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Що таке Гаазькі принципи 
та чи потрібні вони 
україн ському бізнесу?

Маловідомий інструмент Гаазь-
кої конференції може знадобитися 
в тому випадку, коли сторони зов-
нішньоекономічного договору оби-
рають застосовне право.

Понад 4 роки тому був затвердже-
ний новий інструмент (передусім, 
у зрізі уніфікацій них підходів Гаазької 
конференції з міжнародного приват-
ного права), поки що маловідомий 
широкому загалу — Принципи вибо-
ру права в міжнародних комерцій них 
договорах (Principles on Choice of Law 
in International Commercial Contracts). 
Сьогодні це єдиний документ Гаазь-
кої конференції, який за своєю при-
родою не передбачає процедури на-
дання згоди на його обов'язковість 
для держави. Іншими словами, це 
інструмент необов'язкового характе-
ру або акт «м'якого» права (soft law). 
З огляду на зазначене, Гаазькі прин-
ципи, як і Принципи міжнародних 
комерцій них договорів (Принципи 
УНІДРУА), вважаються зразком не-
державного права (non- state law).

Якими є головні (з практичної 
позиції) положення Гаазьких Прин-
ципів — навдивовижу мініатюрно-
го документа, що складається лише 
з 12 статей, які зай мають 4 сторін-
ки? У Преамбулі закріп лені основні 
ідеї документа — утвердження прин-
ципу автономії волі сторін з обме-
женнями виняткового характеру. 
Гаазькі принципи можуть застосову-
ватися як модель для націо нального, 
регіо нального, наднаціо нального 
або міжнародного акта, можуть ви-
користовуватися для тлумачення, 
доповнення та розвитку норм між-
народного приватного права. Їх мо-
жуть використовувати як державні 
суди, так і арбітражі.

Гаазькі принципи були задумані 
як міжнародний кодекс найкращих 
практик, що склалися на сьогодні 
у час тині глобального визнання ав-
тономії волі сторін при виборі пра-
ва, застосовного до міжнародних 
комерцій них договорів. Регламента-
ція права сторін обирати застосовне 
право в інших договорах приватно-
правового характеру з іноземним 
елементом (договорах споживання, 
трудових договорах, шлюбних дого-
ворах тощо) суттєво відрізняється. 
До того ж окремі правила в різних 
юрисдикціях передбачені для вибо-
ру сторонами суду. Водночас Гаазькі 
принципи містять низку нововве-
день, покликаних вирішити де які 
«традицій ні» проб леми, що нерід-
ко супроводжують угоди про вибір 
права.

Гаазькі принципи застосовують-
ся до міжнародних або, як говорять 
у правовій доктрині Украї ни, з іно-
земним елементом, комерцій них до-
говорів (трудові договори та догово-
ри споживання виключені). Поняття 
«міжнародний» — максимально ши-
роке. Договір є міжнародним, якщо 
тільки кожна зі сторін не має свого 
місцезнаходження в одній і тій же 
державі, а також якщо відносини 
сторін та всі інші пов'язані елемен-
ти, окрім вибору права, не пов'я-
зані лише з тією однією державою 
(ст. 1(2)).

Традицій но «слизькі» (оскіль-
ки немає консенсусу для уніфіка-
ції навіть на регіо нальному рівні 
вже протягом багатьох десятиліть), 
особ ливо «охоронювані» державою 
або інші за своєї природою інсти-
тути, у порівнянні з міжнародним 
комерцій ним договором, виключе-
но зі сфери застосування Гаазьких 
принципів, тому останні не визна-
чають право, що регулює право-
суб'єктність фізичних осіб, арбіт-
ражні угоди та угоди про вибір суду, 
компанії або інші колективні органи 
чи трасти, неспроможність, наслідки 
укладення договорів у час тині права 
власності, а також питання, чи мо-
же агент зобо в'язувати принципала 
перед третьою стороною.

У ст. 2(1) закріп лений принцип 
автономії волі сторін: договір ре-
гулюється правом, обраним сто-
ронами. Сторони можуть обрати 
право, що застосовується до усього 
договору або лише до його час тини 
(ст. 2(2) (а)), вони можуть обрати 
різне право до різних положень дого-

вору (ст. 2(2) (b)). Сторони можуть 
здійснити вибір права або змінити 
обране право в будь- який час, однак 
їхній вибір не повинен впливати на 
дійсність договору і права третіх осіб 
(ст. 2(3)). Ці правила — фак тично 
копія положень ст. 5 Закону Украї ни 
«Про міжнародне приватне право». 
Жодного зв'язку між обраним пра-
вом та сторонами або їх транс ак цією 

не вимагається (ст. 2(4) Гаазьких 
Принципів). Можна говорити про те, 
що аналогічне правило передбача-
ється в зазначеному Законі, оскільки 
в ньому немає вказівки на протилеж-
не. Це означає, що україн ський і ки-
тайський контр агенти можуть об-

рати, наприк лад, англійське право, 
а україн ський суд, що розглядатиме 
спір між ними, визнає такий вибір, 
яким би безглуздим він не виглядав.

У ст. 7 Гаазьких Принципів ві-
дображений поширений та утвер-
джений у західних юрисдикціях 
принцип «окремішності», або не-
залежності (severability), угоди про 
вибір права від основного договору 

сторін: вибір права не може бути 
оспорений виключно на тій підста-
ві, що договір, якого він стосується, 
є недійсним. Хоча у доктрині права 
Украї ни можна знайти твердження 
про протилежне. Наприк лад, уго-
да про вибір права «обслуговує» 
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зовнішньоекономічний договір, 
має «акцесорну» природу, а отже, 
не може бути угодою, незалежною 
від основного договору. Такі підхо-
ди є застарілими та не відповіда-
ють сучасним західним доктринам, 
які задають тон у будь- якій дискусії 
в межах міжнародного приватного 
права. Окрім того, такі підходи не 
вирішують практичні проб леми, ад-
же саме обране право визначає, зо-

крема, питання дійсності та наслід-
ків недійсності основного договору.

До речі, принцип незалежності 
є одним з фундаментальних прин-
ципів у міжнародному комерцій-
ному арбітражі та міжнародному 
цивільному процесі. Арбітражне 
застереження, що є час тиною до-
говору, вважається угодою (в тексті 
англійською мовою супроводжу-
ється діє словом shall, що виражає 
обов'язковість), незалежною від 
інших положень договору. Рішен-
ня арбітражного трибуналу, що 
договір є недійсним, не матиме 
наслідком ipso jure недійсність ар-
бітражного застереження (ст. 16(1) 
Типового закону ЮНСІТРАЛ щодо 
міжнародного комерцій ного арбіт-
ражу 1985 р.). Аналогічне правило 
діє для угод про вибір суду. Угода 
про виключний вибір суду, що є час-
тиною договору, вважається уго-
дою (в тексті англійською мовою 
супроводжується діє словом shall, 
що виражає обов'язковість), що 
є незалежною від інших положень 
договору. Дійсність угоди про ви-
ключний вибір суду не може оспо-
рюватися виключно на підставі то-
го, що договір є недійсним (ст. 3(d) 
Конвенції про угоди про вибір суду 
2005 р.).

У ст. 9 Гаазьких Принципів — сфе-
ра застосування обраного сторона-
ми права — право, обране сторона-
ми, регулює всі аспекти договору 
між сторонами, включаючи, але не 
обмежуючись: тлумачення; права 
та обов'язки, що виникають з дого-
вору; виконання та наслідки неви-
конання, включаючи оцінку збит-
ків; різноманітні шляхи погашення 
заборгованості, питання строків 
і позовної давності; дійсність та на-
слідки недійсності договору; тягар 
доказування та правові презумпції; 
переддоговірні зобо в'язання (ос-
таннє, якщо порівнювати з правом 
Украї ни, є новинкою). Формулю-
вання цієї статті вказують на те, що 
сфера дії права, яке застосовується 
до договору, є знач но шир шою, ніж 
передбачена ст. 47 Закону.

Гаазькі принципи запропонували 
відповідь на наболіле в де яких юрис-
дикціях питання щодо форми угоди 
про вибір права і передбачили опти-
мальний підхід: вибір права не під-
лягає жодним вимогам щодо форми, 
якщо сторони не домовляться про 
інше (ст. 5). Зручно і конкретно та 
відповідає приписам Закону, який не 
висуває конкретних вимог до форми 
угоди про вибір права.

Прогресивним і давно назрілим, 
на думку великої кількості практи-
ків, дослідників та арбітрів, стало 
санк ціонування Гаазькими прин-
ципами права сторін обирати не-
державні норми, але за наявності 
кількох умов. Правом, обраним сто-
ронами, можуть бути норми права, 
які є загальновизнаними на між-
народному, наднаціо нальному або 
регіо нальному рівні як нейтраль-
ний та збалансований звід правил, 
якщо тільки право держави суду не 
передбачає інше (ст. 3). Фраза «якщо 
тільки право держави суду не перед-
бачає інше» — чудовий запобіжник, 
що доз воляє застосовувати Гаазькі 
принципи навіть у тих юрисдикціях, 
які вороже ставляться до недержав-
ного права (сьогодні таких юрисдик-
цій абсолютна більшість).

У ст. 11 Гаазьких принципів міс-
тяться положення про lex limitatis 
принципу автономії волі сторін — 
надімперативні норми (overriding 
mandatory rules) та застережен-
ня про пуб лічний порядок (public 
policy), зміст яких визначає форум — 
суд, що розглядає спір. Гаазькі прин-
ципи не містять відповіді на питан-
ня визначення застосовного права 
у разі відсутності вибору сторін. Була 
ідея прописати механізм визначення 
такого права, але вона наштовхну-
лася на таку кількість заперечень 
та супереч ливих думок, що від неї 
відмовилися.

Що ще важливо 
знати бізнесу?
Механізм застосування сторона-

ми Гаазьких принципів, з огляду на 
природу цього інструмента, матиме 
двоступеневий характер. Спочатку 
сторони включають у договір (або 
укладають окремо, що насправді не 
має жодного значення) положення 
про те, що до договору, укладеного 
між ними, застосовуватимуться Га-
азькі принципи, а потім укладають 
угоду про вибір права, де бажаним 
(для уникнення «головного болю» 
у разі розгляду спору в державному 
суді) є вибір права певної держави 

(наприк лад, «правом, що регулює 
відносини між сторонами за цим 
договором, є матеріальне право 
Князівства Ліхтенштейн»). Прак-
тика показує, що вибір сторонами 
виключно недержавних норм, на-
віть оформлених у вигляді зводу (як 
Принципи УНІДРУА) чи конвенцій 
(як Конвенція ООН про договори 
міжнародної купівлі- продажу то-
варів 1980 р. (Віденська конвенція 
1980 р.), окремо від націо нального 
правопорядку не сприй мається дер-
жавними судами, на відміну від ар-
бітражів (sic!), як вибір права.

Гаазькі принципи можна і по-
трібно застосовувати, але обов'яз-
ково при цьому визначати обра-
не право, адже Гаазькі принципи 
(на відміну від Принципів УНІД-
РУА) не містять норм, що регулю-
ють договори. Ефект застосування 
Гаазьких принципів буде схожий 
з ефектом застосування Принци-
пів УНІДРУА: документ буде за-
стосовуватися в час тині, яка не 
суперечить матеріальному праву, 
обраному сторонами (наприк лад, 
Постанова Вищого гос подарського 
суду Украї ни від 30.11.2010 р. у спра-
ві №42/90-10(53/113-09)). До ре-
чі, трапляються ситуації, коли суд 
взагалі за власною ініціативою за-
стосовує Принципи УНІДРУА як 
інструмент тлумачення правових 
норм права Украї ни та міжнарод-
них договорів (наприк лад, Поста-

нова Київського апеляцій ного гос-
подарського суду від 24.07.2017 р. 
у справі №910/12154/16, Поста-
нова Східного апеляцій ного гос-
подарського суду від 18.12.2018 р. 
у справі №922/5740/15). Ймовірно, 
в майбутньому суди так само поси-
латимуться на Гаазькі принципи. 
У зв'язку з відсутністю практики, 
можливо, україн ські суди спочат-
ку сприй матимуть у штики Гаазь-
кі принципи, адже вони просто не 
знайомі з цим інструментом. Однак 
норми Гаазьких принципів відпові-
дають положенням права Украї ни, 
тому україн ський суд, вірогідно, не 
відмовить у застосуванні Гаазьких 
принципів.

Гаазькі принципи не розділя-
ють договори залежно від способу 
укладення, тому вони поширюють-
ся на договори, укладені за допо-
могою електрон ної пошти, а також 
на електрон ну торгівлю, якщо тіль-
ки не йдеться про сферу договорів 
споживання.

Арбітраж взагалі без жодних 
проб лем застосовуватиме Гаазькі 
принципи та недержавне право. Ар-
бітражі «неупереджені» до недер-
жавного права та застосовують його 
навіть у тому випадку, якщо ви не 
«підкріпили» такий вибір будь- яким 
державним правом. Отже, Ви спокій-
но можете обрати як застосовне пра-
во lex mercatoria або Віденську кон-
венцію 1980 р. 

Принцип незалежності 
є одним з фундаментальних 
принципів у міжнародному 
комерційному арбітражі
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