
КАТЕГОРІЇ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ 
ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ НАЦІОНАЛЬНИМИ

СУДАМИ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ 
ІЗ МІЖНАРОДНИМ АРБІТРАЖЕМ



НОРМАТИВНА БАЗА

Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання іноземних  
арбітражних рішень, 1958 р. (Стаття V(2)(b))

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж,1985 р.
(Стаття 34(2)(b)(іі) та Стаття 34(2)(b)(іі)

Цивільний процесуальний кодекс України (п.2 ч.1. Стаття 478)

Постанова Пленуму Верховного Суду України №12 від 24.12.1999 р. «Про 
практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень 
іноземних судів та арбітражів про скасування рішень, постановлених у 
порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України» (п.12)
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АКТУАЛЬНА  
СУДОВА ПРАКТИКА  
У СПРАВАХ,  
ПОВ’ЯЗАНИХ
ІЗ МІЖНАРОДНИМ  
АРБІТРАЖЕМ
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Справа № 757/5777/15-ц
(Заявник - JKX Oil & Gas PLC та ін.),   
Постанова Верховного Cуду від 19.09.2018 р.

«… [Н]адання судам компетенції змінювати розміри податків/  
обов’язкових платежів усупереч нормам Податкового кодексу України  
було б порушенням встановлених у державі основоположних,  
визначальних принципів оподаткування, тому визнання та виконання  
Арбітражного рішення порушує публічний порядок держави Україна».

1. СУВЕРЕННІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
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Справа № 824/138/19 
(Заявник - Сity-State N.V.), Ухвала Київського апеляційного суду у справі 
№824/138/19 від 16.09.2019 р. 

«Виконання рішення щодо компенсації за експропріацію майна іноземних 
інвесторів, нарахованих процентів та відшкодування арбітражних 
витрат не порушуватиме публічний порядок України, оскільки 
Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів не 
втручався в суверенні повноваження держави, а лише зобов`язав 
Державу Україна дотримуватися положень міжнародного договору, 
стороною якого є Україна, в частині гарантій захисту інвестицій 
заявника».

1. СУВЕРЕННІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
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Справа № 761/46285/16-ц
(Заявник - ПАТ «Авіа-ФЕД-Сервіс»)
Постанова Верховного Суду від 09.01.2020 p.
«…посилання на порушення публічного порядку може мати місце тільки  у 

випадках, коли виконання іноземного арбітражного рішення несумісне з 
основами правопорядку держави. Та обставина, що стягувач АТ «Авіа-ФЕД-
Сервіс»  є компанією Російської Федерації, яка, у свою чергу, визнана в Україні 
державою- агресором, не може слугувати підставою для невиконання 
договірних зобов’язань».

Справа № 761/46285/16-ц
(Заявник - ПАТ «Авіа-ФЕД-Сервіс»), Постанова Верховного Суду від 19.09.2018 р.

«Одним із нових аспектів публічного порядку в Україні є санкційне регулювання, яке  
з’явилось із прийняттям Закону України «Про санкції» внаслідок збройної агресії  щодо 
України.
Імперативною перешкодою для визнання та виконання рішення іноземного  суду є 
обставини, визначені у частині другій статті 81 Закону України «Про міжнародне 
приватне право», зокрема, у справах щодо стягнення заборгованості  з підприємства 
оборонно-промислового комплексу, внесеного до переліку об’єктів  державної 
власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки  держави, на 
користь юридичної особи держави-агресора».

2. САНКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ
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Справа № 824/241/2018
(Заявник - Ostchem Holding Limited), 
Постанова Верховного Суду від 08.06.2021 р.

«…Застереження про публічний порядок — це механізм, який закріплює  
пріоритет загальнодержавних інтересів над приватними і охороняє 
таким  чином публічний порядок держави від будь-яких негативних впливів 
на нього.

… визнання та надання дозволу на виконання цього арбітражного рішення  
суперечитиме публічному порядку України, зважаючи на необхідність  
захисту екологічної та економічної безпеки держави Україна».

3. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ
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Справа №824/182/21,
(Заявник – Латвійська Республіка),
Ухвала Київського апеляційного суду від 18.10.2021 р.

«Арбітражне рішення не суперечить публічному порядку України,  
її незалежності, цілісності, самостійності та недоторканості,
конституційним правам, свободам, гарантіям, оскільки це рішення ухвалено  
виключно стосовно боржника як фізичної особи та поширює свою дію  
тільки на боржника ОСОБА_1.

Стороною боржника не доведено, що визнання та виконання рішення  
Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів від 17 березня  
2021 року вплине на суспільні, економічні та соціальні основи діяльності  
держави України або в результаті його виконання будуть вчинені дії, які
прямо заборонені законодавством України або заподіюють шкоду  
суверенітету чи безпеці держави України.».

4. ПРИВАТНІ ІНТЕРЕСИ
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Марина Рященко
Адвокат
ЮФ «Ілляшев та Партнери»

Тел.: +38 050 387 0015

E-mail: 
riashchenko@attorneys.ua

ДЯКУЄМО  
ЗА УВАГУ!
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