів боржника до прийняття ухвали про визнання 

іноземного провадження у справі про транскордонну неспроможність. До 

перелічених вище заходів вважається за необхідне віднести деякі заходи із 

«забезпечувальних заходів», які допускаються на будь-якій стадії провадження у 

справі [171; ст. 66] та включити їх до таких, що можуть застосовуватись в якості 

«запобіжних заходів» з метою збереження активів у подальшому провадженні у 
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справі про транскордонну неспроможність. Вважається за доцільне до ч. 1 ст. 123 

Закону України 2011 р. додати такі заходи щодо збереження активів боржника, як 

призупинення стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, 

за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку [167]. 

     Більш того, усі види судової допомоги, передбачені Типовим Законом 

ЮНСІТРАЛ 1997 р., які можуть надаватися на прохання керуючого іноземного 

провадження на території України, не були у повній мірі відтворені у Законі 

України 2011 р. Зокрема, останній передбачає тільки два види судової допомоги, 

замість трьох, які встановлені Типовим Законом ЮНСІТРАЛ 1997 р. Зокрема, 

український закон з невідомої причини оминув дуже важливий вид судової 

допомоги – автоматичну, яка передбачалася у ст. 20 Типового Закону ЮНСІТРАЛ 

1997 р. і мала надаватися (вводитися автоматично) з моменту визнання іноземного 

провадження в якості основного, за умови відсутності місцевого провадження і 

подальшого відкриття місцевого провадження у справі про транскордонну 

неспроможність. Цей вид судової допомоги, який має автоматично вводитися у дію 

після визнання основного іноземного провадження, є ключовим і мав би сприяти 

ефективному збереженню активів боржника від «розпорошення» з боку місцевих 

кредиторів. Цей вид судової допомоги передбачає введення автоматичного 

мораторію на задоволення вимог кредиторів на підставі виконавчих листів тощо. 

Вбачається доцільність у введенні такого виду судової допомоги у національне 

законодавство у майбутньому. 

     5) Перелік підстав для відмови у задоволенні заяви про визнання іноземної 

процедури банкрутства (ст. 125 Закону) також наводить певні сумніви. Серед інших 

підстав, у задоволенні яких може бути відмовлено, є те, що іноземна процедура 

банкрутства стосується боржника, створеного відповідно до законодавства України 

[1; п. 4 ч. 1 ст. 125]. Ця підстава ставить вирішення справ про транскордонну 

неспроможність під питання, адже фактично унеможливлює визнання іноземної 

процедури банкрутства, яка потенційно може бути порушена іноземним судом 

стосовно вітчизняного боржника. У такому випадку перекреслюється ідея принципу 
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модифікованої універсальності, а тому необхідно видалити цю підставу з підстав 

для відмови у визнанні іноземного провадження [167]. 

     Досить незрозумілою є інша підстава для відмови у визнанні іноземного 

провадження: якщо порушено встановлений законодавством України строк 

пред’явлення рішення іноземного суду до виконання в Україні [1; п. 5 ч. 1 ст. 125]. 

Вбачається, що ця підстава взагалі не є релевантною для визнання іноземного 

провадження у справі про транскордонну неспроможність, а її помилково 

запозичили із положень ст. 391 Цивільно-процесуального кодексу України, яка 

передбачає можливість відмови у примусовому виконанні в Україні іноземних 

судових рішень, якщо вони не були пред’явлені до виконання протягом трьох років 

з дня набрання ними законної сили, за винятком певних випадків. Автор цієї 

дисертаційної роботи наполягає, що ця підстава має застосовуватися тільки до 

рішень по суті справи, а не до визнання процесуальних актів про порушення 

провадження, що є початком розгляду справи про транскордонну неспроможність. 

Тому, доречно було б виключити цю підставу з переліку підстав для відмови у 

визнанні іноземного провадження [167].  

     6) Закон України «Про міжнародне приватне право» (далі – «ЗУ про МПрП») – 

міжнародна спеціальна підсудність. Чинна частина 9 Розділу Х Прикінцевих 

положень Закону України 2011 р. передбачає внесення доповнень до ст. 76 ЗУ про 

МПрП, яка встановлює підстави для міжнародної спеціальної підсудності, шляхом її 

доповнення новим пунктом, який стосується справ про транскордонну 

неспроможність згідно із Законом N 4212-VI від 22.12.2011 р. Передбачається, що 

суди, серед іншого, можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які 

справи з іноземним елементом: «11) якщо у справі про банкрутство боржник має 

місце основних інтересів або основної підприємницької діяльності на території 

України». Позитивно оцінюючи намагання законодавця вдосконалити національне 

законодавство у сфері регулювання відносин транскордонної неспроможності 

(шляхом введення «місця основних інтересів» в якості підстави для визначення 

міжнародної спеціальної підсудності), виникають певні питання з цього приводу. 



153 

 

По-перше, мова нововведення залишає сумніви щодо того, що собою становить 

правова категорія «місце основних інтересів боржника». Можна тільки 

здогадуватися, що законодавець хотів «перейняти» європейський досвід та норми з 

Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. та мав на меті використати правову категорію 

«центр основних інтересів боржника», але дещо «відкоригував» її під національне 

законодавство. Такі дії є неприпустимими. Адже Суд ЄС дав роз’яснення правової 

категорії «центр основних інтересів боржника» та у справі Інтереділ (Interedil) у 

2011 р. ще раз акцентував увагу на тому, що правова категорія «центр основних 

інтересів боржника» повинна мати незалежне від національного законодавства 

значення та тлумачитися автономним способом, без пошуків близьких за значенням 

правових категорій, які використовуються у національному праві різних держав. По-

друге, на думку автора, оскільки особливість регулювання відносин неспроможності 

з іноземним елементом полягає у віднайдені держави, яка б була належною для 

порушення одного універсального (основного) провадження, встановлення норми 

про міжнародну спеціальну підсудність перекреслює «виключність» компетенції 

певної держави щодо порушення основного провадження у справі про 

транскордонну неспроможність. Адже норма про міжнародну спеціальну 

підсудність фактично надає можливість позивачу перенести розгляд справи до суду, 

який є найбільш зручним для нього. У випадку транскордонної неспроможності такі 

дії є неприпустимими. Тому вбачається доцільність розглянути можливість 

видалення норми про міжнародну спеціальну підсудність щодо справ про 

банкрутство з іноземним елементом зі ст. 76 ЗУ про МПрП, а натомість, встановити 

коректну норму про міжнародну виключну підсудність справ про банкрутство з 

іноземним елементом. 

     Серед аргументів на підтримку тези про необхідність відкоригувати положення 

про виняткову підсудність судам України справ про банкрутство, якщо боржник був 

створений відповідно до законодавства України, слугує досвід європейських країн. 

Вчений І. І. Новосельцев, посилаючись на Л. Гайлота зазначає, що виняткова 

компетенція, серед іншого, встановлюється стосовно проваджень у справах про 
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транскордонну неспроможність (за умови дотримання концепції відкриття 

основного провадження за «місцем ділових інтересів боржника») [172]. Так, 

Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 у ст. 3 прямо встановлює норму, яка визначає 

підставу для визначення міжнародної підсудності щодо порушення основного 

провадження, а саме, на основі критерію «центру основних інтересів боржника» 

[173].  

     7) Закон України «Про міжнародне приватне право» (далі – «ЗУ про МПрП») – 

міжнародна виключна підсудність. Стаття 77 ЗУ про МПрП визначає такі категорії 

справ, які становлять виключну компетенцію українських судів. П. 7 ст. 77 ЗУ про 

МПрП встановлює, що «підсудність судам України є виключною у таких справах з 

іноземним елементом: 7) справи про банкрутство, якщо боржник був створений 

відповідно до законодавства України» [70]. Ця норма не сприятиме визнанню 

основного іноземного провадження, яке може бути порушено стосовно вітчизняного 

боржника або унеможливить кваліфікацію декількох іноземних проваджень у 

справах про транскордонну неспроможність згідно з міжнародними стандартами. 

Схожої думки дотримується О. М. Бірюков, який зазначає, що «ця норма (ст. 77 ЗУ 

про МПрП) може стати на заваді ефективного застосування правил з 

транскордонних банкрутств, передбачених Законом про банкрутство: може статися 

так, що виключна підсудність у справах про банкрутство не дасть можливості 

коректно застосовувати в судах України правила щодо визнання основного 

провадження, порушеного за кордоном» [174]. Так, враховуючи положення  

ч. 7 ст. 77 ЗУ про МПрП, буде мати місце невизнання рішення іноземного суду на 

території України через порушення правил міжнародної виключної підсудності 

справ про банкрутство з іноземним елементом стосовно боржників, створених 

відповідно до законодавства України. 

     Важливо також зазначити, що норма про міжнародну виключну підсудність у 

чинній редакції також не відповідає міжнародним стандартам, коли мова йде саме 

про «виключність» щодо порушення основного провадженя у справі про 

банкрутство з іноземним елементом. Вважаємо, що саме через це необхідно  
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п. 7 ст. 77 ЗУ Про МПрП переформулювати таким чином, щоб надати вітчизняним 

судам можливість порушувати основне провадження стосовно іноземного боржника 

та допускати визнання порушеного іноземним судом стосовно вітчизняного 

боржника основного іноземного провадження, якщо фактичні обставини справи 

будуть вказувати на те, боржник найбільшою мірою пов’язаний з певною державою 

для цілей порушення та здійснення основного провадження. 

     Іншими словами, чинна норма про міжнародну виключну підсудність могла б 

«працювати», якби не реалії сьогодення та сучасні тенденції розгляду справ про 

транскордонну неспроможність, а саме, практична необхідність у реалізації 

принципу модифікованої універсальності. Адже формула прикріплення до «місця 

створення боржника» відображає принцип територіальності, та не обов’язково дасть 

можливість віднайти реальний зв'язок боржника з державою, а отже не відповідає 

сучасним тенденціям регулювання справ про транскордонну неспроможність. 

Зрозуміло, що держава, вводячи це положення до Закону України про МПрП, 

керувалася національними інтересами та бажанням захистити своїх кредиторів. 

Тому і встановила свого часу таку норму про міжнародну виключну підсудність, 

щоб унеможливити передачу даної категорії справ на розгляд до іноземного суду. 

Але сьогодні такий підхід підлягає критиці тому, що таким чином реалізація 

принципу модифікованої універсальності зводиться нанівець. Вбачається 

доцільність у внесенні змін до норми про міжнародну виключну підсудність, 

зокрема, п. 7 ст. 77 ЗУ про МПрП викласти у наступній редакції: «Підсудність судам 

України є виключною у таких справах з іноземним елементом: 7) якщо у справах 

про банкрутство «центр основних інтересів» боржника – юридичної особи 

знаходиться на території України (основне провадження)». При цьому, вбачається 

доречність у проведенні у майбутньому наукового дослідження з приводу так званої 

правової категорії «підприємство» боржника, яка у міжнародних документах є 

підставою для порушення неосновного (другорядного) провадження. 

     У зв’язку із пропозицією щодо зміни підстави для міжнародної виключної 

підсудності справ про банкрутство з іноземним елементом (основне провадження) 
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вважаємо за доцільне відповідно відкоригувати норму про територіальну 

підсудність справ господарським судам. Запропоновано п. 6 ст. 15 Господарського 

процесуального кодексу України, ч. 1 ст. 10 Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» доповнити другим 

реченням, а саме: «Справи про банкрутство боржника – іноземної юридичної особи 

(основне провадження) розглядаються господарським судом за місцезнаходженням 

«центру основних інтересів боржника»: за місцезнаходженням органу управління та 

контролю, філіалу чи представництва іноземного боржника на території України». 

     Беручи до увагу тезу автора про доцільність введення так званої «спрощеної» 

категорії справ, в межах яких доцільно було б вирішувати питання про визнання 

іноземного провадження, автор пропонує наступні правила визначення 

територіальної підсудності для такої категорії справ та доповнити п. 6 ст. 15 

Господарського процесуального кодексу України, ч. 1 ст. 10 Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

наступним: «Справи про визнання іноземного провадження розглядаються 

господарським судом: а) у випадку існування порушеного провадження у справі про 

банкрутство в Україні – за місцезнаходженням боржника, щодо якого порушено 

відповідне провадження; б) у випадку відсутності порушеного провадження на 

території України – за місцезнаходженням філіалу чи представництва іноземного 

боржника на території України, а у разі їх відсутності – за місцезнаходженням майна 

іноземного боржника на території України; в) у випадку, коли іноземне 

провадження порушено стосовно боржника – юридичної особи, створеної за 

законодавством України – за місцезнаходженням боржника на території України». 

     Враховуючи проаналізовані у попередніх підрозділах моделі правового 

регулювання, засновані на основі Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. та 

Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, і чинне законодавство України, видалось 

можливим дійти висновку про доцільність заснування українського законодавства, 

яке б регулювало відносини неспроможності з іноземним елементом на основі 
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принципу модифікованої універсальності та відобразити у вітчизняному 

законодавстві, краще у вигляді окремого закону, серед іншого, наступні положення: 

1. Боржник – іноземна юридична особа, «центр основних інтересів» якої 

знаходиться на території України, може подавати заяву про порушення провадження 

у справі про банкрутство у порядку, передбаченому чинним Законом України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 

2. Підсудність господарським судам справ про банкрутство з іноземним елементом є 

виключною, якщо: 1) «центр основних інтересів» боржника – української чи 

іноземної юридичної особи знаходиться на території України (основне 

провадження); 2) «підприємство» боржника – української чи іноземної юридичної 

особи знаходиться на території України, при цьому «центр основних інтересів» 

боржника – української чи іноземної юридичної особи знаходиться на території 

іноземної держави (неосновне провадження). 

3. Основне провадження розповсюджується на усе майно боржника, незалежно від 

держави його місцезнаходження, а неосновне провадження розповсюджується на 

майно боржника, яке знаходиться тільки на території України. 

4. В межах процедури визнання основного іноземного провадження можливі такі 

варіанти: а) визнання основного іноземного провадження без подальшого відкриття 

неосновного провадження на території України – у такому випадку відносини, 

пов’язані з іноземним провадженням, будуть регулюватися правом держави, на 

території якої було відкрито іноземне провадження, якщо це не суперечитиме 

публічному порядку України; б) визнання основного іноземного провадження з 

подальшим відкриттям неосновного провадження на території України – право, що 

підлягатиме застосуванню, буде право України. 

5. Визнання іноземного провадження, у випадку відсутності паралельного місцевого 

провадження, має розглядатися господарським судом не шляхом порушення справи 

про банкрутство з іноземним елементом, а в межах справи про визнання іноземного 

провадження – тобто шляхом запровадження нової категорії справ, підвідомчих 
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господарським судам. Втім, вирішувати питання про визнання іноземного 

провадження в межах справи про банкрутство є доцільним у випадку, коли на 

момент подачі заяви про визнання іноземного провадження вже існує місцеве 

провадження на території держави, в якій запитується визнання іноземного 

провадження, а тому воно має розглядатися саме у відкритому провадженні з метою 

вирішення подальшої долі та координації паралельних проваджень (або закритті 

місцевого провадження тощо). 

6. З дати набрання чинності рішенням господарського суду про визнання іноземного 

провадження без подальшого порушення неосновного провадження на території 

України керуючий іноземного провадження має право здійснювати на території 

України усі повноваження, якими він володіє згідно з правом держави, в якій було 

порушено основне іноземне провадження, в тому числі, включати майно, яке 

знаходиться на території України або іноземної держави, до конкурсної маси 

іноземного провадження у справі про банкрутство з іноземним елементом. 

7. Суд може відмови у порушенні неосновного провадження на території України 

при вирішенні питання про визнання основного іноземного провадження, якщо це 

призведе до збільшення витрат боржника і (або) порушенню інтересів більшості 

кредиторів, або взагалі не сприятиме захисту прав та інтересів місцевих кредиторів. 
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Висновки до розділу 3 

     У цьому розділі дисертації було проведено дослідження двох основних моделей 

правового регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом, 

заснованих на основі Типового Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. та Регламенту Ради (ЄС) 

1346/2000, в яких ключову роль відіграє правова категорія «центр основних 

інтересів боржника», а також проаналізована судова практика держав – членів ЄС та 

Пропозиції Європейського Парламенту і Європейської Комісії щодо вдосконалення 

чинного Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, досліджені чинні положення 

законодавства України у сфері регулювання транскордонної неспроможності та 

зроблені конкретні пропозиції щодо його вдосконалення. 

     Встановлено, що роль «центру основних інтересів боржника» для цілей Типового 

Закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. є визначальною для процедури визнання основного 

іноземного провадження на території держави, де запитується таке визнання. 

Процедура визнання іноземного провадження є своєрідним засобом допуску 

керуючого іноземного провадження на територію іншої держави з метою здійснення 

покладених на нього функцій на території іноземної держави. Важливість процедури 

визнання іноземного провадження зумовлена ще й тим, що вона, за відсутності 

місцевого провадження у справі про транскордонну неспроможність чи підстави для 

його подальшого порушення, є «інструментом» уникнення порушення повноцінної 

справи про транскордонну неспроможність для цілей отримання судової допомоги 

та співпраці у веденні іноземного провадження, але за умови впровадження у 

відповідне законодавство нової категорії справ – справ про визнання іноземного 

провадження. 

     Автор дійшла до висновку, що Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. так само, як і 

Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 засновується на принципі модифікованої 

універсальності. Адже він не тільки поширює свою дію на такий випадок 

транскордонної неспроможності, як існування паралельних проваджень стосовно 
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одного і того самого боржника, а й регулює випадки існування одного провадження, 

яке необхідно визнати на території іншої держави з метою отримання судової 

допомоги та співпраці у веденні порушеного провадження та задоволення вимог 

усіх кредиторів.  

     Встановлено, що Типовий Закон ЮНСІТРАЛ 1997 р. передбачає три види 

судової допомоги: 1) тимчасову; 2) автоматичну; 3) дискреційну. Загалом, можна 

сказати, що вид судової допомоги, який може надаватися державою, в якій 

запитується визнання іноземного провадження, як правило, ставиться у залежність 

від факту отримання визнання (крім тимчасової судової допомоги). Автор показала 

що автоматична судова допомога (зокрема, мораторій), яка мала б бути ефективним 

засобом збереження цілісності конкурсної маси боржника від «розпорошення» з 

боку місцевих кредиторів, на жаль, не передбачена у законодавстві України, що є 

недоліком. Більш того, тимчасова та дискреційна судова допомога, передбачена у 

вітчизняному законодавсті, також не відповідає міжнародним стандартам і потребує 

кращого наповнення, зокрема, шляхом урізноманітнення тимчасової судової 

допомоги, додавши положення про припинення стягнення на підставі виконавчих 

документів тощо, та доповнити дискреційну судову допомогу можливістю допуску 

керуючого іноземного провадження на територію України, де запитується визнання 

іноземного провадження, для здійснення ним своїх функцій (наприклад, здійснення 

управління усіма або частиною активів боржника, або їх реалізацію, збір доказів 

тощо), що було б певним проявом «транскордонних процесуальних дій» 

(визначення надано Г. А. Ціратом). Автор погоджується із вченим про необхідність 

«поступового спрощення правових механізмів міждержавної співпраці у формі 

надання міжнародної правової допомоги та поступового розширення сфери 

застосування альтернативних способів за рахунок збільшення кола органів, яким 

надається право виконувати відповідні процесуальні дії на території іноземної 

держави, розширення прав органів іноземних держав здійснювати процесуальні дії 

на території інших держав та розширення кола осіб, стосовно яких можуть 

застосовуватися вказані дії». 
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     В ході аналізу видів судової допомоги було встановлено, що роль основного 

іноземного провадження не носить абсолютно «пріоритетний» характер в частині 

отримання автоматичної судової допомоги, адже більш високий статус основне 

іноземне провадження отримує лише за відсутності паралельних проваджень 

(одного місцевого і одного іноземного) та у випадку існування декількох іноземних 

проваджень.  

     Дослідження особливостей встановлення місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника» в праві ЄC дало підстави стверджувати, що «правило 

презумпції», що «центр основних інтересів боржника» знаходиться у місці 

реєстрації боржника є слабким для цілей Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000, а тому 

судами досить часто приймаються до уваги інші фактори (критерії), які б слугували 

доказом для «спростування правила презумпції». Пропозиції щодо внесення змін до 

Регламенту Ради (ЄС) 1346/2000 від 12.12.2012 р. та подальші зміни від  

05.02.2014 р. стосовно визначення правової категорії «центр основних інтересів 

боржника», довели, що концептуально запропоновані зміни не змінюють критерій 

для встановлення міжнародної підсудності щодо порушення основного 

провадження, а залишають «центр основних інтересів боржника» в якості 

визначальної підстави. Незмінним залишається «правило презумпції» у місці 

реєстрації боржника, але ще додатково встановлюється положення про можливість 

«спростування правила презумпції». 

     Судова практика розгляду справ про транскордонну неспроможність в  

державах – членах ЄС показала, що дуже поширеним предметом спору є визначення 

міжнародної підсудності щодо порушення основного провадження, особливо 

стосовно групи компаній, коли суди різних держав – членів визнають за собою 

компетенцію щодо порушення основного провадження, адже вважають, що «центр 

основних інтересів боржника» знаходиться саме на території їхньої держави. Як 

наслідок, стосовно одного і того боржника (не обов’язково на підставі 

«присутності» боржника на території іноземної держави, а скоріше за критерієм 

«здійснення управління та контролю за боржником») порушується основне 
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провадження у справі про транскордонну неспроможність на території різних 

держав. Тобто виникає проблема позитивного конфлікту юрисдикцій. Зумовлено це 

тим, що досі відсутній єдиний підхід до тлумачення «центру основних інтересів 

боржника». Тим не менше, встановлено, що наразі національні суди намагаються 

слідувати керівним теоріям – критеріям, які розроблені Судом ЄС, і можна 

констатувати, що сьогодні існує тенденція до надання більшої ваги «критерію 

здійснення функцій головного офісу», тобто звідки здійснюється управління та 

контроль за боржником, та «критерію об’єктивності та очевидності для третіх осіб» 

при «спростуванні правила презумпції» у місці реєстрації боржника. 

     Що стосується вітчизняного законодавства у сфері транскордонної 

неспроможності, то автором виявлено, що у 2011 р. воно було доповнено моделлю 

правового регулювання транскордонної неспроможності на основі Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р., але не на досить належному рівні. Автор встановила, що наразі 

чинне законодавство продовжує засновуватися на принципі територіальності, а для 

ефективного регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом 

необхідно, щоб воно ґрунтувалося на принципі модифікованої універсальності. У 

зв’язку з цим, автор дослідження вважає, що доцільно відобразити у законодавстві 

України, і краще у вигляді окремого закону, серед іншого, наступні положення:  

1) боржник – іноземна юридична особа, «центр основних інтересів» якої 

знаходиться на території України, може подавати заяву про порушення провадження 

у справі про банкрутство у порядку, передбаченому чинним Законом України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;  

2) підсудність господарським судам справ про банкрутство з іноземним елементом є 

виключною, якщо: «центр основних інтересів» боржника – української чи іноземної 

юридичної особи знаходиться на території України (основне провадження);  

3) справи про визнання іноземного провадження розглядаються господарським 

судом: а) у випадку існування порушеного провадження у справі про банкрутство в 

Україні – за місцезнаходженням боржника, стосовно якого порушено відповідне 

провадження; б) у випадку відсутності порушеного провадження на території 
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України – за місцезнаходженням філіалу чи представництва іноземного боржника на 

території України, а у разі їх відсутності – за місцезнаходженням майна іноземного 

боржника на території України; в) у випадку, коли іноземне провадження порушено 

стосовно боржника – юридичної особи, створеної за законодавством України – за 

місцезнаходженням боржника на території України; 4) основне провадження 

розповсюджується на все майно боржника, незалежно від держави його 

місцезнаходження, а неосновне провадження розповсюджується на майно 

боржника, яке знаходиться тільки на території України; 5) в межах процедури 

визнання основного іноземного провадження можливі такі варіанти: а) визнання 

основного іноземного провадження без подальшого відкриття неосновного 

провадження на території України – у такому випадку відносини, пов’язані з 

іноземним провадженням, будуть регулюватися правом держави, на території якої 

було відкрито іноземне провадження, якщо це не суперечить публічному порядку 

України; б) визнання основного іноземного провадження з подальшим відкриттям 

неосновного провадження на території України – право, що підлягатиме 

застосуванню, буде право України; 6) з дати набрання чинності рішенням 

господарського суду про визнання основного іноземного провадження без 

подальшого порушення неосновного провадження на території України керуючий 

іноземного провадження має право здійснювати на території України усі 

повноваження, якими він володіє згідно з правом держави, в якій було порушено 

основне іноземне провадження, в тому числі, включати майно, яке знаходиться на 

території України або іноземної держави, до конкурсної маси іноземного 

провадження у справі про банкрутство з іноземним елементом;  

7) суд може відмови у порушенні неосновного провадження на території України 

при вирішенні питання про визнання основного іноземного провадження, якщо це 

призведе до збільшення витрат боржника і (або) порушення інтересів більшості 

кредиторів, або взагалі не сприятиме захисту прав та інтересів місцевих кредиторів. 

     Дисертант розробила конкретні пропозиції щодо реформування національного 

законодавства України та визначила Регламент Ради (ЄС) 1346/2000 найбільш 
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перспективним напрямком вдосконалення чинного національного законодавства 

України. 
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ВИСНОВКИ 

     У висновках наведено теоретичне узагальнення та пропонується нове вирішення 

наукової проблеми, пов’язаної з регулюванням відносин неспроможності з 

іноземним елементом, що зводиться здебільшого до того, суд якої держави 

компетентний порушити основне провадження, і як таке провадження визнати на 

території інших держав з метою отримання судової допомоги та здійснення 

співпраці у веденні іноземного провадження, або як координувати паралельні 

провадження. Підсумками дослідження є, зокрема, такі положення: 

1. Автором дисертаційного дослідження встановлено, що законодавство України у 

сфері регулювання відносин неспроможності з іноземним елементом потребує 

вдосконалення, оскільки запозичена у 2011 р. модель правового регулювання 

транскордонної неспроможності, яка заснована на основі Типового Закону 

ЮНСІТРАЛ 1997 р., була не досить коректно впроваджена у вітчизняне 

законодавство, зокрема: встановлено дещо неправильний критерій для визначення 

основного провадження у справі про банкрутство з іноземним елементом та 

залишено незмінною норму про виключну підсудність справ про банкрутство з 

іноземним елементом судам України стосовно вітчизняних боржників, що не дадуть 

змоги реалізувати принцип модифікованої універсальності, який автором визначено 

як найбільш оптимальний для ефективного регулювання відносин неспроможності з 

іноземним елементом. 

2. Виявлено, що у світі простежується загальна тенденція до запровадження 

принципу модифікованої універсальності, що першочергово передбачає введення у 

законодавство правової категорії «центр основних інтересів боржника» як 

інструменту для реалізації даного принципу на практиці. Наразі, можна 

констатувати, що ця правова категорія дає змогу порушити основне провадження у 

справі про банкрутство з іноземним елементом стосовно боржника (вітчизняної або 

іноземної юридичної особи), не обов’язково у державі його створення чи на підставі 

критерію фізичного зв’язку («присутності») боржника на території певної держави, 
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а за іншим критерієм зв’язку боржника з певною державою – за критерієм 

місцезнаходження «центру основних інтересів боржника», який може вказувати на 

державу, де здійснюється управління та контроль за боржником. Така практика є 

дуже поширеною в ЄС, коли, серед іншого, вирішується питання щодо регулювання 

відносин неспроможності з іноземним елементом стосовно групи компаній, і є 

доцільність ведення одного провадження стосовно усієї групи. 

3. Враховуючи, що випадки транскордонної неспроможності найчастіше зводяться 

до: 1) здійснення паралельних проваджень у справах про банкрутство стосовно 

одного і того самого боржника на території різних держав; та 2) існування одного 

провадження у справі про банкрутство з іноземним елементом на території певної 

держави, – у будь-якому із цих випадків існує необхідність у визнанні іноземного 

провадження на території іншої держави. У зв’язку з цим автор дослідження 

запропонувала варіанти, які б, на її думку, дозволили найбільш оптимально 

вирішувати питання про визнання іноземного провадження в Україні. У випадку 

існування паралельних проваджень стосовно одного і того самого боржника – 

питання про визнання іноземного провадження доцільно розглядати в межах 

відкритого місцевого провадження у справі про банкрутство. У випадку порушеного 

одного іноземного провадження, без існування місцевого провадження, питання про 

визнання іноземного провадження необхідно розглядати в межах так званої 

«спрощеної» категорії справ – справ про визнання іноземного провадження. При 

цьому, другий випадок транскордонної неспроможності (тобто існування одного 

провадження) автор дослідження ділить на дві підгрупи і стверджує про 

необхідність відображення у законодавстві України цієї класифікації із визначенням 

права, що підлягатиме застосуванню, а саме: а) визнання основного іноземного 

провадження в межах справи про визнання іноземного провадження без подальшого 

відкриття місцевого провадження у справі про банкрутство з іноземним елементом 

(неосновне провадження) – із застосуванням іноземного права, яке регулюватиме 

відносини неспроможності, наприклад, правових наслідків порушення провадження 

у справі про банкрутство, передбачених у праві держави, де було порушено 

іноземне провадження, за винятком певних випадків; б) визнання основного 
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іноземного провадження в межах справи про визнання іноземного провадження з 

подальшим відкриттям місцевого провадження у справі про банкрутство з 

іноземним елементом (неосновне провадження) – таке неосновне провадження буде 

регулюватися правом України. 

4. Доведено, що процедура визнання іноземного провадження є не тільки засобом 

допуску керуючого іноземного провадження на територію іншої держави та 

інструментом, за допомогою якого можна здійснювати співпрацю з органами іншої 

держави та отримувати судову допомогу, а й механізмом уникнення порушення 

повноцінного місцевого паралельного провадження у справі про банкрутство з 

іноземним елементом, за умови введення у національне законодавство нової 

категорії справ – справ про визнання іноземного провадження. 

5. З метою встановлення єдиних стандартів автор дослідження пропонує ввести 

правову категорію «центр основних інтересів боржника» у вітчизняне законодавство 

як критерій для визначення основного провадження у справі про банкрутство з 

іноземним елементом і передбачити положення про можливість та критерії для 

«спростування правила презумпції» щодо місцезнаходження «центру основних 

інтересів боржника», а саме: 

- ч. 1 ст. 119 Розділу ІХ Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» доповнити наступним: «Презюмується, 

що «центр основних інтересів боржника – юридичної особи» знаходиться у місці 

реєстрації юридичної особи, за відсутності доказів протилежного. 

     Довести, що «центр основних інтересів боржника» знаходиться не у місці 

(державі) реєстрації боржника – юридичної особи є можливим у випадку, коли 

центральний орган управління та контролю за боржником знаходиться на 

території іншої держави, ніж де боржник був зареєстрований, при цьому, 

всебічний аналіз критеріїв, за допомогою яких можливо віднайти тісний зв'язок 

боржника з певною державою, свідчить, що «центр основних інтересів боржника» 

знаходиться на території іншої держави, ніж де було зареєстровано боржника. 

     Критерії, за допомогою яких можливо віднайти тісний зв’язок боржника з 

певною державою: 
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1) «критерій здійснення функцій головного офісу» (звідки здійснюється 

управління та контроль за боржником, де приймаються стратегічні рішення щодо 

управління боржником та його фінансовими потоками, підбір персоналу тощо); та 

2) «критерій об’єктивності та очевидності для третіх осіб» (встановлення 

факту, що кредитори знали і їм було очевидно з доступної для них інформації, що 

боржник тісно пов’язаний із територією іншої держави)», а отже: 

- ч. 6 ст. 119 Розділу ІХ Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» видалити, натомість доповнити  

ч. 1 ст. 119 визначенням терміну «основне провадження», виклавши його у такій 

редакції: «основне провадження у справі про банкрутство боржника з іноземним 

елементом – це провадження, яке здійснюється у державі, де знаходиться «центр 

основних інтересів боржника». 

6. Запропоновано ввести правову категорію «центр основних інтересів боржника» як 

підставу для визначення виключної підсудності судам України справ про 

банкрутство з іноземним елементом (основне провадження), а саме: 

- ч. 7 ст. 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» викласти у такій 

редакції: «Суди України мають виключну підсудність у справах про банкрутство з 

іноземним елементом, якщо «центр основних інтересів боржника» знаходиться на 

території України (основне провадження)». 

7. Пропонується п. 6 ст. 15 Господарського процесуального кодексу України,  

ч. 1 ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом», які стосуються територіальної підсудності справ 

господарському суду, доповнити другим реченням, а саме: «Справи про 

банкрутство боржника – іноземної юридичної особи (основне провадження) 

розглядаються господарським судом за місцезнаходженням «центру основних 

інтересів боржника»: за місцезнаходженням органу управління та контролю, 

філіалу чи представництва іноземного боржника на території України». 

8. Запропоновано ч. 2 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, 

яка стосується справ, підвідомчих господарським судам, доповнити новою 

категорією справ та викласти таким чином: «Господарським судам підвідомчі […]  
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2. Справи про банкрутство (у тому числі з іноземним елементом) та справи про 

визнання іноземного провадження». 

9. Визнаючи необхідність у якнайшвидшому вдосконаленні чинного законодавства 

України у сфері регулювання транскордонної неспроможності і внесенні 

поодиноких змін, автор вбачає створення у майбутньому окремого закону як 

найкращий варіант існування норм, які б регулювали відносини неспроможності з 

іноземним елементом.
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