
20 02 грудня 2014 р., №40-41(434-435)    Юридична Газета

Банкрутство та арбітраж

Міжнародний арбітраж та про-
цедура банкрутства доси ть часто 
зустрічаються на практиці. За сво-
єю суттю це дуже різні юридичні 
процеси, кожний з яких має власну 
мету, завдання та основоположні 
принципи. І відносини між ними 
досить складні – перш за все, через 
їх конкуруючі цілі.

Дана стаття досліджує складний 
процес співіснування міжнародно-
го арбітражу та банкрутства саме 
в процесі арбітражного розгляду. 
Враховуючи масштабність питання, 
сфокусуємось на найбільш проблем-
них моментах, таких як встановлен-
ня підсудності спору за участі ком-
панії-банкрута та можливі наслідки 
процесу банкрутства однієї зі сторін 
спору на вже розпочатий арбітраж-
ний розгляд. Крім того, на прикла-
ді відомої справи розглянемо підхід 
низки юрисдикцій до вирішення цих 
проблемних моментів.

Коли одна зі сторін арбітражного 
процесу стає банкрутом, виникає 
цілий низка важливих питань. Чи 
є відповідні положення національ-
ного законодавства про банкрутство 
(або рішення державних судів) кра-
їни сторони-банкрута обов’язкови-
ми для арбітражного суду? Чи може 
арбітражний суд ігнорувати проце-
дуру банкрутства, чи розгляд має 
призупинитися або взагалі припи-
нитися? Хто і коли вирішує, чи слід 
продовжити арбітражний розгляд, 
чи процедура банкрутства просто 
ігнорується – арбітражний суд або 
національний?

Відповіді на ці запитання ви-
значаються, в кінцевому рахунку, 
націо нальними законами, які за-
стосовуються до арбітражного роз-
гляду конкретної справи, з ураху-
ванням різноманітності цих законів 
та відсутності єдиного підходу з бо-
ку державних судів та арбітражних 
трибуналів. Щоб допомогти знайти 
відповіді на ці непрості питання, для 

початку розглянемо деякі загальні 
правові принципи.

Банкрутство 
і арбітрабільність спорів
Термін «арбітрабільність» вико-

ристовується у даній статті для по-
значення здатності того чи іншого 
спору бути представленим для вирі-
шення в арбітражі, тобто підсудно-
сті. Арбітрабільність спору визначає, 
які типи питань можуть або не мо-
жуть бути представлені в арбітраж-
ному суді.

Міжнародний арбітраж ґрунту-
ється на здатності сторін наділяти 
арбітрів юрисдикцією для вирішен-
ня суперечок. Така юрисдикція має 
сенс, тільки якщо держави її визна-
ють, і рішення арбітражу, винесе-
не на основі цієї юрисдикції, буде в 
подальшому без перешкод викона-
не судовою системою тієї чи іншої 
країни. При цьому держава зберігає 
за собою право заборонити розгляд 
певних категорій спорів за межами 
її судів. Такі категорії визнаються 
судом неарбітрабільними, а арбіт-
ражна угода, укладена з метою ви-
рішення спору такої категорії, буде 
визнана судом недійсною.

Саме законодавець кожної країни 
визначає, якою мірою арбітрабіль-
ність спору обмежується національ-
ним законодавством. Ні конвенція 
1958 р. про визнання і приведення 
у виконання іноземних арбітражних 

рішень ЮНСІТРАЛ (Нью-Йоркська 
конвенція), ні будь-який інший між-
народний документ не містить ма-
теріальних норм стосовно арбітра-
більності таких спорів – ці питання 
завжди передаються до відповідного 
національного законодавства. Тобто 
кожна країна може визначити пи-
тання підсудності спору згідно зі сво-
єю власною державною політикою.

Отже, арбітрабільність є умовою 
дійсності арбітражної угоди і, та-
ким чином, наявності юрисдикції 
у арбітражного суду. А процедура 
банкрутства, в свою чергу, є однією 
з областей, у якій держава може на 
власний розсуд обмежувати арбіт-
рабільність певних категорій спорів.

В арбітражному суді
Якщо сторона в арбітражному су-

ді стверджує, що спір не є арбітра-
більним у зв’язку з банкрутством ін-

шої сторони, існує загальне правило, 
яке полягає у тому, що арбітражний 
суд повинен, в принципі, виріши-
ти питання з посиланням на закон, 
який застосовується у юрисдикції 
арбітражу (seat of arbitration або lex 
arbitri). Наприклад, арбітражні суди 
зазвичай не заявляють, що супереч-
ка підлягає вирішенню в арбітражі, 
якщо така арбітрабільність супере-
чить правилу міжнародного публіч-
ного порядку за місцем знаходження 
арбітражу. У низці випадків вони 
визначають арбітрабільність спору 
на основі положень, застосовуваних 
у місці проведення арбітражу (place 
of arbitration). 

При визначенні арбітрабільності 
арбітражний суд повинен розгляну-
ти наступні закони, застосовні до: 

– арбітражної угоди; 
– суті справи (lex causae або lex 

contractus); 
– місця чи місць можливого ви-

конання.

У державному суді 
Коли сторона арбітражного роз-

гляду вважає, що спір не є арбітра-
більним у зв’язку з неплатоспромож-
ністю іншої сторони, і представляє 
свою скаргу до суду в країні, де було 
порушено провадження у справі про 
банкрутство, суд зазвичай застосо-
вує своє національне законодавство 
про банкрутство, оскільки його по-
ложення є обов’язковими і заміню-

ють положення відповідного права 
арбітражного суду.

Якщо справа про неспромож-
ність порушена у місці арбітражу, 
наскільки це необхідно і допускаєть-
ся національним законодавством, 
суд матиме право призупинити ар-
бітражний розгляд. Якщо ж справу 
про банкрутство порушено в іншій 
країні, накази іноземного суду не 
обов’язково паралізують арбітраж-
ний розгляд. Коли такі питання ви-
никають перед судом за межами 
«країни банкрутства», застосування 
законодавства про неспроможність 
залежить від відповідних колізійних 
норм, застосовних для такого суду. 
Іноземне законодавство про непла-
тоспроможність суди загалом не за-
стосовуватимуть.

У кінцевому рахунку, суд місця 
арбітражного розгляду може скасу-
вати арбітражне рішення або суду 

за місцем виконання та відмовитися 
від приведення у виконання арбіт-
ражного рішення, якщо відповідно 
до законів юрисдикції суду спір не 
був арбітрабільним у зв’язку з бан-
крутством однієї із сторін

Вплив місця 
арбітражного розгляду 
Як уже згадувалося, арбітражний 

суд повинен прагнути, щоб його рі-
шення було дійсним у місці арбіт-
ражу. При цьому арбітражні суди, 
як правило, вважають себе зв’яза-
ними положеннями законодавства 
про банкрутство, оскільки: 

а) закон місця визнає їх як обо-
в’язковий закон та/або частину між-
народної державної політики країни 
місця арбітражу;

б) процедура банкрутства була 
(або могла бути) визнана у країні 
місця арбітражу.

Деякі науковці вважають, що ос-
новні положення законодавства про 
банкрутство (зокрема, спрямовані 
на забезпечення рівного ставлення 
до кредиторів та належного розпо-
рядження майном банкрута) вва-
жаються обов’язковими нормами 
внутрішнього законодавства, а іноді 
є частиною внутрішньої і міжнарод-
ної державної політики країни.

Оскільки арбітражні суди не ма-
ють lexfori, передбачається, що вони 
не повинні надто зважати на поло-
ження національного законодав-
ства або внутрішньої державної по-
літики країни місця арбітражу. Такі 
положення мають бути обов’язкові 
тільки для арбітражного суду там, де 
вони утворюють частину міжнарод-
ного публічного порядку, визнаного 
законом місця арбітражу. А наявне 
прецедентне арбітражне право по-
казує, що суди дійсно розглядають 
питання, де саме відбувається про-
цедура банкрутства – у країні місця 
арбітражу чи за кордоном.

Elektrim проти Vivendi. 
Історія двох юрисдикцій
Прекрасним прикладом для ілю-

страції «вроджених» труднощів при 
спробах встановити правильний 
закон, що визначає вплив проце-
су неплатоспроможності на арбіт-
раж, є спір Elektrim проти Vivendi. У 
цьому рішенні Англія та Швейцарія 
отримали можливість сформулюва-
ти свою позицію щодо цієї цікавої 
головоломки, і їхні протилежні ре-
зультати підкреслюють необхідність 
своєчасно досліджувати це питання.

Передісторія
Elektrim є польською компанією 

і раніше була власником істотного 
пакету акцій РТС – великої поль-
ської мобільної телефонної компанії. 
Vivendi – французька компанія, що 
уклала з Elektrim контракт, відомий 
як Third Investment Agreement (TIA). 

Дмитро КОВАЛЬ, 
молодший юрист AGA Partners

» Міжнародний арбітраж 
ґрунтується на здатності сторін 

наділяти арбітрів юрисдикцією 
для вирішення суперечок
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Він містив арбітражну угоду, яка пе-
редбачала, що суперечка повинна 
вирішуватися Лондонським судом 
міжнародного арбітражу (LCIA). 
Крім того, арбітражна угода сама 
по собі регулювалася англійським 
правом, незважаючи на те, що інша 
частина TIA керувалася польським 
законодавством.

У серпні 2003 р. між сторонами 
виник спір по цій угоді, і Vivendi по-
чала арбітражний розгляд у LCIA. 
Вона заявила, що Elektrim порушила 
свої договірні зобов’язання по TIA. У 
2006 р. Vivendi почала другий арбіт-
раж проти Elektrim відносно перед-
бачуваної мирної угоди між сторо-
нами. Цей спір був підпорядкований 
арбітражним правилам Міжнарод-
ної торгової палати (ICC) в Женеві. 

Рішення LCIA
На початку 2007 р. LCIA при-

значив слухання з питань відпові-
дальності на 15–19 жовтня. Проте 
2 серпня рішенням Варшавського 
окружного суду компанія Elektrim 
була оголошена банкрутом, тобто 
вона стала банкрутом у розумінні 
польського законодавства, згідно з 
яким (ст.142): «Будь-яка арбітражна 
угода, укладена банкрутом, втрачає 
юридичну силу на дату оголошення 
банкрутства, і всі арбітражні проце-
си повинні бути припинені».

Elektrim стверджувала, що через 
її банкрутство, згідно з польським 
законодавством, арбітражна угода, 
яка міститься в ТIA, має бути при-
пинена, що скасовує юрисдикцію 
трибуналу. Та, незважаючи на це, 
раніше сплановане жовтневе слу-
хання у Лондоні відбулося. Трибу-
нал LCIA вислухав обидві сторони 
з питань юрисдикції та основних 
питань відповідальності, а згодом 
виніс проміжне рішення про при-
йняття юрисдикції щодо спору та 
рішення на користь Vivendi по су-
ті справи.

Elektrim оскаржила рішення три-
буналу, посилаючись на ст.67 Зако-
ну про арбітраж 1996 р. (Англія) на 
тій підставі, що трибунал був поз-
бавлений своєї основної юрисдикції 

щодо спору з причини банкрутства 
компанії.

Основне питання стосувалося 
тлумачення фрази «позов у очіку-
ванні» положень ст.4.2 (F) і 15 по-
станови Європейського Союзу про 
неплатоспроможність (далі – По-
станови ЄС), які є безпосередньо 
застосовними у Великобританії. В 
Elektrim стверджували, що ця фраза 
була обмежена виконавчим проце-
сом щодо активів боржника, і вона 
не може поширюватися на арбітраж-
ний процес, оскільки арбітраж не є 
інструментом виконання.

Високий суд Англії ухвалив (і піз-
ніше це було підтверджено апеля-
ційним судом), що фраза «позов 
у очікуванні» досить широка, щоб 
включати в себе посилання на ар-
бітраж для цілей ст.4.2 (F) і 15. 
Ви ходячи з цього, англійські суди 
відхилили доводи Elektrim і відмо-
вилися скасовувати або змінювати 
рішення LCIA.

Ці рішення є підтвердженням 
англійськими судами того, що як-
що підприємство було об’єктом про-
цедури банкрутства у Польщі, але 
при цьому було залучене до арбіт-
ражного процесу в Лондоні ще до мо-
менту початку процедури банкрут-
ства, то саме закон Англії (the law of 
the seat) повинен визначати вплив 
процесу банкрутства на арбітражний 
розгляд. Крім того, суд постановив, 
що у внутрішньому англійському за-
конодавстві не було нічого, що могло 
б запобігти продовженню арбітражу, 
попри процес банкрутства у Польщі.

З іншого боку, якби арбітражний 
розгляд не було розпочато ще до по-

чатку процедури банкрутства, вплив 
процесу банкрутства на можливість 
ініціювання майбутнього арбітражу 
визначало б польське законодавство 
про банкрутство, і будь-яке призупи-
нення чи скасування арбітражного 
розгляду відповідно до польського 
законодавства мало б ефект у Англії.

Рішення ICC (Швейцарія) 
У другому арбітражі в Жене-

ві Vivendi стверджувала, що закон 
місця арбітражу повинен визнача-
ти, чи зберіг трибунал свою юрис-
дикцію щодо спору, незалежно від 
знаходження Elektrim у процедурі 
банкрутства. Та оскільки Швейцарія 
не є членом Європейського Союзу, 
Vivendi не вдалося послатися на По-
станову ЄС, як це було в англійських 
рішеннях. Відповідно, головним пи-
танням у ICC було визначити, чи мав 
Elektrim право бути стороною ар-
бітражного розгляду, як тільки він 
став банкрутом у світлі польського 

законодавства про неспроможність.
Заслухавши сторони з цього пи-

тання, трибунал ICC виніс проміжне 
рішення, яким роз’яснив, що метою 
ст.142 польського закону є позбав-
лення арбітражних судів юрисдик-
ції над польськими сторонами-бан-
крутами. Крім того, суд ухвалив, що 
здатність сторони брати участь в 
швейцарському арбітражному су-
ді регулюється загальними колізій-
ними правовими нормами закону 
Швейцарії про міжнародне приват-
не право. 

Ці норми передбачають, що ком-
панії регулюються правом держа-
ви, у якій вони створені, і «повинні 

управляти, зокрема, правоздатністю 
і дієздатністю». А раз так, ICC, а по-
тім і швейцарський Верховний суд 
застосували польське законодавство 
про банкрутство (ст.142), яке ска-
совує здатність Elektrim до участі в 
арбітражному розгляді. Відповідно 
до цього підходу, коли Elektrim стала 
банкрутом, будь-які арбітражні за-
стереження, укладені нею, втратили 
юридичну силу, і всі арбітражні про-
цеси, такі як Женевський арбітраж, 
були припинені.

Висновок
З огляду на викладене можна дій-

ти висновку, що єдиного підходу до 
вирішення «долі» неплатоспромож-
них сторін після того, як почався 
арбітражний розгляд справи, не іс-
нує. Арбітри і практики повинні ви-
нести з прикладу наведеної справи, 
що вони заздалегідь повинні бути 
готові до наслідків банкрутства од-
нієї зі сторін для арбітражного про-
цесу. Як було показано вище, вплив 
банкрутства однієї зі сторін на не-
вирішені арбітражні спори може 
значно відрізнятися – це залежить 
від національного законодавства, 
яке різниться між юрисдикціями, і 
в більшості випадків може бути не-
передбачуваним.

Сторони повинні ретельно роз-
глянути будь-які потенційні юрис-
дикційні питання, які можуть ви-
никнути при укладенні арбітражної 
угоди. Зокрема, у світлі глобальної 
фінансової кризи та її поточних на-
слідків вони мають детально про-
аналізувати: 

– закони держави, у якій потен-
ційно може бути розпочато проце-
дуру банкрутства;

– закони місця проведення ар-
бітражу; 

– і будь-які інші закони, які, ймо-
вірно, будуть застосовуватися судом 
(наприклад, Постанову ЄС і Типо-
вий закон).

Беручи до уваги ці пропозиції, 
сторони можуть звести до мініму-
му ризик негативного впливу бан-
крутства відповідача на арбітраж-
ний процес.

»Арбітрабільність є умовою 
дійсності арбітражної угоди і, 

водночас, наявності юрисдикції 
у арбітражного суду


