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АНОТАЦІЯ 

Залізко О.М. Вирішення спорів, що виникають з міжнародних 

приватних спортивних відносин Спортивним арбітражним судом. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право (081-Право). – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2018. 

Дисертація досліджує особливості вирішення спорів, що виникають з 

міжнародних приватних спортивних відносин Спортивним арбітражним 

судом. 

Розкрито передумови становлення Спортивного арбітражного суду як 

альтернативного способу вирішення спортивних спорів та його переваги. 

Визначено компетенцію Спортивного арбітражного суду та особливості 

арбітражної угоди як підстави для передачі справи в CAS. Встановлено, що 

на відміну від міжнародних комерційних арбітражів Спортивний 

арбітражний суд може розглядати спори як за звичайною так і за 

апеляційною процедурами, а арбітражна угода на якій базується юрисдикція 

CAS, може міститися у Статуті/Положенні спортивних органів та їх членів 

або у заявках до великих спортивних подій (Entry form). Визначено істотні та 

факультативні умови арбітражних угод у сфері спорту. Автором детально 

аналізуються особливості укладення арбітражних угод, зокрема надання 

згоди спортсменом.  

Висвітлені особливості застосовного права в звичайній і апеляційній 

процедурах. Встановлено, що на відміну від норм регламентів більшості 

арбітражних інститутів, згідно з якими в разі відсутності вибору права 

арбітражний суд застосовує право, яке має найбільш тісний зв’язок із 



 

 

правочином, Кодекс CAS встановлює інші правила визначення застосовного 

права, які є різними для звичайної і апеляційної процедур. 

Розглянуті підходи щодо доктринального розуміння сутності рішень 

Спортивного арбітражного суду. Встановлено, що рішення СAS носять 

прецедентний характер та повинні відповідати lex sportiva. Проаналізовані 

особливості винесення рішень в звичайній та апеляційній процедурах. 

Проведено класифікацію рішень CAS. 

Здійснено комплексний аналіз підстав для перегляду рішень 

Спортивного арбітражного суду Федеральним Верховним Судом Швейцарії. 

Встановлено, що до порушень порядку призначення одноосібного арбітра 

або порядку формування арбітражного суду відносять відсутність 

незалежності або неупередженості арбітрів. Особливість питання про 

незалежність арбітрів пов’язана і з тим, що арбітр CAS повинен бути обраний 

із закритого списку CAS. 

Визначено особливості визнання і виконання рішень Спортивного 

арбітражного суду. Обрунтовано, що в спорті діє механізм добровільного 

виконання рішень спортивного арбітражу, підкріплений можливістю 

застосування заходів дисциплінарного характеру спортивними організаціями. 

На основі запропонованого автором поняття міжнародних приватних 

спортивних відносин обґрунтовано методологічну доцільність здійснення 

класифікації міжнародних приватних спортивних відносин та зроблено 

висновок про те, що міжнародні приватні спортивні відносини мають ряд 

особливостей, які дозволяють відокремити їх від інших міжнародних 

приватних відносин. До таких ознак належать: спрямованість на змагальну 

діяльність (участь у змаганнях та підготовка до них); особливий суб’єктний 

склад: спортсмени, фахівці сфери фізичної культури і спорту (тренери, 

посередники тощо), заклади фізичної культури і спорту, національні та 

міжнародні спортивні організації; особливий об’єкт - матеріальні та 

нематеріальні блага, з приводу яких виникають спортивні правовідносини 



 

 

(блага, які безпосередньо пов’язані з підготовкою та участю в змаганнях); 

урегульованість нормами спортивного права; особливий порядок і способи 

захисту. 

Проведено систематизацію джерел регулювання міжнародних 

приватних спортивних відносин. Обгрунтовано висновок про те, що 

головним джерелом регулювання міжнародних приватних спортивних 

відносин є lex sportiva - сукупність автономних правил, творцями яких 

виступають приватні суб’єкти спортивної діяльності (Міжнародний 

олімпійський комітет (МОК), спортивні федерації, CAS та інші). 

У дисертації вперше: 1) визначено поняття та правову природу 

Спортивного арбітражного суду як третейського суду, який розглядає та 

вирішує спори, що виникають у сфері спорту, шляхом арбітражного розгляду 

та/або медіації; 2) визначено компетенцію Спортивного арбітражного суду як 

сукупність повноважень, цілей та завдань CAS щодо розгляду і вирішення 

спорів спортивного або іншого характеру, що стосуються спортивної 

діяльності або розвитку спорту, шляхом арбітражного розгляду та/або 

медіації, відповідно до Процедурних правил CAS; 3) виявлено відмінності 

між порядком укладення арбітражних угод, що є підставами для передачі 

спорів до міжнародного комерційного арбітражу та Спортивного 

арбітражного суду. Зокрема, арбітражне застереження, що є підставою для 

передачі спору до Спортивного арбітражного суду може міститися: в 

договорі (укладеному між посередником і спортсменом або між спортсменом 

і клубом, тощо), в статутних та регламентних документах спортивних 

організацій, у заявках до спортивних подій (Entry form); 4) встановлено, що 

рішення Спортивного арбітражного суду носять прецедентний характер; 5) 

запропоновано класифікацію рішень Спортивного арбітражного суду: 

залежно від інстанції: рішення CAS першої та апеляційної інстанцій; за 

суб’єктом ухвалення: рішення, ухвалені суддею одноособово або колегіально 

(в складі трьох арбітрів); залежно від стадії судового процесу: проміжні та 



 

 

остаточні рішення; в залежності від обсягу вирішених рішенням питань: 

повні та часткові рішення; 6) визначено поняття міжнародних приватних 

спортивних відносин, які розглядаються як суспільні відносини з іноземним 

елементом, що виникають, змінюються та припиняються між учасниками 

спортивної діяльності в процесі підготовки та участі в змаганнях, засновані 

на засадах вільного волевиявлення та майнової самостійності сторін; 7) 

визначено, що суб’єктами міжнародних приватних спортивних відносин є 

фізичні та/або юридичні особи наділені певними правами і обов’язками у 

зв’язку зі здійсненням тренувально-змагальної діяльності, пов’язані з 

різними державами. До них належать: спортсмени; фахівці сфери фізичної 

культури і спорту (тренери, арбітри, посередники тощо); заклади фізичної 

культури і спорту; національні та міжнародні спортивні організації.  

У дослідженні удосконалено: 1) підхід щодо класифікації 

міжнародних приватних спортивних відносин. Зокрема, запропоновано 

класифікувати міжнародні приватні спортивні відносини за змістом: 

відносини з приводу підготовки спортсмена до спортивних заходів, 

відносини з приводу організації та проведення змагань, процесуальні 

спортивні відносини; 2) підхід до визначення джерел регулювання 

міжнародних приватних спортивних відносин як будь-яких зовнішніх форм 

вираження права, що містять норми приватного права, призначені для 

регулювання міжнародної спортивної діяльності. До них належать: 

внутрішнє законодавство країн, міжнародні договори, lex sportiva; 3) тезу, що 

lex sportiva - сукупність автономних правил, творцями яких виступають 

приватні суб’єкти спортивної діяльності (Міжнародний олімпійський комітет 

(МОК), спортивні федерації, CAS та інші); 4) тезу, що окремі акти 

спортивних організацій поряд з локальними нормами містять норми 

звичаєвого права; 

У дисертації дістали подальшого розвитку: 1) позиція щодо 

визначення права, застосовного Спортивним арбітражним судом, до 



 

 

вирішення спорів по суті, як системи правових норм певної держави, так і 

недержавних (правил спортивних організацій, загальних принципів права 

тощо) правових норм, які застосовуються для врегулювання спорів, що 

виникають між суб’єктами спортивної діяльності; 2) теза, що принцип ex 

aequo et bono може застосовуватись як в звичайній, так і у апеляційній 

процедурі, за наявності домовленості сторін або шляхом включення такого 

положення в правила спортивних організацій; 3) положення, щодо 

особливостей формування Колегії арбітрів СAS, що обумовлено наявністю 

закритого списку арбітрів CAS; 4) положення щодо особливостей 

застосування підстав для перегляду рішень Спортивного арбітражного суду 

Федеральним Верховним Судом Швейцарії; 5) положення про механізм 

добровільного виконання рішень Спортивного арбітражного суду. Зокрема, 

визначено, що він підтримується можливістю застосування заходів 

дисциплінарного характеру спортивними організаціями. 

Ключові слова: спорт, спортивні відносини, міжнародні приватні 

спортивні відносини, Спортивний арбітражний суд, lex sportiva, арбітражна 

угода, рішення CAS, . 
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Zalizko O.M. Resolution of disputes arising from international private 

sports relations by the Court of Arbitration for Sport – Qulification scientific 

work on the right of manuscript. 

A thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences in Law by specialty 

12.00.03 - Civil Law and Civil Procedure; Family law; Private international law. - 
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The dissertation addresses the issues of the analysis of understanding of 

international private sports relations and peculiarities of resolving disputes arising 

out of them by the Court of Arbitration for Sport. 
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The preconditions for the establishment of the Court of Arbitration for Sport 

as an alternative way of resolving sports disputes and its advantages were revealed. 

The competence of Court of Arbitration for Sport and the features of the arbitration 

agreement as the basis for the taking case to the CAS were determined. It has been 

established that unlike international commercial arbitrations, the Court of 

Arbitration for Sport may consider disputes both under the ordinary and in appeal 

procedures, and an arbitration agreement on which the CAS jurisdiction is based 

and which is often included in the Statute / Regulations of sports bodies and their 

members or is contained in the applications to great sporting events (Entry form). 

The mandatory and optional conditions of the arbitration agreements in sports are 

determined. The author analyzes in detail the particularities of the conclusion of 

arbitration agreements, in particular, the consent of the sportsman. 

The features of applicable law under the ordinary and appeal procedures 

were highlighted. It was concluded that, unlike the rules of the regulations of the 

majority of arbitration institutes, in which the arbitral tribunal applies the law with 

the closest connection to a deed in case of absence of a choice of law, the CAS 

Code prescribes other rules to determine the applicable law, different for ordinary 

and appeal procedures. 

The approaches to doctrinal understanding of the essence of the decisions of 

the Court of Arbitration for Sport were considered. It was established that CAS 

awards have a precedent nature and must comply with lex sportiva. The 

peculiarities of decision-making the ordinary and appeal procedures are analyzed. 

The classification of CAS awards is considered. 

The comprehensive analysis of the grounds for reconsidering the decisions 

of the Court of Arbitration for Sport by the Federal Supreme Court of Switzerland 

was carried out. It was concluded that violations of the order of the appointment of 

an individual arbitrator or the order of formation of the arbitral tribunal include the 

lack of independence or impartiality of the arbitrators. The peculiarity of the 



 

 

question of the independence of the arbitrators is linked to the fact that the CAS 

Arbitrator should be selected from the closed list of CAS arbitrators. 

The features of recognition and enforcement of decisions of the Court of 

Arbitration for Sport were determined. It was justified that the mechanism of 

voluntary performance of sports arbitration decisions in sports is supported by the 

sports organizations’ possibility to apply disciplinary measures. 

Based on the concept of international private sports relations proposed by 

the author, the methodological expediency of the classification of international 

private sports relations was substantiated, and it has been concluded that 

international private sports relations have specific features that allow them to be 

separated from other international private relations. These features include: focus 

on competitive activities (participation in competitions and preparation for them); 

special subject structure: sportsmen, specialists in the area of physical culture and 

sports (trainers, mediators, etc.), institutions of physical culture and sports, national 

and international sports organizations; special object - material and non-material 

goods, which are the subject of sports legal relationships (goods that are directly 

related to the preparation and participation in competitions); sports law regulation; 

special order and methods of protection. 

The systematization of sources of regulation of international private sports 

relations was conducted. It was highlighted that the main source of regulation of 

international private sports relations is lex sportiva - a set of autonomous rules 

created by private subjects of sports activities (International Olympic Committee 

(IOC), sports federations, CAS, etc.) 

In the thesis for the first time: 1) the notion and the legal nature of the Court 

of Arbitration for Sport as a referees court, which considers and resolves disputes 

arising in sport through arbitration and / or mediation, were determined; 2) the 

competence of the Court of Arbitration for Sport as a complex of powers, targets 

and tasks of the CAS regarding the consideration and resolution of sports disputes 

and other disputes relating the sporting activities or development of sports through 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2412019&rec=1&srcabs=2411985&alg=1&pos=1
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arbitration and / or mediation in accordance with the Procedure Rules of CAS was 

determined; 3) the differences between the procedure for the conclusion of the 

arbitration agreements, which are the grounds for the transfer of disputes to 

international commercial arbitration and the Court of Arbitration for Sport, were 

identified. In particular, the arbitration clause, which is the basis for the transfer of 

the dispute to the Court of Arbitration for Sport, may be included in an agreement 

(concluded between an agent and a sportsman, between a sportsman and a club, 

etc.), in statutory and regulatory documents of sport organizations, in applications 

for sport events (Entry form); 4) it was established that the decisions of the Court 

of Arbitration for Sport have a precedent nature; 5) the classification of decisions 

of the Court of Arbitration for Sport is proposed - depending on the instance: CAS 

decision of the ordinary and appeal instances; by subject of approval: decisions 

made by a single judge and collectively (made by three arbitrators); depending on 

the stage of the trial: interim and final decisions; depending on the number of 

decided solutions on: full and partial solutions; 6) the notion of international 

private sports relations that are considered as social relations with a foreign 

element that arise, change and cease between participants of sports activities in the 

process of preparation and participation in competitions, based on the principles of 

free expression of will and property independence of the parties, were defined; 7) it 

was determined that the subjects of international private sports relations are natural 

and / or legal persons entitled to certain rights and duties because of doing training-

competitive activities, related to different states. These include: sportsmen; 

specialists in the sphere of physical culture and sports (trainers, referees, agents, 

etc.); establishments of physical culture and sports; national and international 

sports organizations. 

The thesis has improved: 1) the approach to the classification of 

international private sports relationships. In particular, it is proposed to classify 

international private sports relationships by scope: relations regarding the 

preparation of an sportsman for sporting events, relations regarding the 



 

 

organization and conducting of competitions, procedural sports relations; 2) an 

approach to defining the sources of regulation of international private sports 

relations as any external forms of expression of law, which contain rules of private 

law, intended to regulate international sporting activities. These include domestic 

legislation of countries, international contracts, lex sportiva; 3) that lex sportiva is 

a complex of autonomous rules created by private sports subjects (International 

Olympic Committee (IOC), sports federations, CAS, etc.); 4) that certain acts of 

sports organizations, along with local provisions, contain provisions of customary 

law. 

The dissertation has further developed: 1) the definition of the law applied 

by the Court of Arbitration for Sport to resolve disputes in essence as a system of 

legal rules of a certain state and non-state (rules of sports organizations, general 

principles of law, etc.) legal rules applied to settlement of disputes between 

subjects of sports activity; 2) the thesis that the principle ex aequo et bono can be 

applied both in the ordinary and in the appeal procedures, in the presence of an 

agreement between the parties or by including such a provision in the rules of 

sports organizations; 3) the provision regarding the specifics of the formation of 

the Panel CAS due to the presence of a closed list of arbitrators CAS; 4) provisions 

regarding the peculiarities of the application of the grounds for reconsidering the 

decisions of the Court of Arbitration for Sport by the Federal Supreme Court of 

Switzerland; 5) the provision on the mechanism of voluntary performance of 

decisions of the Sports Court of Arbitration. In particular, it operates due to the 

possibility of disciplinary measures by sports organizations. 

Keywords: sport, international private sporting relations, sports arbitration 

court, lex sportiva, arbitration agreement, CAS awards. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 

 

CAS – Cпортивний арбітражний суд 

SFT - Федеральний Верховний Суд Швейцарії 
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FIS – Міжнародна федерація лижного спорту 

НЛФ – Національна лижна федерація 

ISF – Міжнародна федерація шкільного спорту 

FISU – Міжнародна федерація університетського спорту 

ФФУ – Федерація футболу України 

УЄФА – Союз європейських футбольних асоціацій 

МСО –міжнародна спортивна організація 

FEI – Міжнародна федерація кінного спорту 

ICAS – Міжнародна рада з питань спортивного арбітражу 

ПВС ФФУ – Палата з вирішення спорів Федерації футболу України 

КДК ФФУ – Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу                                                             

України 

АК ФФУ – Апеляційний комітет Федерації футболу України 

CGF – Федерація ігор Співдружності 

FINA – Міжнародна федерація плавання 

AIBA – Міжнародна федерація аматорського боксу 

PILA –  Закон «Про міжнародне приватне право» Швейцарії 

ISU –  Міжнародний союз ковзанярів 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження пов’язана із особливостями 

міжнародних приватних спортивних відносин, що в свою чергу 

обумовлюють специфіку спорів, які виникають з них, а також способів їх 

вирішення. Актуальність теми посилюється через недостатність досліджень 

зазначених питань в українській доктрині міжнародного приватного права. 

Сторони спору, який виник із міжнародних приватних спортивних 

відносин, мають декілька можливих шляхів його вирішення: звернутися до 

внутрішніх органів спортивних федерацій, державних судів або до арбітражу, 

зокрема, Спортивного арбітражного суду (CAS). 

Спортивний арбітражний суд є недержавним органом з вирішення 

спортивних спорів. Вирішення ним спорів має певні переваги порівняно із 

вирішенням спорів держаними судами. Це пояснюється тим, що останні не 

пристосовані до ефективного та компетентного розгляду даної категорії 

справ, про що свідчить тривалість розгляду справ та якість прийнятих 

рішень. Крім того, вартість розгляду справи державним судом може бути 

дорожчою порівняно із вирішенням справи CAS.  

Водночас, Спортивний арбітражний суд не є класичним (традиційним) 

арбітражем. Зокрема, на відміну від міжнародних комерційних арбітражів, 

він може розглядати спори за апеляційною процедурою.  

Арбітражна угода, з якої випливає компетенція CAS, також має 

особливості порівняно з арбітражними угодами, що є підставами для 

передачі спорів до міжнародних комерційних арбітражів. 

Природно, що питання, пов’язані із розумінням сутності спортивних 

відносин, спортивних спорів, механізму їх врегулювання, викликають інтерес 

серед науковців та практиків. Правові проблеми функціонування 

професійного спорту в теоретичному і прикладному аспектах досліджувалися 

у працях зарубіжних вчених: С.В. Алексєєва, М. Бєлофа, Я. Блекшоу, О.М. 
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Брілліантової, В.П. Васькевича, О.О. Вострікової, П. Давіда, Л.І. Захарової, 

В.В. Кузіна, М.Є. Кутепова, К. Лучіо, М.О. Маргуліса, М.Ю. Мінаєва, С.О. 

Медведєва, Д. Нафцигера, Н.О. Овчіннікової, К.В. Погосян, І.В. Понкіна, 

А.І. Понкіної, М.О. Прокопця, Л. Рейлі, Д.І. Рогачова, О.В. Сердюкова, 

А.О. Соловйова, Р. Сікмана, К. Фостера, В.В. Чубарова, О.О. Шевченко та 

інших. 

В Україні окремі аспекти спортивного права знайшли своє 

відображення у працях О.О. Біляєва, Г.Ю. Бордюгової, Л.І. Заїченко, Ю.П. 

Мічуди, О.А. Моргунова, В.Н. Платонова, С.М. Стороженка, М.О. Ткалича, 

М.А. Тихонової тощо. 

Водночас у сучасній українській доктрині міжнародного приватного 

права відсутнє системне дослідження міжнародних приватних спортивних 

відносин, джерел їх регулювання, механізму вирішення спортивних спорів. 

Не приділено належної уваги правовому статусу Спортивного арбітражного 

суду, особливостям арбітражної угоди, застосовному праву, визнанню та 

виконанню арбітражних рішень.  

Відсутність доктринального опрацювання зазначених питань, 

необхідність їхнього вирішення, а також удосконалення спортивного 

законодавства обумовило актуальність теми дослідження, її значення для 

науки міжнародного приватного права, законотворчої та правозастосовної 

діяльності. 

Беручи до уваги те, що міжнародні приватні спортивні відносини, а 

також діяльність CAS регулюються міжнародними уніфікованими 

документами та нормами національного права, дослідження здійснено на 

двох рівнях: міжнародному та національному. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до державної бюджетної 

науково-дослідної теми «Теорія та практика адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01) яка досліджується на юридичному 
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факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

період 2016-2018 років. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої 

ради юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол №6 від 29 лютого 2016 р.), уточнена на засіданні 

Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 9 від 21 травня 2018 р.).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у виявленні та вирішенні комплексу теоретичних і практичних 

проблем розуміння змісту міжнародних приватних спортивних відносин, 

спорів, що виникають з них, та механізму їх врегулювання Спортивним 

арбітражним судом, розробці пропозицій щодо удосконалення процедури 

вирішення спорів в Спортивному арбітражному суді. 

Реалізація мети дисертаційної роботи обумовлює необхідність 

вирішення таких завдань: 

- дослідити поняття та основні ознаки міжнародних приватних 

спортивних відносин; 

- здійснити класифікацію міжнародних приватних спортивних 

відносин; 

- визначити джерела регулювання міжнародних приватних 

спортивних відносин; 

- дослідити ґенезу Спортивного арбітражного суду; 

- встановити переваги Спортивного арбітражного суду як 

альтернативного способу вирішення спортивних спорів; 

- визначити правову природу арбітражної угоди як підстави для 

передачі спору до Спортивного арбітражного суду; 

- проаналізувати істотні та факультативні умови арбітражної угоди 

як підстави для передачі спору в CAS; 

- дослідити умови дійсності арбітражної угоди;  
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- з’ясувати особливості права, що застосовується в Спортивному 

арбітражному суді; 

-  дослідити поняття, зміст та процедуру винесення рішень 

Спортивним арбітражним судом; 

- проаналізувати умови перегляду рішень Спортивного 

арбітражного суду Федеральним Верховним Судом Швейцарії; 

- визначити особливості визнання і виконання рішень Спортивного 

арбітражного суду; 

- сформулювати пропозиції щодо удосконалення механізму 

врегулювання Спортивним арбітражним судом спорів, що виникають з 

міжнародних приватних спортивних відносин. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо врегулювання 

спорів, що виникають з міжнародних приватних спортивних відносин 

Спортивним арбітражним судом. 

Предметом дослідження є міжнародні уніфіковані акти, національне 

законодавство окремих держав, що регулює міжнародні приватні спортивні 

відносини, lex sportiva, правова доктрина, практика Спортивного 

арбітражного суду, Федерального Верховного Суду Швейцарії та судів 

окремих держав щодо врегулювання спорів, що виникають з міжнародних 

приватних спортивних відносин. 

Методи дослідження. Відповідно до мети, завдань, з урахуванням 

об’єкта та предмета дослідження були використані загальнонаукові та 

спеціальні методи наукового пізнання: діалектичний, історичний, логіко-

семантичний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-

правовий, метод моделювання та ін. 

Зокрема, за допомогою діалектичного та історичного методів 

досліджена загальна характеристика Спортивного арбітражного суду як 

альтернативного способу вирішення спорів, що виникають із міжнародних 

приватних спортивних відносин (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3). 
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Логіко-семантичний метод використаний для формування понять 

міжнародних приватних спортивних відносин, арбітражної угоди, 

компетенції Спортивного арбітражного суду (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3). 

Системно-структурний метод дозволив класифікувати міжнародні приватні 

спортивні відносини та визначити систему джерел їх регулювання 

(підрозділи 1.2, 1.3). Формально-логічний правовий метод використовувався 

для аналізу змісту арбітражних рішень, їх перегляду Федеральним 

Верховним Судом Швейцарії, розкриття особливостей визнання і виконання 

рішень Спортивного арбітражного суду у різних країнах, а також підстав для 

відмови у їх визнанні і виконанні (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). За допомогою 

порівняльно-правового методу проаналізовано норми актів вітчизняного та 

зарубіжного законодавства, актів міжнародних спортивних організацій 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3) щодо обраної сфери 

дослідження. Метод моделювання дозволив надати рекомендації щодо 

удосконалення спортивного законодавства та правозастосовної практики при 

врегулюванні спорів, що виникають з міжнародних приватних спортивних 

відносин. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що подана 

на захист дисертація є першою у вітчизняній доктрині міжнародного 

приватного права самостійною завершеною системною науковою роботою з 

вивчення теоретичних і практичних проблем доктрини міжнародного 

приватного права, пов’язаних із вирішенням спорів, що виникають з 

міжнародних приватних спортивних відносин, Спортивним арбітражним 

судом. Наукову новизну одержаних результатів конкретизовано у таких 

найважливіших теоретичних положеннях, які виносяться на захист: 

Вперше: 

- визначено правову природу Спортивного арбітражного суду як 

третейського суду, який розглядає та вирішує спори, що виникають у сфері 

спорту, шляхом арбітражного розгляду та/або медіації; 
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- визначено компетенцію Спортивного арбітражного суду як 

сукупність повноважень, цілей та завдань CAS щодо розгляду і вирішення 

спорів спортивного або іншого характеру, що стосуються спортивної 

діяльності або розвитку спорту, шляхом арбітражного розгляду та/або 

медіації, відповідно до Процедурних правил CAS; 

- виявлено відмінності між порядком укладення арбітражних угод, 

що є підставами для передачі спорів до міжнародного комерційного 

арбітражу та Спортивного арбітражного суду. Зокрема, арбітражне 

застереження, що є підставою для передачі спору до Спортивного 

арбітражного суду може міститися: в договорі (укладеному між 

посередником і спортсменом або між спортсменом і клубом, тощо), в 

статутних та регламентних документах спортивних організацій, у заявках до 

спортивних подій (Entry form); 

- встановлено, що рішення Спортивного арбітражного суду носять 

прецедентний характер; 

- запропоновано класифікацію рішень Спортивного арбітражного 

суду: залежно від інстанції: рішення CAS першої та апеляційної інстанцій; за 

суб’єктом ухвалення: рішення, ухвалені суддею одноособово або колегіально 

(в складі трьох арбітрів); залежно від стадії судового процесу: проміжні та 

остаточні рішення; в залежності від обсягу вирішених рішенням питань: 

повні та часткові рішення; 

- визначено поняття міжнародних приватних спортивних відносин, 

які розглядаються як суспільні відносини з іноземним елементом, що 

виникають, змінюються та припиняються між учасниками спортивної 

діяльності в процесі підготовки та участі в змаганнях, засновані на засадах 

вільного волевиявлення та майнової самостійності сторін; 

- визначено, що суб’єктами міжнародних приватних спортивних 

відносин є фізичні та/або юридичні особи наділені певними правами і 

обов’язками у зв’язку зі здійсненням тренувально-змагальної діяльності, 
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пов’язані з різними державами. До них належать: спортсмени; фахівці сфери 

фізичної культури і спорту (тренери, арбітри, посередники тощо); заклади 

фізичної культури і спорту; національні та міжнародні спортивні організації;  

Удосконалено: 

- підхід щодо класифікації міжнародних приватних спортивних 

відносин. Зокрема, запропоновано класифікувати міжнародні приватні 

спортивні відносини за змістом: відносини з приводу підготовки спортсмена 

до спортивних заходів, відносини з приводу організації та проведення 

змагань, процесуальні спортивні відносини; 

- підхід до визначення джерел регулювання міжнародних 

приватних спортивних відносин як будь-яких зовнішніх форм вираження 

права, що містять норми приватного права, призначені для регулювання 

міжнародної спортивної діяльності. До них належать: внутрішнє 

законодавство країн, міжнародні договори, lex sportiva; 

- тезу, що lex sportiva - сукупність автономних правил, творцями 

яких виступають приватні суб’єкти спортивної діяльності (Міжнародний 

олімпійський комітет, спортивні федерації, CAS та інші); 

- тезу, що окремі акти спортивних організацій поряд з локальними 

нормами містять норми звичаєвого права; 

Дістали подальшого розвитку: 

- позиція щодо визначення права, застосовного Спортивним 

арбітражним судом, до вирішення спорів по суті, як системи правових норм 

певної держави, так і недержавних (правил спортивних організацій, 

загальних принципів права тощо) правових норм, які застосовуються для 

врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами спортивної діяльності; 

- теза, що принцип ex aequo et bono може застосовуватись як в 

звичайній, так і у апеляційній процедурі, за наявності домовленості сторін 

або шляхом включення такого положення в правила спортивних організацій; 
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- положення, щодо особливостей формування Колегії арбітрів 

СAS, що обумовлено наявністю закритого списку арбітрів CAS; 

- положення щодо особливостей застосування підстав для 

перегляду рішень Спортивного арбітражного суду Федеральним Верховним 

Судом Швейцарії; 

- положення про механізм добровільного виконання рішень 

Спортивного арбітражного суду. Зокрема, визначено, що він підтримується 

можливістю застосування заходів дисциплінарного характеру спортивними 

організаціями. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає 

тому, що вони можуть бути використані: 

- у науково-дослідній діяльності – як основа для подальших 

наукових досліджень у сфері спортивного права; 

- у правотворчій діяльності – сформульовані у роботі положення 

можуть стати основою для внесення відповідних змін до актів спортивного 

законодавства; 

- у практиці правозастосування – для вдосконалення механізму 

вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних спортивних 

відносин Спортивним арбітражним судом; 

- у навчальному процесі – для викладання курсу «Міжнародне 

приватне право», спецкурсу «Міжнародний спортивний арбітраж», а також 

при підготовці підручників та посібників з цих дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, як і всі опубліковані автором праці, що відображають результати 

проведеного дослідження. 

Сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції були 

одержані автором у результаті самостійного аналізу та безпосереднього 

використання у роботі наукових, нормативно-правових джерел, матеріалів 

судової та арбітражної практики, актів міжнародних спортивних організацій. 
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Апробація результатів дослідження. Окремі положення дисертації 

оприлюднювалися на науково-практичних конференціях: ІІ Міжнародному 

цивілістичному форумі «Приватне право України і європейська інтеграція: 

тенденції та перспективи» (м. Київ, 14-15 квітня 2016р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Шості юридичні диспути з актуальних 

проблем приватного права», присвячені пам’яті Є.В. Васьковського (м. 

Одеса, 20-21 травня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 

року); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 року). 

Публікації.   

Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення у 10 наукових публікаціях, зокрема, у 5 наукових статтях, 

опублікованих у наукових виданнях, що входять до переліку фахових для 

юридичних наук видань, 1 статті у науковому періодичному виданні 

іноземної держави, 4 тезах доповідей на наукових конференціях.  

Структура і обсяг дисертації зумовлені метою та задачами 

дослідження. Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, 

3 розділів, які охоплюють 10 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатка. Загальний обсяг роботи становить 225 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 358 найменувань і викладений на 42 сторінках. 
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ 

ПРИВАТНИХ СПОРТИВНИХ ВІДНОСИН. 

 

1.1. Поняття міжнародних приватних спортивних відносин 

 

Спорт є елементом соціально-економічного життя держави, а також 

одним з важливих інструментів в розвитку міжнародних відносин. Ян 

Блекшоу зазначає, що спортивна індустрія становить понад 3% від 

загального обсягу торгівлі у світі [1, с. 61]. Досягнення в галузі спорту не 

тільки зміцнюють авторитет країни, приносять прибуток спортсменам 

(клубам, федераціям тощо) та створюють додаткові робочі місця, а й 

пропагують здоровий спосіб життя, тим самим вирішуючи ряд соціально-

економічних проблем. 

В зв’язку зі стрімким підвищення ролі спорту в житті суспільства 

зростає потреба в чіткій регламентації суспільних відносин, що виникають 

між учасниками спортивної сфери як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. Щоб виявити специфіку регулювання міжнародних 

приватних спортивних відносин необхідно визначити, які саме відносини 

охоплюються поняттям «спортивні». 

О. В. Боровська визначає «спорт» як органічну частину фізичної 

культури, особливу сферу виявлення та уніфікованого порівняння досягнень 

людей у певних видах фізичних вправ, технічній, інтелектуальній та іншій 

підготовці шляхом змагальної діяльності; фізичні вправи (гімнастика, 

атлетика, спортивні ігри, туризм), які мають на меті розвиток і зміцнення 

організму» [2].  

Спортивна Хартія Європи розглядає спорт як форми фізичної 

активності, які через епізодичну або організовану участь спрямовані на 

вираження або вдосконалення фізичного і розумового стану, формування 

соціальних відносин або досягнення результатів в змаганнях усіх рівнів [3]. 
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Законодавство України визначає «спорт» через категорію «діяльність». 

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» спорт – це 

діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на 

виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, 

інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних 

змагань та відповідної підготовки до них [4].  

В науковій літературі зустрічається й інша позиція, відповідно до якої 

спорт розглядається не як прояв діяльності, а як сукупність суспільних 

відносин. Це обумовлено тим, що людина неодмінно вступає у відносини з 

іншими людьми – складаються суспільні відносини. Так, саме як "сукупність 

суспільних відносин, які називаються спортивними відносинами" визначав 

спорт В.Б. Кучевський [5, с.5]. Автор ототожнює такі категорії як спорт і 

спортивні відносини. 

А.О. Соловйов у своєму визначенні поєднав ці дві концепції. У 

вузькому розумінні спорт (як спортивна діяльність) - це добровільна 

індивідуальна і (або) колективна, професійна і (або) аматорська, 

систематична і (або) періодична діяльність, невід'ємно пов’язана з 

змагальними елементами фізичного та /або інтелектуального навантаження і 

з регулярно організованими і проведеними за встановленими правилам 

змаганнями інтегральних (фізичних, емоційно-психологічних і 

інтелектуальних) здібностей і досягнень її учасників, фіксацією і оцінкою 

зазначених досягнень, а також спеціальна практика підготовки до цієї 

діяльності і окремі суспільні відносини, що виникають у зв'язку з 

організацією та забезпеченням зазначеної діяльності, а також з її 

аудіовізуальним і іншим медійним висвітленням. Спорт (в широкому 

розумінні) - це система суспільних відносин, що виникають з вказаної вище 

діяльності або пов'язаних з нею, що забезпечує її інституційна і нормативна 

підсистеми [6, ст.89].  
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Отже, поняття спорт розглядається як: активність; діяльність; суспільні 

відносини тощо. З метою визначення сутності даного поняття вважаємо 

необхідним розглянути дані категорії більш детально та співвіднести їх між 

собою. Під діяльністю традиційно в літературі розуміють – процес взаємодії 

суб’єкта з об'єктом, під час якого суб’єкт задовольняє будь-які свої потреби. 

В цьому аспекті слід зазначити, що суб’єктом є реальна людина, суспільна 

істота, наділена свідомістю. Об’єкт - це те, на що спрямована пізнавальна 

діяльність. Об’єктом пізнання виступають не лише явища природи, але й 

суспільство, і сама людина, і стосунки між людьми.  

На діалектичний зв'язок суспільних відносин з поведінкою людей, з їх 

діяльністю вказував В.Н. Протасов. Дослідик зазначав, що суспільні 

відносини і соціальна діяльність взаємодіють, обумовлюють обопільне 

виникнення і розвиток. Наявність і існування суспільних відносин, 

насамперед, можливе в силу тієї обставини, що існує «людська спільність». 

Це дозволяє властивостям однієї людини проявитися через соціальні якості 

іншої. Однак сама актуалізація властивостей людей відбувається з 

виникненням в будь-якій соціальній сфері необхідності в певній діяльності, в 

результаті чого з усієї сукупності соціальних властивостей виділяються 

потрібні і ці актуалізовані властивості пов'язують людей у відносини, 

характер яких залежить вже від фактичної наявності і стану у людей даних 

якостей, властивостей, здібностей до даної діяльності. Сфера ж необхідної 

діяльності визначається потребою в конкретних благах. Коротко цей процес 

виглядає так: потреба в певних благах - необхідність відповідної діяльності - 

актуалізація потрібних для даної діяльності властивостей людей - суспільні 

відносини - діяльність фактична - досягнуті блага [7, ст.49]. 

В.Н. Лавриненко зазначає, що все, що існує в суспільстві (виробництво 

матеріальних і духовних цінностей, їх споживання, створення необхідних 

умов життя людей, так само як і їх руйнування), відбувається в процесі 

відповідної діяльності - творчої або ж руйнівної. У цьому сенсі діяльність 
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виступає як основа всього соціального і специфічний спосіб його існування. 

При цьому будь-яка діяльність опосередковується тими чи іншими 

суспільними відносинами. Діяльність людей і їх суспільні відносини 

складають основний зміст їх суспільного буття як реального процесу їх 

суспільного життя [8]. 

Принципова відмінність активності та діяльності полягає в тому, що 

діяльність виходить із потреби в предметі, а активність - із потреби в 

діяльності. Активність не тільки якісно притаманна самій діяльності 

(наприклад - праці), а й надає їй певного «забарвлення». Активність визначає 

діяльність і є рушійною силою, джерелом пробудження в людини її 

«потенціалів». Активність начебто передує діяльності в часі: до початку 

діяльності ми ще не можемо щось змінити, передумати, поліпшити, адже це 

можна зробити в процесі самої діяльності. До початку діяльності ми активно 

вибираємо, що саме бажано, вільно плануємо, думаємо, за допомогою яких 

способів та якими засобами чогось досягти. Активність не тільки передує 

діяльності, а й «супроводжує» її протягом усього процесу. Але якщо 

діяльність ще не сформувалася, якщо не склалася сама особистість, її вищі 

життєві потреби, то активність може бути не у функції координатора, а у 

функції дезінтегратора життя людини. В цьому розумінні вона може не мати 

свого предмета, не виявляється яскраво в конкретному виді діяльності [9]. 

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо, що поняття «спорт» необхідно 

розглядати саме як діяльність. В зв’язку з цим варто розрізняти такі поняття 

як спорт і спортивні відносини, які хоч і близькі, але мають різне смислове 

навантаження. Для спорту, як діяльності, характерним є суб’єктно – об’єктне 

відношення, під час якого суб’єкт задовольняє будь-які свої потреби. Під 

спортивними відносинами ми розуміємо суспільні відносини, тобто зв'язки 

між людьми, які встановлюються в процесі їх спільної діяльності, а отже, 

відношення «суб’єкт – суб’єкт».  
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В науковій літературі існує чимало визначень спортивних відносин, які 

розкривають різні сторони даного поняття. Так, А.О. Соловйов стверджує, 

що спортивні відносини являють собою абсолютно особливий вид 

суспільних відносин, не властивий предмету регулювання галузей в 

традиційній класифікації: для їх регулювання не може бути застосований 

імперативний метод, спортивні відносини неможливо звести до поняття 

послуги [10, с.28]. Солідарний з такою позицією С.О. Медведєв, який 

відзначає, що спортивні відносини являють собою самостійний вид правових 

відносин, які істотно відрізняються від правовідносин інших галузей права 

[11, с.137-138]. 

На урегульованість спортивних відносин нормами права звертає увагу 

Г.Ю. Бордюгова, стверджуючи, що суспільні відносини, які виникають 

щоденно між суб’єктами діяльності в сфері фізичної культури і спорту 

перетворюються на спортивні правовідносини тоді, коли на них 

розповсюджується дія норм, які містяться в найрізноманітніших нормативно 

– правових актах спортивного законодавства. Навіть правила змагань до 

певної міри вже є засобами регулювання, за своїм складом це регулюючі 

норми, недотримання яких тягне за собою відповідальність [12, с.119]. На 

урегульованість вказує і І.М. Аміров, справедливо відзначаючи, що не є 

спортивними правила невизнаних «видів спорту». Він же зазначає про 

техніко-соціальний характер відносин у сфері спорту, називаючи їх 

«спортивно-технічними» відносинами, що входять в сферу правового 

регулювання в певних межах [13, с.6, 15-17]. Дана точка зору, безумовно, 

заслуговує на увагу, оскільки норми спортивного права детально 

регламентують як результати діяльності людини, так і способи і окремі дії по 

їх досягненню, володіючи інструментальною цінністю, тобто описують 

єдино можливі шляхи для досягнення необхідного практичного результату, 

що в цілому характерно для техніко-соціальних норм[14, с.8-10]. 
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О.В. Сердюков вказує на особливий об’єкт даних відносин та 

спрямованість на змагальну діяльність. Під спортивними відносинами 

науковець розглядає особливий рід суспільних відносин, що відрізняються 

унікальністю об'єкта, високим ступенем регламентованості і стабільністю, 

спрямованих на задоволення особливих психологічних і фізіологічних потреб 

людини, орієнтованих на змагальну діяльність і (або) підготовку до неї. Слід 

підкреслити поєднання змагальної діяльності і підготовку до неї, які є 

квітесенцією спорту (змагання є реалізацією тренувальної діяльності). До 

спортивних відносин обмежено застосовується принцип еквівалентності [15, 

с.10]. 

О.О. Шевченко також зазначає, що виступ на змаганнях є 

визначальною специфічною ознакою даних відносин [16, с.259]. 

С.В. Алексєєв робить акцент на видах відносин, які виникають в даній 

сфері. Зокрема, під спортивними відносинами дослідник розуміє органічний 

комплекс суспільних відносин, що виникають у сфері фізичної культури і 

спорту - трудових і соціального забезпечення, державно-управлінських, 

фінансових та ресурсного забезпечення, господарських (підприємницьких), 

кримінально-правових, в сфері спортивної травматології та протидії 

застосуванню допінгу, міжнародних, а також процесуальних (щодо 

врегулювання спортивних спорів) [17, с.131]. 

В зв’язку з тим, що сфера спорту досить розгалужена і включає в себе 

великий масив відносин, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з 

нею, вважаємо доцільним розмежувати такі поняття як спортивні відносини і 

відносини в спортивній сфері. Під спортивними відносинами необхідно 

розуміти суспільні відносини, які складаються між суб’єктами спортивної 

діяльності (спортивними клубами, спортсменами, тренерами, федераціями, 

тощо) в процесі підготовки та участі в змаганнях. До відносин в спортивній 

сфері слід віднести, як спортивні відносини так і відносини, які 

безпосередньо не стосуються підготовки та участі спортсмена в змаганнях, 
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але знаходять свій прояв у даній сфері (податкові, господарські відносини в 

даній сфері тощо).  

Спортивна діяльність вже давно набула статусу міжнародної і 

регулюється нормами як міжнародного публічного, так і міжнародного 

приватного права. В даній роботі зосереджена увага саме на регулюванні 

міжнародних приватних спортивних відносинах.  

Відповідно до ЗУ «Про міжнародне приватне право» приватноправові 

відносини – це відносини, які ґрунтуються на засадах юридичної рівності, 

вільному волевиявленні, майновій самостійності, суб'єктами яких є фізичні 

та юридичні особи [18]. Самостійність означає, що вони є самостійними 

суб’єктами міжнародних приватних відносин, юридично незалежними один 

від одного. Самостійність майнового статусу (майнова самостійність) полягає 

у відокремленості їх майна, належному кожному з них на відповідному праві. 

Вільне волевиявлення означає здатність особи вільно формувати свою волю 

(тобто суб'єкт є вільним у вирішенні питання: вступати чи не вступати йому 

у дані відносини). О.Ф. Скакун серед ознак приватного права виділяє: 

регулювання відносин приватних осіб між собою; забезпечення приватних 

інтересів, забезпечення вільного волевиявлення суб’єктів при реалізації своїх 

прав, широке використання договірної форми регулювання; превалювання 

диспозитивних норм [19, с.264]. 

Міжнародні приватні відносини не можна уявити без наявності 

іноземного елементу. Іноземний елемент - ознака, яка характеризує 

приватноправові відносини та виявляється в одній або кількох з таких форм: 

хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає 

за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною 

юридичною особою; об'єкт правовідносин знаходиться на території іноземної 

держави; юридичний факт, який створює, змінює або припиняє 

правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави. 



21 

 

В юридичній літературі така позиція піддавалася критиці, зміст якої 

полягав у тому, що елементом правовідносин є сам учасник (суб'єкт), а не 

його громадянство; об'єктом правовідносин виступає не місце знаходження 

речі, а сама річ, і, нарешті, для юридичного факту як такого, «вітчизняного» 

або «іноземного», в структурі правовідносин взагалі не знаходиться місця 

[20, с.91-93]. Проте, варто погодитись, з А.С. Довгертом, що, можливо, 

термін «іноземний елемент» і не найкращий, але його завжди розуміли не як 

структурну одиницю правовідношення, а як ознаку, котра надає 

міжнародного забарвлення елементам чи юридичному факту 

правовідношення. Інакше кажучи, іноземний елемент в міжнародному 

приватному праві лише вказує на «міжнародність» правовідносин, на їх 

зв'язок з більш ніж одним правопорядком. Саме таке розуміння іноземного 

елемента зафіксовано в Законі України «Про міжнародне приватне право» 

[21, с.17]. 

Відповідно іноземний елемент в міжнародних приватних спортивних 

відносинах може проявлятися у формі суб’єкта, об’єкта та юридичного 

факту. С.В. Алексєєв визначає суб'єкта міжнародного спортивного права як 

учасника міжнародно – правових відносин, що виникають у зв'язку з їх 

спортивною діяльністю [22, с.288]. ЗУ «Про фізичну культуру і спорт» до 

суб'єктів сфери фізичної культури і спорту відносить фізичних або 

юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної 

культури і спорту, а саме: фізичних осіб, які займаються фізичною 

культурою і спортом, у тому числі спортсменів; фахівців сфери фізичної 

культури і спорту; заклади фізичної культури і спорту; відповідні органи 

влади [4]. На наш погляд, редакція статті ст.1 Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» у контексті визначення суб’єктів сфери фізичної культури і 

спорту не зовсім вдала, оскільки встановлює, що учасниками можуть бути 

фізичні або юридичні особи. Якщо формально підходити до визначення, то 

можна прийти до висновку, що між фізичними та юридичними особами 
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спортивні відносини виникнути не можуть, що є невірним. В зв’язку з цим, 

пропонуємо викласти норму Закону у наступній редакції: «суб'єкти сфери 

фізичної культури і спорту - фізичні та/або юридичні особи, які здійснюють 

свою діяльність з метою розвитку фізичної культури і спорту». 

В.П. Васькевич вказує, що суб'єктами суспільних відносин приватного 

характеру виступають спортсмени-професіонали, професійні спортивні 

клуби, федерації з різних видів спорту (в тому числі і міжнародні), фахівці, 

що працюють в сфері професійного спорту (тренери, адміністратори, лікарі, 

масажисти, юристи тощо), спортивні агенти і глядачі [23, с.29].  

С.В. Алексєєв диференціює суб’єктний склад на кілька груп: 

 спортивні клуби, колективи фізичної культури, що діють на 

самодіяльній і професійній основі в освітніх установах, інших організаціях 

незалежно від форм власності та за місцем проживання громадян; 

 дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі клуби фізичної 

підготовки, дитячо-юнацькі спортивно-технічні школи, спеціалізовані 

дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, училища олімпійського 

резерву, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської 

підготовки, що знаходяться у віданні державних органів в галузі фізичної 

культури і спорту, освіти, професійних спілок, інших організацій; 

 освітні установи і наукові організації в сфері фізичної культури і 

спорту всіх типів і видів незалежно від організаційно-правових форм; 

 професійні спортсмени та спортсмени – любителі 

(фізкультурники); 

 вболівальники спортивних команд і спортсменів; 

 споживачі (покупці, клієнти тощо), які купують фізкультурно-

оздоровчу та спортивну продукцію; 

 підприємства спортивної промисловості (юридичні особи та 

індивідуальні підприємці, які виробляють фізкультурно-оздоровчу, 

спортивну і туристичну продукцію для реалізації); 
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 посередники зі збуту спортивної продукції (дистриб'ютори, 

дилери і т.д.), агенти професійних спортсменів (спортивні агенти) тощо; 

 маркетингові фірми, тобто організації, що спеціалізуються на 

виконанні функцій зі спортивного маркетингу; 

 засоби масової інформації, які беруть участь в пропаганді 

фізичної культури і спорту, рекламі спортивної продукції тощо 

(Телекомпанії, інформаційні агентства, редакції газет, журналів тощо). 

 загальнодержавні та регіональні спортивні організації, в тому 

числі федерації (союзи, асоціації) з різних видів спорту, суспільно-державні 

фізкультурно-спортивні товариства, оборонні спортивно-технічні організації; 

 Олімпійський комітет, Паралімпійський комітет і 

Сурдлімпійський комітет; 

 органи виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту 

(наприклад, Міністерство спорту, Міністерство охорони здоров’я, 

Міністерство праці та соціального захисту), підвідомчі їм організації, 

муніципальні організації фізичної культури і спорту [17, с.190]. 

На наш погляд, перелік суб’єктів спортивних відносин необґрунтовано 

розширений. Так, наприклад, відносини за участю підприємств спортивної 

промисловості, посередників в збуті спортивної продукції є типовими 

господарськими відносинами; відносини за участю споживачів (покупців, 

клієнтів і т.д.), які купують фізкультурно-оздоровчу та спортивну продукцію 

– цивільними. Також окремо слід зупинитися на віднесенні вболівальників 

спортивних команд і спортсменів до суб’єктів спортивних відносин. Так, 

В.П. Васькевич зазначає, що відносини за участю глядачів можуть виникати 

на базі цивільних оплатних договорів (купівля квитків на спортивні ігри, 

спортивних лотерей, буклетів, спортивної атрибутики і т.д.). У сформованих 

відносинах глядач бере участь на оплатній основі (є стороною цивільно-

правового договору). Таким чином, беручи участь в розглянутих відносинах 

на оплатній основі, глядач, з одного боку, задовольняє свої особисті потреби, 
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а також особисті потреби професійних спортсменів, а з іншого - виступає 

одним з джерел фінансування сфери професійного спорту. Тобто виступає 

суб’єктом спортивних відносин [23, с.43]. Ми є прихильниками позиції, що 

глядач є суб’єктом цивільних відносин, а не спортивних, оскільки він не бере 

безпосередньої участі в підготовчо - змагальній діяльності. 

До суб'єктів спортивних відносин - фізичних осіб С.О. Медведєв 

відносить також громадян, що беруть участь в таких відносинах в силу 

служби (наприклад, співробітників МВС), працівників системи фізичної 

культури і спорту, батьків дітей, що проходять спортивну підготовку в 

спортивних школах [24, с.91, 96]. Ми критично ставимось до цієї позиції, 

оскільки, як зазначав сам автор, деякі категорії осіб беруть участь в даних 

відносинах в силу служби (наприклад, співробітники МВС, працівники сфери 

фізичної культури і спорту (крім осіб, які безпосередньо беруть участь в 

підготовчо – змагальній діяльності), а це є нічим іншим як звичайними 

трудовими відносинами. Крім того, відносити батьків дітей, що проходять 

спортивну підготовку в спортивних школах, до суб’єктів спортивних 

відносин теж вважаємо некоректним, оскільки, дані особи є суб’єктами 

цивільного права, а їх відносини носять переважно договірний характер.  

В зв’язку з тим, що, на наш погляд, міжнародні приватні спортивні 

відносини складаються в процесі підготовки та участі в змаганнях, вважаємо 

доцільним розділити суб’єктів на дві групи: 1) суб'єкти міжнародних 

приватних спортивних відносин; 2) суб'єкти, що сприяють розвитку спорту, 

організації та проведення спортивних змагань. 

Суб'єктами міжнародних приватних спортивних відносин є фізичні 

та/або юридичні особи, наділені певним правовим статусом, тобто правами і 

обов'язками у зв'язку зі здійсненням тренувально-змагальної діяльності. До 

них належать: спортсмени (фізичні особи, які систематично займаються 

певним видом (видами) спорту та беруть участь у спортивних змаганнях); 

фахівці сфери фізичної культури і спорту (тренери, арбітри, посередники 
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тощо); заклади фізичної культури і спорту (спортивні клуби, дитячо-юнацькі 

спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, 

школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, 

центри студентського спорту вищих навчальних закладів, центри фізичної 

культури і спорту інвалідів); національні та міжнародні спортивні організації 

(Національний олімпійський комітет, Міжнародний олімпійський комітет, 

Спортивний арбітражний суд, Міжнародний паралімпійський комітет, 

Всесвітнє антидопінгове агентство, національні та міжнародні федерації з 

різних видів спорту тощо). До другої групи слід віднести: спонсорів, 

волонтерів, вболівальників, а також інших фізичних та юридичних осіб, які 

безпосередньо не беруть участь в спортивних відносинах, але сприяють 

розвитку спорту. 

Як вірно зазначає С.А. Юрлов - спортсмен, тренер, фізкультурно-

спортивна організація були і завжди будуть основними суб'єктами 

спортивних правовідносин. Будь-які теоретичні спекуляції, що знижують 

роль даних суб'єктів, не мають ніякого сенсу і повинні припинитися [25, 

с.173]. 

Детальніше зупинимось на характеристиці деяких з них. Головним 

суб’єктом спортивних відносин, без якого вони не можуть існувати, є 

спортсмен. За законодавством України спортсмен – це фізична особа, яка 

систематично займається певним видом (видами) спорту та бере участь у 

спортивних змаганнях. Законодавець таким чином підкреслює ключове 

значення участі спортсмена у спортивних змаганнях, що є основною рисою 

спортивних відносин.  

У науковій літературі склалося декілька підходів щодо регулювання 

відносин за участю спортсменів – професіоналів. Перший з них полягає в 

тому, що відносини, які виникають у спортсмена – професіонала з 

фізкультурно-спортивною організацією, регулюються трудовим 

законодавством, оскільки спортсмен набуває статусу спортсмена – 
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професіонала з моменту укладення контракту з відповідними суб'єктами 

сфери фізичної культури і спорту. В той же час професійний спорт – це 

комерційний напрям діяльності у спорті, пов'язаний з підготовкою та 

проведенням видовищних спортивних заходів, метою яких є отримання 

прибутку, тобто господарські відносини. В зв’язку з цим обґрунтовуються 

позиції, що зазначені відносини можуть регулюватися як нормами трудового 

законодавства, так і нормами цивільного законодавства. Так, у своїй 

дисертаційній роботі В.П. Васькевич вказує, що переважна більшість 

правовідносин, що виникають між суб'єктами в області професійного спорту, 

носять договірний характер. Отже, вони регулюються безпосередньо 

нормами цивільного законодавства. Виняток становлять лише 

правовідносини, що виникають між спортсменами – професіоналами, 

спортсменами – любителями, тренерами тощо, а також з іншими суб'єктами 

досліджуваних відносин. Правовідносини, що виникають між професійними 

спортсменами і іншими суб'єктами, підпадають під регулювання норм 

трудового і цивільного законодавства. Так, в ігрових видах спорту 

правовідносини між зазначеними суб'єктами регулюються нормами 

трудового законодавства. В індивідуальних видах спорту, навпаки, вони 

виникають і регулюються нормами цивільного законодавства, оскільки в 

індивідуальних видах спорту (наприклад, професійний бокс) спортсмени – 

професіонали укладають з організаторами змагань виключно цивільно-

правові договори. Професійні боксери беруть участь в поєдинках на ринзі, за 

що отримують винагороду відповідно до умов укладених раніше договорів. 

Їх тренувальний процес в період підготовки до поєдинків ніяк не пов'язаний з 

організаторами професійних боїв на ринзі, він будується на розсуд самих 

професійних спортсменів і їх тренерів, як правило, найманих самими 

спортсменами. Професійний боксер сам несе всі фінансові витрати, пов'язані 

з підготовкою до виступу на ринзі, не знаючи, чи зможе він отримати 

прибуток, взявши участь в професійному бою. У разі перемоги він отримає 



27 

 

винагороду (рейтинг у відповідній класифікації, звання, а також компенсує 

свої витрати плюс прибуток). В разі програшу він не зможе отримати в тій 

мірі те, на що розраховував, відповідно, його професійна діяльність носить 

ризиковий характер і немає ніяких підстав не визнавати її підприємницькою. 

Дослідник стверджує, що трудові правовідносини в індивідуальних видах 

спорту за участю спортсмена-професіонала не виникають, і виникнути не 

можуть за деяким винятком. Наприклад, коли такого професійного 

спортсмена залучають виступати за збірну країни, де він тренується і 

виступає в складі збірної команди, укладаючи при цьому строковий трудовий 

договір [23, с.60-62]. 

Незважаючи на трудову спрямованість свого дослідження до висновку 

про наявність в розглянутому питанні співвідношення цивільного та 

трудового правового регулювання приходить О.О. Шевченко, при цьому 

стверджує, що саме цивільно-правовий інститут - індивідуальне 

підприємництво – найбільшою мірою захищає права спортсмена [26, с.41, 49-

50]. На користь регулювання праці спортсменів цивільно-правовим, а не 

трудовим законодавством, висловлювалися А.Ф. Антипов і Н.В. Уловістова 

[27, с.20-21]. Разом з тим, аналізуючи передовий зарубіжний досвід, Р.Г. 

Гостєв відзначав, що в країнах континентальної правової сім'ї найбільш 

поширеним є регулювання розглянутих відносин в рамках трудового 

законодавства [28, с.85-100]. 

Досить обґрунтованою, на наш погляд, є позиція Г. Бордюгової, яка 

зазначає, що праця робітників фізкультурно-спортивної сфери має власну 

специфіку, особливо щодо трудової діяльності професійних спортсменів, і 

такі відносини є предметом регулювання саме спортивного права. 

Наприклад, договір оренди спортсмена за своєю природою є змішаним, 

оскільки має риси як угоди цивільно - правової, так і трудової. Роботодавець 

- клуб здає спортсмена в оренду, але водночас сам спортсмен виконуватиме 

трудові обов’язки у новому спортивному клубі, який взяв його в оренду. 
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Автор зазначає, що діяльність спортсменів виходить за рамки предмета 

трудового права та не може ним регулюватись та вказує, що багато норм 

продиктовані міжнародними федераціями з видів спорту, кожний вид спорту 

має свої специфічні вимоги щодо регулювання праці спортсменів цього виду 

спорту. Іноді вимоги, які ставлять міжнародні федерації з видів спорту щодо 

встановлення тих чи інших обов’язків для професійних спортсменів як 

категорії працівників, суперечать внутрішньому законодавству. Так, 

наприклад, в ігрових видах спорту, спортивний клуб не може розірвати 

контракт зі спортсменом до закінчення змагального сезону, або ж у так 

званий «захисний» захист, у футболі він становить три роки; спортсмен не 

може розірвати контракт із роботодавцем-клубом, навіть якщо його не 

влаштовують умови праці тощо [29, с.145-146]. В зв’язку з цим правове 

регулювання відносин спортсменів-професіоналів виходить за рамки 

трудового та цивільного права. 

Варто також звернути увагу на правовий статус спортивних федерацій. 

Відповідно до ЗУ «Про фізичну культуру і спорт» [4] спортивні федерації 

(асоціації, спілки, об'єднання тощо) – це громадські організації фізкультурно-

спортивної спрямованості, основними завданнями яких є: забезпечення 

інтересів членів відповідних спортивних федерацій у сфері спорту, в тому 

числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, 

національно-культурних та інших інтересів; сприяння розвитку відповідного 

виду (видів) спорту шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних 

програм; залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності; сприяння підготовці спортсменів національних 

збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних 

спортивних змаганнях; організація та проведення фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів; участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку 

відповідного виду (видів) спорту; сприяння розвитку міжнародного 

співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.  
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Особливість правового статусу федерацій (спілок, асоціацій) з різних 

видів спорту полягає в тому, що вони можуть створюватися тільки як 

некомерційні організації. Дані суб'єкти не можуть в якості своєї основної 

мети мати отримання прибутку. Про це свідчить ст.1 ЗУ «Про громадські 

об’єднання» [30], відповідно до якої громадське об'єднання - це добровільне 

об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 

здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 

економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної 

особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної 

особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є 

одержання прибутку. Проте, дана особливість правового статусу федерацій 

(спілок, асоціацій) з різних видів спорту не позбавляє їх права одержання 

прибутку, оскільки згідно зі статтею 86 Цивільного кодексу України [31] 

непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об'єднання 

громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю 

здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і 

якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її 

досягненню. 

До особливостей правового статусу федерацій з різних видів спорту 

слід також віднести процедуру надання статусу національної спортивної 

федерації. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері фізичної культури та спорту, може надати спортивній 

федерації статус національної спортивної федерації. Надання на конкурсних 

засадах спортивним федераціям статусу національної спортивної федерації та 

позбавлення цього статусу здійснюються відповідно до Положення  про 

надання на конкурсних засадах спортивній  федерації статусу національної та 

позбавлення такого статусу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2012 р. № 22 [32]. Так, надання спортивній федерації 
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статусу національної здійснюється згідно з кваліфікаційними вимогами до 

учасників конкурсу: розвиток відповідного виду (видів) спорту на території 

України; членство у відповідній міжнародній спортивній федерації, 

включеної до переліку, що затверджується Мінмолодьспортом з урахуванням 

пропозицій Національного олімпійського комітету, Спортивного комітету, 

Національного комітету спорту інвалідів; організація і проведення офіційних 

міжнародних та всеукраїнських змагань; наявність кваліфікованих кадрів 

(спортсмени, тренери, судді та фахівці, що мають відповідну кваліфікацію і 

досвід роботи); наявність необхідної матеріально-технічної та інформаційної 

бази, організаційно-методичного забезпечення. 

В зв’язку з особливою системою органів в спортивній сфері варто 

звернути увагу на роль міжнародних неурядових спортивних організацій, які 

є помітними суб'єктами міжнародних приватних спортивних відносин і 

відіграють значну роль в регулюванні різних аспектів спортивної діяльності. 

Відповідно до резолюції Економічної і Соціальної Ради ООН 1296 

(XLIV) від 23 травня 1968 р., під міжнародною неурядовою організацією 

визнається будь-яка міжнародна організація, не заснована на підставі 

міжурядової угоди [33]. До основних ознак міжнародної неурядової 

організації відносять: відсутність цілі на отримання прибутку; визнання як 

мінімум однією державою або набуття консультативного статусу при 

міжнародних міжурядових організаціях, що займаються близькою 

проблематикою; діяльність як мінімум в двох державах; створення і 

функціонування на основі установчого акту. Слід зазначити, що міжнародні 

спортивні організації відповідають всім критеріям для визнання їх 

міжнародними неурядовими спортивними організаціями. 

Професор С.В. Алексєєв виділяє чотири основні групи міжнародних 

спортивних організацій неурядового характеру: 1) загального характеру; 2) 

по окремим видам спорту; 3) за галузями знань і діяльності; 4) за певною 

приналежністю. 
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До першої групи належать міжнародні організації загального 

характеру, діяльність яких охоплює різні галузі фізичної культури і спорту. 

Центральне місце серед яких належить Міжнародному олімпійському 

комітету, Міжнародній раді фізичного виховання і спорту (СІЕПС), Асоціації 

національних олімпійських комітетів, Генеральній асоціації міжнародних 

спортивних федерацій. 

До другої групи міжнародних неурядових організацій належать 

міжнародні спортивні федерації. Під ними розуміються міжнародні 

неурядові організації, які керують одним або декількома видами спорту на 

світовому рівні і які включають організації, що управляють цими видами 

спорту на національному рівні.  

Третю групу міжнародних неурядових спортивних організацій 

формують міжнародні організації за галузями знань і діяльності, що діють в 

суміжних з міжнародним спортом сферах. Це, наприклад, Міжнародна 

асоціація спортивної преси, Міжнародна федерація спортивної медицини, 

Міжнародне товариство психології спорту. 

У четверту групу міжнародних неурядових спортивних організацій 

входять міжнародні організації, що об'єднують спортсменів за ознакою 

професійної або релігійної приналежності. Це, наприклад, Міжнародна 

федерація університетського спорту, Міжнародна рада військового спорту, 

Міжнародний спортивний союз залізничників, Міжнародна асоціація 

молодих християн, Міжнародний католицький союз фізичного виховання і 

спорту тощо [22, с.311]. 

До основних суб’єктів в регулюванні міжнародного спортивного руху 

належить Міжнародний олімпійський комітет. Міжнародний олімпійський 

комітет є міжнародною неурядовою некомерційною організацією з 

необмеженим строком повноважень у формі асоціації зі статусом юридичної 

особи, визнаної Швейцарською федеральною Радою відповідно до договору, 

укладеного 1 листопада 2000р. Особливістю правового статусу 
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Міжнародного олімпійського комітету є те, що за МОК визнається наявність 

міжнародної правосуб'єктності в силу особливої ролі, яку відіграє комітет в 

регулюванні спортивної сфери. Основна роль МОК - керівництво 

олімпійським рухом і розвиток олімпізму відповідно до Олімпійської хартії. 

МОК заохочує організацію і розвиток спорту і спортивних змагань, 

забезпечує регулярне проведення Олімпійських ігор. 

Не менш важливим суб’єктом в світлі останнії подій є Всесвітнє 

антидопінгове агентство - незалежна організація, створена за підтримки 

Міжнародного олімпійського комітету, яка відіграє нині ключову роль при 

здійсненні практичного контролю за нерозповсюдженням допінгу в спорті. З 

ініціативи ВАДА в 2003р. був прийнятий Всесвітній антидопінговий кодекс 

(зі змінами в 2009р.), що являє собою сукупність правил і керівних 

принципів, обов'язкових для учасників спортивного руху. На додаток до 

Кодексу 2003р. ВАДА розробило п'ять міжнародних стандартів, які містять 

обов'язкові для антидопінгових організацій технічні та процедурні 

положення щодо забороненого списку субстанцій, винятків для їх 

терапевтичного використання, тестування, діяльності лабораторій і захисту 

приватного життя та особистої інформації.  

Важливе місце серед міжнародних організацій посідають міжнародні 

федерації у різних видах спорту, серед яких: Міжнародна федерація 

футбольних асоціацій (FIFA), гімнастики (FIG), аматорського плавання 

(FINA), міжнародна федерація баскетболу (FIBA) і багато інших. Їх статус 

визначений в розділі 3 Олімпійської хартії та в їх статутних документах. Ці 

суб'єкти розробляють і забезпечують виконання правил заняття відповідними 

видами спорту, забезпечують пропаганду і широкий розвиток відповідного 

виду спорту в усьому світі, беруть на себе відповідальність за технічний 

контроль і керівництво відповідними видами спорту на Олімпійських іграх і 

т.д. 
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Для врегулювання питань, що стосуються розбіжностей в області 

спорту, створено свою власну систему правосуддя, помітне місце в якій 

займає Спортивний арбітражний суд. САS розглядає спори, що виникають в 

сфері спортивної діяльності, якщо сторони уклали спеціальну арбітражну 

угоду, або якщо в статутах і регламентах спортивних організацій міститься 

положення, згідно з яким спір може бути вирішено в арбітражі. Спортивний 

арбітражний суд безпосередньо розглядає спори як арбітражний орган 

першої та апеляційної інстанцій. Більш того, Спортивний арбітражний суд є 

єдиним компетентним органом, який розглядає апеляції. Застереження про це 

вже внесені до статутів та інших регламентуючих діяльність різних 

спортивних організацій документів. Крім того, відповідно до Всесвітнього 

антидопінгового кодексу САS є єдиним органом, що розглядає апеляції з 

даної категорії справ.  

Отже, майже всі олімпійські види спорту так чи інакше пов'язані з 

вирішенням спорів в CAS як останньої вищої інстанції спортивного 

правосуддя. Однак мало хто знає, що в сфері баскетболу (який займає зовсім 

не останнє місце серед різних видів спорту, як з позиції економічних 

показників, так і в правовому розвитку) існує своя арбітражна установа - 

ВАТ, що діє під егідою Міжнародної федерації баскетболу. Особливий 

інтерес ВАТ як арбітражної установи викликаний не тільки специфікою 

спорів, що там вирішуються, а й процесуальними особливостями, 

визначеними його арбітражним регламентом. ВАТ створений з метою 

вирішення суперечок між клубами, баскетболістами і агентами [34, с.30]. 

Слід також зазначити і про роль Суду Європейських Співтовариств 

(Cour de justice europeenne /European Court of Justice), який є гарантом 

дотримання і однакового застосування права Європейського Союзу. У 

одному із своїх рішень Європейський Суд зазначив, що спорт регулюється 

правом Співтовариства лише в тій мірі, в якій він є економічною діяльністю. 
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Під об'єктом правовідносин традиційно розуміють все те, з приводу 

чого суб’єкти вступають у правовідносини. У юридичній літературі не існує 

єдиного підходу до поняття об'єкта правовідносин. Проте, у ході тривалої 

дискусії склалися дві основні концепції: плюралістична і моністична. До 

першої слід віднести теорії, автори яких визнають множинність об'єктів 

правовідносин; до другої - теорії, автори яких відстоюють єдність об'єкта 

правовідносин. Поряд з цим, наукова дискусія відбувається не тільки між 

прихильниками плюралістичних і моністичних теорій об'єкта правовідносин, 

а й всередині кожної з цих двох основних груп теорій.  

Прихильником моністичної концепції є О.С. Іоффе. Дослідник вказує, 

що об'єктом правового впливу виступає поведінка учасників правовідносин 

[35, с.89-90]. Проте, у більш пізніх роботах даний науковець приходить до 

теорії багатоступеневого об'єкта цивільних правовідносин. О.С. Іоффе 

розрізняє три види об'єктів правовідносин: 1) юридичний об'єкт - поведінка 

зобов'язаної особи, 2) ідеологічний об'єкт - воля учасників правовідносин і 3) 

матеріальний об'єкт - річ або інше благо, з яким пов'язано врегульовані 

правом суспільні відносини і на яке спрямована поведінка учасників 

правовідносин [36, с.167-172]. Такий варіант тлумачення об’єкта 

правовідношення є компромісом між моністичними та дуалістичними 

концепціями об’єктів [37, с.59]. 

Відповідно до плюралістичної концепції, залежно від характеру і видів 

правовідносин їх об'єктами виступають матеріальні блага (речі, предмети, 

цінності тощо) та нематеріальні особисті блага. Так, І.Л. Брауде в своїх 

роботах висловлює думку про те, що об'єктом правовідносин, поряд з 

результатами дій особи, зокрема фізичної або юридичної, слід визнати речі, 

продукти духовної творчості, особисті блага. В обґрунтуванні цієї позиції 

дослідник вказує, що визнання поведінки людини об'єктом правовідносин 

може привести до думки, що людина і є об'єкт правовідносин. Уникнути 

такого висновку не можна ні шляхом спроби штучного відділення поведінки 
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людини від самої людини, ні шляхом штучної ізоляції окремих дій людини 

від її поведінки в цілому. Це зайвий раз підтверджує, що об'єктом 

правовідносин є не поведінка людини, а результат її поведінки (діяльності) 

[38, с.58]. 

Поза правовідношенням залишає об'єкт Р.О. Халфіна, зазначаючи, що 

об’єкт правовідношення має значення для виникнення та розвитку багатьох 

видів правовідносин і для їх структури, не будучи при цьому елементом 

структури [39, с.217].  

Не має єдності в науковців і щодо об’єкта спортивних відносин. Так, 

С.О. Юрлов до об'єктів спортивних правовідносин відносить, перш за все, 

нематеріальні блага, що стосуються фізичної культури і спорту (наприклад, 

спортивна символіка, честь і добре ім'я спортсмена і ін.), і дії самих суб'єктів 

фізичної культури (здійснення тренувального процесу, участь в спортивних 

змаганнях, виконання трудового договору та ін.) [25, с.173]. 

На думку І.М. Чемакіна [40, с.26], з яким солідарний С.О. Медведєв 

[24, с.94-95], таким об'єктом можуть виступати: вдосконалення людського 

організму, його анатомо-фізіологічних властивостей (здоров'я, рухових 

навичок, статури); підготовка громадян до праці і оборони; духовне 

виховання і культурно-спортивне збагачення людини; реалізація 

конституційного права на відпочинок; зміцнення міжнародних контактів, 

миру і дружби між народами; розвиток масової фізичної культури і спорту; 

розвиток лікувальної фізичної культури і спорту; розвиток спорту вищих 

досягнень; розвиток туризму; розвиток фізичного виховання в освітньому 

процесі; розвиток фізичної культури і спорту на добровільних засадах; 

державного і муніципального, а також громадського управління фізичною 

культурою і спортом. З таким підходом обґрунтовано не погоджується О.В. 

Сердюков Науковець зазначає, що, по-перше, дослідниками невиправдано 

розширюється сфера спортивних відносин, в яку включаються фізкультурні, 

освітні, управлінські відносини, навіть туризм. По-друге, як видається, 
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розвиток фізкультурно-спортивної галузі не може бути самоціллю, як 

випливає з аналізу наведеної класифікації, а здійснюється лише в цілях 

досягнення і примноження матеріальних, духовних та інших соціальних благ, 

пов'язаних в свою чергу з особливими потребами людини і суспільства. 

Таким чином, саме особливість реалізованих потреб людини визначає 

унікальність об'єкта спортивних відносин [41, с.87]. 

Ми є прихильниками плюралістичної концепції, відповідно до якої 

об’єктами виступають майнові та немайнові блага. Термін «благо», який 

застосовується у законодавстві та доктрині цивільного права, означає 

цінність, яка притаманна матеріальним предметам оточуючого світу, що 

створені природою або людиною, а також людські цінності, які належать 

людині від природи на підставі самого її фізичного існування чи які 

набуваються в результаті існування в соціумі і які не мають майнової 

цінності та можуть усвідомлюватися людиною, як живою істотою, чи бути 

притаманні створюваним нею утворенням [42, с.237]. До матеріальних благ 

слід віднести майно (окрема річ, сукупність речей, майнові права та 

обов'язки), виконання робіт і послуг, основою яких є певні дії. До 

нематеріальних благ належить життя, здоров’я, честь, гідність, свобода, 

ділова репутація, інформація тощо. 

 Стаття 177 ЦК України [31] наводить перелік об’єктів цивільних прав, 

до яких належать: речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, 

майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, 

творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні 

блага. Цей перелік об’єктів цивільних прав не є вичерпним.  

Досить розгалужений перелік об’єктів спортивних правовідносин надає 

Алєксеєв С.В. Так, до об’єктів науковець відносить: 

1. Матеріальні блага, які беруть участь у фізкультурно-спортивному 

обороті, зокрема фізкультурно-оздоровчі, спортивні та туристичні товари 

(послуги), фізкультурно-оздоровчі, спортивні та спортивно-технічні споруди; 
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2. Нематеріальні блага, пов'язані з фізичною культурою і спортом, 

наприклад ділова репутація спортсмена або спортивної команди, фірмове 

найменування спортивної організації, товарні знаки, телевізійні права на 

спортивні заходи тощо; 

3. Дії суб'єктів спортивного права в різних сферах (фізичного 

виховання, професійного та аматорського спорту), а також різного роду 

фізкультурно-спортивні роботи і послуги, їх результати. Об'єктами 

спортивних правовідносин є дії як фізичні (робота професійного спортсмена 

за договором зі спортивним клубом), так і юридичні (укладення трудового 

контракту між професійним спортсменом і спортивним клубом через агента, 

що діє від імені довірителя на підставі агентського договору або договору 

доручення); 

4. Продукти інтелектуальної діяльності, на які поширюється сфера 

фізичної культури і спорту, в тому числі виключні права на них. Це можуть 

бути, наприклад, нові технології, наукові відкриття, винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції в даній сфері; 

5. Спортивна інформація, що включає, наприклад, статистичні дані про 

динаміку зміни параметрів, що відображають результативність виступів 

спортсменів на спортивних змаганнях; 

6. Здібності і імідж спортсмена (спортивної команди) як об'єкт 

спортивних правовідносин також можуть представляти свого роду «товар». 

Мова в даному випадку йде, зокрема, про видатних спортсменів та їх 

колективи. Останнім часом все частіше комерційні угоди укладаються щодо 

спортивних «зірок»; 

7. Спортивна промисловість, яка являє собою сукупність промислових 

підприємств, які здійснюють виробництво продукції фізкультурно-

спортивного та туристичного призначення [17, с.191-192]. 

На наш погляд, не всі перелічені об’єкти можна вважати об’єктами 

спортивних відносин. Так, наприклад, спортивна промисловість є нічим 



38 

 

іншим, як об’єктом господарських відносин, а той факт, що підприємство 

здійснює виробництво продукції фізкультурно-спортивного призначення, не 

вказує на характер відносин, а свідчить про напрям діяльності суб’єкта 

господарювання; продукти інтелектуальної діяльності є об’єктами цивільних 

відносин тощо. 

Крім того, до особливостей об’єкта спортивних відносин слід віднести 

те, що його зміст в деяких випадках не може визначатись угодою учасників 

даних відносин. Так, зокрема, для осіб, які займаються в дитячо-юнацьких 

школах, встановлюється спеціальна навчальна програма, плани підготовки. 

Таким чином, під об’єктами міжнародних приватних спортивних 

правовідносин необхідно розуміти матеріальні та нематеріальні блага, з 

приводу яких виникають спортивні правовідносини (блага, які безпосередньо 

пов’язані з підготовкою та участю в змаганнях), які знаходяться на території 

іноземної держави.  

Підставою виникнення, зміни, припинення міжнародних приватних 

спортивних відносин є, як і в разі будь-яких інших правовідносин, юридичні 

факти. О.О. Красавчиков у своєму науковому дослідженні «Юридичні факти 

в радянському цивільному праві» розглядав юридичні факти як факти 

реальної дійсності, об’єктивні факти, явища, що існують незалежно від нашої 

свідомості. Існуючи об’єктивно, юридичні факти за своєю природою і 

змістом можуть бути продуктами свідомої діяльності людей. Так, наприклад, 

юридичні дії. Юридичні факти відрізняються від інших фактів реальної 

дійсності тільки з точки зору значущості даних фактів для права [43, с.14]. 

Про юридичний факт як про конкретну життєву обставину, з настанням 

якої норма права пов’язує виникнення, зміну та припинення правовідносин, 

говорив і С.С. Алексеєв [44, с.401]. Такої ж позиції дотримується і О.О. 

Отраднова у своєму науковому дослідженні «Механізм цивільно-правового 

регулювання деліктних зобов’язань» [45, с.14]. В той же час, як вірно 

зазначив А.В. Коструба, з реформами, які відбуваються у суспільстві, 
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предмет правового регулювання і юридичні факти не залишаються 

незмінними. Одні відносини і життєві обставини зникають із життя, інші ж, 

навпаки, зароджуються, визрівають, отримують більш повне правове 

оформлення [46, с.31]. 

С.В. Алексеєв серед юридичних фактів, спрямованих на виникнення 

спортивних правовідносин, виділяє: норму закону чи іншого нормативно-

правового акта (наприклад, при реалізації державної політики щодо 

підтримки соціально орієнтованих некомерційних організацій в галузі 

фізичної культури і спорту); адміністративний акт (наприклад, державна 

акредитація спортивної федерації); договір та інші угоди (наприклад, договір 

на надання фізкультурно-оздоровчих послуг) [17, с.192]. 

Л.І. Захарова до юридичних фактів, які спричиняють виникнення, зміну 

чи припинення міжнародних спортивних відносин, включає: 1) факти 

створення міжнародно-правових норм: договірні норми, створені шляхом 

угоди між суб'єктами міжнародного права; норми, що виникли з міжнародно-

правового звичаю; правові норми, що створюються шляхом прийняття 

рішення в міжнародних організаціях, причому традиційно під міжнародними 

організаціями розуміються організації міжурядові; рішення міжнародних 

судів і арбітражів; односторонні акти держав; юридичні факти, які 

породжують правові наслідки в силу норм національних нормативно-

правових актів; 2) факт прийняття деяких інших нормативно не правових 

актів (рішення МОК і міжнародних спортивних федерацій); 3) факти 

виникнення або припинення існування суб'єкта права; 4) події [47]. З такою 

позицією важко погодитись, оскільки наявність норм права не свідчить про 

те, що суб’єкт вступив у дані правовідносини. Необхідне настання певних 

обставин, що фіксуються в гіпотезах норм права. Юридичні факти 

виступають як проміжна ланка між нормою права та цивільними 

правовідносинами. Так, наприклад, спортивне законодавство передбачає 

можливість виникнення відносин в зв’язку з участю в міжнародних 
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змаганнях з лижного спорту. Однак, для того щоб отримати право на участь в 

даних змаганнях спортсмен повинен мати ліцензію Міжнародної лижної 

федерації (FIS), видану його Національною лижною федерацією (НЛФ). НЛФ 

може видати ліцензію FIS для участі у змаганнях FIS лише за умови 

підписання спортсменом Декларації спортсмена у формі, затвердженій 

Радою FIS, та повернення її НЛФ. Усі формуляри неповнолітніх спортсменів 

мають бути завірені їх законними опікунами [48]. 

Зважаючи на вище викладене, під міжнародними приватними 

спортивними відносинами слід розуміти суспільні відносини з іноземним 

елементом, що виникають, змінюються та припиняються між учасниками 

спортивної діяльності в процесі підготовки та участі в змаганнях, заснованих 

на засадах вільного волевиявлення та майнової самостійності сторін.  

Для міжнародних приватних спортивних відносин характерні загальні 

ознаки, які властиві й іншим видам правовідносин, а саме: вони є конкретним 

суспільним зв’язком, що виникає між його учасниками (учасники мають 

суб’єктивні права та обов’язки); є ідеологічними відносинами (результатом 

свідомої діяльності людей); є вольовими відносинами (у них втілюється воля 

всіх учасників, або лише одного з них); підставою виникнення, зміни або 

припинення правовідносин є юридичний факт. 

Міжнародним приватним спортивним відносинам також притаманні 

ознаки, що характеризують міжнародні приватні відносини загалом, а саме: 

приватноправовий характер (засновані на майновій самостійності, вільному 

волевиявленню сторін); наявність іноземного елемента (об’єкт, суб’єкт, 

юридичний факт). 

Водночас міжнародні приватні спортивні відносини мають і ряд 

особливостей, що дозволяє відокремити їх від інших міжнародних приватних 

відносин. До таких ознак слід віднести: 

1) спрямованість на змагальну діяльність ( участь у змаганнях та 

підготовка до них); 
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2) особливий суб’єктний склад: спортсмени, фахівці сфери фізичної 

культури і спорту, заклади фізичної культури і спорту, національні та 

міжнародні спортивні організації; 

3) особливий об’єкт - матеріальні та нематеріальні блага, з приводу 

яких виникають спортивні правовідносини (блага, які безпосередньо 

пов’язані з підготовкою та участю в змаганнях); 

4) урегульованість нормами спортивного права; 

5) особливий порядок і способи захисту прав суб’єктів спортивних 

відносин (засобом захисту спортсмена на змаганнях є подача протесту на 

рішення суддівської колегії; вирішення спортивних спорів здійснюється у 

органах спортивного правосуддя (юрисдикційних органах спортивних 

федерацій та/або Спортивному арбітражному суді). 

 

1.2 Види міжнародних приватних спортивних відносин 

 

У контексті міжнародного спортивного регулювання вагоме значення 

має питання про правильну юридичну класифікацію міжнародних приватних 

спортивних відносин. Адже саме від визначення їх видової належності 

залежить висновок щодо змісту прав і обов’язків сторін, а також допустимих 

способів захисту прав і інтересів учасників даних відносин.  

Приступаючи до встановлення видових особливостей міжнародних 

приватних спортивних відносин, слід зазначити, що питання класифікації 

правовідносин неодноразово були предметом дослідження на рівні загальної 

теорії права. Класифікація правовідносин здійснюється за істотними 

підставами, що дозволяє розкрити сутнісні характеристики предмета 

класифікації. 

В зв’язку з цим, в контексті цивільних відносин, Є.О. Харитонов 

пропонує розрізняти: 
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1) класифікацію цивільних правовідносин як окремої частини 

загального поняття правовідносин; 

2) класифікацію цивільних правовідносин як спеціальної 

приватноправової категорії, відносно самостійної від інших частин 

загального поняття правовідносин [49, с.138]. 

На наш погляд, необхідність загальної та спеціальної класифікації, в 

тому числі і міжнародних приватних спортивних відносин зумовлена, з 

одного боку, наявністю загальних рис, властивих їм як правовідносинам, а з 

іншого боку, наявністю ознак, що притаманні саме міжнародним приватним 

спортивним відносинам. 

Враховуючи названі у науковій літературі підстави класифікації 

правовідносин [50, с.386-389; 51, с.337-338], можливим виглядає такий 

поділ міжнародних приватних спортивних відносин як окремої частини 

загального поняття правовідносин:  

1. Залежно від функціональної спрямованості: регулятивні та 

охоронні. Регулятивні міжнародні приватні спортивні відносини 

виникають із фактів правомірної поведінки суб’єкта та супроводжують 

нормальний процес реалізації прав та відповідне виконання юридичних 

обов’язків. Прикладом може бути будь-яке договірне спортивне 

зобов’язання (договір спортсмена з клубом, трансферні договори, 

посередницькі договори тощо). Охоронні правовідносини пов’язані з 

попередженням здійснення порушення прав і інтересів та їхніми наслідками. 

Сама можливість застосування до порушника певних санкцій є 

попереджуючим засобом. При порушенні права виникають захисні 

правовідносини як особливий різновид охоронних [52, с.88]. Дещо іншої 

позиції дотримується В.Д. Примак, зазначаючи, що охоронні правовідносини 

виникають внаслідок вчинення цивільного правопорушення, що може 

поставати у формі порушення або чужого суб’єктивного цивільного права, 

або самих тільки обов’язкових для особи приписів цивільного законодавства. 
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В рамках охоронних правовідносин відбувається застосування засобів захисту 

суб’єктивних цивільних прав та інтересів, зокрема тих з них, які пов’язані зі 

зміною чи припиненням порушених правовідносин або є заходами цивільно – 

правової відповідальності [53, с.158]. Типовим прикладом охоронних 

спортивних відносин є відносини, що виникають внаслідок завдання шкоди 

одним спортсменом іншому під час спортивних змагань, спричинене грубим 

порушенням спортивних правил. 

Крім того, Є.О. Харитонов зазначає, що регулятивні та охоронні 

правовідносини відрізняються не стільки завданнями і сферами (напрямками) 

впливу, а отже й галузевою приналежністю, скільки підставами виникнення, 

обсягом державного впливу, засобами, які застосовуються для досягнення 

загалом однієї і тієї ж мети — захисту прав та інтересів приватної особи [49, 

с.139]. 

2. За характером поведінки зобов’язаної сторони: активні і пасивні 

правовідносини. У правовідносинах активного типу, суб’єктивний обов’язок 

однієї сторони полягає у здійсненні певних дій (виконати роботу, надати 

послугу, сплатити гроші тощо), а суб’єктивне право іншої сторони – в 

можливості вимагати виконання цього обов’язку. Особливістю ж 

правовідносин пасивного типу є обов’язок зобов’язаної сторони в утриманні 

від вчинення певних дій. С.С. Алєксеєв, розмежовуючи дані правовідносини, 

також зазначає, що в активних правовідносинах інтереси уповноваженого 

суб’єкта задовольняються активними діями зобов’язаного суб’єкта, а в 

пасивних правовідносинах уповноважена сторона задовольняє свій інтерес 

власними діями, а на зобов'язану особу покладається обов'язок пасивного 

змісту, тобто обов’язок утримуватися від дій [54, с.109]. Як приклад, 

розглянемо контракт між футболістом – професіоналом і футбольним 

клубом [55]. У активних правовідносинах змістом суб'єктивного обов'язку 

футболіста буде активна поведінка: підвищувати свою спортивну 

майстерність, сприяти зростанню досягнень і авторитету Клубу, сумлінно та 
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своєчасно на високому професіональному рівні виконувати свої трудові 

обов’язки, брати участь в іграх футбольної команди Клубу та в усіх заходах, 

пов’язаних з навчально-тренувальним процесом (незалежно від того, 

передбачені вони в загальному порядку або визначені індивідуально), брати 

участь у громадських заходах і рекламних кампаніях, що проводяться з 

участю Клубу за рішенням керівництва Клубу тощо. Крім того, у контракті 

може бути передбачено обов’язок утриматися від певних дій – пасивна 

поведінка. Зокрема: утримуватись від дій, що заважають іншим футболістам 

виконувати свої професійні обов’язки; не брати участі у рекламних заходах 

(демонстрацій будь-якої форми одягу, товарів, виробів, фотографуванні, 

кіно-, відеозйомках і т.п.) без дозволу керівництва Клубу; давати інтерв’ю 

для телебачення, радіо, преси тільки з погодження керівництва Клубу; в 

інтерв’ю не давати оцінок порядку, встановленому в Клубі, діям працівників 

і гравців команди Клубу; не розголошувати службову та комерційну 

таємницю, а також відомості, пов’язані з виконанням Футболістом своїх 

професіональних обов’язків, а саме: а) інформацію про ігровий та 

тренувальний процес Клубу; б) інформацію про перспективи розвитку Клубу 

та комплектування його гравцями; в) про зміст документів щодо отримання 

заробітної плати, премій, компенсацій та інших видів винагород Футболісту; 

г) про зміст рішень керівних органів Клубу; не брати участі у змаганнях за 

інші команди та клуби, не вступати в переговори про перехід у будь-який 

інший клуб без отримання письмової згоди керівництва Клубу тощо.  

3. За ступенем визначеності суб’єктів: абсолютні і відносні. В 

абсолютних правовідносинах уповноваженій особі протистоїть невизначене 

коло осіб, а сутність суб’єктивного права зводиться до права на власну 

поведінку. С.С. Алексєєв зазначав, що дані права іменуються абсолютними, 

тому що, по-перше, їх активний центр - у суб'єктивному праві, що надає його 

носієві широкі можливості для поведінки на свій розсуд, а, по-друге, всі інші 

суб'єкти («всякий і кожний») зобов'язані утримуватися від порушення даного 
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конкретного суб'єктивного права [54, с.106]. Прикладом абсолютних 

спортивних приватних відносин на думку С.В.Алексеєва є відносини зі 

спортивного маркетингу, який фокусується як на просування спортивних 

заходів і команд, так і на просування інших продуктів і послуг за допомогою 

спортивних заходів і спортивних команд. При цьому конструкція правового 

зв'язку така, що у суб'єкта, який проводить комплекс маркетингових заходів 

відповідно до встановлених законодавством правил, немає конкретних 

зобов'язаних осіб. Всі інші суб'єкти зобов'язані рахуватися з можливістю 

здійснювати маркетингову діяльність даним суб'єктом і не заважати її 

реалізації, а у відповідних випадках навіть сприяти їй [17, с.193]. Під 

відносними слід розглядати відносини, в яких уповноваженій особі 

протистоїть конкретна зобов’язана особа, визначені їх права і обов’язки. Як 

приклад, спортивні договірні відносини. У ряді випадків у міжнародних 

приватних спортивних відносинах (травма, погане самопочуття 

спортсмена) може виникнути необхідність заміни учасників, яка 

проводиться за спеціальними правилами, передбаченими спортивним 

законодавством. Однак це не порушує загального принципу щодо 

необхідності визначеності суб’єктів правовідносин, оскільки і після 

проведеної заміни склад учасників спортивного правовідношення 

залишається чітко визначеним. 

4. Залежно від сфери застосування: матеріальні і процесуальні 

відносини. Матеріальні правовідносини виникають на основі норм 

матеріального права та встановлюють права і обов'язки суб'єктів 

правовідносин. До матеріальних  міжнародних приватних спортивних 

правовідносин слід віднести всі спортивні відносини, що супроводжують 

нормальний процесс реалізації прав та відповідне виконання юридичних 

обов’язків. Процесуальні правовідносини – це суспільні відносини, що 

виникли внаслідок впливу на них норм процесуального права та спрямовані 

на захист і охорону суб’єктивних прав та інтересів певних членів суспільства, 
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що здійснюються спеціально уповноваженим органом державної влади – 

судом [56, с.33]. М.Й. Штефан вважає, що цивільні процесуальні 

правовідносини – це врегульовані нормами цивільного процесуального права 

відносини, що виникають між судами як між собою, так і з учасниками 

процесу – громадянами і організаціями в цивільному судочинстві [57, с.23]. 

Оскільки в спорті існує своя система правосуддя, то тут потрібно говорити не 

про звернення до суду, яке хоч і не заборонено, але вкрай рідко 

застосовується, а про звернення з заявою в відповідний орган спортивної 

організації або арбітражний суд, тобто в органи спортивного правосуддя. 

Так, наприклад, органами правосуддя ФІФА є Дисциплінарний комітет, 

Комітет з питань етики та Апеляційний комітет [58]. Крім того, ФІФА визнає 

незалежний Спортивний арбітражний суд із штаб-квартирою у Лозанні 

(Швейцарія), який розглядає суперечки між ФІФА, асоціаціями-членами, 

конфедераціями, лігами, клубами, гравцями, офіційними особами, 

посередниками. Спортивний арбітражний суд є найавторитетнішим органом 

спортивного правосуддя, який вирішує спори, що виникають у сфері спорту, 

шляхом арбітражного розгляду та/або медіації, відповідно до Процедурних 

правил. Отже, під процесуальними міжнародними приватними спортивними 

відносинами слід розуміти відносини, які виникають у зв’язку з подачею та 

розглядом заяв в органах спортивного правосуддя.  

Крім того, Є.О. Харитонов обґрунтовано звертає увагу на можливість 

подвійного тлумачення терміна «процесуальні цивільно-правові відносини». 

З одного боку, так можуть бути пойменовані відносини, що опосередковують 

процедуру (процес) реалізації цивільних прав і обов’язків. Але, з іншого 

боку, так можуть називатися саме ті відносини, що врегульовані нормами 

цивільного процесуального законодавства і виникають лише у галузі 

цивільного процесу. Дослідник зазначає, що суттєва відмінність між ними 

полягає в тому, що вони знаходяться у різному співвідношенні між собою і 

по-різному взаємопов’язані з категорією матеріальних цивільних 
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правовідносин. Регулюються цивільні процедурні відносини або 

безпосередньо матеріальними цивільними нормами, які містять відповідні 

положення стосовно процедури реалізації прав та обов’язків або спеціальним 

процедурним законодавством. Щодо процесуальних відносин, то автор 

поділяє позицію Ю.С. Червоного, відповідно до якої підставами виникнення 

цивільно-процесуальних відносин у вузькому значенні є наявність 

матеріальних цивільних правовідносин, а також факт їхнього порушення 

(порушення вимог цивільної норми і відповідно — цивільного обов’язку — 

позовне провадження) або необхідність підтвердження наявності чи 

відсутності юридичних фактів тощо (окреме провадження). Крім того Є.О. 

Харитонов звертає увагу й на те, що у процесуальній формі здійснюється 

судочинство, а процедурні правила застосовуються у позасудовому порядку 

[49, с. 140-141]. 

Також в літературі зустрічаються класифікації правовідносин і за іншими 

підставами: за поділом прав та обов’язків між суб’єктами (односторонні 

правовідносини – кожна зі сторін має або права, або обов’язки; двосторонні – 

кожна зі сторін має як суб’єктивні права так і юридичні обов’язки); за 

кількістю суб’єктів — двосторонні (беруть участь два суб’єкти) та 

багатосторонні (правовідносини між трьома і більше суб’єктами); за строком 

дії— короткострокові і довготривалі тощо.  

Крім того, в зв’язку з тим, що класифікація відносин можлива за 

різними підставами, одне і те саме правовідношення може бути розглянуте з 

різних сторін. 

Що стосується спеціальної класифікації, тобто диференціації видів 

міжнародних приватних спортивних відносин як відносно самостійної групи 

відносин, то і їх поділ також можливий за різними підставами.  

Традиційною є класифікація спортивних відносин за різними видами 

спорту. Так, можна виділити спортивні відносини в сфері футболу, 

волейболу, плавання, гімнастики тощо. 
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Досить поширеною є класифікація відносин в сфері спорту відповідно 

до розподілу спорту на складові частини. У такому випадку можна говорити 

про відносини в сфері професійного спорту, спорту вищих досягнень, 

масового спорту, адаптивного спорту, дитячо-юнацького спорту тощо.  

Масовий спорт (спорт для всіх) – це діяльність суб'єктів сфери фізичної 

культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей під 

час їх дозвілля для зміцнення здоров'я. Масовий спорт дає можливість 

підвищувати функціональні можливості організму, професійну і загальну 

працездатність, оволодіти необхідними навичками та вміннями, корисно і 

приємно провести дозвілля, і тим самим продовжувати довголіття [59]. 

Масовий спорт, безперечно, займає вагоме місце в розвитку кожної держави, 

проте, чи можна говорити про відносини в сфері масового спорту, як про 

спортивні. На наш погляд, ні, оскільки основною ознакою спортивних 

відносин є змагальність (участь у змаганнях та підготовка до них), а, як ми 

бачимо, основна мета масового спорту - надати можливість всім бажаючим 

займатися фізичною культурою і спортом під час їх дозвілля для зміцнення 

здоров’я. 

Дещо інші функції виконує дитячо – юнацький та резервний спорт. 

Відповідно до закону України «Про фізичну культуру і спорт» [4] дитячо – 

юнацький спорт – це напрям спорту, який забезпечує залучення дітей для 

занять певним видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортивної 

спеціалізації та забезпечення умов для переходу до резервного спорту. 

Система дитячо-юнацького спорту об'єднує спортивні школи всіх типів, що 

забезпечують відбір обдарованих осіб із системи дитячого спорту, поступову 

спеціалізацію юних спортсменів, які мають високий рівень підготовленості, 

для участі в європейських та всесвітніх спортивних змаганнях дітей та 

школярів, а також для дальшого переходу в систему резервного спорту [60].  

На міжнародному рівні з метою популяризації шкільного спорту з 1972 

року функціонує Міжнародна федерація шкільного спорту (ISF), визнана 
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Міжнародним олімпійським комітетом. Її діяльність спрямована на 

просування цінностей та інтересів освіти через спорт. Сатут ISF, 

затверджений Генеральною Асамблеєю 1 липня 1972 року, визначає 

шкільний спорт як певну спортивну діяльність, що здійснюється в школах 

будь-яких типів (за виключенням університетів та інших установ вищої 

освіти), організовану й схвалену керівними органами навчального закладу. 

ISF вважає, що основним завданням шкільного спорту є фізичний, 

інтелектуальний, моральний, соціальний і культурний розвиток усіх учнів. З 

цією метою організовує міжнародні змагання з різноманітних видів спорту та 

заохочує змагання між учнями різних країн. Серед найбільш масштабних 

змагань слід виділити Чемпіонати світу серед школярів та Гімназіаду. Один 

раз на два роки проводяться Чемпіонати світу серед школярів з 18 видів 

спорту (таких як: легка атлетика, бадмінтон, баскетбол, футбол, футзал, 

теніс, настольний теніс, плавання тощо) по 9 кожного року, в яких беруть 

участь біля 10 000 учасників щороку. Також один раз на два роки 

проводиться Гімназіада (Всесвітня гімназіада). Це всесвітні змагання 

школярів віком від 13-18 років з найбільш поширених в освітніх закладах 

видів спорту – плавання, гімнастики, дзюдо, карате, шахів, тенісу тощо. 

Перша спортивна гімназіада була проведена в Німеччині в 1947 році і 

включала тільки змагання зі спортивної гімнастики і плавання. На даний час 

гімназіада проводиться з 12 видів спорту [61]. 

Як вже зазначалося, однією з цілей дитячо – юнацького спорту є 

забезпечення умов для переходу до резервного спорту. Сутність резервного 

спорту полягає у забезпеченні здійснення відбору обдарованих дітей та 

молоді для занять певним видом спорту, створення умов для максимального 

розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих 

спортивних результатів, забезпечення умов для переходу до спорту вищих 

досягнень та поповнення основного складу національних збірних команд. 

Система резервного спорту забезпечує підготовку спортсменів, які закінчили 
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спортивні школи і мають реальні можливості для досягнення високих 

результатів міжнародного рівня та успішної участі у Всесвітніх студентських 

іграх. Ця система об'єднує спеціалізовані навчальні заклади спортивного 

профілю, спортивні команди міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя, а також товариств, федерацій [60].  

Варто також згадати і про Міжнародну федерацію університетського 

спорту (FISU), яка сформована в рамках університетських установ з метою 

поширення спортивних цінностей і стимулювання спортивної практики в 

гармонії і взаємодоповненні з університетським духом. Саме тому девізом 

даної організації є «перевага в розумі і тілі» («Excellence in Mind and Body»). 

Кожні два роки проводяться літні і зимові універсіади серед студентів. До 

участі в змаганнях допускаються студенти, аспіранти у віці від 17 до 28 років 

(до 2018 року) [62]. У програму Універсіади входять обов'язкові і додаткові 

види спорту. Включення додаткових видів спорту проводиться за бажанням 

приймаючої сторони (господині Універсіади) за умови, що види спорту 

відповідають всім вимогам Міжнародної федерації студентського спорту. 

Також частиною спортивних заходів Міжнародної федерації студентського 

спорту є Університетські чемпіонати світу серед студентів з різних видів 

спорту. Перший Чемпіонат світу був організований в місті Лунд (Швеція) в 

1963 році.  

Спортивною візитівкою кожної держави є спорт вищих досягнень, який 

забезпечує залучення спортсменів з резервного спорту шляхом подальшої 

спеціалізації та індивідуалізації їхнього навчально-тренувального процесу з 

певного виду спорту для підготовки та участі у спортивних змаганнях 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. Розвиток спорту вищих досягнень 

забезпечують національні збірні команди та суб'єкти сфери фізичної 

культури і спорту. Національні збірні команди України формуються за 

спортивним принципом з числа спортсменів, які мають високу міжнародну 
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конкурентоспроможність у відповідних видах спорту. Підготовка таких 

спортсменів здійснюється в центрах олімпійської, паралімпійської та 

дефлімпійської підготовки, школах вищої спортивної  майстерності з 

урахуванням особливостей багаторічного вдосконалення їх спортивної 

майстерності [60]. Для виконання поставленої мети розробляються поетапні 

плани багаторічної підготовки і відповідні завдання. Все це сумарно має 

втілитися в конкретному спортивному результаті.  

Перемоги спортсменів на міжнародних змаганнях мають не тільки 

особисте значення, але й стають загальнонаціональним надбанням, оскільки 

вносять свій внесок у зміцнення авторитету країни на світовій арені. Проте, 

не можна не сказати й про негативні тенденції в сфері спорту вищих 

досягнень. Налаштованість на перемогу будь-якою ціною, вживання допінгу 

призводять до того, що спортсмен переходить межу допустимого, грубо 

порушує спортивні правила, наносить шкоду своєму здоров'ю, а іноді і 

здоров'ю суперника. 

Деякі дослідники окремо виділяють адаптивний спорт, метою якого є 

соціалізація інвалідів, задоволення їхніх потреб як членів суспільства та 

реалізація їх можливостей в умовах змагальної діяльності. Інваліди навіть з 

такими тяжкими травмами як пошкодження хребта можуть брати участь у 

змаганнях та досягати спортивних успіхів. Адаптивний спорт є складовою 

сучасного олімпійського руху, хоча є самостійним. На даний час МОК визнав 

такі комплексні спортивні змагання серед інвалідів як Паралімпійські ігри, 

Дефлімпійські ігри та Ігри Спеціальних Олімпіад. 

Професійний спорт – це комерційний напрям діяльності у спорті, 

пов'язаний з підготовкою та проведенням видовищних спортивних заходів на 

високому організаційному рівні з метою отримання прибутку. На відміну від 

спорту вищих досягнень, який спрямований на відбір і підготовку 

спортсменів до участі в офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях 

і досягнення найвищих індивідуальних і командних спортивних результатів, 



52 

 

у професійному спорті поряд зі спортивним результатом цінується, перш за 

все, комерційний успіх, що залежить від ставлення глядачів. Головною 

метою суб'єктів професійного спорту є отримання прибутку від продажу 

спортивного видовища і додаткових послуг. Практика останніх років 

свідчить, що професійний спорт спрямований на розвиток тих видів спорту, 

які приносять великі доходи, тобто мають комерційний інтерес. До них слід 

віднести: футбол, баскетбол, хокей, великий теніс, бокс, автогонки тощо. 

Найбільші спортивні змагання з даних видів спорту збирають на стадіонах та 

біля екранів телевізорів мільярдні аудиторії. Проте, комерціалізація 

професійного спорту має й негативні наслідки. Серйозно підриває основи 

спорту система договірних перемог, які організовуються в готельних номерах 

суддів, в кабінетах керівників, далеко від спортивних залів, майданчиків, 

полів. Витиснення фактора змагальності набуло значних масштабів, 

особливо в ігрових видах спорту. Це, звичайно, позначається на моральних 

засадах спортсменів, а також на видовищності спорту. Тому ми нерідко 

бачимо напівпорожні трибуни і розчарованих уболівальників. У 

професійному спорті, як і в шоу-бізнесі, «крутяться» великі гроші. Але 

боротьба за «чистоту» спорту, безумовно, повинна вестися [63, с.14]. 

Особливості відносин, які складаються в сфері професійного спорту 

були предметом дослідження багатьох науковців. Так, В.П. Васькевич під 

ними розуміє комплекс суспільних відносин, що складаються між суб'єктами 

професійної спортивної діяльності. Характерними особливостями яких є, по 

– перше, суб’єктний склад (органи публічної влади; професійні спортивні 

організації; спортсмени - професіонали; спортивні агенти; глядачі); по – 

друге, спеціальні об'єкти як безпосередньо професійної спортивної 

діяльності, так і нерозривно пов'язаних з нею галузей; по – третє, в 

зазначених відносинах має місце пряме фінансування (прийняття 

нормативно-правових актів, бюджетне фінансування) або непряме (через 
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Олімпійський комітет, федерації за видами спорту, професійні спортивні 

клуби), опосередкована участь публічно-правових утворень[23, с.12,31]. 

Н.А. Овчиннікова, розглядаючи професійний спорт як об'єкт правового 

регулювання, прийшла до висновку, що він являє собою складний комплекс 

відносин, в якому слід розрізняти "ядро" і "периферію". "Ядром" виступають 

відносини, що складаються в процесі підготовки, організації та проведення 

змагань, суб'єктами яких виступають самі спортсмени, тренери, спортивні 

судді і організатори спортивних і тренувальних заходів. "Периферію" 

навколо "ядра" утворюють відносини, похідні від діяльності професійного 

спортсмена. Вони являють собою складний комплекс відносин, які 

складаються в процесі організації і проведення змагань (підготовка 

спортивних споруд, місця проведення змагань, забезпечення безпеки глядачів 

та спортсменів, маркетинг і продаж квитків, реклама змагань і використання 

реклами на змаганнях і поза ними спортсменами, спонсорство тощо) [64, 

с.53].  

Ряд авторів також дотримуються розподілу всієї сукупності відносин у 

спорті на "справді" спортивні (фізкультурно спортивні) і пов’язані з ними. 

Так, І.М. Чемакін поділяє суспільні відносини в галузі фізичної культури і 

спорту на спортивні та організаційні [65, с.5]. Даний підхід категорично не 

підтримує О.В. Сердюков. Дослідник зазначає, що сфера спорту – це сфера 

змагань і підготовки до них, і відокремлювати організаційну складову, 

залишаючи "спортивну", означає звужувати спорт, в якому питання 

організації завжди були основою, зводити його до вузької і ледь відчутної 

групи відносин "справжнього" змагання не можна. О.В. Сердюков 

посилається на В.М. Сирих, який відзначав стосовно сфери освіти, що без 

управлінських відносин жодне освітнє правовідношення не може ні 

виникнути, ні належним чином функціонувати, ні успішно завершитись [66, 

с.252].  
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Звертає увагу класифікація, здійснена О.О. Шевченко. На її думку, вся 

система відносин у сфері спорту поділяється на спортивні відносини та інші, 

безпосередньо з ними пов'язані. Спортивні відносини – це відносини з 

приводу підготовки спортсмена до спортивних заходів; з приводу організації 

змагань; процесуальні (з приводу оскарження); з технічного регулювання; 

відносини, пов’язані зі спортивною відповідальністю. До інших відносин, які 

безпосередньо з ними пов’язані, належать: відносини з приводу визначення 

правового статусу суб'єкта (ліцензійні відносини, атестації, акредитації, 

сертифікації); відносини з управління та організації спорту [16, с.260]. Проте, 

на наш погляд, відносини з приводу визначення правового статусу суб’єкта 

слід віднести до першої групи, оскільки вони безпосередньо спрямовані на 

допуск спортсмена до змагань, а участь у змаганнях є квітесенцією 

спортивних відносин.  

Досить вдалою є класифікація спортивних відносин, запропонована 

М.А. Маргулісом. Дослідник систематизує відносини, пов'язані з 

організацією і проведенням спортивних змагань, справедливо вказуючи, що, 

як показує практика, перераховані вище відносини складають більшу частину 

всіх суспільних відносин, що виникають у сфері спорту. Так, до спортивних 

відносин відносяться: відносини, що стосуються допуску (доступу) учасників 

до спортивних змагань; відносини, що складаються при проведенні 

спортивних змагань (дослідник до цієї групи відносить також відносини 

спортсменів з їх клубами); відносини щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності та розгляду спорів, пов'язаних з проведенням спортивних 

змагань [67, с.112]. 

І.В. Місюрін, грунтуючись на розподілі спорту на індивідуальний і 

командний, класифікує спортивні правовідносини на командні та 

індивідуальні. При цьому, характеризуючи змістовну наповненість кожного 

із зазначених видів, зазначає, що "в індивідуальних видах спорту змагальний 

процес здійснюється між двома і більше конкретними професійними 
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спортсменами, що володіють індивідуальними фізичними і психологічними 

властивостями, а результат змагального процесу досягається шляхом 

продуктивної діяльності конкретного спортсмена. Його оголошують в якості 

переможця змагань (вказується прізвище, ім'я, по батькові спортсмена), йому 

дістається приз тощо. Відносини ж, що складаються в командних видах 

спорту, на думку І.В. Місюріна, є принципово іншими. В цьому випадку 

змагальний процес здійснюється не між конкретними спортсменами, а між 

двома або більше групами, командами, що складаються з певної кількості 

спортсменів. Досягнення перемоги над командою - суперником є наслідком 

змагального процесу не одного конкретного спортсмена, а їх організованої 

групи, команди. Таким чином, результат діяльності окремо взятого члена 

команди з позиції досягнення переможного результату в процесі змагання 

належить не спортсмену, а команді, її організаційно-правовій формі [68, 

с.149-150]. 

Зважаючи на вищевикладене, пропонуємо класифікувати міжнародні 

приватні спортивні відносини за наступними підставами:  

1. За спрямуванням:  

 відносини з приводу підготовки спортсмена до спортивних 

заходів (відносини, пов'язані з визначенням статусу спортсмена, відносини 

спортсменів з їх клубами, відносини, пов’язані з переходами (трансферами) 

спортсменів (гравців) тощо);  

 відносини з приводу організації та проведення змагань (допуск 

(доступ) учасників до спортивних змагань; відносини, пов’язані з відбором, 

та призначенням арбітрів, визначення кращих гравців тощо);  

 процесуальні спортивні відносини (відносини щодо притягнення 

до дисциплінарної відповідальності та розгляду спорів, пов'язаних з 

проведенням спортивних змагань; відносини, пов'язані з оскарженням дій і 

рішень спортивних організацій, а також інших організацій, що здійснюють 

діяльність в області спорту, тощо).  
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2. За об’єктом міжнародних приватних спортивних відносин слід 

виділити: майнові та особисті немайнові відносини. Майнові відносини – це 

суспільні відносини з приводу створення, володіння, користування, 

розпорядження різноманітними матеріальними благами. Особисті немайнові 

відносини мають суто немайновий зміст, а їх об’єктами є виключно 

немайнові блага – життя, здоров’я, ділова репутація тощо. Так, до відносин 

майнового характеру слід віднести відносини щодо переходів (трансферів) 

спортсменів (гравців); компенсація або відшкодування збитків при отриманні 

травми гравцем тощо. До немайнових відносин належать відносини щодо 

ділової репутації спортсмена або спортивної команди, фірмове найменування 

спортивної організації, спортивна символіка, спортивна інформація тощо. 

3. За суб’єктним складом даних відносини слід виділити відносини, 

що складаються між фізичними особами (спортсменами; фахівцями сфери 

фізичної культури і спорту (тренерами, спортивними суддями, спортивними 

агентами  тощо)), між фізичними та юридичними особами (закладами 

фізичної культури і спорту (спортивними клубами дитячо-юнацькими 

спортивними школами, спеціалізованими навчальними закладами 

спортивного профілю, школами вищої спортивної майстерності, центрами 

олімпійської підготовки, центрами студентського спорту вищих навчальних 

закладів, центрами фізичної культури і спорту інвалідів тощо); 

національними та міжнародними спортивними організаціями (Національним 

олімпійським комітетом, Міжнародним олімпійським комітетом, 

Спортивним арбітражним судом, Міжнародним паралімпійським комітетом, 

національними та міжнародними федераціями з різних видів спорту тощо)) 

та юридичними особами між собою. 
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1.3 Джерела регулювання міжнародних приватних спортивних 

відносин 

 

Проблеми визначення сутності джерел права були предметом 

дослідження ще з давніх часів. Вважається, що термін «джерело права» 

(точніше – термін «fons»), вперше був введений в науковий обіг 

давньоримським мислителем Титом Лівієм, який охарактеризував Закони ХІІ 

таблиць як fons omnis publici prіvatique iuris – джерело публічного і 

приватного права. Проте, незважаючи на те, що даний термін був 

впроваджений в науковий обіг досить давно, на даний час у юридичній 

літературі не сформовано єдиної позиції щодо поняття «джерело права» та 

визначення його змістовного та структурного наповнення. Одним з 

пріоритетних підходів є розуміння джерела права як зовнішньої форми 

вираження норм права. 

Оскільки міжнародна спортивна діяльність опосередковується як 

відносинами приватно - правового характеру, так і відносинами публічно-

правового характеру, то і джерелами регулювання міжнародних приватних 

спортивних відносин слід визначати будь-які зовнішні форми вираження 

права, що містять норми приватного права, призначені для регулювання 

міжнародної спортивної діяльності.  

Міжнародному приватному праву відомі чотири основні форми 

джерел: 1) внутрішнє законодавство; 2) міжнародні угоди; 3) міжнародні й 

торговельні звичаї; 4) судова та арбітражна практика. С.В. Алексеєв поділяє 

джерела спортивного законодавства на 2 групи: національні та міжнародні. 

До національних джерел спортивного законодавства дослідник відносить: 

внутрішнє законодавство країни (закони та підзаконні акти), внутрішньо 

правовий звичай, акти національних спортивних організацій, задіяні в 

регулюванні спортивних відносин з іноземним елементом та судовий 

прецедент. До міжнародних джерел належать міжнародний договір, 
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міжнародно – правовий звичай, акти міжнародних спортивних організацій, 

нормативні (прецедентні) рішення міжнародних судів [22, с.241-242]. 

Внутрішнє законодавство діє в межах кожної окремої держави і є 

результатом реалізації нормотворчої функції державних органів. 

Найвагомішою складовою внутрішнього законодавства є закон. Зміст 

поняття «закон» може визначатися двояко: 1) для позначення єдиного 

кодифікованого акту або окремого закону; 2) для позначення комплексу 

правових норм, що містяться в різних джерелах права.  

Центральне місце серед усіх нормативно-правових актів України 

посідає Конституція [69], яка є основним документом держави. У 

Конституції закріплено основні засади державного та суспільного ладу, права 

і свободи людини і громадянина, форми здійснення народовладдя, поділ і 

організація державної влади та місцевого самоврядування. І хоча 

Конституція України безпосередньо не регламентує спортивні відносини, 

проте вона є фундаментом для розвитку спеціалізованого законодавства у 

сфері спорту.  

Основним законодавчим актом у сфері спорту є Закон України «Про 

фізичну культуру і спорт» [4], який визначає загальні правові, організаційні, 

соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту 

та регулює суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної 

культури і спорту. Окрім того, у ст. 20 Закону передбачено здійснення 

міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. 

Серед законодавчих актів також слід виділити Закон України «Про 

підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень 

в Україні» [70], який спрямований на правове регулювання відносин, 

пов’язаних з розвитком олімпійського та паралімпійського руху в Україні. 

Метою закону є сприяння створенню передумов для успішної підготовки та 

участі членів збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню 
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населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету 

держави. Закон України «Про антидопінговий контроль у спорті» [71] 

визначає правові та організаційні умови здійснення антидопінгового 

контролю в Україні, участі відповідних установ та організацій у 

профілактиці, попередженні застосування і розповсюдження допінгу в 

спорті. 

При регулюванні міжнародних приватних відносин, в тому числі і в 

сфері спорту, важливим джерелом є Закон України «Про міжнародне 

приватне право» [18], спрямований на урегулювання приватноправових 

відносин з іноземним елементом. Даний закон є комплексним актом, 

оскільки містить систему матеріально-правових та колізійних норм, які 

регулюють загальні питання кваліфікації, зворотного відсилання, 

встановлення змісту іноземного права тощо. 

Слід також зазначити, що термін "внутрішнє законодавство" 

вживається у широкому розумінні і включає не тільки закони, але й 

підзаконні акти держави: постанови Верховної Ради України, укази і 

розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України тощо. Так, у сфері спорту слід виділити: Указ Президента 

України «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» 

[60], Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - 

здоровий спосіб життя - здорова нація" [72], Постанову Кабінету Міністрів 

України «Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту [73], Постанову Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки» [74] 

тощо. 

Великий масив правових норм, які регулюють відносини у сфері 

спорту, міститься у відомчих нормативних актах Міністерства молоді та 

спорту України. Зокрема, наказами Міністерства затверджено єдиний 
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календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України 

на 2018 рік [75], врегульовано проведення чемпіонатів України з різних видів 

спорту [76,77], затверджено Положення про рейтинг з олімпійських видів 

спорту в Україні [78], визначено порядок, умови та вимоги, необхідні для 

присвоєння спортсменам і тренерам (тренерам-викладачам) спортивних звань 

та спортивних розрядів з видів спорту, визнаних в Україні [79], визначено 

пріоритетність зимових олімпійських видів спорту на 2016-2018 роки [80], 

затверджено Положення про центри фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» [81] тощо. 

На даний час наявний масив нормативно – правових актів в сфері 

спорту не здатен регулювати всієї повноти суспільних відносин в даній 

сфері, що негативно відображається на суб’єктах спортивної діяльності. В 

зв’язку з цим постає необхідність в удосконаленні спортивного 

законодавства, розробці та прийнятті ряду законів, зокрема, «Про 

професійний спорт», «Про дитячо – юнацький спорт» тощо. Наявність 

законів, що регулюють різноманітні суспільні відносини в сфері фізичної 

культури і спорту, та досвід правозастосовної практики, на думку 

С.В.Алексеєва, з часом дозволять приступити до процесу кодифікації, 

результатом якої може стати Спортивний кодекс [17, с.173]. Хоча, на наш 

погляд, не потрібно переводити всі відносини, які існують у спорті, в 

площину державного регулювання. 

С.В. Алексеєв до національних джерел спортивного законодавства крім 

нормативно-правових актів, відносить внутрішньо правовий звичай, акти 

національних спортивних організацій та судовий прецедент (в країнах англо-

американського права). На наш погляд, дана позиція викликає певні 

заперечення, зокрема, щодо віднесення актів спортивних організацій до 

внутрішнього законодавства. Як було зазначено вище, внутрішнє 

законодавство – це сукупність усіх нормативно – правових актів, що діють в 

державі. В зв’язку з цим постає питання, чи є акти спортивних організацій 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z1893-13
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1893-13
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актами внутрішнього законодавства. Для цього необхідно розглянути 

правовий статус даних органів. Так, Національний олімпійський комітет є 

всеукраїнською, недержавною, некомерційною, неприбутковою, 

незалежною, добровільною, самоврядною громадською організацією 

фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є 

забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні як складової частини 

міжнародного олімпійського руху. Громадська спілка "Федерація футболу 

України" є всеукраїнським громадським об’єднанням фізкультурно-

спортивного спрямування, організацією зі статусом юридичної особи, 

створеною відповідно до законодавства України. ФФУ є непідприємницьким 

товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Тобто НОК, 

ФФУ та ряд інших спортивних організацій є недержавними органами, і, 

відповідно, їх акти не можна вважати актами державної влади. В зв’язку з 

цим, акти спортивних організацій не є складовою внутрішнього 

законодавства. 

З іншої сторони, О.О. Вострікова зазначає, що норми міжнародних 

спортивних організацій формально не мають статусу звичайних норм 

міжнародного права і в процесі розвитку міжнародного олімпійського руху 

увібрали в себе риси обов'язкового міжнародного звичаю. Це зумовлено тим, 

що норми, прийняті міжнародними спортивними організаціями, мають 

міжнародно-правовий характер, вони відрізняються формальною 

визначеністю, багаторазовістю застосування, загальнообов'язковим 

характером, мають класичну триланкову структуру норми права (гіпотеза, 

диспозиція, санкція) [82, с.11]. В зв'язку з цим, за аналогією норми 

національних спортивних організацій теж можна вважати правовими 

звичаями. Якщо ж норми національних спортивних організацій є правовими 

звичаями, то, відповідно, вони є частиною внутрішнього законодавства. 

Проте дана концепція теж викликає деякі зауваження. Під правовим звичаєм 

у юридичні літературі розуміють: 1) санкціоновані державою правила 
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поведінки, які раніше склалися в результаті довготривалого повторення 

людьми певних дій, завдяки чому закріпилися як стійка норма [83, с.184]; 2) 

історично складене шляхом багаторазового повторення правило поведінки, 

котре взяте під охорону держави, є одним з її джерел права [84, с.238]; 3) 

санкціоновані державою правила поведінки, затверджені суспільством як 

простий звичай, в результаті довготривалої в часі повторюваності, що стали 

традицією [85, с.148]; 4) санкціоноване і забезпечуване державою звичаєве 

правило поведінки [86, с.121]. 

Згідно з п. 1-b ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН «міжнародний 

звичай» [87] визначається як доказ загальної практики, визнаної в якості 

правової норми. У цьому визначенні підкреслюється вирішальна роль при 

утворенні «правового звичаю» визнання його певною спільнотою (етнічною 

або іншою соціальною групою, державою, міжнародним співтовариством), 

тривалої і постійно існуючої, звичаєвої практики регулювання відносин цієї 

спільноти в якості звичаєво-правової норми [88, с.152]. 

Аналізуючи поняття правового звичаю, слід зазначити, що не всі акти 

спортивних федерацій відповідають характерним рисам, притаманним 

звичаям. Зокрема, положення про футбольних тренерів є внутрішнім 

документом, який регламентує діяльність вузької категорії осіб. В зв’язку з 

цим, слід підтримати позицію В.П. Васькевича, відповідно до якої акти 

спортивних організацій мають подвійну правову природу. З одного боку, 

вони закріплюють локальні відносини і, відповідно, містять локальні норми, 

а з іншого вони містять норми звичаєвого права [23, с.90]. Таку ж позицію 

розділяє Нафзигер, який прямо вказує на звичаєвий характер деяких норм 

Олімпійської Хартії: «Норми, подібні нормам Олімпійської Хартії, сьогодні 

встановлюють міжнародний звичай… Правила Олімпійської хартії є 

найкращим прикладом міжнародного звичаю, хоча вони були направлені на 

використання тільки всередині спортивних організацій. Не всі Правила 
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Олімпійської хартії встановлюють міжнародний звичай, багато з них мають 

внутрішньоорганізаційні функції [89, с.6,32]. 

Великий масив актів спортивних організацій складають локальні акти. 

Під локальними правовими актами доцільно розуміти юридичні дії, які 

вчинені уповноваженими органами юридичних осіб відповідно до 

законодавства, регламентують відносини, що виникають і діють у межах 

даної юридичної особи, закріплюють індивідуально-правовий статус та 

обов’язкові для виконання працівниками й учасниками цієї організації [90, 

с.79]. Р.А. Майданик класифікує локальні акти в залежності від характеру 

правових наслідків і кола зобов’язаних осіб. Так, локальні правові акти 

можуть мати нормативний або ненормативний характер. Локальні 

нормативні акти містять правові норми, що приймаються уповноваженими 

органами юридичної особи, встановлюють загальні правила регулювання 

однотипних відносин у відповідній юридичній особі, розраховані на тривале 

застосування та не мають конкретного адресата. Локальні акти 

ненормативного характеру містять обов’язкові правила для співробітників і 

контрагентів юридичної особи, які не повинні суперечити статуту цієї 

юридичної особи. Так, до локальних нормативних актів, наприклад у сфері 

футболу, слід віднести: Статут Федерації футболу України, Дисциплінарні 

правила ФФУ, Кодекс етики і чесної гри ФФУ„Чесна гра – дисципліна і 

повага”, Медичний Регламент Федерації футболу України-2014 тощо. До 

локальних актів ненормативного характеру відносяться: Положення про 

організацію та діяльність Комітету професіонального футболу Федерації 

футболу України, Положення про Комітет з питань стадіонів та безпеки 

проведення змагань ФФУ, Положення про атестацію футбольних клубів 

України Першої та Другої ліг тощо. 

В зв’язку з цим, вважаємо, що акти національних спортивних 

організацій є самостійним елементом національного спортивного 

законодавства. 

http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_573.pdf
http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_339.pdf
http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_339.pdf
http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_396.pdf
http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_396.pdf
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Міжнародні договори є результатом узгодження волі різних держав, які 

беруть в них участь. Конституція України передбачає, що чинні міжнародні 

договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України. Україна є учасником ряду 

міжнародних договорів у сфері спорту, як двосторонніх (Угода між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської республіки про 

співробітництво в галузі молодіжної політики та спорту (16 жовтня 2001 р.); 

Угода між Україною і Республікою Грузія про співробітництво у галузі 

спорту (13 квітня 1993 р.); Угода між Міністерством України у справах сім'ї, 

молоді та спорту і Міністерством туризму та спорту Республіки Казахстан 

про співробітництво в галузі фізичної культури і спорту (14 вересня 2010 р.); 

Угода про співробітництво у галузі спорту між Міністерством України у 

справах сім"ї, молоді і спорту і Головним управління спорту Китайської 

Народної Республіки (11 вересня 2008 р.); тощо) так і багатосторонніх 

(Міжнародної конвенції проти апартеїду у спорті, Міжнародної конвенції про 

боротьбу з допінгом у спорті, Найробського договору про охорону 

Олімпійського символу тощо).  

Особливу групу джерел складають акти, розроблені в рамках 

Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Європейського Союзу тощо. 

Дані акти регулюють питання щодо залучення до спорту широких верств 

населення, організації міжнародних спортивних заходів, забезпечення 

безпеки під час проведення змагань, боротьби з допінгом в спорті тощо. 

Серед них: Міжнародна хартія фізичного виховання і спорту (1978 р.), 

Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку 

глядачів під час спортивних заходів і, зокрема, футбольних матчів (1985 р.), 

Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті, Спортивна хартія 

Європи (1992 р.), Європейський маніфест «Молоді люди та спорт» (1995 р.), 

Кодекс спортивної етики (1992 р. зі змінами) тощо. 
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Так, Міжнародна хартія фізичного виховання і спорту (1978 р.) [91] 

пропонує використовувати фізичне виховання і спорт в інтересах погресу 

людства, і закликає всіх, зокрема, уряди, компетентні неурядові організації, 

працівників освіти, сім'ї та окремих осіб керуватися нею і поширювати її. 

Зокрема, у документі проголошено, що заняття фізичним вихованням і 

спортом - основне право кожної людини. Право розвивати фізичні, 

інтелектуальні та моральні здібності за допомогою фізичного виховання і 

спорту має бути гарантовано як в рамках системи освіти, так і в інших 

аспектах суспільного життя. Кожна людина відповідно до спортивних 

традицій своєї країни повинна мати всі можливості для участі у фізичному 

вихованні і спорті для поліпшення свого фізичного стану і досягнення 

спортивних успіхів відповідно до своїх здібностей. Фізичне виховання і 

спорт, будучи важливими аспектами освіти і культури, повинні розвивати у 

кожній людині схильності, волю і витримку та сприяти повному включенню 

в суспільство. Безперервність занять фізичною культурою і спортом повинна 

забезпечуватися протягом усього життя в рамках загальної, безперервної і 

демократизованої освіти. Також даний документ декларує такі основні тези: 

програми фізичного виховання і спорту повинні відповідати потребам 

окремих осіб і суспільства; засоби масової інформації повинні позитивно 

впливати на фізичне виховання і спорт; міжнародне співробітництво є однією 

з умов загального та збалансованого розвитку фізичного виховання і спорту 

тощо. 

У Європейській конвенції про насильство та неналежну поведінку з 

боку глядачів під час спортивних заходів і, зокрема, футбольних матчів [92] 

визначено, що сторони зобов'язуються забезпечити розробку та вжиття 

заходів, які спрямовані на запобігання та контроль над насильством та 

неналежною поведінкою з боку глядачів. Передбачено координацію заходів 

як на національному, так і на міжнародному рівнях. 
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Спортивна хартія Європи проголошує [3], що з метою сприяння спорту 

як важливому фактору розвитку людини уряди повинні вжити необхідних 

заходів, щоб: 1) дозволити кожному індивіду займатися спортом і, особливо 

гарантувати всім молодим людям можливість отримувати знання з фізичного 

виховання та опановувати основні фізичні навички; гарантувати можливість 

займатися спортом і фізичною активністю в безпечних для здоров'я умовах; 

гарантувати кожному, хто виявляє інтерес і володіє здібностями, можливість 

покращувати свої показники в спорті; 2) захищати і розвивати моральну і 

етичну базу спорту, людську гідність і безпеку, створити гарантії 

спортсменам і спортсменкам від їх експлуатації з метою політичної, 

комерційної та фінансової наживи. Також, Хартія встановлює: принцип 

добровільності, відповідно до якого, добровільні спортивні організації мають 

право самостійно приймати рішення в рамках закону. Як урядові, так і 

спортивні організації повинні поважати прийняті одне одним рішення; 

надання допомоги спорту вищих досягнень і професійному спорту; 

взаємозв’язок спорту і навколишнього середовища. Зокрема, зазначено, що, 

дбаючи про поліпшення фізичного, соціального та психічного здоров'я 

людей, необхідно дотримуватися принципу економії ресурсів планети в 

рамках збалансованого управління навколишнім середовищем; тощо. 

Основний зміст Кодексу спортивної етики «Справедлива гра – шлях до 

перемоги» (1992р.) [93] становлять етичні міркування, спрямовані на «fair 

play» (чесну (справедливу) гру), які виступають основними елементами всієї 

спортивної діяльності, спортивної політики та управління. У визначення 

поняття "Справедлива гра" включено більше, ніж просте дотримання правил 

у спортивній діяльності: воно включає в себе поняття дружби, повагу і 

шанування атмосфери, в якій здійснюється рекреаційна або спортивна 

діяльність. Справедлива гра - це спосіб мислення, а не тільки поведінки. Вона 

виключає обман, застосування допінгу, насилля, образи (фізичні і словесні), 

експлуатацію, а також нерівні можливості, надмірну комерціалізацію і 
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корупцію. Даний акт включає в себе положення про право дітей та юнацтва 

брати участь і насолоджуватися спортивною діяльністю, а також обов’язки 

установ і дорослих осіб поширювати правила Справедливої гри і 

забезпечувати повагу цих прав. 

Європейський маніфест «Молоді люди та спорт» [94] спрямований на 

підтримку політики, яка виробляла б у молодих людей позитивне ставлення 

до занять фізичною культурою і спортом, відповідно до Спортивної Хартії 

Європи і Європейського Етичного кодексу, і закладати таким чином основи 

для занять фізичною активністю протягом усього життя. Маніфест розглядає 

спорт з позицій гуманізму і толерантності, ідеалам яких служить рада 

Європи, а «молодих людей» як осіб, які не досягли повноліття згідно з 

національним законодавством. Маніфест проголошує, що спорт повинен 

бути доступний всім молодим людям, а влада спільно зі спортивними 

організаціями є відповідальними за проведення спортивної політики в 

інтересах молоді та створення можливостей шляхом фінансової підтримки на 

законодавчому та інших рівнях. 

В зв’язку з тим, що Україна ратифікувала тільки деякі міжнародні акти, 

національне законодавство у сфері спорту до цього часу не узгоджене 

належним чином зі світовими стандартами. Саме тому необхідним є 

приведення національного спортивного законодавства до загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного спортивного права. 

До джерел міжнародного приватного права в сфері спорту слід 

віднести міжнародно-правовий звичай. І хоча цілком очевидно, що за 

питомою вагою і значимістю звичаї поступаються місцем 

внутрішньодержавному законодавству, міжнародним договорам та іншим 

джерелам Міжнародного спортивного права, проте в ряді випадків саме вони 

незамінні в якості правового регулятора [22, с.253]. Як приклад, ведення 

чесної гри, змагальність, рівність. 
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Одним з найголовніших джерел права, які регулюють міжнародні 

приватні спортивні відносини є акти міжнародних спортивних організацій. 

Вони є самостійним джерелом міжнародного спортивного права, оскільки, як 

було зазначено вище, акти спортивних організацій мають подвійну правову 

природу, містять як норми звичаєвого права так і локальні норми.  

Основні принципи, норми і правила функціонування олімпійського 

руху, діяльності Міжнародного олімпійського комітету, міжнародних 

федерацій з видів спорту, національних олімпійських комітетів, організації та 

проведення Олімпійських ігор сконцентровані в Олімпійській хартії 

Міжнародного олімпійського комітету [95]. Це основний правовий документ 

спорту. По суті, Олімпійська хартія виконує три основних завдання: а) 

визначає та відроджує фундаментальні принципи та невід’ємні цінності 

Олімпізму; б) це статут Міжнародного олімпійського комітету; в) визначає 

основні права і обов’язки трьох головних складників Олімпійського руху, а 

саме: Міжнародного олімпійського комітету, міжнародних федерацій та 

національних олімпійських комітетів, а також організаційних комітетів 

Олімпійських ігор, які повинні дотримуватись Олімпійської хартії.  

Так, зокрема, в Хартії встановлені положення щодо допуску 

спортсменів на Ігри, громадянства учасників Олімпійських ігор, вікових 

обмежень, запрошень і заявок на участь в Олімпійських іграх. Правилом 43 

Олімпійської хартії передбачено, що Антидопінговий кодекс є обов’язковим 

для усього Олімпійського руху. Правила 48-50 Хартії, пов’язані з 

висвітленням Олімпійських ігор засобами масової інформації. Так, 

Олімпійська хартія містить заборону будь-якої реклами комерційного 

характеру на стадіонах, в місцях проведення олімпійських змагань і на інших 

спортивних аренах і заборону будь-якої політичної, релігійної або расової 

пропаганди на олімпійських об'єктах і в інших місцях проведення змагань.  

Важливе місце серед джерел займає Всесвітній Антидопінговий кодекс 

[96]. Кодекс є основним і універсальним документом, на якому ґрунтується 
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антидопінгова програма в спорті. Його мета полягає в підвищенні 

ефективності боротьби з допінгом в світі шляхом об’єднання основних 

елементів цієї боротьби. Кодекс містить конкретні положення, водночас він 

досить універсальний в тих випадках, коли потрібен гнучкий підхід до 

питань застосування на практиці принципів боротьби з допінгом. Даний акт 

був розроблений з урахуванням принципів пропорційності і прав людини. В 

кодексі дане визначення допінгу, визначені: порушення антидопінгових 

правил, правила доказування, санкції до окремих осіб, наслідки для команд, 

тощо. 

До актів міжнародних спортивних організацій відносяться також 

статути та інші нормативні документи, що встановлюють юридичний статус і 

регламентують їх діяльність.  

У системі джерел права виділяють також судовий прецедент. У країнах, 

де судова та арбітражна практика є джерелом права, спостерігається 

тенденція до регулювання правовідносин з іноземним елементом через 

застосування саме судових прецедентів, а не законодавчими нормами. Це 

обумовлене тим, що судовим прецедентам простіше, ніж нормам права, дати 

різне тлумачення. Слід також зазначити, що хоча судовий прецедент не є 

характерним для держав романо-германської правової сім’ї, серед яких є 

Україна, проте він деколи застосовується. Переважно мова йде про 

Європейський Суд з прав людини, рішення якого є обов’язковими для країн, 

які ратифікували Європейську Конвенцію з прав людини й основоположних 

свобод.  

Слід також зазначити і про прецедентні рішення Суду Європейських 

Співтовариств. Так, рішення у справі Босмана [97], стало прецедентним для 

міжнародної трансферної та змагальної системи. До цього рішення 

футболісти більшості країн, у яких закінчився строк трудового договору з 

клубом, не мали права перейти в інший клуб до тих пір, поки роботодавець 

не отримає за них трансферну суму або офіційно не відмовиться від неї. Крім 
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того, національні та міжнародні організації могли встановлювати ліміти на 

доступ іноземних гравців до проведених ними змагань. 

15 грудня 1995р. було винесено судове рішення, яким визнано 

трансферну систему, по якій гравця повинні були купувати у колишнього 

клубу навіть після закінчення терміну контракту, незаконною. Також даним 

рішенням було заборонено включати всім національним і міжнародним 

організаціям в свої регламенти норми і правила, що обмежують доступ 

гравців-іноземців до змагань, які ці організації проводять. 

Рішення Суду Європейських співтовариств надзвичайно важливі в 

європейському праві, тому що в силу їх прецедентного характеру вони 

обов'язкові для національних судів держав-членів ЄС і для самого Суду. 

Під арбітражною практикою розуміють рішення по конкретних 

справах, які приймаються недержавними незалежними арбітрами при 

вирішенні спорів, що виникають із цивільних та господарських 

правовідносин. В Конвенції про визнання та виконання іноземних 

арбітражних рішень [98] визначено, що «арбітражні рішення» включають не 

тільки арбітражні рішення, винесені арбітрами, призначеними по кожній 

окремій справі, але також і арбітражні рішення винесені постійними 

арбітражними органами, до яких звернулись сторони. Міжнародний 

спортивний арбітражний суд є єдиною найвищою для більшості видів спорту 

інстанцією з вирішення спортивних спорів. В той же час, як вже було 

зазначено, в сфері баскетболу існує своя арбітражна установа - ВАТ, що діє 

під егідою Міжнародної федерації баскетболу. ВАТ створений з метою 

вирішення суперечок між клубами, баскетболістами і агентами.  

Характеризуючи джерела спортивного права Г. Ю. Бордюгова звертає 

увагу на значну їх специфіку: особливе поєднання актів саморегулювання 

спортивних організацій (які є неурядовими міжнародними організаціями та 

національними спортивними організаціями) та національного законодавства 

із нормами міжнародного права; широко використовуються звичаї, 
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застосовувані у спорті та характерні для багатьох його видів і спільні для всіх 

світових держав та, частково, прецеденти, оскільки європейське право все ж 

має значний вплив на формування цієї галузі права на національному рівні в 

багатьох країнах; джерела спортивного права характеризуються значною 

специфікою органів нормотворчості, характером приписів, що містяться у 

відповідних нормах, специфікою та механізмом забезпечення дотримання 

цих приписів, особливим співвідношенням із загальними актами, що 

регламентують права людини (Конституція, Європейська конвенція про 

захист прав людини та основоположних свобод тощо) [99, с.5]. 

Особливу увагу при визначенні джерел регулювання міжнародних 

приватних відносин у сфері спорту слід приділити такому явищу як Lex 

sportivа. На даний час в зарубіжній доктрині не склалося єдиної думки щодо 

даного поняття. У вузькому розумінні його розглядають як синонім 

рішенням Спортивного арбітражного суду. Те, що було вирішено суддями 

САS, визначає основу Lex sportivа. Нафзигер зазначає, що більш ранні 

арбітражні рішення і позиції САS на практиці сильно впливають на більш 

пізні рішення і часто функціонують як прецедент та утворюють Lex sportivа. 

Він додає, що поняття Lex Sportiva, як правило, обмежується прецедентним 

правом [100, с.8]. З тим, що Lex sportivа є синонімом рішень САS важко 

погодитись. Так, в кодексі САS зазначається, що в звичайній процедурі 

Колегія вирішує спір відповідно до норм права, обраного сторонами або, у 

разі відсутності такого вибору, відповідно до швейцарського права. Сторони 

можуть уповноважити Колегію приймати рішення «ex aequo et bono» (правом 

справедливості). 

В той же час, частина науковців розглядають Lex sportivа саме як 

сукупність неписаних правових принципів, які використовуються САS при 

розгляді спортивних спорів. Ця позиція прослідковується і в рішеннях САS. 

Регулювання в сфері спорту розвивалось і консолідувалось протягом 

декількох років, особливо під час вирішення спорів третейськими судами, в 
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результаті чого сформувались ряд неписаних правових принципів – аналог 

Lex Mercatoria для спорту, так би мовити, правила гри, яким повинні 

підпорядковуватися національні та міжнародні спортивні федерації 

незалежно від наявності даних принципів в їх статутах і регламентах або 

національних законах, якщо вони не суперечать національним положенням 

про публічний порядок [100, с.29-30]. У 2005 році САS зазначив, що точний 

зміст і межі поняття Lex sportivа все ще занадто розпливчасті і невизначені, 

щоб використовувати його для визначення конкретних прав і обов'язків 

спортивних асоціацій в напрямку спортсменів [101]. Потрібно зазначити і ще 

про одне рішення САS. Справа стосувалась правомірності застосування 

санкцій до всієї команди при виявленні позитивної допінг-проби тільки у 

одного з її членів. САS встановив, що в рамках Lex sportivа відсутній 

принцип, який би вимагав дискваліфікації команди за вживання допінгу 

одним із спортсменів під час змагань. В даному рішенні САS відмітив 

пріоритетність загальних принципів Lex sportivа перед договірними нормами 

міжнародних спортивних федерацій [102]. 

А. Ербсен також заперечує тотожність Lex sportivа та рішень САS. Він 

зазначає, що САS виконує функцію договірного тлумачення документів. 

Дослідник виділяє чотири типи норм: - норми, що застосовують чітке 

тлумачення договірного тексту; – норми, що дозволяють включення 

принципів справедливості та рівності для зміни формальних норм; – норми, 

які застосовуються для тлумачення неоднозначних текстів; – норми, що 

дозволяють заповнити прогалини у праві за допомогою використання 

загальних принципів права. Він зазначає, що САS, таким чином, не створює 

«нової форми матеріального права» [103, 445]. Проте, навряд чи Lex sportivа 

слід обмежувати тільки тлумаченням документів. 

К. Фостер вважає, що термін Lex sportivа необхідно розглядати як 

сукупність стандартів, що складають транснаціональний автономний 

порядок, створений міжнародними спортивними федераціями. Відповідно, 
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він відокремлений від національних правових систем і має імунітет від 

позовів у національних судах. Законна сила цього порядку виникає з 

добровільної згоди суб'єктів підпорядковуватися юрисдикції спортивних 

федерацій [104, 6].  

Дещо ширше розглядають сутність Lex Sportiva К.В. Погосян та А.О. 

Соловйов Так, К.В. Погосян вказує, що «Lex Sportiva», об'єднує в собі 

позицію найбільш авторитетних міжнародних і національних спортивних 

організацій і спортивних арбітражних судів, є тими мінімальними 

стандартами, якими необхідно безпосередньо керуватися при розгляді 

спортивних суперечок, за умови, що такі принципи не суперечать нормам 

публічного порядку. Дослідник говорить про необхідність створення збірки 

найбільш певних, загальновідомих, багаторазово і постійно застосовуваних 

принципів «lex sportiva». Автор вважає, що складання збірки, тобто 

закріплення принципів «lex sportiva» в формі окремого письмового 

документа сприятиме однаковому правозастосуванню, оскільки орієнтує 

юрисдикційні і неюрисдикційний органи на звернення до його положень. 

Оскільки норми «м'якого» права постійно прагнуть перейти до закону, таке 

документування може служити фактичною передумовою для формування 

норм закону [105, с. 6].  

А.О. Соловйов, деталізуючи складові Lex sportiva, включає до них 

також акти національної неправової спортивної регламентації. В зв’язку цим, 

систему Lex sportiva становлять:  

 система актів "м'якого міжнародного права" в області спорту - 

документів міжнародних (глобальних і регіональних) неурядових 

(недержавних некомерційних) організацій у галузі спорту, їх угоди з 

міждержавними організаціями, державами і між собою, політичних і 

рекомендаційних документів глобальних або регіональних міжнародних 

конференцій по спорту; 
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 комплекс документів національної (в рамках конкретних країн) 

неправовової спортивної регламентації - актів і корпоративних норм 

саморегулюючих та інших організацій в сфері спорту і спортивних об'єднань 

(регламентів, кодексів, правил, угод, статутів), а також звичаїв (неписаних 

правил) [6, 99-100]. 

Варто звернути увагу і на позицію О.О. Вострікової, яка зазначає, що 

Lex Sportiva - це єдина міжнародна система правових норм, яка включає різні 

за своєю природою і юридичною силою елементи (м'яке право (soft law) і 

тверде право (hard law)), об'єднані однією метою - врегулювання 

міжнародних приватних спортивних відносин:  

- принципи вирішення справ Спортивним арбітражним судом; 

- норми права, що містяться в міжнародних договорах; 

-звичаєве право, розроблене МСО, що міститься в документах 

міжнародного спортивного руху: Олімпійська хартія, статути і правила 

міжнародних спортивних організацій та ін.;  

- норми, розроблені МСО, що носять рекомендаційний характер 

(резолюції, хартії і ін.) [82, 8-9]. 

Дійсно, варто погодитись, що основною метою  Lex sportivа є 

врегулювання міжнародних приватних спортивних відносин, проте 

вважаємо, що доцільно розмежовувати Lex sportivа (комплекс 

ненормативного регулювання міжнародних приватних спортивних відносин) 

та Міжнародне спортивне право (нормативне регулювання), в зв’язку з цим 

включати норми права, що містяться в міжнародних договорах, до Lex 

sportivа є помилковим.  

Зважаючи на вище викладене, до особливостей Lex sportivа слід 

віднести: 

1. автономний правопорядок, що не входить ні в систему 

міжнародного права, ні в національно-правову систему,  

2. утворення поза рамками офіційної законодавчої діяльності; 
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3. сфера застосування – міжнародна спортивна діяльність, 

спрямованість на врегулювання міжнародних приватних спортивних 

відносин; 

4. творцями виступають приватні суб’єкти – учасники 

спортивної діяльності: Міжнародний олімпійський комітет (МОК), спортивні 

федерації, САS та інші. 

На наш погляд, Lex sportivа – це сукупність автономних правил, 

спрямованих на регулювання міжнародних приватних спортивних відносин у 

сфері спорту, творцями яких виступають приватні суб’єкти спортивної 

діяльності. 

Отже, джерела регулювання міжнародних приватних спортивних 

відносин - будь-які зовнішні форми вираження права, що містять норми 

приватного права, призначені для регулювання міжнародної спортивної 

діяльності. До них належать: внутрішнє законодавство країн, міжнародні 

договори, lex sportiva. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

1. В зв’язку з тим, що сфера спорту досить розгалужена і включає в 

себе великий масив відносин, які безпосередньо або опосередковано 

пов’язані з нею, вважаємо доцільним розмежувати такі поняття як спортивні 

відносини і відносини в спортивній сфері. Під спортивними відносинами 

необхідно розуміти суспільні відносини, які складаються між суб’єктами 

спортивної діяльності (спортивними клубами, спортсменами, тренерами, 

федераціями, тощо) в процесі підготовки та участі в змаганнях. До відносин в 

спортивній сфері слід віднести, як спортивні відносини так і відносини, які 

безпосередньо не стосуються підготовки та участі спортсмена в змаганнях, 

але знаходять свій прояв у даній сфері (податкові, господарські відносини в 

даній сфері тощо).  

2. Під міжнародними приватними спортивними відносинами слід 

розуміти суспільні відносини з іноземним елементом, що виникають, 

змінюються та припиняються між учасниками спортивної діяльності в 

процесі підготовки та участі в змаганнях, засновані на засадах вільного 

волевиявлення та майнової самостійності сторін. 

3. Для міжнародних приватних спортивних відносин характерні як 

загальні, котрі властиві й іншим видам правовідносин, так і спеціальні 

ознаки, що дозволяють відокремити їх від інших міжнародних приватних 

відносин, а саме: спрямованість на змагальну діяльність (участь у змаганнях 

та підготовка до них); особливий суб’єктний склад: спортсмени, фахівці 

сфери фізичної культури і спорту (тренери, посередники тощо), заклади 

фізичної культури і спорту, національні та міжнародні спортивні організації; 

особливий об’єкт - матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких 

виникають спортивні правовідносини (блага, які безпосередньо пов’язані з 

підготовкою та участю в змаганнях); урегульованість нормами спортивного 

права; особливий порядок і способи захисту. 
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4. суб’єктами міжнародних приватних спортивних відносин є 

фізичні та/або юридичні особи наділені певними правами і обов’язками у 

зв’язку зі здійсненням тренувально-змагальної діяльності, пов’язані з 

різними державами. До них належать: спортсмени; фахівці сфери фізичної 

культури і спорту (тренери, арбітри, посередники тощо); заклади фізичної 

культури і спорту; національні та міжнародні спортивні організації. 

5. пропонується поділяти міжнародні приватні спортивні відносини 

за змістом: відносини з приводу підготовки спортсмена до спортивних 

заходів, відносини з приводу організації та проведення змагань, процесуальні 

спортивні відносини.  

6. джерелами регулювання міжнародних приватних спортивних 

відносин слід визнати будь-які зовнішні форми вираження права, що містять 

норми приватного права, призначені для регулювання міжнародної 

спортивної діяльності. До них належать: внутрішнє законодавство країн, 

міжнародні договори та lex sportiva.  

7. окрему групу джерел регулювання міжнародних приватних 

спортивних відносин склададає lex sportiva - сукупність автономних правил, 

творцями яких виступають приватні суб’єкти спортивної діяльності 

(Міжнародний олімпійський комітет, спортивні федерації, CAS та інші).  

8. На даний час наявний масив нормативно – правових актів в сфері 

спорту не здатен регулювати всієї повноти суспільних відносин у цій сфері, 

що негативно відображається на суб’єктах спортивної діяльності. В зв’язку з 

цим постає необхідність в удосконаленні спортивного законодавства та 

розробці і прийнятті ряду законів, зокрема, «Про професійний спорт», «Про 

дитячо – юнацький спорт» тощо. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОГО 

АРБІТРАЖНОГО СУДУ (CAS) 

2.1. Генеза CAS та його переваги 

 

На початку 80-х років ХХ століття у зв’язку зі стрімким розвитком 

спортивної індустрії, що було зумовлено комерціалізацією (спорт став 

основним джерелом зайнятості та джерелом доходу спортсменів) та 

професіоналізацією спорту (Олімпійські ігри стали офіційно відкритими для 

професійних спортсменів, на відміну від просто аматорів), гостро постало 

питання щодо створення авторитетної незалежної організації, яка б 

спеціалізувалася на розгляді та ефективному вирішенні спорів, що виникають 

в процесі здійснення спортивної діяльності. Адже кожен спортсмен, клуб чи 

інший суб’єкт спортивної діяльності повинен був бути впевнений, що його 

законні права можуть бути ефективно захищені справедливим і 

неупередженим судом.  

Пауль Давід вказує, що поява арбітражу в спортивній сфері була 

зумовлена правовою невизначеністю. Суди неохоче брали участь у 

спортивних спорах і досить часто перекладали прийняття рішень на 

спортивні організації. Такий підхід означав, що спір навряд чи виходив за 

межі рішень спортивних органів або внутрішніх судів, створених у 

спортивних організаціях. Як правило, справи, які дійсно розглядали суди, 

були з приводу залучення значних економічних інтересів в договірні 

відносини. Така позиція судів не узгоджувалася з прагненнями сторін. 

Зокрема, якщо були порушені права, то природно, що потерпіла сторона 

бажала відшкодувати збитки і отримати незалежне судове рішення у її 

справі. Однак, справжній імпульс для розвитку арбітражу в спортивному 

світі стало не становлення судів для вирішення спортивних спорів, а скоріше 

загальне бажання самого спорту мати свою власну глобальну систему 

вирішення спорів [106].  
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В. Чубаров в даному контексті зазначає, що основною економічною 

передумовою того, що на певному етапі вибір спортивної спільноти припав 

на арбітраж (третейський розгляд) як спосіб вирішення спортивних спорів, 

стало становлення професійного спорту як різновиду бізнесу (сукупності 

підприємницьких правовідносин). До числа правових передумов появи 

спортивного арбітражу дослідник відносить сформовану нормативну базу, 

яку в літературі нерідко називають «спортивним правом», і, як наслідок, 

поява перших спортивних спорів. Такі спори в силу своєї специфіки не могли 

вирішуватися в рамках традиційного комерційного арбітражу (Третейського 

розгляду) [107, с. 153-154]. Варто підтримати дослідника в тому, що 

комерціалізація спорту сприяла створенню спортивного арбітражу, адже 

підприємницька діяльність - це те середовище, в якому даний спосіб виник і 

протягом століть широко використовується. Крім того, до передумов можна 

віднести і наявність спортивного законодавства. Проте, науковець не дуже 

коректно визначив правову підставу, оскільки спори не виникають як 

наслідок сформованої нормативної бази.  

На наш погляд, поява спортивного арбітражу, в першу чергу, пов’язана 

з автономністю спорту, тобто незалежністю (самостійністю, 

відокремленістю) сфери спорту від органів державної влади, політичних 

організацій, сфери бізнесу тощо. Проте, говорити про абсолютну 

автономність спорту не можна, оскільки сфера спорту є одним із напрямків 

діяльності кожної держави. Складно відокремити спорт, наприклад, від 

соціальної, економічної чи політичної системи країни. В зв’язку з цим 

необхідно говорити про відносну автономність. В той же час, спорт є 

децентралізованою системою, що включає, в тому числі, величезний масив 

різноманітних недержавних громадських спортивних організацій, пов'язаних 

складними відносинами, юрисдикцію та повноваження яких визнають 

практично всі урядові інституції світу. Саме автономність спорту стала 

каталізатором (поштовхом) до створення відокремленого незалежного 
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органу, який би приймав об’єктивні та обґрунтовані рішення з широкого 

спектру питань у сфері спорту швидко і з мінімальними затратами для сторін. 

У своїй дисертаційній роботі О.В. Сердюков звертає увагу на те, що «ряд 

учених автономність спорту пов'язують саме з існуванням спеціалізованої 

системи органів з вирішення спорів у сфері спорту та їх особливої 

компетенції» [41, с. 161-162]. А.А. Глашев, М.Ю. Мінаєв і М.М. Чабан 

визначають саме незалежність спортивних арбітражних третейських органів 

в галузі спорту в якості ключового принципу організації спортивного 

регулювання [108, с. 6-7].  

Ідея створення міжнародного Спортивного арбітражного суду 

належить президенту Міжнародного олімпійського комітету Хуану Антоніо 

Самаранчу. У 1982 році на сесії МОК в Римі член МОК Кеба Мбайе, який на 

той час був суддею Міжнародного суду справедливості в Гаазі, очолив 

робочу групу, завданням якої була підготовка статуту такого органу, який 

незабаром перетворився у «Спортивний арбітражний суд». Ідея створення 

арбітражного суду, який би спеціалізувався виключно на спортивних та 

дотичних до них спорах, була беззаперечно підтримана більшістю учасників 

міжнародної спортивної діяльності. Рішення про створення CAS було 

прийнято МОК в 1983 році. Також в цьому році було офіційно затверджено 

статут CAS, який вступив у силу 30 червня 1984 року. Одночасно зі статутом 

були розроблені і процедурні правила. 

На початку своєї діяльності Спортивний арбітражний суд зосередив 

свою увагу на двох основних напрямках: 1) розгляд спорів в галузі спорту, 

незалежно від їх правової природи, як орган першої інстанції; 2) надання 

консультацій спортивним організаціям і окремим особам щодо проблем і 

питань, що виникають в галузі спорту, які потенційно можуть привести до 

конфлікту інтересів. Ці роз’яснення мали такий самий вигляд, як і рішення 

CAS, але не мали зобов’язуючої сили.  
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Провадження починалося зі спроби врегулювати спір мирним шляхом 

або з волі сторін, або за рішенням президента CAS, якщо він вважав, що спір 

можна вирішити шляхом укладання мирової угоди. Якщо ж мирову угоду 

укласти було неможливо, починалося арбітражне провадження.  

Річард Макларен зазначає, що перші роки діяльності CAS були 

непростими, адже сторони неохоче передавали свій спір в незнайому 

юрисдикцію, оскільки не знали, як це може вплинути на їх справу. В той же 

час, в цей період CAS прийняв ряд важливих рішень з різноманітних питань: 

визначення громадянства спортсмена та дійсності трудових договорів, 

стосовно телевізійної трансляції, спонсорства і ліцензійних прав. Проте, 

більшість справ стосувались допінгових правопорушень [109, с.3]. 

У 1991 році CAS опублікував керівництво по арбітражу, в тому числі 

кілька моделей арбітражних застережень. Серед них був пункт для 

включення в статути і положення спортивних федерацій і клубів, в якому 

зазначалося: «Будь-який спір, що виникає з цього Статуту та Положення, 

який не може бути вирішений мирним шляхом, повинен бути врегульований 

третейським судом по спорту, з виключенням будь-якого звернення до 

звичайних судів. Сторони зобов'язуються дотримуватися зазначеного 

Статуту та Правил і прийняти винесене рішення та жодним чином не 

перешкоджати його виконанню. Міжнародна федерація кінного спорту була 

першою, яка внесла це положення у свій статут. 

В зв’язку з цим з'явився ще один напрям діяльності Спортивного 

арбітражного суду - розгляд апеляцій, поданих на рішення дисциплінарних 

органів спортивних організацій. Ян Блекшоу в даному контексті згадує гучну 

справу Ельмара Гунделя, який подав апеляцію до CAS на основі 

арбітражного застереження, яке містилося в статуті Міжнародної федерації 

кінного спорту. Винесене CAS рішення частково задовольняло вимоги 

cпортсмена. CAS зменшив санкцію, прийняту FEI, з трьох місяць до одного 

місяця з урахуванням ненавмисного характеру правопорушення. Проте, 
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незадоволений рішенням CAS, Гундель звернувся до Федерального 

Верховного суду Швейцарії. Він оскаржував дійсність арбітражного рішення 

на тій підставі, що воно не відповідає умовам неупередженості та 

незалежності. У своєму рішенні SFT визнав CAS як істинний арбітражний 

суд і зазначив, що CAS не є органом FEI (діяльність Спортивного 

арбітражного суду отримала своєрідний «знак якості»). В своєму рішенні 

SFT також звернув увагу на зв'язок CAS і МОК. Зокрема, Спортивний 

арбітражний суд перебував в тісних економічних та організаційних зв’язках з 

Міжнародним Олімпійським Комітетом. Саме тому, ставилась під сумнів 

незалежність рішень CAS в разі, якщо МОК є стороною спору [1, с.64-65].  

З огляду на це рішення, незабаром Статут та Регламент CAS були 

повністю переглянуті. Найбільшою ж зміною в результаті цієї реформи стало 

створення Міжнародної ради з питань спортивного арбітражу, яка стала 

вищим органом управління CAS та замінила собою МОК. Таким чином, СAS 

став повністю незалежним від МОК. 

Основним завданням ICAS є забезпечення незалежності CAS і прав 

сторін. ICAS складається з двадцяти членів, досвідчених юристів, які 

призначаються на один або декілька поновлюваних чотирирічних строки. 

Такі призначення відбуваються протягом останнього року кожного 

чотирирічного циклу. Після призначення члени ICAS підписують заяву, 

зобов'язуючись виконувати свої обов'язки особисто, з повною об’єктивністю 

та незалежністю. Зокрема, вони: зобов’язані дотримуватися 

конфіденційності, як зазначено в статті R43 Кодексу CAS; не можуть бути 

включені до списку арбітрів або медіаторів CAS; не можуть діяти в якості 

представника будь-якої сторони в провадженнях у CAS [110].  

Нововведення у структурі CAS були затверджені Паризькою угодою 

"Про створення Міжнародної ради з питань спортивного арбітражу " 22 

червня 1994 року. Ця угода була підписана найвищими інституціями у сфері 

спорту – МОК, Асоціаціями міжнародних федерацій з літніх та зимових 
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видів спорту, Асоціацією національних олімпійських комітетів. Результатом 

підписання Паризької угоди стало і визнання юрисдикції CAS міжнародними 

федераціями та національними олімпійськими комітетами шляхом 

включення відповідного арбітражного застереження в їх статути.  

У 1996 році створено спеціальний відділ з метою врегулювання 

протягом 24-х годин спорів, що виникають під час Олімпійських ігор в 

Атланті. Для забезпечення доступу до цієї Палати розроблено спеціальну 

процедуру, яка була простою, гнучкою та безкоштовною. Після успіху в 

Атланті спеціальні підрозділи були створені для літніх і зимових 

олімпійських ігор (Нагано, Сіднеї, Солт-Лейк-Сіті, Афінах, Турині, Пекіні, 

Ванкувері, Лондоні, Сочі, Пхьончхані). Спеціальні підрозділи були також 

створені для Ігор Співдружності з 1998 року в Куала-Лумпурі і Азіатських 

ігор, починаючи з 2014 року в Інчхоні. Залучення Ad Hoc також характерно і 

для футбольних змагань. Спеціальний відділ був створений для розгляду 

спорів на чемпіонатах Європи з футболу 2000, 2004, 2008, 2012 і 2016 р. та 

чемпіонатах світу з футболу 2006, 2010 і 2014 років.  

Федеральний Верховний суд Швейцарії ще в 2003 році оцінив 

незалежність CAS та його роль у вирішенні спортивних спорів. Справа 

стосувалась дискваліфікації двох російських спортсменів Лазутіної і 

Данилової на зимових Олімпійських іграх в Солт-Лейк-Сіті. У своєму 

рішенні SFT зазначив, що CAS не був «васалом МОК» і був досить 

незалежним від нього, а його рішення можна порівняти з рішеннями 

державного суду. SFT також вказав на визнання CAS міжнародним 

спортивним співтовариством і відзначив, що не має ніякої життєздатної 

альтернативи цьому інституту, який вирішував би міжнародні спортивні 

спори швидко і недорого (...) CAS з його поточною структурою, безсумнівно, 

може бути вдосконалений. Ця установа, яка в даний час отримала широке 

визнання і незабаром відзначить свій двадцятий день народження, 

залишається одним з головних оплотів організованого спорту [111]. 
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У 2012 році була скасована процедура консультацій. Причиною цього 

відповідно до пояснень генерального секретаря CAS стало те, що запити 

стосувалися питань, які були предметом триваючих проваджень, і їх єдиною 

метою було отримання авторитетної думки, яка, навіть не маючи 

зобов’язуючої сили, могла вплинути на вирішення справи. Проте, слід 

відмітити, що за час існування даної процедури були надані консультаційні 

висновки щодо: участі спортсменів, до яких були застосовані санкції за 

вживання допінгів в Олімпійських іграх; визначення поняття «професійний 

спортивний журналіст»; сутності та змісту бойових мистецтв як виду спорту; 

пропорційності при визначенні спортивних санкцій тощо.  

При дослідженні сутності Спортивного арбітражного суду як 

альтернативного органу, який вирішує спортивні спори, важливе значення 

має визначення його переваг. До яких, на наш погляд, слід віднести: 

1. Компетентність. Компетентність проявляється у двох напрямках : 

1) CAS є спеціальним органом, який вирішує спори, що виникають у сфері 

спорту, як арбітражний орган першої та апеляційної інстанцій; 2) Арбітрами 

Спортивного арбітражного суду можуть бути особи з відповідним 

юридичним досвідом, визнаною компетенцією в спортивному праві та/або 

міжнародному арбітражі, які добре розуміються у спорті та вільно володіють 

принаймні однією робочою мовою CAS. Призначаючи арбітрів, ICAS бере до 

уваги континентальне представництво й різні правові культури. Таким 

чином, арбітри є визнаними фахівцями у сфері спорту та можуть вирішувати 

спори швидко і кваліфіковано. 

2. Незалежність та неупередженість. Спортивний арбітражний суд є 

самостійним незалежним арбітражним органом, який не підпорядковується 

жодній міжнародній спортивній організації. Крім того, при призначенні 

арбітри CAS підписують декларацію, відповідно до якої вони зобов'язуються 

виконувати свої функції особисто, з усією відповідальністю і незалежністю, 

відповідно до положень Кодексу CAS. Відсутність можливості арбітрів CAS 
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виступати учасником процесу також свідчить про незалежність та 

неупередженість. 

3. Конфіденційність. Слід розрізняти конфіденційність процедури і 

конфіденційність рішення. Так, сторони, арбітри та CAS зобов’язані не 

розголошувати третій стороні будь-які факти або іншу інформацію, що має 

відношення до спору або провадження без дозволу CAS. З цієї норми 

випливає, що якщо сторони не домовилися про інше, слухання не є 

публічними.  

Рішення не підлягають оприлюдненню, доки всі сторони не погодять 

це. Однак такий обов'язок конфіденційності не є абсолютним. Президент 

Палати може прийняти та опублікувати рішення, винесене в звичайній 

процедурі, навіть якщо сторони не дійшли згоди з цього питання, тільки при 

наявності підстав, що виправдовують таке опублікування і/або якщо наявний 

інтерес для громадськості. Сторони можуть також погодитися на публікацію 

рішення з приховуванням деяких частин, як імена сторін, свідків, сум або 

інших елементів, які вони вважають доцільними. 

В апеляційній процедурі рішення, стислий виклад та/або прес-реліз з 

викладенням результатів розгляду справи оприлюднюється CAS, якщо тільки 

обидві сторони не дійшли згоди, що розгляд справи має залишатися 

конфіденційним. У будь-якому випадку інші відомості по справі повинні 

залишатися конфіденційними.  

На наш погляд, правильніше було б говорити про принцип відносної 

конфіденційності третейського розгляду в спортивному арбітражі. 

4. Оперативність при вирішенні спорів. Найбільш яскравим 

прикладом прискорених арбітражних процесів в спорті є ad hoc. Це 

арбітражний орган, який функціонує тільки під час проведення великих 

спортивних змагань (Літніх або Зимових Олімпійських ігор, Чемпіонату 

світу, тощо). Арбітри повинні бути готові в будь-який час (дня і ночі) 

вирішити правовий спір, який виникає під час змагань. Зокрема, під час 
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Олімпійських ігор арбітражне рішення повинно бути прийняте протягом 24-х 

годин. У виняткових випадках цей строк може бути подовжений 

Президентом Палати ad hoc, якщо цього вимагають обставини справи. 

Швидке вирішення цих спорів сприяє продовженню конкуренції та 

забезпечує цілісність кінцевих спортивних результатів. Палата ad hoc є 

позитивною демонстрацією того, що можна досягти через арбітраж, коли 

присутні всі сторони та арбітри в одному місці.  

Крім того, варто відмітити, що і звичайний розгляд справи 

здійснюється набагато швидше, ніж в державних судах, який може тривати 

роками, а для більшості професійний спорт є їх роботою та основним 

джерелом доходу, тому вони зацікавлені в оперативному вирішенні їх спору. 

Як правило, кар'єра спортсмена дуже коротка, спортсмени виходять на 

пенсію у більш молодому віці, порівняно з іншими працівниками, через 

характер своєї професії, тому будь-який тривалий час, витрачений на судовий 

процес, негативно вплине на кар'єру спортсмена. 

Відповідно до ст. R44.4 Кодексу CAS [110], за згодою сторін президент 

Палати або голова Колегії може провести провадження за прискореною 

процедурою та може видати відповідні вказівки щодо цього. 

5. Мова провадження. Робочими мовами CAS є французька та 

англійська. При відсутності згоди сторін голова Колегії визначає на початку 

процедури одну з цих двох мов в якості мови арбітражу, беручи до уваги 

обставини, які, на його думку, відносяться до справи. Сторони можуть 

клопотати про обрання іншої мови. Про це вони інформують CAS. В цьому 

випадку Колегія може постановити, що сторони повністю або частково 

несуть витрати на письмовий та усний переклади. 

6. Добровільний характер виконання рішень, хоча сторони можуть 

також використовувати Нью-Йоркську конвенцію для цих цілей. Цей 

механізм несе в собі великі переваги, які полягають в швидкості виконання 

та охопленні великої кількості учасників. В той же час, сторона, на чию 
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користь було прийнято рішення, може звернутися до відповідного органу 

спортивної організації і вимагати застосування дисциплінарних санкцій до 

сторони, яка відмовляється добровільно виконувати рішення. 

7. Економічність. У спортивному арбітражі дуже часто беруть 

участь різні за статусом сторони, наприклад, великі спортивні організації і 

набагато менші суб’єкти (клуби або спортсмени). Луїз Рейлі зазначає, що 

однією з цілей CAS є забезпечення доступу до правосуддя спортсменів, які 

не мають фінансових можливостей подати позов. Хоча ЗМІ регулярно 

звітують про багатомільйонні контракти, що укладаються відомими 

спортсменами, реальність така, що на кожного Девіда Бекхема або Тайгера 

Вудса є сотні професійних спортсменів, які ледве заробляють на життя [112, 

с.73]. В зв’язку з цим, до переваг CAS більшість науковців відносять: в 

значній мірі невеликий реєстраційний внесок у розмірі 1000 швейцарських 

франків та справедливу систему розподілу витрат на юридичний супровід. Із 

тезою про начебто невисоку вартість послуг CAS категорично не 

погоджується Г.Ю. Бордюгова, оскільки, звертаючись до CAS, у будь-якому 

випадку сторона несе дуже значні витрати. Навіть за умови призначення 

одноосібного арбітра та малої суми спору в середньому загальна сума витрат 

виходить не менше 16 тис. шв. фр. Статистично, коли спір має матеріальний 

характер, сума витрат на арбітраж становить 30 тис. - 40 тис. шв. фр., якщо 

справу розглядає Колегія у складі трьох арбітрів. У дисциплінарних справах 

виходить сума близько 36 тис., якщо призначена Колегія у складі одного 

арбітра – приблизно 18 тис. Коли спір вирішується частково на користь обох 

сторін, тоді витрати розподіляються пропорційно. Якщо ні, то одна сторона 

має сплатити всю суму повністю, яка для більшості спортсменів (окрім 

високооплачуваних футболістів чи баскетболістів) не є посильною, особливо 

в реаліях України [113, с.24]. На противагу цьому варто відмітити, що ICAS 

впроваджено систему юридичної допомоги спортсменам, які не мають 

фінансових можливостей для звернення до CAS. Дана процедура 
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застосовується до обох проваджень – у першій та апеляційній інстанціях. 

Правова допомога надається на підставі обґрунтованого запиту, 

підтвердженого документально, будь-якій фізичній особі, якщо її доходи та 

майно не є достатніми для покриття витрат на провадження, без витрачання 

тих коштів, які є необхідними для утримання цієї особи та її сім’ї. Правова 

допомога може бути надана наступним чином: заявник може бути звільнений 

від сплати витрат на провадження або від сплати авансу таких витрат; 

безоплатний радник може бути обраний заявником зі списку, складеного 

CAS; заявнику може бути гарантована погоджена сума на покриття його 

власних витрат на проїзд і проживання, а також такі ж витрати його свідків, 

експертів і перекладачів у зв’язку зі слуханням CAS, а також витрати на 

проїзд і проживання його безоплатного радника. 

Крім того, до переваг необхідно додати, що ICAS впроваджено 

процедуру медіації; створено безліч різних спеціальних підрозділів для 

вирішення спорів, які виникають в ході різних спортивних заходів. CAS 

розробила доступну базу даних, вона співпрацює з багатьма науковими 

установами по всьому світу, організовує семінари, присвячені спортивному 

арбітражу і спортивному праву.  

З моменту свого створення CAS отримав визнання і довіру 

міжнародного спортивного співтовариства. І хоча він є недержавним органом 

з вирішення спорів, однак є не менш дієвим, а більш компетентним та 

оперативним способом врегулювання спортивних спорів. 

 

 

2.2. Компетенція Спортивного арбітражного суду 

 

Питання компетенції є одним з наріжних каменів арбітражу загалом і 

Спортивного арбітражного суду зокрема. Наразі не вироблено єдиної 

концепції щодо визначення компетенції даного інституту. Це зумовлено 
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різними підходами до самого терміну «компетенція». Так, компетенція 

визначається як коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний; коло 

чиїхось повноважень, прав [114, с. 289]; коло повноважень якої-небудь 

організації, установи, особи [115, с. 874]. В юридичній літературі 

компетенція визначається через сукупність прав і обов’язків, владних 

повноважень (правомочностей) певного органу (організації) [116, с. 115]. На 

наш погляд, розкриття поняття «компетенція» через повноваження не зовсім 

вірне. Дійсно вони близькі за значенням, проте ототожнювати їх не можна. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

повноваження як право, надане кому-небудь для здійснення чогось; у 

множині – права, надані особі або підприємству органами влади [117, с. 

1000]. Юридична енциклопедія дає ширше тлумачення терміна 

«повноваження»: це сукупність прав і обов’язків державних органів і 

громадських організацій, а також посадових та інших осіб, закріплених за 

ними у встановленому законодавством порядку для здійснення покладених 

на них функцій [118, с. 590]. 

На наш погляд, поняття «компетенція» є більш ширшим поняттям, ніж 

поняття «повноваження» та включає останнє, проте не обмежується ним, 

оскільки, компетенція охоплює як сукупність повноважень органу (прав та 

обов’язків) та гарантій їх здійснення, так і завдання та функції органу. В 

зв’язку з цим, необхідно виділити предметну (повноваження розглядати 

певні категорії справ) та функціональну (повноваження на вчинення певних 

дій процесуального характеру при розгляді справи) компетенцію. 

Крім того, в літературі досить часто ототожнюють поняття 

«компетенція», «юрисдикція» та «підвідомчість», а це, в свою чергу, 

призводить до правової невизначеності. 

Юридична енциклопедія визначає «юрисдикцію» як встановлену 

законодавством сукупність повноважень відповідних органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування розглядати та вирішувати правові 
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спори і справи про правопорушення і давати правову оцінку діянням особи та 

іншим суб’єктам права з точки зору їх правомірності або неправомірності, 

застосовувати санкції для правопорушників [119, с. 490]. А.О. Власов [120, 

с.124] ототожнює юрисдикцію з судочинством, що на наш погляд, є 

невірним. Адже, юрисдикція є ширшим поняттям та не обмежується 

діяльністю зі здійсненню правосуддя виключно судовими органами. 

П.М. Тимченко зазначає, що юрисдикцію потрібно розглядати як 

частину компетенції, оскільки юрисдикційна діяльність – це діяльність по 

здійсненню правосуддя [121, с.12]. М. І. Черленяк визначає юрисдикцію як 

правову категорію, що відображає компетенцію юрисдикційних органів щодо 

вирішення підвідомчих їм юридичних справ. Судова юрисдикція як 

міжгалузевий інститут процесуального права опосередковує розмежування 

компетенції між органами судової влади – юрисдикція завжди передбачає 

наявність компетенції, оскільки між юрисдикцією та компетенцією існує 

діалектичний зв'язок і ці два поняття взаємопов'язані, не можуть існувати 

самостійно, відокремлено одне від одного [122, с.4, 7-9]. 

Ми поділяємо позицією тих вчених, які вважають, що юрисдикція є 

частиною компетенції органу і у вузькому значенні застосовується для 

позначення предметної компетенції.  

Відповідно до пункту 1 статті 186 Федерального закону «Про 

міжнародне приватне право» Швейцарії арбітражний суд має пріоритет при 

ухваленні рішення про свою компетенцію щодо спору. Цей арбітражний 

принцип «Kompetenz-Kompetenz» є міжнародно визнаним і застосовується, в 

тому числі і в CAS. Він також розглядається як наслідок принципу автономії 

арбітражної угоди. Це простежується в численних рішеннях CAS [123,124, 

125, 126, 127, 128, 129]. Так, арбітражний суд може сам прийняти постанову 

про свою компетенцію, в тому числі стосовно будь-яких заперечень щодо 

наявності або дійсності арбітражної угоди. Таким чином, арбітражна угода, 

крім своєї юридичної відокремленості, надає можливість арбітрам самим 
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визначати свою компетенцію на розгляд спору. Відповідно до ст. R39 

Кодексу CAS [110] Колегія повинна ухвалити рішення щодо власної 

юрисдикції незалежно від будь-якого провадження, що вже знаходиться на 

розгляді в державному суді або іншому арбітражному суді з того самого 

предмета і між тими ж сторонами, якщо тільки немає вагомих підстав, які 

вимагають призупинення провадження. Коли юрисдикція CAS 

заперечується, Канцелярія CAS або Колегія, якщо вона вже сформована, 

запрошує протилежну сторону (сторони) надати письмову позицію щодо 

юрисдикції. Колегія може прийняти рішення щодо своєї юрисдикції або у 

попередньому рішенні, або в рішенні по суті.  

В.В. Чубаров при визначенні компетенції CAS звертає увагу на те, що 

апеляція на рішення федерації, асоціації або спортивного органу може бути 

подана до CAS, якщо це передбачено їх статутом або регламентними 

документами, або якщо сторони уклали спеціальну арбітражну угоду та якщо 

апелянт перед поданням апеляції, відповідно до статуту або регламентних 

документів зазначеного органу, вичерпав усі доступні йому правові засоби 

захисту. Апеляція може бути подана до CAS щодо арбітражного рішення, 

прийнятого CAS в першій інстанції, якщо така апеляція недвозначно 

передбачена правилами відповідної федерації або спортивного органу. 

Дослідник зазначає, що дана стаття Кодексу спортивного арбітражу в 

сукупності з згадуванням CAS як апеляційної інстанції в статуті або в 

регламенті міжнародної спортивної федерації є обгрунтуванням компетенції 

спортивного арбітражу розглядати конкретний спір. В якості обґрунтування 

науковець вказує, що включення спортивною організацією в свій статут або 

регламент вказівки на можливість апеляції в спортивний арбітраж є 

пропозицією (офертою) спортсмену укласти угоду про передачу спору на 

розгляд третейського суду. Подальша подача спортсменом апеляційної заяви 

в спортивний арбітраж (третейський суд) означає акцепт на висунуту 

спортивною організацією пропозицію [107]. 
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Щодо розмежування термінів «компетенція» і «підвідомчість», то 

О.Астаніна обґрунтовує доцільність вживання саме терміна «компетенція», 

який «згідно з думкою багатьох авторів охоплює одночасно і підвідомчість і 

підсудність» [130 с. 73]. Як вже зазначалось, компетенція – це сукупність 

повноважень (прав і обов’язків), завдань та функцій органу. Іншими словами, 

це конкретні дії органу, які він вчиняє в рамках наданих йому прав. А 

підвідомчість – це коло об’єктів, у відношенні яких здійснюються ці дії. В 

науковій літературі неодноразово зверталася увага на недоцільність 

використання категорії «підвідомчість» відносно третейського розгляду. 

Замість цього М.А. Дубровіна пропонує використовувати термін 

«допустимість розгляду спору третейським судом» [131, с. 79]. К. В. 

Михайлова використовує термін «арбітрабельність» або «належність» з 

метою недопущення проблем наближення державних та третейських судів, 

термінологічно відмежувавши їх [132, с. 108].  

Нью-Йоркська конвенція [98] прямо не дає визначення поняття 

«арбітрабельність», але містить важливі положення, що стосуються її. Так, 

Стаття II встановлює, що Кожна Договірна Держава визнає письмову угоду, 

за якою сторони зобов'язуються передавати в арбітраж усі або будь-які 

спори, що виникли або можуть виникнути між ними в зв'язку з будь-яким 

конкретним договірним або іншим правовідношенням, об'єкт якого може 

бути предметом арбітражного розгляду. Таким чином, Нью-Йоркська 

конвенція визначає арбітрабільність як здатність спору бути предметом 

арбітражного розгляду. 

М. О. Рожкова вказує, що за допомогою доктрини арбітрабельності 

окреслюється коло справ, підвідомчих третейським судам, а поняття 

арбітрабельності означає предметну підвідомчість спорів цим судам, тобто 

«підвідомчість» є ширшим поняттям, ніж «арбітрабельність» [133, с. 127]. На 

наш погляд, розглядати поняття «арбітрабельність» через призму 

підвідомчості є помилковим, оскільки арбітрабельність спору передбачає 
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наявність арбітражної угоди (арбітражного застереження), в той час як 

підвідомчість справ визначається діючим процесуальним законодавством та 

не може бути змінена за згодою сторін. В зв’язку з цим, при дослідженні 

особливостей вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних 

спортивних відносин Спортивним арбітражним судом слід керуватися 

категорією «арбітрабельність». Адже даний інститут обумовлює 

процесуальну дійсність арбітражної угоди та можливість виникнення 

компетенції в арбітражного суду взагалі.  

Відповідно до Кодексу CAS, CAS формує Колегії, які вирішують 

спори, що виникають у сфері спорту, шляхом арбітражного розгляду та/або 

медіації, Такі спори можуть торкатися справ спортивного або іншого 

характеру, що стосуються спортивної діяльності або розвитку спорту. Тобто 

сам Кодекс поділяє спори в даній сфері на безпосередньо спортивні спори та 

спори, які пов’язані зі спортом. Зразком спору, який не є за своєю правовою 

природою спортивним, але тісно пов'язаний з цією сферою діяльності, можна 

назвати справу Fédération Française de Gymnastique v Sydney Organising 

Committee for the Olympic Games щодо вимірювання розміру логотипу на 

купальнику спортсмена, а саме: чи був перевищений максимальний розмір, 

дозволений відповідно до пункту 1.4 правила 61 Олімпійської хартії, який 

передбачає, що логотип не повинен перевищувати 12 квадратних 

сантиметрів. Крім того, поставало питання, коли слід проводити це 

вимірювання: під час процесу виготовлення одягу або коли тканина 

розтягується на тілі при носінні. Суд прийняв рішення, що розмір логотипу 

підлягав вимірюванню, коли спортсмен одягав купальник [134, с.633]. 

Найбільш вживаним є поділ спорів, які розглядає CAS, на 

дисциплінарні та комерційні. Комерційними є спори, які виникають між 

спортсменами та агентами, клубами, тренерами з трудових, агентських 

договорів; трансферу спортсменів, щодо компенсації або відшкодування 

збитків при отриманні травми гравцем тощо. Дисциплінарні спори 
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стосуються питань допінгу, договірних матчів та будь-яких нечесних 

змагань, неправомірного суддівства, допуску до змагань, порушення правил 

змагань, порушення правил спортивної етики та чесної гри, оскарження дій і 

рішень фізкультурно-спортивних організацій тощо. 

Довгий час практика йшла шляхом, що комерційні спори CAS 

розглядав як суд першої інстанції, а дисциплінарні зазвичай потрапляли в 

арбітраж після того, як їх розглянула попередня інстанція. У сфері футболу 

все змінилося з прийняттям циркуляра ФІФА від 21 липня 2011 року № 1270, 

яким були внесені зміни в ст. 64 Дисциплінарного кодексу. Згідно з 

поправками, Дисциплінарний комітет ФІФА не буде виконувати рішення 

CAS, в разі якщо до звернення в CAS сторони не розглянули даний спір в 

юрисдикційному органі ФІФА або національній федерації футболу. Даними 

поправками ФІФА відреагувала на ситуацію, при якій все більше і більше 

суб'єктів футболу з різних причин (тривалість розгляду спорів ФІФА, 

професіоналізм арбітрів CAS тощо) почали включати в договори арбітражне 

застереження про розгляд справ в CAS як першій інстанції. Таким чином 

ФІФА повернула собі монополію в даній сфері. 

До основнх категорій справ, які розглядає CAS, С.В. Алекєєв відносить 

[22, с.778]: 

1. справи з різних економічних питань (трудові і спонсорські 

контракти, продаж прав на телевізійне мовлення, трансфер спортсменів і 

тренерів, тощо).  

2. дисциплінарні справи (порушення правил спортивних змагань, 

неетичну поведінку спортсменів, застосування допінгу, тощо).  

3. справи, пов'язані з організаційними питаннями (суддівство, відбір 

спортсменів для участі в змаганнях тощо).  

Щодо виділення С.В. Алекєєвим такої категорії справ як справи, 

пов'язані з організаційними питаннями, зокрема, суддівством слід зазначити 

наступне. Арбітри CAS не розглядають справи щодо дій суддів, рефері або 
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інших посадових осіб, пов'язані з тим, що називають «правилами гри». Якщо 

арбітри CAS присутні на змаганнях, їх можна розглядати в якості звичайних 

глядачів, які не мають будь-якого офіційного статусу. Крім того, арбітрів 

CAS, на відміну від суддів, не вибирають за їх досвід суддівства певного 

виду спорту (справа № 2000/013 за позовом Бернардо Сегура до Міжнародної 

любительської легкоатлетичної федерації) [107].  

Єдиний виняток становлять ситуації, в яких «правила гри» 

застосовуються необ'єктивно, наприклад, внаслідок корупції. Яскравим 

прикладом, коли рефері був звинувачений в організації договірного матчу, є 

справа Орєхова. Відомого українського рефері Олега Орєхова до 2010 року 

регулярно призначали суддею в офіційних матчах Союзу європейських 

футбольних асоціацій у другому дивізіоні. 5 листопада 2009 року в Базелі 

О.Орєхов судив матч Ліги Європи між «Базелем» і «ЦСКА». «Базель» виграв 

з рахунком 3:1. В цей час прокурор міста Бохум (Німеччина) вже вів 

розслідування у справі про можливе шахрайство в зв'язку з організацією 

договірних матчів і незаконною букмекерською діяльністю, в ході якого був 

виявлений зв'язок між арбітром та букмекерами. 30 листопада 2009 року 

О.Орєхов на зустрічі з Петером Лімахером, головою Дисциплінарного 

комітету УЄФА, визнав, що представники букмекерських контор 

пропонували йому винагороду в разі потрібного їм результату гри. О.Орєхов 

від подібних пропозицій відмовився, проте в УЄФА про зустріч не 

повідомив: по-перше, не вважаючи таку інформацію важливою; по-друге, не 

володіючи належною мірою англійською мовою; по-третє, не знаючи, кого в 

УЄФА слід інформувати; по-четверте, він побоювався за свою сім'ю. 18 

лютого 2010 року О.Орєхова було тимчасово відсторонено від суддівства, а 

через місяць після оцінки доказів, було прийнято рішення довічно 

відсторонити О.Орєхова від участі в футбольних заходах. О.Орєхов 

звернувся до Апеляційного комітету УЄФА, який залишив рішення 

Дисциплінарного комітету УЄФА в силі. 
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17 липня 2010 року О.Орєхов подав апеляційну скаргу в CAS з 

проханням скасувати рішення Апеляційного комітету УЄФА і накладені на 

нього санкції. Арбітри CAS дійшли висновку, що даний інцидент не був 

незначним, рівень володіння англійською мовою у рефері міжнародного 

класу є достатнім для того, щоб інформувати УЄФА про те, що сталося. 

Результат матчу відповідав очікуванням букмекерів, але арбітри не вважали 

за необхідне встановлювати, чи мав місце факт маніпулювання матчем з боку 

судді і факт отримання будь-якої винагороди. Санкція у вигляді довічної 

дискваліфікації була залишена без змін [135]. 

Не менш важливим залишається на практиці питання, якою мірою 

положення іноземного закону, що забороняє звернення в арбітраж, може 

привести до неарбітрабельності спору. Наприклад, на законодачому рівні 

встановлена заборона звернення в арбітраж щодо трудових спорів і 

передбачена обов'язкова юрисдикція державних судів. Пункт 1 статті 19 

Федерального закону «Про міжнародне приватне право» Швейцарії [136] 

визначає умови, в яких обов'язкові положення іноземного права можуть бути 

прийняті до уваги, зокрема, якщо справа знаходиться в тісному зв'язку з 

іншим правопорядком, причому врахування даної імперативної норми 

вимагають законні інтереси, які мають з точки зору загальних засад 

швейцарського права безперечно вирішальне значення. При вирішенні 

питання про те, чи слід взяти до уваги таку імперативну норму, враховуються 

її мета, а також наслідки, які її застосування мали б для винесення рішення, 

належного з точки зору загальних засад швейцарського права.  

На наш погляд, арбітрабельність спору в сфері спорту не може бути 

поставлена під сумнів на підставі того, що справа повинна розглядатися 

згідно з законодавством іншої держави. Це, звичайно, можна заперечувати на 

основі того, що іноземні положення передбачають обов'язкову юрисдикцію 

державних судів, і це слід брати до уваги в рамках публічного порядку [137, 

138]. У зв'язку з цим, будь-які порушення де-факто обмежуються загальною 
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забороною зловживання правом і можливих проблем, пов'язаних з визнанням 

і виконанням рішень в різних країнах [137, 139].
 
 

Крім того, неарбітрабельність спору в CAS може бути прямо 

передбачена в статутних та регламентних документах спортивних 

організацій. Наприклад, в Статуті ФІФА [58]. визначено, що CAS не 

розглядає апеляції, зумовлені порушеннями правил гри, дискваліфікаціями 

до трьох місяців (за виключенням рішень, пов’язаних з допінгом). В деяких 

видах спорту, таких як регбі та Формула 1, апеляція взагалі не передбачена, 

крім випадків, встановлених Антидопінговим кодексом ВАДА. Спори щодо 

північноамериканських професійних спортивних ліг також будуть 

неарбітрабельними в CAS, оскільки мають свою власну форму арбітражу 

[112, с.65]. 

Також SFT постановив, що суперечки, пов'язані виключно з правилами 

ігор, не можуть бути розглянуті як в державних судах, так і в арбітражі [140, 

141]. Це обумовлено тим, що гра не повинна постійно перериватися 

зверненнями до суддів [142, 143]. 

За загальним правилом, для того, щоб звернутись в Спортивний 

арбітражний суд з апеляцією (тобто щоб спір був арбітрабельний в 

апеляційній процедурі), необхідно обов’язково вичерпати всі внутрішні 

засоби правового захисту. Застереження про це внесли більшість 

міжнародних і національних спортивних організацій. В даному контексті 

Мануель Аройо уточнює, що згідно з основоположними принципами права, 

внутрішні засоби правового захисту повинні бути вичерпані тільки в тому 

випадку, коли це необхідно від заявника. Проте, вимога, що внутрішні засоби 

правового захисту повинні бути вичерпані не застосовується в тих випадках, 

коли, наприклад, внутрішній орган, який розглядає спір, навмисно затягує 

вирішення або відмовляється прийняти даний спір до розгляду. Крім того, 

відповідно до основоположних принципів міжнародного права, вичерпання 

національних засобів правового захисту є необхідним тільки в тому випадку, 
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якщо такі засоби правового захисту будуть адекватними і ефективними, 

тобто якщо вони призначені для вирішення даних категорій справ [144, 

с.991].  

Зважаючи на вищевикладене, під компетенцією Спортивного 

арбітражного суду слід розуміти сукупність повноважень, цілей та завдань 

CAS щодо розгляду і вирішення спорів спортивного або іншого характеру, 

що стосуються спортивної діяльності або розвитку спорту, шляхом 

арбітражного розгляду та/або медіації, відповідно до Процедурних правил 

CAS. 

Основними напрямками діяльності CAS є:  

1. вирішення переданих на його розгляд спорів у першій інстанції;  

2. вирішення спорів за апеляційною процедурою в разі оскарження 

рішень федерацій, асоціацій або інших спортивних органів, якщо це 

передбачено їх статутами або регламентними документами або спеціальною 

угодою.  

3. вирішення спорів ad hoc, яке здійснюється спеціальною палатою 

під час Олімпійських ігор та інших великих спортивних заходів;  

4. вирішення спорів шляхом медіації;  

5. надання правової допомоги особам, які не мають достатніх 

грошових коштів, на захист своїх прав у Спортивному арбітражному суді. 

Практика останніх років свідчить, що близько 90% справ у CAS 

становлять апеляції. Це зумовлено тим, що більшість національних і 

міжнародних спортивних організацій визнали CAS як остаточну апеляційну 

інстанцію. Застереження про це внесені до статутів та інших документів, що 

регламентують їх діяльність. Крім того, відповідно до Всесвітнього 

антидопінгового кодексу CAS є єдиним органом, що розглядає апеляції з 

даної категорії справ.  
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2.3. Особливості арбітражних угод як підстав для передачі спорів 

до CAS 

2.3.1 Поняття та види арбітражних угод 

 

Принцип автономії волі сторін дає змогу суб’єктам міжнародних 

приватних спортивних відносин передавати свої спори на вирішення 

конкретним юрисдикційним органам відповідно до їх компетенції. 

Фундаментом для функціонування процесуального феномену передання 

спорів на розгляд незалежній, кваліфікованій та об’єктивній третій особі є 

арбітражна угода, яка спрямована на врегулювання процедури вирішення 

майбутніх спорів або тих, що вже існують, і передбачає низку ефективних дій 

та взаємних обов’язків сторін процесу для забезпечення ефективного та 

справедливого розгляду спорів між ними [145, с.7]. 

Реалії сьогодення свідчать, що питання правової природи, істотних 

умов, укладення та дійсності арбітражних угод в спортивній сфері в Україні 

комплексно не досліджувалися, однак варто констатувати, що стрімкий 

розвиток спортивної індустрії все більше привертає інтерес науковців до цієї 

тематики.  

Саме наявність арбітражної угоди відрізняє арбітраж від 

судочинства[146, с.58-59; 147, с.197-200; 148, с.56] та є незамінною умовою 

для будь-якого процесу вирішення спорів поза межами національних судів. 

Іншими словами, арбітраж залежить від самого існування угоди між 

сторонами. Державні суди також неодноразово підкреслювали, що договір 

між сторонами є основоположною складовою арбітражу [149]. Ю.Д. Притика 

зауважує, що некомпетентність державного суду розглядати спір, стосовно 

якого передбачено третейський розгляд, може бути відносною, якщо 

потрібна заява відводу суду, й абсолютною, якщо для визнання судом своєї 

некомпетентності досить наявності третейської угоди [150, с. 54]. Суди, як 

правило, відмовляються розглядати справи, коли є арбітражна угода. 
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Типовий закон Юнсітрал (п. 1 ст. 7) визначає арбітражну угоду як 

угоду сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли 

або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-якими конкретними 

правовідносинами незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні 

[151]. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж (п.а ч.2 

ст.1) визначає арбітражну угоду дещо інакше: це арбітражне застереження в 

письмовій угоді або окрема арбітражна угода, підписана сторонами, або яка 

міститься в обміні листами, телеграмами або в повідомленнях телетайпом, а 

у відносинах між державами, в яких жоден із законів не вимагає письмової 

форми для арбітражної угоди, - будь-яка домовленість, укладена в формі, 

дозволеній цими законами [152]. 

Нью-Йоркська конвенція безпосередньо не закріплює поняття 

арбітражної угоди, натомість в ній міститься «письмова угода», під якою 

розуміється угода, за якою сторони зобов'язуються передавати до арбітражу 

всі або певні спори, що виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з 

будь-якими конкретними договірними або іншими правовідносинами, об'єкт 

якої може бути предметом арбітражного розгляду [98]. Далі конвенція 

уточнює, що термін «письмова угода» включає арбітражне застереження в 

договорі або арбітражну угоду, підписану сторонами, або таку, що міститься 

в обміні листами або телеграмами. На нашу думку, підхід Нью-Йоркської 

конвенції є досить вдалим, проте визначення дане, виходячи з форми угоди, 

обов’язковість якої є спірним питанням в юридичній науці.  

Незважаючи на існування легального визначення арбітражної угоди, у 

науковій літературі тривають спроби розкрити поняття та правову природу 

арбітражної угоди через виділення тих чи інших ознак. Так, М.М. Мальський 

під арбітражною угодою розглядає домовленість сторін про передачу спору, 

який виникнув чи може виникнути між ними в майбутньому, на розгляд до 

міжнародного комерційного арбітражу з можливістю визначення сторонами 
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кількості і процедури призначення арбітрів, права, що застосовуватиметься, 

місця арбітражу та інших умов арбітражного розгляду [145,с.25]. 

В.В. Комаров звертає увагу, що арбітражна угода спрямована на 

вирішення арбітражем певного цивільно-правового спору, що виник між 

сторонами і виключає компетенцію державного суду [153,с.38]. На 

цивілістичну природу арбітражної угоди звертає увагу і Р.А. Майданик. Так, 

науковець визначає арбітражну угоду як особливого роду (ius generis) 

приватно-правовий договір – волевиявлення, дія приватно-організаційного 

типу, спрямоване на реалізацію цивільних правовідносин щодо реалізації 

громадянського права на захист. Приватно-правові відносини, які виникають 

на підставі арбітражної угоди, безпосередньо не обслуговують майновий 

оборот, а спрямовані на забезпечення і здійснення вже існуючих цивільних 

правовідносин у рамках основного, матеріально-правового, договору 

[154,с.366-367]. 

Частково погоджується з цивільно-правовою природою арбітражної 

угоди і Ю.Д. Притика, зазначаючи, що арбітражна угода, з однієї сторони, є 

інститутом приватного права, тобто результатом волевиявлення учасників 

цивільно-правових відносин, і має ознаки цивільно-правового договору, а, з 

іншого боку, є підставою для зміни громадського порядку вирішення спорів, 

що виходить за межі приватно-правових відносин і не належить до 

цивілістики [155,с.267].  

С.А. Курочкін відмічає, що, по-перше, арбітражна угода породжує 

обов’язок сторін щодо передачі спору, який виник між ними та охоплений 

цією угодою, на розгляд третейського суду. По-друге, позитивний ефект 

арбітражної угоди проявляється в тому, що вона є підґрунтям для здійснення 

третейським судом своїх функцій по розгляду і вирішенню спору [156,с.153].  

Аналіз наукових позицій та рішень САS дозволяє прийти до висновку, 

що арбітражна угода за своєю правовою природою є змішаним договором, 
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оскільки стосується існуючих і майбутніх спорів та визначає процес, згідно з 

яким ці спори будуть врегульовані. 

САS у своїх рішеннях відзначив, що арбітражна угода є угодою, згідно 

з якою сторони погоджуються, що існуючі та/або майбутні спори 

вирішуються арбітражним судом відповідно до процесуальних положень, 

таким чином виключаючи компетенцію державних судів. Вирішальним є те, 

що сторони висловлюють свою волю про передачу юрисдикції до 

арбітражного суду, а не до державного [157]. Так, у рішенні Arbitration CAS 

2012/A/2688 Persisam Putra Samarinda, Deltras Sidoardjo FC, Pelita Jaya FC, L. 

& E. v. Football Association of Indonesia (PSSI), award of 12 April 2012 [158] 

CAS посилається на статтю 62 параграфу 3 статуту ФІФА та вказує, що 

суб’єктам спору забороняється звертатися до звичайних судів. В той же час, 

вони зобов’язані звертатися в незалежний правомірний арбітраж, юридично 

визначений нормами асоціації чи конфедерації або в CAS.  

Типовий Закон Юнсітрал передбачає два види арбітражної угоди: 

арбітражне застереження в договорі або у вигляді окремої угоди. Аналогічні 

положення закріплені в Європейській та Нью-Йоркській конвенціях. 

Як арбітражне застереження, так і окрема арбітражна угода мають 

спільну мету – передати спір, майбутній чи існуючий, на вирішення 

третейському суду. Арбітражне застереження міститься в основному 

договорі і є однією з умов цього договору, що була погоджена сторонами на 

стадії розроблення тексту договору та при його підписанні. Окрема 

арбітражна угода – це домовленість сторін щодо передачі в арбітраж вже 

існуючих спорів, які виникли на основі конкретних правовідносин. Як 

зазначають А.Редферн і М.Хантер, арбітражні застереження «дивляться в 

майбутнє», а арбітражні угоди – «в минуле» [159, с. 131]. На думку В.Л. 

Чубарєва, обидві ці форми арбітражних угод зараз розглядаються у 

міжнародному арбітражному процесі як такі, що мають однакову юридичну 

силу і спричиняють ідентичні правові наслідки [160, с. 532].  
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Кодекс Спортивного арбітражного суду встановлює дещо інший 

порядок укладення арбітражної угоди, відмінний від порядку укладення в 

міжнародному комерційному арбітражі. Так, посилання передати спортивний 

спір на розгляд CAS може міститися в арбітражному застереженні, 

прописаному в договорі або регламенті, або в окремо укладеній пізніше 

арбітражній угоді (арбітражний розгляд по першій інстанції), або в результаті 

апеляції, поданої на рішення федерації, асоціації або іншого спортивного 

органу, якщо статут або регламентні документи таких органів, або окрема 

угода передбачають можливість подання апеляції в CAS (апеляційний 

арбітражний розгляд).  

Отже, арбітражне застереження може бути встановлене різними 

способами: 1) міститись в актах різних спортивних органів та їх членів; 2) в 

договорі, наприклад, між посередником і спортсменом, між посередником і 

клубом; 3) у заявках до спортивних подій (Entry form). Так, відповідно до п. 6 

Роз’яснень до ст. 44 Олімпійської Хартії [95] кожен учасник Олімпійських 

ігор, незалежно від його функції, повинен дотримуватись заявочного 

процесу, як це визначено Виконавчим комітетом МОК, включаючи 

підписання заявки, що містить зобов'язання (і) дотримуватись Олімпійської 

хартії і Всесвітнього антидопінгового кодексу та (іі) передавати спори в 

юрисдикцію Спортивного арбітражного суду. П. 2 ст. 61 Олімпійської Хартії 

встановлює, що будь-яке спірне питання, яке виникає з приводу або у зв’язку 

з Олімпійськими іграми, подається виключно до Спортивного арбітражного 

суду відповідно до Кодексу CAS. CAS в даному контексті зазначив, що 

юрисдикція CAS, стосовно спорів, що виникають або пов'язані з 

Олімпійськими іграми, визначається Олімпійською хартією, а не правилами 

різних міжнародних федерацій, які, відтак, не можуть обмежити це [161]. 

Аналогічними є рішення у справах Arbitration CAS ad hoc Division (O.G. 

Sydney) 00/015 Mihaela Melinte / International Amateur Athletic Federation 

(IAAF), award of 29 September 2000 та Arbitration CAS ad hoc Division (OG 
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London) 12/006 Ángel Mullera Rodriguez v. Royal Spanish Athletics Federation 

(RFEA), Spanish Olympic Committee (COE) & Superior Sports Council (CSD), 

award of 1 August 2012, де CAS вирішив, що, беручи участь в Олімпійських 

іграх, федерації визнають арбітражне застереження, яке міститься в 

Олімпійській хартії [162, 163]. 

Арбітражне застереження, як правило, міститься в Статуті відповідної 

спортивної організації. Згідно зі ст. 57 Статуту ФІФА [58], ФІФА визнає 

незалежний Спортивний арбітражний суд із штаб-квартирою у Лозанні 

(Швейцарія), який розглядає спори між ФІФА, асоціаціями-членами, 

конфедераціями, лігами, клубами, гравцями, офіційними особами, 

посередниками. Звернення до CAS з апеляціями на остаточні рішення, 

прийняті органами правосуддя ФІФА, та рішення, прийняті конфедераціями, 

асоціаціями-членами або лігами, здійснюється протягом 21 дня з моменту 

повідомлення про відповідне рішення. Однак, як ми вже зазначали, хоча й 

ФІФА і визнав юрисдикцію CAS в цілому, проте визначив певні виключення. 

CAS не розглядає апеляції, що зумовлені: a) порушеннями Правил гри; b) 

дискваліфікацією тривалістю до чотирьох матчів або на період до трьох 

місяців (за винятком рішень, пов’язаних з допінгом); c) рішеннями, на які 

можна звертатися з апеляціями до незалежного, правомірного арбітражного 

суду, визнаного відповідно до правил асоціації або конфедерації. Відповідно, 

арбітражне застереження на дані випадки не поширюється.  

Варто звернути також увагу і на той факт, що визнання ФІФА 

юрисдикції CAS не означає автоматичне визнання її національними 

федераціями. Стаття 59 Статуту ФІФА визначає, що асоціації передбачають в 

своїх статутах або в регламентуючих документах положення про заборону 

звертатися до звичайних судів, якщо тільки в регламентуючих документах 

ФІФА або в обов’язкових для виконання правових положеннях не 

передбачено спеціально або не зумовлено звернення до звичайних судів. 

Замість звернення до звичайних судів, передбачене положення стосовно 
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арбітражу. З такими спорами звертаються до незалежного правомірного 

арбітражного суду, визнаного відповідно до правил асоціації або 

конфедерації, або до CAS.  

 Стаття 59 Статуту ФІФА (2016 року) не є сама по собі арбітражним 

застереженням, а тільки рекомендує національним федераціям встановити 

правило в їх статути, що забороняє звернення до звичайних судів і 

передбачає арбітраж. В той же час більшість спортивних організацій 

побудована за принципом «спортивної сім'ї», яка передбачає входження 

національних федерацій у міжнародні спортивні федерації. Відповідно, 

рішення міжнародної спортивної федерації є обов'язковими для її членів. 

Принципу «спортивної сім'ї» дотримуються як в рамках міжнародних 

федерацій з олімпійських видів спорту, визнаних МОК, так і в міжнародних 

федераціях, що не входять до складу олімпійського циклу. Так, відповідно до 

ст. 15 Статуту ФІФА [58] статут асоціацій - членів має бути узгоджений з 

принципами належного управління і, зокрема, щонайменше містити 

положення, що стосуються таких питань: f) всі відповідні зацікавлені 

сторони повинні дати згоду на визнання юрисдикції та повноважень CAS та 

надати пріоритет арбітражу як засобу розв’язання суперечок. Відповідно до 

ст. 3 Статуту ФФУ [164], ФФУ є Асоціацією-членом ФІФА та УЄФА і будує 

свої відносини з ними на підставах взаємної поваги, повного визнання їх 

компетенції та юрисдикції. Відповідно, ФФУ, а також її члени, офіційні 

особи, клуби, тренери, футболісти та інші суб’єкти футболу зобов’язані:  

1. дотримуватися: а) принципів взаємоповаги та чесної гри, бути 

лояльними, чесними, поважати суперників; б) правил гри, установлених 

IFAB; в) статутів, регламентних документів і рішень ФІФА та УЄФА; 

2. визнавати юрисдикцію Спортивного арбітражного суду у Лозанні 

(Швейцарія), як це визначено у відповідних положеннях Статутів ФІФА та 

УЄФА; 
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3. виносити будь-які спори національного масштабу, що виникають у 

результаті чи в зв'язку із застосуванням Статуту чи регламентних документів 

ФФУ, на розгляд в останню інстанцію в особі виключно тільки незалежного 

та неупередженого Спортивного арбітражного суду (м. Лозанна, Швейцарія), 

який вирішує спір, що виключає можливість звернення в будь-який суд 

загальної юрисдикції. Відповідальність за недотримання цієї вимоги 

передбачена Дисциплінарними правилами ФФУ. 

В зв’язку з цим, вважаємо доцільним зупинитися на резонансній справі 

українського футболіста-професіонала В.Я. Гудими проти ФК «Карпати» 

Львів, яка стосувалась трудового спору щодо виплати заборгованості по 

персональній надбавці. Згідно зі статтею 37 Дисциплінарних правил ФФУ та 

Регламентом Палати з вирішення спорів ФФУ, Палата з вирішення спорів 

ФФУ має виключну компетенцію щодо вирішення спорів між клубами та 

футболістами і тренерами, які стосуються питань працевлаштування і 

контрактних спорів, що виникають із трудових правовідносин, а також спорів 

між клубами з приводу виконання трансферних зобов’язань та виплат і 

обчислення компенсації за підготовку футболістів. У 2014 році ПВС ФФУ 

прийняла рішення у даній справі, яким частково задовольнила вимоги 

Гудими В.Я. та зобов’язала ФК «Карпати» Львів розрахуватися з 

футболістом.  

Відповідно до Дисциплінарних правил [165] Рішення ПВС ФФУ є 

обов’язковим для виконання та набуває чинності після сплину строку на його 

оскарження, якщо в самому рішенні не зазначено інше, проте сторони 

зберігають право на апеляційне оскарження рішень ПВС ФФУ до 

Спортивного арбітражного суду (CAS) у м. Лозанна, Швейцарія. Апеляція до 

CAS може бути подана зацікавленою стороною протягом 21дня з моменту 

отримання повного тексту рішення ПВС ФФУ. ФК «Карпати» Львів мав 

право на оскарження Рішення ПВС ФФУ в Спортивний арбітражний суд, але 

не скористався ним, а тому Рішення ПВС ФФУ набуло чинності. Через 
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деякий час ФК «Карпати» Львів неправомірно, на наш погляд, звернувся за 

захистом своїх прав до судів загальної юрисдикції. Оскільки ст. 29 

Дисциплінарних правил ФФУ містить арбітражне застереження, відповідно 

до якого для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що 

виникають між суб’єктами футболу в межах дії Статуту або регламентних 

документів ФФУ, юридичні особи, клуби, офіційні та посадові особи, 

тренери, футболісти повинні послідовно вичерпати усі внутрішні засоби 

правового захисту в межах норм статутних і регламентних документів, а 

також в Спортивному арбітражному суді як останній інстанції. У випадку 

подання позовних заяв до судів загальної юрисдикції для вирішення будь - 

яких спірних питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами футболу в 

межах дії Статуту або регламентних документів ФФУ, без попереднього 

вичерпання всіх внутрішніх засобів правового захисту в межах норм 

статутних і регламентних документів, а також в Спортивному арбітражному 

суді, Орган зобов’язує заявників відмовитися від позову шляхом подання 

відповідної заяви до суду загальної юрисдикції, наслідком чого повинно 

стати закриття провадження у справі судом загальної юрисдикції, та 

застосовує дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ. 

ФК «Карпати» Львів до звернення в суди загальної юрисдикції не 

вичерпав всіх засобів правового захисту (не звернувся з апеляцією в CAS), 

передбачених Дисциплінарними правилами ФФУ. Це підтвердив і CAS 24 

листопада 2017 року. Рішенням Спортивного арбітражного суду у справі 

CAS 2017/А/5133 LLC CPF Karpaty v/ Volodymyr Hudyma CAS звернув увагу, 

що той факт, що апелянт подав справу до цивільного суду в Україні в 2017 

році і отримав заочне рішення, не змінює висновку, що термін подання 

скарги на рішення ПВС ФФУ 2014 року до CAS сплинув давно відповідно до 

статті R49 Кодексу CAS і не може бути відновлений апеляцією в 2017 році.  

В контексті даного рішення варто звернути увагу на колізійнійсть норм 

ст. 29 Дисциплінарних правил ФФУ щодо арбітражної угоди. З одного боку 
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дана стаття визначає, що для вирішення будь-яких спірних питань і 

конфліктів, що виникають між суб’єктами футболу в межах дії Статуту або 

регламентних документів ФФУ юридичні особи, клуби, офіційні та посадові 

особи, тренери, футболісти повинні послідовно вичерпати усі внутрішні 

засоби правового захисту (під якими необхідно розуміти ПВС ФФУ, КДК 

ФФУ, АК ФФУ) в межах норм статутних і регламентних документів, а також 

в Спортивному арбітражному суді як останній інстанції. В той же час, 

згадана стаття визначає можливість звернення до суду загальної юрисдикції 

після вичерпання всіх внутрішніх засобів правового захисту в межах норм 

статутних і регламентних документів, а також в Спортивному арбітражному 

суді. Тобто виходить, що після звернення до CAS сторони можуть подати 

позов до суду загальної юрисдикції, що на наш погляд, є неприйнятним. 

Крім того, існує колізія між ч. 2 ст. 29 Дисциплінарних правил ФФУ і 

Статутом ФФУ, який встановлює, що суб’єкти футболу зобов’язані виносити 

будь-які спори національного масштабу, що виникають у результаті чи у 

зв'язку із застосуванням Статуту чи регламентних документів ФФУ, на 

розгляд в останню інстанцію в особі виключно тільки незалежного та 

неупередженого Спортивного арбітражного суду (м. Лозанна, Швейцарія), 

який вирішує спір, що виключає можливість звернення в будь-який суд 

загальної юрисдикції. В зв’язку з цим, вважаємо необхідним приведення 

норм Дисциплінарних правил ФФУ у відповідність зі Статутом. 

Білоруська федерація футболу (АБФФ) дещо інакше імплементувала 

норму ФІФА в своє законодавство. В статуті АБФФ зазначається, що після 

використання усіх засобів, передбачених статутом, справа має розглядатися 

незалежним та неупередженим арбітражем як останньою інстанцією [166]. 

Члени АБФФ не можуть звертатися в суди загальної юрисдикції при 

виникненні будь-яких спорів з Асоціацією, ФІФА та УЄФА, а також при 

виникненні подібних спорів з іншими футбольними асоціаціями, як з 
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міжнародними, так і з національними, футбольними клубами та іншими 

членами футбольної спільноти [167]. 

Аналіз судової практики CAS дозволяє прийти до висновку, що для 

того, щоб CAS мав юрисдикцію щодо прийняття рішення по справі, 

федерації повинні передбачити арбітражне застереження на користь CAS. 

Стаття 62.1 Статуту ФІФА 2009 року не надавала гравцю право подавати 

апеляцію до CAS щодо договірного спору, який було вирішено, в першу 

чергу, органом національної федерації. Стаття 63.1 Статуту ФІФА вимагала 

від національних федерацій передбачити арбітражне застереження та надати 

юрисдикцію «незалежному і належним чином сформованому арбітражному 

суду, який визнається за правилами Асоціації або Конфедерації або до CAS». 

Проте, за певних обставин загальні посилання на правила ФІФА є достатніми 

для юрисдикції CAS, наприклад, у антидопінгових справах, де є чіткі 

положення п. 5 та 6 статті 63 Статуту ФІФА [168]. 

У більш пізніх арбітражних рішеннях CAS відзначив, що не існує 

арбітражного застереження, яке зобов'язує національну футбольну асоціацію, 

яка не оприлюднила оспорюване рішення, а також не була стороною у 

провадженні, що призвело до оскарження рішення, і ніякі положення, що 

містяться в чинних правилах, не свідчить про те, що національна футбольна 

асоціація прийняла (або якось передбачила) юрисдикцію CAS за допінгові 

спори стосовно гравців, санкціонованих антидопінговими дисциплінарними 

органами. Загальне посилання в статутах національних футбольних асоціацій 

на антидопінгові правила не є достатнім для прийняття національною 

футбольною асоціацією юрисдикції CAS: таке посилання дійсно має на меті 

зв'язати гравців з дотриманням положень антидопінгового кодексу, але не 

може створити обов'язок національній футбольній асоціації підкорятися 

арбітражу стосовно спорів, стороною яких вона не є [169]. 

Зважаючи на вищевикладене, арбітражна угода в спортивному 

арбітражі – це угода сторін про передачу спору, який виник чи може 
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виникнути між ними в майбутньому, на розгляд до Спортивного 

арбітражного суду, що має наслідком виключення юрисдикції державних 

судів.  

 

2.3.2. Істотні та факультативні умови арбітражної угоди 

 

Арбітражна угода складається з певних умов, які мають різне значення 

та пов'язані з різними етапами арбітражного розгляду. Зокрема, деякі умови 

настільки важливі, що без них не існує арбітражна угода взагалі. В 

юридичній літературі традиційно умови договору поділяють на істотні, 

звичайні і випадкові. Проте, даний поділ є досить дискусійним питанням, 

оскільки різні вчені відносять визначені умови як до однієї, так і до іншої 

групи.  

На думку В.Анурова, «мінімальне» арбітражне застереження може 

мати такий зміст: «спори, що виникають із цього договору, вирішуються 

шляхом арбітражу» [170, с. 52].  

На думку О.С. Кучіна, єдиною істотною умовою третейської угоди є її 

предмет, виражений у вказівці повної назви конкретного третейського суду і 

ідентифікації спорів (всі або якісь певні), які сторони зобов'язуються 

передати на розгляд третейського суду [171, с. 144-145]. 

Г.А. Цірат, з якою загалом погоджуються Т.Г. Захарченко, Л.Ф. 

Винокурова та О.Т. Волощук [172, с. 133-134], до істотних умов арбітражної 

угоди відносить: 1) виведення певних спорів з-під юрисдикції державних 

судів та домовленість про передачу цих спорів на вирішення третейського 

суду; 2) визначення кола правовідносин, спір із яких передається на 

вирішення арбітражу; 3) вид арбітражу: арбітраж ad hoc чи постійно діючий 

арбітражний орган, компетентний розглядати спір. Якщо це буде постійно 

діючий арбітражний орган, то треба чітко вказати його назву [173, с. 20-21]. 

Такої ж позиції дотримується А.Г. Котельников, зазначаючи, що предмет 
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арбітражної угоди має складну структуру і містить у собі: загальне 

зобов'язання сторін передати на вирішення арбітражу певні спори; вказівку 

на певний арбітраж — ad hoc або постійно діючу арбітражну установу; 

визначення конкретних правовідносин, у зв'язку з якими можуть виникнути 

спори [174, с. 15]. 

Іншої позиції щодо змісту арбітражної угоди займає М.О. Рожкова. 

Істотними умовами арбітражної угоди, на її думку, є: 1) конкретний 

арбітраж, якому будуть передані на розгляд комерційні спори, які виникли чи 

тільки виникнуть у майбутньому; 2) формулювання обсягу арбітражної 

угоди; 3) право, яке застосовується до суті спору [175, с. 166-169]. 

М.О. Алексєєв [176, с. 30] та С.В. Ніколюкін [177, с. 30] вважають, що 

до істотних умов арбітражної угоди належать: 1) арбітражний порядок 

розгляду спорів; 2) конкретний арбітражний орган, компетентний розглядати 

спір; 3) коло спорів, яке підлягає розгляду в арбітражі; 4) застосовне право. 

У додатку ІІ Кодексу САS передбачено стандартні статті для тих, хто 

бажає включити посилання на арбітраж. Так, арбітражне застереження, що 

має бути включене до Контракту може виглядати таким чином: «Будь-який 

спір, що виникає або пов’язаний з цим контрактом, буде винесено виключно 

на розгляд Спортивного арбітражного суду в Лозанні, Швейцарія, та 

остаточно вирішено у відповідності до Кодексу спортивного арбітражу». У 

разі укладення арбітражної угоди після виникнення спору, спочатку йде 

стислий опис спору, а вже потім зазначається, що спір буде винесено 

виключно на розгляд Спортивного арбітражного суду в Лозанні, Швейцарія, 

та остаточно вирішено у відповідності до Кодексу спортивного арбітражу. 

Крім того, як вже зазначалось, арбітражне застереження може бути включене 

до статуту спортивної федерації, асоціації або іншого спортивного органу та 

виражатись таким чином: «Будь-яке рішення, прийняте … [назва  

дисциплінарного трибуналу або аналогічного суду спортивної федерації] 

може бути оскаржено виключно шляхом апеляції до Спортивного 
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арбітражного суду в Лозанні, Швейцарія, який вирішить спір остаточно у 

відповідності до Кодексу спортивного арбітражу. Строк на подання апеляції 

складає двадцять один день з моменту отримання оскаржуваного рішення».  

До того ж, у одному із своїх рішень CAS звернув увагу на те, що для 

того, щоб арбітражне застереження чи арбітражна угода були дійсними, вони 

повинні чітко визначити згоду сторін на арбітраж, обсяг та межу цієї згоди. 

Далі застереження має охоплювати предмет, щодо якого сторони мають 

намір звернутись в арбітраж, і має міститись визначений метод вирішення 

спорів, а також виняткові (ексклюзивні) права. У цьому рішенні суд також 

звернув увагу, що стандартне арбітражне застереження змінилося у Кодексі 

BAT у 2010 році (вступило в силу в 2011 р.). Якщо раніше передбачалась 

можливість оскарження рішень в CAS, то стандартне положення 2011 року 

визначає BAT як останню інстанцію та виключає юрисдикцію CAS [178]. 

Аналіз даних положень дозволяє прийти до висновку, що істотними 

умовами арбітражної угоди в спортивній сфері є: 1) обсяг арбітражної угоди 

(коло спорів, що підлягають розгляду в арбітражі); 2) конкретний арбітраж, 

якому будуть передані на розгляд спори, які виникли чи тільки виникнуть у 

майбутньому. 

Сторони можуть визначити й інші умови, які теж можуть стати 

істотними, якщо за заявою хоча б однієї із сторін арбітражної угоди щодо 

них має бути досягнуто згоди.  

Арбітражна угода, окрім істотних умов, може включати необов’язкові 

елементи, без яких така домовленість є дійсною. Однак їх наявність значно 

полегшує та сприяє розгляду спору арбітражем. Узгодження сторонами 

додаткових умов арбітражного застереження залежить від специфіки та 

тривалості їхніх відносин.  

М.О. Рожкова до звичайних умов арбітражної угоди зараховує умови, 

які рекомендовані сторонам типовими арбітражними застереженнями, а саме: 

1) кількість арбітрів; 2) місце арбітражу; 3) мова арбітражу. Науковець 
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зазначає, що окрім істотних і звичайних умов арбітражної угоди, сторони 

можуть також передбачити випадкові умови, наприклад, такі як: 1) питання 

щодо кваліфікації та професії арбітрів; 2) неможливість оскарження 

арбітражного рішення; 3) підвищену конфіденційність арбітражу [175, с. 166-

169]. 

М.О. Алексєєв [176, с. 30] та С.В. Ніколюкін [177, с. 30] крім 

традиційних звичайних умов (місця, кількості арбітрів, умову про вибір 

мови) також виділяють процедуру арбітражного розгляду та вказівку на 

допустимість чи недопустимість оскарження арбітражного рішення. 

Г.А. Цірат [173, с. 20-21] та О.Т. Волощук [172, с.133-134] до 

звичайних (додаткових) умов арбітражної угоди відносять: 1) кількість 

арбітрів, які розглядатимуть спір; 2) визначення процедури призначення та 

обрання арбітрів, що особливо актуально при арбітражі ad hoc; 3) визначення 

місця проведення арбітражу та мови, якою спір має розглядатися; 4) 

матеріальне право певної держави, яке повинно застосовуватися для 

визначення прав і обов’язків сторін спірних правовідносин.  

Перелік факультативних умов aрбітражної угоди не є вичерпним, тому 

далі ми детальніше розглянемо лише деякі з таких умов. 

У той час, як Типовий закон Юнсітрал дозволяє сторонам вільно 

домовитися про місце арбітражу, а в разі відсутності такої домовленості 

місце арбітражу визначається арбітражним судом з урахуванням обставин 

справи, включаючи фактор зручності для сторін, в спортивному арбітражі діє 

імперативна норма, яка передбачає, що місцем арбітражу є м. Лозанна, 

Швейцарія. Свобода сторін, обмежується вибором передати свій спір на 

розгляд в CAS. Проте, якщо цього вимагають обставини, то після 

погодження з усіма сторонами, голова Колегії може ухвалити рішення щодо 

проведення слухання справи в іншому місці та видати відповідні вказівки 

стосовно такого слухання. Таким чином, той факт, що стаття R28 Кодексу 

CAS встановлює Лозанну як місце арбітражу, жодним чином не зобов'язує 
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Колегію провести слухання в Лозанні. У даному контексті варто згадати 

рішення апеляційного суду Нового Південного Уельсу у справі Анжели Рагуз 

проти Ребекки Салліван та Федерації дзюдо Австралії. Федерація дзюдо 

Австралії висунула Анжелу Рагуз представником Австралії на Олімпійських 

іграх 2000 року в категорії жінок, що не досягли 52 кг. Арбітражне 

застереження CAS було обумовлено безпосередньо у заявці на Олімпійські 

ігри в Сіднеї. Інший кандидат Ребекка Салліван, заперечила це призначення. 

Останньою інстанцією за угодою був CAS. Проводячи слухання в Сіднеї, 

Колегія CAS підтвердила аргумент пані Салліван, що Федерація Дзюдо не 

дотрималася правильних критеріїв призначення. Колегія дійшла висновку, 

що якби були дотримані правильні критерії, була б обрана пані Салліван, і 

наказала Федерації Дзюдо замінити пані Рагуз на пані Салліван. Пані Рагуз 

звернулась з апеляцією до суду Нового Південного Уельсу з питань права. 

Питання про місце арбітражу виникло в контексті питання про те, чи 

австралійські суди мали юрисдикцію на розгляд апеляції в даній категорії 

справ. Розділ 40 Закону «Про комерційну арбітражну угоду» 1984 року 

передбачає, що якщо існує угода про виключення, яка перешкоджає поданню 

апеляцій до суду, і відповідна арбітражна угода не є «внутрішньою 

арбітражною угодою», суди не мають юрисдикції надавати дозвіл на 

звернення. Арбітражна угода виключає апеляцію, тому питання, яке має бути 

вирішено, полягає в тому, чи арбітражна угода є внутрішньою угодою чи 

міжнародною угодою. Законодавче визначення «внутрішньої арбітражної 

угоди» виключає арбітражні угоди, які прямо чи неявно передбачають 

арбітраж у іншій країні, крім Австралії, навіть якщо сторонами угоди є 

австралійські громадяни. Відповідачі, які виступають проти юрисдикції 

державного суду, заявили, що така угода не була внутрішньою, оскільки 

відповідно до Статуту та правил CAS місце арбітражу CAS була Лозанна, 

Швейцарія. Позивач стверджував, що нормативне посилання на «арбітраж у 

іншій країні, крім Австралії» перейшов до передбаченого місця слухань, яке 
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у цій справі був Сідней. Тому існувала внутрішня арбітражна угода. Суд 

дійшов висновку, що де б не відбувалось слухання справи CAS, їх юридичне 

місце завжди Лозанна, Швейцарія. Це випливає з положення Кодексу CAS, 

яке включене до всіх арбітражних угод. Фіксоване місцезнаходження 

дозволяє застосовувати єдиний процесуальний закон і гарантує, що всі 

сторони, що використовують CAS, одержують однаковий процедурний 

режим [179].  

У 1996 році були створені два постійних децентралізованих центри, 

перший в Сіднеї в Австралії, а другий в Денвері, Сполучених Штатах 

Америки. У грудні 1999 року офіс з Денвера був переведений в Нью-Йорк. Ці 

офіси підпорядковані центральному офісу в Лозанні, проте уповноважені на 

ведення процедур на рівні з центральним офісом, мають власні канцелярії. 

Створення їх спростило доступ до CAS фізичних та юридичних осіб, 

зареєстрованих в Океанії та Північній Америці. 

У 2012-2013 роках підписано угоди про співпрацю з містами Шанхай, 

Абу-Дабі, Куала-Лумпур і Каїром для створення альтернативних центрів, які 

будуть розглядати справи і сприяти спортивному арбітражу в Східній Азії і 

на Близькому Сході, в регіонах, де популярність професійного спорту і 

арбітражу постійно зростає. 

Отже, під час розгляду справи у CAS фактичне та юридичне місце 

може не співпадати, але де б не відбувалось слухання справи CAS, їх 

юридичне місце завжди Лозанна, Швейцарія. 

Серед факультативних умов слід відмітити таку умову як кількість 

арбітрів. Арбітражна угода повинна передбачати вирішення спору непарною 

кількістю арбітрів. Так, сторони в спортивному арбітражі можуть визначити, 

що справа розглядатиметься у складі 1 або 3 арбітрів. Арбітражний розгляд, 

який здійснюється одноособовим арбітром, ймовірно, буде значно дешевшим 

та швидшим, ніж той, де у складі буде три арбітра, однак, в останньому 
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випадку вірогідність прийняття зваженого та об’єктивного рішення істотно 

підвищується.  

Варто також згадати, що система CAS передбачає обов'язковий список 

арбітрів, відповідно до якого сторони зобов'язані обрати арбітра (арбітрів) з 

приблизно 392 арбітрів списку CAS і не можуть призначити арбітра, якого не 

має в даному списку. Крім загального списку арбітрів CAS, є спеціальний для 

вирішення спорів на Олімпійських іграх і деяких інших міжнародних 

спортивних змаганнях. Такий список складається до початку ігр та включає в 

себе від 9 до 12 арбітрів. Крім того, на веб-сайті CAS розміщений список 

арбітрів, які спеціалізуються у футболі. Якщо це футбольний спір, то сторони 

можуть (але не зобов'язані) обрати арбітра, який спеціалізується на футболі. 

Це підтвердив і SFT. У своєму рішенні SFT зазначив, що спеціалізовані 

знання конкретного виду спорту не є необхідними, так як спори, які 

надходять до CAS, більш-менш однакові у всіх видах спорту [111]. 

Обов'язковий список арбітрів підняв ряд питань, що стосуються 

надмірного обмеження сторін при призначенні арбітрів за своїм вибором, а 

також рівність сторін [180, с.339]. Філіп Кавальєрос зазначає, що закритий 

список впливає на: ризик повторних зустрічей; ризик конфлікту інтересів 

серед арбітрів, адвокатів тощо [181, с.245] та ускладнює виявлення та 

доведення будь-якого фактичного або очевидного упередження, оскільки 

СAS не повідомляє про всі рішення, тому незрозуміло, чи конкретний арбітр 

постійно приймав рішення на користь однієї сторони. На противагу цьому, 

SFT зазначив, що система обов'язкового списку арбітрів не є несумісною з 

принципом рівності, якщо список містить достатню кількість арбітрів і 

обмеження щодо вибору арбітрів є єдиними для всіх сторін [182].  

Попри критику на адресу обов’язкового списку арбітрів слід зазначити, 

що, переваги (швидкість і ефективність вирішення спорів арбітрами, які 

спеціалізуються на даній категорії справ) переважають недоліки. Крім того, 

SFT також відзначив, що такий список задовольняє «конституційні вимоги 
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незалежності та неупередженості» [183]. В той же час, ми не є противниками 

відкритого списку арбітрів, адже навіть якщо арбітр не має відповідних знань 

або досвіду у спорті, завжди існує можливість заслухати думку експерта, 

якщо це необхідно. Крім того, ймовірно, що сторони будуть обирати арбітра 

зі спортивним досвідом або, принаймні, людину, яка має відповідний досвід 

для вирішення їх спору. Запровадивши відкритий список, CAS буде 

відповідати багатьом іншим міжнародним арбітражним інституціям, які 

ніколи не мали закритого списку. 

Наступною факультативною умовою є застосовне право (applicable 

law). Фактично узгодження сторонами застосовного права в тексті 

арбітражної угоди не є обов’язковим – в разі відсутності вказівки сторін 

третейський суд застосовує право, визначене кодексом CAS. Згідно зі ст. R45 

даного Кодексу [110] Колегія повинна розглянути спір у відповідності до 

норм законодавства, обраного сторонами або, за відсутності такого вибору, у 

відповідності до швейцарського законодавства. Сторони можуть 

уповноважити Колегію ухвалювати рішення по совісті та справедливості. 

Проте, слід зазначити, що використання останнього варіанту потребує певної 

міри обережності від сторін, оскільки відносна розпливчастість та 

невизначеність цих принципів може суттєво ускладнити арбітражний розгляд 

і негативно вплинути на арбітражне рішення. Щодо апеляційної процедури, 

то Колегія повинна розглянути спір у відповідності до застосовуваних 

регламентних норм, та додатково до норм законодавства, обраного 

сторонами або, за відсутності такого вибору, у відповідності до 

законодавства країни, у якій знаходиться федерація, асоціація або 

спортивний орган, який виніс оскаржуване рішення, або відповідно до норм 

законодавства, яке Колегія вважає підходящим. Тобто, в апеляційній 

процедурі сторони можуть в арбітражній угоді визначити лише додаткове 

застосовне право. 
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Деякі науковці також відносять до факультативних умов aрбітражної 

угоди визначення мови aрбітражного провадження. Обрання мови в 

спортивному арбітражі теж має свої особливості. Французька та англійська є 

робочими мовами CAS. Обрання робочої мови означає, що дана мова буде 

використовуватися протягом всього розгляду: всі офіційні документи, 

відповідь на звернення, листування з секретаріатом CAS, проведення слухань 

і, нарешті, текст рішення буде мовою, обраною на початку процедури. 

Сторони можуть клопотати про обрання іншої, ніж французька або 

англійська мови, за умови погодження з Колегією та Канцелярією CAS. 

Однією з проблем, які можуть виникнути є визначення в aрбітражній угоді 

декількох мов aрбітражного провадження. В даній ситуації можуть з’явитися 

труднощі щодо пошуку арбітрів, кваліфікованих здійснювати aрбітражний 

розгляд кількома мовами, а також необхідність письмового і усного 

перекладу, що, як правило, збільшує витрати і затягує aрбітражний розгляд.  

Зважаючи на вищевикладене, істотними умовами арбітражної умови є: 

1) обсяг арбітражної угоди (коло спорів, яке підлягає розгляду в арбітражі); 

2) конкретний арбітраж, якому будуть передані на розгляд спори, які виникли 

чи тільки виникнуть у майбутньому. До факультативних слід віднести: 1) 

кількість арбітрів; 2) застосовне право; 3) мова провадження тощо. 

 

 

2.3.3. Укладення арбітражної угоди 

 

Арбітражна угода повинна відповідати певним вимогам, у тому числі 

щодо її укладення, що впливають на її дійсність. Нью-Йоркська конвенція 

[98] вперше закріпила обов’язкову письмову форму арбітражної угоди. П. 2 

ст. ІІ Конвенції визначає, що арбітражна угода (чи то арбітражне 

застереження, чи то окрема арбітражна угода) вважається укладеною в 
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письмовій формі, якщо вона укладена шляхом підпису сторонами даної 

угоди або шляхом обміну листами чи телеграмами.  

Ч. 2. ст. 7 Типового Закону Юнсітрал [151] також обмежується 

письмовою формою арбітражної угоди, проте значно розширює способи 

такого укладення. Зокрема, додано такі способи: обмін повідомленнями по 

телетайпу або з використанням інших засобів зв’язку; обмін позовною 

заявою і відзивом на позов; посилання в договорі на документ, який містить 

арбітражну угоду. 

Відповідно до ч. 1 статті 178 Закону «Про міжнародне приватне право» 

Швейцарії [136], арбітражна угода з точки зору форми є дійсною, якщо вона 

укладена в письмовій формі шляхом складання одного документа, або обміну 

телеграмами, телексами або факсимільними повідомленнями, або за 

допомогою будь-якого іншого засобу зв'язку, що дозволяє як доказ наявності 

угоди пред'явити його текст.  

В зв’язку з тим, що арбітражне застереження в сфері спорту зазвичай 

міститься в статуті спортивних організацій, виникає питання, чи відповідає 

арбітражна угода вимогам форми, якщо вона не міститься в основному 

договорі. Практика Федерального Верховного суду Швейцарії свідчить, що 

існує велика кількість рішень, в яких таке відсилання на арбітражну угоду 

було визнано дійсним. Наприклад, у рішенні Arbitration CAS 2009/A/1881 E. 

v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & Al-Ahly Sporting 

Club, partial award on lis pendens and jurisdiction of 7 October 2009 [184] 

вказується, що підписавши контракт, гравець зобов'язаний поважати Статут 

ФІФА та Правила ФІФА. Гравець чітко і беззастережно визнає, що він 

ознайомився з документами, що містять правила, які встановлюють 

компетенцію Палати з вирішення спорів ФІФА та CAS. Тобто арбітражне 

застереження може не прямо передбачатися в документі, а через посилання 

на арбітражний пункт [184,185]. Деякі науковці підкреслюють, що якщо 
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немає заперечень проти такої «пропозиції про арбітраж», то це мовчазна 

арбітражна угода на користь CAS [186].  

В той же час, спортсмен може й не знати, що арбітражне застереження 

існує, особливо коли застереження міститься в довгому списку актів. В якості 

практичного прикладу можна навести справу Робертса [187]. Спортсмен 

посилався на те, що йому не було відомо про наявність арбітражної угоди, 

але арбітражна угода була визнана дійсною, так як відповідала вимогам 

наявності волевиявлення сторін.  

Спортсмени також часто приєднуються до арбітражних угод, у тому 

числі, через підписання заявок на участь у змаганнях («Entry form», 

підписується спортсменом для прийняття участі в Олімпійських іграх). У 

тексті заявок, серед іншого, містяться і положення, що підтверджують згоду 

спортсменів на врегулювання спорів у певному третейському суді відповідно 

до процедури, встановленої в регламенті такого суду. Підписання 

спортсменом такої заявки є умовою його участі в змаганнях, а тому обмежує 

його право на звернення до інших, крім третейського суду, органів для 

вирішення спортивного спору, що може виникнути в майбутньому. В зв’язку 

з цим, в літературі говорять про монополію спортивних організацій у сфері 

управління спортом [188]. Спортсмен, який бажає взяти участь в змаганнях 

не матиме ніякого вибору, окрім як прийняти арбітражний пункт, що 

міститься в статуті або правилах спортивних органів, що будь-який спір, 

пов'язаний з цим договором, буде поданий виключно до Спортивного 

арбітражного суду. Це викликає питання щодо того, чи така згода дійсно 

правомірно дана, коли єдиною альтернативою спортсмена є відмова 

підписати форму заявки і, отже, усунення від відповідних спортивних 

змагань. Практика свідчить, що спортсмени змушені підкорятися вимогам 

спортивних організацій (федерацій), подобається це їм чи ні. У одному із 

своїх рішень SFT зазначив, що вступні форми (Entry form) кожного разу 

пов'язані з конкретними змаганнями і, таким чином, не поширюються на 
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будь-які спори, які можуть виникнути загалом. Спортсмен не повинен 

очікувати, що, підписавши заявку з метою участі в конкретних змаганнях, він 

автоматично підпадає під юрисдикцію арбітражного суду, як правило, і без 

будь - якого зв'язку з конкретною спортивною подією [189]. Таким чином, 

SFT обмежив вплив цих вхідних форм конкретною подією [190, с.45]. Крім 

того, у рішенні № 4A_358/2009 від 06 листопада 2009 року SFT встановив, 

що «заявка для гравця» не є дійсною арбітражною угодою, оскільки вона 

обмежувалася конкретною конкуренцією і не поширювалася на допінг-

контроль, який призвів до оскарження рішення, але залишив відкритим 

питання, чи є такі вступні форми чинними арбітражними угодами загалом 

[189].  

Питанння згоди на укладення арбітражної угоди неодноразово було 

предметом дискусій як серед науковців, так і серед практиків. Так, більшість 

науковців звертають увагу, що згода повинна бути надана вільно, без 

примусу або обману. Тому доцільно, що згода сторін визначає компетенцію 

міжнародного арбітражного суду, а також визначає її ступінь. 

Принцип добровільності звернення в арбітраж був предметом розгляду 

Федерального Верховного суду Швейцарії, який виправдав «примусове» 

використання арбітражу в спорті, оскільки, хоча й існуюча практика є 

обмеженням принципу добровільності, такий арбітраж служить інтересам 

обох сторін [191]. SFT послідовно дотримується тієї позиції, що потреба у 

швидкій і єдиній системі вирішення спорів в міжнародному спорті переважає 

над правом спортсмена, щоб його спір був вирішений звичайними судами. 

Арбітражне застереження не є відмовою від права, а скоріше Компроміс. 

Спеціалізовані арбітражі надають достатні гарантії незалежності та 

неупередженості [192; 193, с. 65–69]. 

Арбітражна угода, укладена в певний спосіб, може бути визнана 

дійсною в одній державі, і недійсною – в іншій юрисдикції, що слід 

враховувати вже на стадії укладення арбітражної угоди.  
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Так, Tribunal de Grande Instance de Paris постановив, що так як право 

будь-якої людини на звернення до державних судів є питанням публічного 

порядку, спортсмен не повинен бути позбавлений цього через правила 

спортивних органів. Іншими словами, система вирішення спорів, 

передбачена в спорті, не може виключити «право на доступ до суду». Такі 

положення є недійсними відповідно до французького права [194]. 

Такий підхід не є ізольованим і також переважав, наприклад, в 

Португалії [195] та Німеччині. Яскравим прикладом є справа Пехштайн 

[196].  

Зважаючи на вищевикладене, до особливостей укладення арбітражної 

угоди в сфері спорту слід віднести: 1) арбітражна угода повинна бути відома 

та прийнята сторонами, зокрема спортсменом; 2) угода має передбачати 

умову, що спір повинен вирішуватися в арбітражі. Проте, арбітражна угода, 

може зобов'язати сторін використовувати інші механізми вирішення спору, 

такі як посередництво (медіацію) або інші альтернативні процедури, до 

звернення в арбітраж; 3) арбітражна угода виключає юрисдикцію державного 

суду в обмін на можливість вирішити спір через арбітраж; 4) арбітражна 

угода не повинна суперечити будь-якому публічному порядку. 

 

2.4. Право, що застосовується до суті спору в CAS 

 

Законодавство багатьох держав, а також ряд міжнародних документів 

дозволяють сторонам самостійно обирати застосовне право шляхом 

укладення угоди про застосовне право або закріплення відповідного 

положення в арбітражній угоді. Таким правом може бути як право кожної зі 

сторін, так і право третьої нейтральної країни. В літературі зазначається, що 

одночасне застосування права різних держав до договору вкрай небажане, 

оскільки можливим є виникнення протиріч через розбіжності у національних 

нормах права, що може привести до недійсності угоди про вибір права. Іноді 
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застереження про застосовне право підпорядковує договір не законам 

конкретної держави, а «праву справедливості» (ех aequo et bono) або 

загальним принципам права, lex mercatoriа, міжнародним торговельним 

звичаям тощо. Проте, свобода сторін обирати право, що підлягає 

застосуванню до суті спору, не є абсолютною. Вона повинна бути сумісною з 

публічним порядком. Вибір права сторонами не може бути прийнятий, якщо 

він явно порушує публічний порядок. 

Ст. R.45 Кодексу CAS також надає можливість сторонам самостійно 

обрати застосовне право. Так, вибір права у спортивних відносинах не 

обмежується вибором права певної держави, а це означає, що сторони вільні 

обирати при врегулюванні своїх відносин і недержавні правила, такі як 

загальні принципи права або Lex Sportivа (які включають правила різних 

спортивних організацій, прецеденти CAS) тощо.  

В той же час, право, яке буде застосовуватись у арбітражному 

провадженні, може бути передбачене і в установчих документах спортивних 

організацій. Наприклад, в установчих документах Федерації Ігор 

Співдружності (CGF) встановлено, що будь-який спір, який виникає або у 

зв'язку з тлумаченням документів CGF, виключно вирішується через 

посередництво (медіацію) або арбітраж Спортивним арбітражним судом 

відповідно до Кодексу CAS. Всі посередницькі та арбітражні процеси будуть 

здійснюватись відповідно до англійського законодавства [197]. Статутом 

ФІФА передбачено, що CAS головним чином застосовує різноманітні 

регламентуючі документи ФІФА та додатково швейцарське законодавство.  

У спортивних спорах сторони також можуть уповноважити CAS 

ухвалювати рішення по совісті та справедливості (ст. R.45 Кодексу CAS). 

Схожа стаття міститься і в Законі «Про міжнародне приватне право» 

Швейцарії. Рішення ex aequo et bono означає, що арбітражний суд не 

застосовує загальне абстрактне правове положення, а створює індивідуальне, 

правило конкретного випадку, яке він вважає справедливим і доречним для 
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розглянутої справи. Навіть якщо арбітражний суд вирішить ex aequo et bono, 

він, як правило, не може відхилятись від формулювань договору; однак він 

може ігнорувати застереження про жорстоке покарання і зменшити його до 

прийнятного рівня, а також наділений повноваженням замовляти адаптацію 

контракту [198]. Варто звернути увагу на рішення у справі Arbitration CAS 

2015/A/4346 Gaziantepspor Kulübü Derneği v. Darvydas Sernas, award of 5 July 

2016. Сторони погоджуються, що ця справа регулюється насамперед 

положеннями ФІФА та додатково швейцарським законодавством. Крім того, 

апелянт вимагає, щоб Колегія вирішувала ex aequo et bono з огляду на 

специфіку спору. Колегія відхиляє дане клопотання апелянта, оскільки це 

правило встановлене ст. R45 Кодексу CAS тільки стосовно звичайної 

арбітражної процедури і не застосовується до апеляційної. Колегія зазначає, 

що у будь-якому випадку відповідно до ст. R.45 Кодексу CAS, для того, щоб 

вирішувати ex aequo et bono, необхідна згода обох сторін [199]. З цього 

рішення випливає, що можливість вирішення ex aequo et bono передбачено 

тільки в звичайній арбітражній процедурі і для цього необхідна згода обох 

сторін. Проте, з цим важко погодитись, оскільки застосування ex aequo et 

bono можливе і в апеляційній процедурі, хоча прямо і не вказано в нормі R.58 

Кодексу CAS. В даній статті зазначено, що Колегія повинна розглянути спір 

у відповідності до застосовуваних регламентних норм та додатково до норм 

законодавства, обраного сторонами. А це означає, що сторони можуть обрати 

додатковим застосовним правом принцип ex aequo et bono. 

В контексті застосування принципу ex aequo et bono для апеляційної 

процедури варто звернути увагу на ще один момент. Ст. R.58 Кодексу CAS 

[110] зазначає, що за відсутності вибору права, Колегія може розглянути спір 

відповідно до норм законодавства, яке Колегія вважає підходящим. Це 

вказує, скоріш за все, на тісний зв'язок зі спором, а не на застосування 

принципу справедливості.  
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На основі вищевикладеного вважаємо, що даний принцип може 

застосовуватись як в звичайній, так і у апеляційній процедурі, при наявності 

домовленості сторін або шляхом включення такого положення в правила 

спортивних організацій, як це зробив BAT. Як приклад, у справі Arbitration 

CAS 2014/A/3524 BC VEF Riga v. Kaspars Berzins & Bill A. Duffy International 

Inc., dba BDA Sports Management, award of 6 October 2014 CAS зазначив, що 

сторони у договорі (пункт 9.2), що стосується права, яке застосовується до 

суті справи, домовились, що арбітр та CAS при апеляції вирішують спір ex 

aequo et bono. Крім того, у статті 15.1 Правил BAT зазначається: «Якщо 

сторони не домовились про інше, арбітр вирішить спір ex aequo et bono, 

застосовуючи загальні міркування справедливості без посилання на будь-яке 

конкретне національне або міжнародне право». У світлі того факту, що закон, 

застосовний до суті справи, не оскаржується жодною із сторін і це також 

чітко підтверджується вищезазначеними положеннями, Колегія вирішила цю 

справу, застосовуючи принцип ex aequo et bono [198]. У рішенні Arbitration 

CAS 2013/A/3126 Xinjiang Guanghui Basketball Club Ltd. v. C., award of 20 

December 2013, CAS зазначив, що сторони спочатку у договорі, а потім і на 

слуханні підтвердили, що справа повинна бути вирішена ex aequo et bono. 

Зважаючи на те, що місце цього міжнародного арбітражу знаходиться в 

Швейцарії, lex arbitri є швейцарським законодавством, застосовується 12-а 

глава Закону «Про Міжнародне приватне право» Швейцарії. Відповідно до 

статті 187 Закону сторони можуть уповноважити арбітражний суд 

вирішувати ex aequo et bono. З огляду на це, даний спір вирішений по совісті 

та справедливості (ex аequo et bono) [200].  

Однією із найдискусійніших проблем, які виникають при укладенні 

угоди про застосовне право є її форма. Закон України «Про міжнародне 

приватне право» [18] визначає, що вибір права має бути явно вираженим або 

прямо випливати з дій сторін правочину, умов правочину чи обставин 

справи, які розглядаються в їх сукупності, якщо інше не передбачено 
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законом. Аналогічною є стаття 116 Закону «Про Міжнародне приватне 

право» Швейцарії [136], відповідно до якої вибір права має бути явно 

вираженим або прямо випливати з договору або обставин справи.  

У юридичній літературі за формою угоди про вибір права поділяються 

на: 1) угоди у яких вибір права явно виражений; 2) непрямі угоди про вибір 

права, тобто такі, що не містять формулювань, які вказували б на їх 

домовленість підпорядкувати договір праву, однак з умов договору або 

сукупності обставин справи можна зробити висновок про те, що сторони 

бажали б застосування певного права; 3) «гіпотетичні угоди» про вибір 

права. Про їх наявність говорять тоді, коли сторони не здійснили вибору 

права, проте суддя встановлює, «яке право обрали б сторони, якби їх увага 

була звернена на цей момент у договорі» [201, с. 455–457]. І.А.
 
 Діковська 

[202, ст.134] та С.М. Задорожна [203, с. 131] угоди про вибір права поділяють 

на явні, у яких вибір права явно виражений, та неявні, що постають з умов 

договору або сукупності обставин справи, за якими можна зробити висновок 

про те, що сторони бажали б застосування певного права. С.М. Задорожна у 

свою чергу прямий вибір права поділяє на категоричний та конклюдентний, у 

тому числі мовчазний. Непрямий вибір автор називає конкуренцією 

колізійних прив’язок [203, с. 56]. 

Про явну вираженість волі сторін щодо вибору права свідчать 

положення договору або іншого документа, до якого може відсилати договір, 

які характеризуються тим, що прямо вказують на право певної держави, 

спортивних організацій, загальних принципів права тощо, як застосовне 

право до договору в цілому або окремої його частини. Так, у справі 

Arbitration CAS 2010/O/2132 Shakhtar Donetsk v. Ilson Pereira Dias Junior, 

award of 28 September 2011. в пункті 1.2 Угоди сторони передбачили, що цей 

Договір є спеціальною формою трудового договору і регулюється 

законодавством України, у тій мірі, в якій він відповідає законодавству 

України, підпадає під дію правил ФІФА щодо статусу та трансферу гравців 
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(видання 2005) та швейцарського законодавства. Заявник в цьому відношенні 

вважає, що відповідно до пункту 1.2 Угоди законодавством, що 

застосовується до спірного питання, є українське законодавство в тій мірі, в 

якій воно доречне, відповідні правила ФІФА та швейцарське законодавство. 

Відповідач вважає, що, незважаючи на формулювання пункту 1.2 Угоди, 

законодавством, що застосовується до даного спору, є правила ФІФА, а 

також швейцарське законодавство, враховуючи міжнародний аспект спору - 

судова практика CAS і ФІФА так проголосила і в інших подібних випадках. 

У світлі вищезазначеного Колегія вирішила даний спір відповідно до Правил 

ФІФА та швейцарського законодавства, оскільки Позивач прямо зауважив, 

що для питань, пов'язаних із цим спором, такі норми не є несумісними з 

українським законодавством (зміст якого, до речі, не було доведено в цьому 

провадженні) [204]. У справі CAS 2016/O/4684 Russian Olympic Committee 

(ROC), Lyukman Adams et al. v. International Association of Athletics 

Federations (IAAF), award of 10 October 2016 (operative part of 21 July 2016) 

сторони у арбітражній угоді дійшли згоди, що застосовним правом у 

арбітражі є загальні принципи права, загальні для цивільного права та 

системи загального права, про які йдеться в справі AEK Athens & SK Slavia 

Prague v UEFA, CAS 98/200, award dated 20 August 1999. Відповідно до статті 

R45 Кодексу CAS такі загальні принципи застосовуються [205].  

Крім того, воля сторін, спрямована на вибір права, може виражатися і в 

конклюдентних діях. Так, при розгляді справи у суді в обґрунтування своїх 

позицій сторони посилаються на одні й ті самі норми. Як приклад, у справі 

Arbitration CAS 2003/O/527 Hamburger Sport-Verein e.V. v. Odense Boldklub, 

award of 21 April 2004, сторони звертаються виключно до Правил ФІФА. В 

зв’язку з цим, Колегія прийшла до висновку, що в даній справі в першу чергу 

застосовуються правила ФІФА, законодавство Швейцарії додатково [206]. У 

справі 2002/O/373 Canadian Olympic Committee (COC) & Beckie Scott / 

International Olympic Committee (IOC), award of 18 December 2003* сторони 
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протягом усього процесу при аргументації своїх позицій посилалися на 

положення Олімпійської хартії та Антидопінгового кодексу, а також судову 

практику у допінгових спорах. Колегія вважає, що, зробивши це, сторони 

зробили відповідний вибір права. Судова практика CAS суттєво 

удосконалилась і розробила низку принципів спортивного права, таких як 

поняття суворої відповідальності (у допінгових справах) та справедливості, 

що може розглядатися як частина виникаючого «lex sportiva». Оскільки 

судова практика CAS в значній мірі спирається на різні правила у сфері 

спорту, посилання сторін на прецеденти CAS в їх заявах зводяться до вибору 

того конкретного зводу норм права, що охоплює певні загальні принципи, які 

випливають із спортивних правил [207]. 

Необхідно також звернути увагу і на питання - яке право необхідно 

застосовувати у разі відсутності угоди сторін про вибір права або якщо вибір 

права прямо не передбачено в установчих документах спортивних 

організацій? На думку В.В. Васильченка, відсутність згоди сторін про вибір 

права означає, зокрема, що: сторони договору взагалі не прагли того, щоб 

досягнути такої згоди; сторони не змогли досягти згоди з цього питання 

(тобто їх думки не співпали); сторони скасували раніше досягнуту згоду про 

право, що підлягає застосуванню: досягнута сторонами угода була визнана 

недійсним правочином, наприклад, судом [208, с.114]. Хоча в більшості 

арбітражних правил в разі відсутності вибору права арбітражний суд 

застосовує закон, який має найбільш тісний зв’язок із правочином, в 

правилах CAS встановлений більш обмежувальний принцип, який є різним 

для звичайної та апеляційної процедур. Відповідно до ст. R45 Кодексу CAS 

[110] у звичайній процедурі за відсутності вибору права Колегія повинна 

розглянути спір відповідно до швейцарського законодавства. Для апеляційної 

процедури (стаття R.58 Кодексу CAS) встановлено, що при відсутності 

вибору права Колегія вирішує спір у відповідності до законодавства країни, у 

якій знаходиться федерація, асоціація або спортивний орган, який виніс 
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оскаржуване рішення, або відповідно до норм законодавства, яке Колегія 

вважає підходящим. Такий спосіб як комбінація норм законодавства та 

правил є предметом численних справ CAS (наприклад, рішення CAS 2013 / A 

/ 3401, CAS 2013 / A / 3383-3385 та CAS 2014 / A / 3742). У своєму аналізі цих 

рішень Ульріх Хаас робить висновок, що ст. R58 Кодексу CAS, яка неявно 

узгоджена сторонами, має перевагу перед будь-яким явним вибором права 

сторонами (наприклад, у Договорі), оскільки мета ст. 58 Кодексу CAS - 

обмежити автономію сторін. Ця стаття передбачає обов'язкову ієрархію 

застосовної бази, яку сторони не можуть змінити. Отже, сторони мають 

право на свободу вибору права виключно в межах, встановлених ст. R58 

Кодексу CAS, в результаті чого вони можуть визначати лише додаткове 

застосовне законодавство [209]. Про ієрархію норм статті R58 Кодексу CAS, 

вказано і в рішеннях Arbitration CAS 2014/A/3855 Clubul Sportiv Municipal 

Râmnicu Vâlcea v. Romanian Football Federation (RFF) & Romanian Professional 

Football League (RPFL), award of 15 September 2015 (operative part of 4 June 

2015) [210], Arbitration CAS 2015/A/4139 Al Nassr Saudi Club v. Trabzonspor 

FC, award of 20 January 2016 [211] тощо. 

Як вже зазначалося, у звичайній процедурі за відсутності вибору права 

Колегія повинна розглянути спір відповідно до швейцарського 

законодавства. Крім того, досить часто сторони самі визначають 

швейцарське законодавство додатковим застосовним правом.  

Застосування швейцарського законодавства не обов'язково повинне 

мати тісний зв'язок зі спором. Так, у справі CAS 2016/A/4924 and CAS 

2017/A/4943 Paolo Barelli v. Fédération Internationale de Natation апелянт 

заявив, що спір повинен бути вирішеним відповідно до правил FINA. 

Правила FINA не містять вибору застосовного законодавства. Відповідно, 

твердження апелянта полягає в тому, що застосовним законодавством є 

правила FINA, а швейцарське право застосовується додатково. Відповідач не 

зробив жодних подань щодо застосовного законодавства. Колегія вирішила, 
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що застосовним правом у цій справі є правила FINA, зокрема, Конституція 

FINA та Етичний кодекс FINA. Додатково застосовується швейцарське 

право[212]. Варто звернути увагу і на справу Arbitration CAS 2008/O/1455 

Boxing Australia v/AIBA, award of 16 April 2008, де Колегія зазначає, що 

сторони явно і неявно визнали, що цей спір регулюється Олімпійською 

хартією та правилами і положеннями AIBA. Колегія також вказує, що Статут 

AIBA прямо зазначає, що AIBA є асоціацією відповідно до статті 60 

Швейцарського цивільного кодексу, і що сторони також посилались на 

швейцарське законодавство та загальні принципи права у своїх аргументах. В 

зв’язку з цим, даний спір має бути вирішено, в першу чергу, застосовуючи 

Олімпійську хартію та правила та положення AIBA, а також додатково 

швейцарське законодавство та загальні принципи права [213]. 

Інколи в літературі вибір застосовного права пов’язують з мовою 

угоди. На нашу думку, це твердження є хибним, оскільки вибір мови, перш за 

все, випливає з рівня володіння нею. Крім того, англійська і французька мови 

є робочими мовами CAS та традиційними мовами олімпійського руху. Тому і 

не дивно, що більшість арбітражних угод укладаються даними мовами, але 

це аж ніяк не свідчить, що сторони обрали англійське або французьке право.  

Вибір права або зміна раніше обраного права можуть бути здійснені 

учасниками правовідносин у будь-який час, зокрема, при укладенні угоди або 

на різних стадіях її виконання. При цьому, вибір права або зміна раніше 

обраного права, які зроблені після вчинення правочину, мають зворотну дію і 

є дійсними з моменту вчинення правочину [18]. 

Отже, під застосовним правом в спортивному арбітражі слід розуміти 

систему правових норм певної держави, так і недержавних (правил 

спортивних організацій, загальних принципів права тощо) правових норм, які 

застосовуються для врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами 

спортивної діяльності.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

 

1. Спортивний арбітражний суд - третейський суд, який розглядає 

та вирішує спори, що виникають у сфері спорту, шляхом арбітражного 

розгляду та/або медіації.  

2. Під компетенцією Спортивного арбітражного суду слід розуміти 

сукупність повноважень, цілей та завдань CAS щодо розгляду і вирішення 

спорів спортивного або іншого характеру, що стосуються спортивної 

діяльності або розвитку спорту, шляхом арбітражного розгляду та/або 

медіації, відповідно до Процедурних правил CAS. 

3. Основними напрямками діяльності CAS є: вирішення переданих 

на його розгляд спорів у першій інстанції; вирішення спорів за апеляційною 

процедурою в разі оскарження рішень федерацій, асоціацій або інших 

спортивних органів, якщо це передбачено їх статутами або регламентними 

документами або спеціальною угодою; вирішення спорів ad hoc, яке 

здійснюється спеціальною палатою під час Олімпійських ігор та інших 

великих спортивних заходів; вирішення спорів шляхом медіації; надання 

правової допомоги особам, які не мають достатніх грошових коштів, на 

захист своїх прав у Спортивному арбітражному суді. 

4. Арбітражна угода, що є підставою для передачі спору у CAS, 

може виступати самостійною угодою або бути частиною інших документів 

(арбітражне застереження). Арбітражне застереження може міститися у 

договорі (укладеному між посередником і спортсменом або між спортсменом 

і клубом, тощо), в статутних та регламентних документах спортивних 

організацій, заявках до спортивних подій (Entry form). 

5. Специфіка міжнародних приватних спортивних відносин 

зумовлює широку автономію волі сторін у виборі права, яке може 

застосовуватись до вирішення справи по суті. Вибір застосовного права не 

обмежується нормами певної держави. Сторони вільні обирати для 
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врегулювання своїх відносин загальні принципи права чи Lex Sportivа 

(зокрема, правила різних спортивних організацій).  

6. Принцип ex aequo et bono може застосовуватись як в звичайній, 

так і у апеляційній процедурі при наявності домовленості сторін або шляхом 

включення такого положення в правила спортивних організацій. 
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РОЗДІЛ 3. РІШЕННЯ CAS ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ 

СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З МІЖНАРОДНИХ ПРИВАТНИХ 

СПОРТИВНИХ ВІДНОСИН 

3.1 Поняття, зміст і процедура винесення рішень CAS 

 

Незважаючи на інтерес, що з кожним роком зростає, до діяльності CAS 

у юридичній науці і практиці актуальними залишаються питання, які 

стосуються правової природи й характеру рішень CAS. Це зумовлено тим, 

що рішення CAS в літературі трактуються як арбітражна практика, 

прецеденти [214, 215], lex sportiva [100, ст.8] тощо.  

Арбітражна практика – це рішення, які приймаються недержавними 

незалежними арбітрами при вирішенні спорів. В Нью-Йоркській конвенції 

про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень визначено, що 

«арбітражні рішення» включають не тільки арбітражні рішення, винесені 

арбітрами, призначеними по кожній окремій справі, але також і арбітражні 

рішення, винесені постійними арбітражними органами, до яких звернулись 

сторони.  

Загалом арбітражні рішення не мають прецедентного характеру. Це 

пов’язано з їх конфіденційністю [216]. Як вже зазначалося вище, Спортивний 

арбітражний суд не є класичним арбітражем та має ряд особливостей. В 

зв’язку з цим виникає питання - чи носять рішення CAS прецедентний 

характер? На наш погляд, так, оскільки вони дають зразок подальшого 

тлумачення та застосування права. О.В. Дев’ятова в даному контексті 

зазначає, що в поняття «прецедент» у тому й іншому випадку вкладається 

різний сенс. Так, відносно рішень Суду по конкретній справі (актів 

застосування) вкладається побутовий сенс, тобто «прецедент» вживається як 

корисний приклад, але юридично він ні до чого не зобов’язує осіб, котрі не 

були сторонами в цій справі. Щодо актів тлумачення Суду, що розраховані 

на багаторазове використання й застосування невизначеним колом осіб, то в 
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цьому випадку в поняття «прецедент» потрібно вкладати не побутовий, а 

науковий, юридично значимий сенс [217, с. 99]. 

Про роль прецеденту йшла мова в рішенні у справі UCI v. Jogert, в 

якому CAS зазначив, що хоча арбітраж і не базується на принципі stare 

decisis (домінуючої сили прецеденту), рішення САS формують прецедентне 

спортивне право і сприяють посиленню правової передбачуваності в 

міжнародному спортивному праві. І хоча попередні рішення САS не є 

обов'язковими, вони можуть і повинні прийматися до уваги Колегією 

арбітрів САS, яка розглядає справу, з метою утвердження законності і 

захисту прав та інтересів спортивних органів і спортсменів [215; 218, с.19], за 

винятком випадків, коли буде встановлено, що застосування певної норми 

призведе до помилки та несправедливості [216]. Крім того, застосування на 

практиці прецедентного права в рамках САS і національних спортивних 

арбітражів значно полегшилось завдяки впровадженню відкритого 

публічного доступу до більшості арбітражних рішень [219]. 

На відміну від рішення національного суду, який вирішує конкретну 

справу шляхом тлумачення загальної норми, а його межі визначені законом 

чи іншим актом, CAS своїм тлумаченням наповнює новим змістом норми 

міжнародних спортивних організацій, виходячи іноді за їх межі, беручи до 

уваги різні економічні й соціальні фактори тощо.  

В той же час, роль САS зводиться не тільки до тлумачення актів 

спортивних федерацій, але в більшій мірі у виявленні найбільш ефективних 

норм і створенні гармонізованого неписаного зводу правил у вигляді 

правових установок (принципів, стандартів). В зв’язку з цим, в теорії 

спортивного права зустрічається позиція, згідно з якою те, що було вирішено 

суддями CAS, визначає основу Lex sportivа. Загальноприйнятий приклад «lex 

sportiva» - це принцип суворої відповідальності для допінгових справ [207]. 

Нафзигер зазначає, що більш ранні арбітражні рішення і позиції CAS на 

практиці сильно впливають на більш пізні рішення і часто функціонують як 
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прецедент та утворюють Lex sportivа. Він додає, що поняття Lex Sportiva, як 

правило, обмежується прецедентним правом [100, с.8]. Як вказувалось в 

попередніх розділах, ми не погоджуємось з такою позицією, оскільки Lex 

sportivа є ширшим поняттям і включає, в тому числі і прецеденти CAS.  

Разом з тим, деякі науковці звертають увагу на те, що судова практика 

CAS в значній мірі грунтується на різноманітних правилах у сфері спорту, а 

тому посилання сторін на прецеденти CAS в їхніх заявах до суду є вибором 

судової практики, що охоплює певні загальні принципи, які випливають із 

правил спорту та застосовуються до них, застосовним правом. Тобто, коли 

сторони посилаються на прецеденти у своїй справі, Колегія може спиратися 

на попередні рішення як засіб дотримання принципу автономії волі сторін 

[207]. 

Однак ця позиція може створити для сторін труднощі. Враховуючи, що 

CAS має тенденцію слідувати попереднім рішенням, претензії, які суперечать 

прецеденту, матимуть мало шансів на успіх. З іншого боку, Колегія може 

розглядати посилання на прецедент як доказ того, що сторона погодиться на 

вибір lex sportiva як джерело матеріального права [220]. 

Крім того, ряд науковців визначають арбітражне рішення, виходячи з 

правової природи арбітражу та/або правової природи арбітражної угоди. 

Прихильники «договірної» концепції арбітражу зазначають що арбітраж є 

лише різновидом звичайних цивільно-правових відносин та розглядають 

арбітражне рішення в нерозривному зв'язку з арбітражною угодою [221, с. 

386]. 

Прихильники «процесуального» підходу виходять з того, що 

арбітражне рішення тотожне судовому рішенню. На підтвердження своєї 

позиції «процесуалісти» посилаються на те, що в деяких країнах 

законодавство наділяє арбітражні рішення безпосередньо виконавчою силою 

без будь-якого додаткового втручання органів публічної влади. У рамках 

даної теорії сформувалися два основних напрямки. По-перше, це теорія «акта 
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юрисдикції» – судового рішення, зміст якого полягає в тому, що перед 

арбітрами стоїть завдання вирішити спір та ухвалити рішення, що 

розглядається як акт юрисдикції. По-друге, теорія «делегування», яка 

заснована на тому, що джерелом повноважень арбітрів є право держави, в 

якому провадиться арбітражний розгляд [222, с. 323].  

Намагаючись подолати всі протиріччя «договірної» та «процесуальної» 

теорій щодо природи арбітражу і арбітражного рішення, з'явилася так звана 

«змішана» теорія [223, 224]. Суть її полягає в тому, що рішення третейського 

суду має як матеріально-правові, так і процесуально-правові елементи. В той 

же час, це є і її недоліком, оскільки межі щодо матеріально-правових і 

процесуально - правових складових досить розмиті. Разом з тим, на наш 

погляд, дана концепція найбільш повно характеризує рішення CAS. 

З метою кращого розуміння природи арбітражного рішення необхідно 

виділити його характерні риси. Основними особливостями рішень CAS, на 

наш погляд, є: 

– зв'язок з арбітражною угодою, основним елементом договірного 

характеру, на якій базується юрисдикція CAS. При винесенні рішення арбітр 

CAS встановлює, чи спір, переданий угодою на вирішення арбітражному 

суду, є арбітрабельним в CAS, чи охоплюються вимоги заявника 

арбітражною угодою тощо;  

– принцип верховенства права, реалізація якого передбачає собою 

додержання арбітражним судом норм матеріального права (зокрема, 

різноманітних правил спортивних організацій) та точне і неухильне 

додержання процедури розгляду справи, передбаченої Процедурними 

правилами Кодексу CAS. Як вже зазначалось, особливість вибору 

матеріального права в CAS залежить від виду процедури. Так, в звичайній 

процедурі Колегія повинна розглянути спір у відповідності до норм 

законодавства, обраного сторонами, або, за відсутності такого вибору, у 

відповідності до швейцарського законодавства. Сторони можуть 



137 

 

уповноважити Колегію ухвалювати рішення по совісті та справедливості. У 

апеляційній процедурі Колегія повинна розглянути спір у відповідності до 

застосовуваних регламентних норм, та додатково до норм законодавства, 

обраного сторонами або, за відсутності такого вибору, у відповідності до 

законодавства країни, у якій знаходиться федерація, асоціація або 

спортивний орган, який виніс оскаржуване рішення, або відповідно до норм 

законодавства, яке Колегія вважає підходящим; 

– вмотивованість рішення передбачає повне і всебічне з’ясування 

арбітражним судом обставин, на які сторони посилаються як на підставу 

своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами. Крім того, рішення 

повинно містити вичерпні висновки суду (мотиви, якими він керувався при 

ухваленні свого рішення та при оцінці доказів), що відповідають 

встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають 

значення для вирішення справи. Просте посилання на норми спортивних 

організацій не може вважатися обґрунтованням;  

– остаточність рішення CAS означає, що сторони можуть тільки подати 

клопотання про його скасування, а не оскаржувати рішення до Апеляційного 

суду (крім випадків коли сторони домовились використовувати CAS як 

апеляцію щодо рішень прийнятих в звичайній процедурі); 

– добровільний характер виконання рішень, хоча сторони можуть 

також використовувати Нью-Йоркську конвенцію для цих цілей. Крім того 

сторона, на чию користь було прийнято рішення, може звернутися до 

відповідного органу спортивної організації і вимагати застосування 

дисциплінарних санкцій до сторони, яка відмовляється добровільно 

виконувати рішення. 

– виключність винесеного рішення передбачає неможливість 

подальшого звернення сторін, що брали участь у розгляді справи, з 

аналогічним позовом до державного чи іншого третейського суду щодо тих 

самих вимог, заснованих на одних і тих самих фактах. 
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Рішення CAS є актом юрисдикційного органу, спрямованим на захист 

прав, свобод та законних інтересів суб’єктів спортивної діяльності. В зв’язку 

з цим, воно повинно відповідати певним вимогам.  

До загальних вимог, яким мають відповідати судові та арбітражні рішення, 

можна віднести повноту, зрозумілість та чіткість викладу. У рішенні 

фіксується вся проведена діяльність щодо дослідження і оцінки доказів щодо 

встановлення юридичних фактів, а також застосування норм права до 

конкретних правовідносин та їх суб'єктів. Змістовно рішення CAS вміщує: 

назву суду; дату прийняття рішення; склад суду; сторін, їх представників та 

інших учасників арбітражного розгляду, що брали участь у розгляді справи; 

стислий виклад позовної заяви, відзив на позовну заяву, пояснення, 

клопотання сторін та їхніх представників, інших учасників третейського 

розгляду; висновок про компетенцію CAS; встановлені обставини справи, 

докази, на підставі яких прийнято рішення, мотиви, з яких арбітражний суд 

відхилив доводи, докази заявлені під час розгляду; висновок про задоволення 

позову або про відмову в позові повністю або частково по кожній із 

заявлених вимог; норми законодавства, якими керувався CAS при прийнятті 

рішення; і, в кінцевому підсумку, частина про витрати. В той же час, 

остаточний рахунок арбітражних витрат також може повідомлятися окремо. 

Зазвичай Колегія в рішенні тільки визначає сторону, яка має відшкодувати 

витрати на арбітражне провадження або в якому співвідношенні сторони 

повинні нести такі витрати відповідно до статті R64.5 Кодексу CAS. Колегія 

має право на свій розсуд визначити об'єктивні критерії при призначенні 

арбітражних витрат з урахуванням витрат на свідків та перекладачів, 

ступеню успіху кожної зі сторін, зволікання однією зі сторін або інших 

елементів, які можуть спричинити затримку судового розгляду [225, с.953]. 

Колегія також повинна взяти до уваги складність та результат судового 

розгляду, а також фінансові можливості сторін.  
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Структурно складові змісту судового рішення поєднуються у вступну, 

описову, мотивувальну та резолютивну частини. 

Рішення ухвалюється більшістю. Переважно рішення CAS, винесені 

Колегією з трьох членів приймається одноголосно. Однак, зустрічаються 

поодинокі випадки, в яких арбітр або заперечує проти певної частини 

рішення або в цілому. Арбітр, який не погодився з рішенням більшості, може 

не підписувати рішення. В цьому випадку рішення буде підписане головою 

Колегії (або двома арбітрами). Окремі думки не визнаються CAS та не 

повідомляються. SFT вважає, що арбітр, який не погоджується з рішенням, 

не може просити, щоб окрема думка була частиною рішення, якщо тільки не 

має угоди сторін або інших двох арбітрів [226, с.79]. 

Дійсно, особливі думки не є суттєвим елементом рішення і вони не 

належать ні до резолютивної частини рішення, ні до мотивувальної. Крім 

того, неопублікування особливих думок може сприяти незалежності арбітрів, 

які не зважають на те, щоб догодити сторонам, які їх призначили. Якщо 

окрема думка включається в рішення і подається до CAS, вона направляється 

назад її автору і не доводиться до відома сторін та не включається в рішення 

[180, с.678; 159, с.391-392]. 

Рішення має бути викладено письмово, датоване та підписане. Коли 

Кодекс CAS передбачає, що рішення має бути підписане, слід розуміти, що 

воно повинно бути підписане арбітрами, що склали його. Підпису голови 

Колегії або, якщо голова не підписує рішення, підписів двох арбітрів 

достатньо.  

Однією з умов є те, що рішення має бути датоване. За загальною 

практикою CAS рішення оголошується негайно після його ухвалення. 

Винятком є випадки, коли залежно від складності справи та великого обсягу 

матеріалів справи, підготовка повного рішення потребує додаткового часу. В 

такому разі необхідно розрізняти різні дати, які можуть бути доречними в 

цьому відношенні. А саме, Колегія може ухвалити рішення повідомити 
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сторонам резолютивну частину рішення, перш ніж повідомити мотивувальну. 

В такому разі рішення набуває чинності з моменту отримання його 

резолютивної частини кур'єром, факсом та/або електронною поштою. До 

внесення поправок в 2013 році в Кодекс CAS можливість не повідомляти 

мотивувальну частину одразу існувала тільки для процедури апеляції 

відповідно до статті R59 Кодексу CAS. Після введення нового пункту в 

статтю R46 Кодексу CAS Колегія (в звичайній процедурі) може також 

ухвалити рішення повідомити сторонам резолютивну частину рішення, перш 

ніж повідомити мотивувальну. 

У тих випадках, коли існує два рішення, резолютивна частина повинна 

залишатися незмінною в обох. У будь-якому випадку, тільки резолютивна 

частина може бути оскаржена в SFT [227]. Якщо резолютивна частина 

повного рішення доводиться до відома сторін з невеликими змінами у 

порівнянні з резолютивною частиною (коротким рішенням), це не може 

свідчити про порушення ч. 2 ст. 190 PILA (принцип ne ultra petita) [228]. 

Сторона, посилаючись на порушення цього положення, має надати докази 

SFT для скасування рішення. Така модифікація може розглядатися як 

виправлення [229], а не зміна. Більш того, у випадках незначних 

невідповідностей між коротким і повним рішенням є тільки одне рішення, а 

не два окремих, так що немає ніякої проблеми порушення до тих пір, поки не 

буде встановлено протиріччя між ними [230]. 

На практиці може виникнути питання - що робити, якщо арбітражне 

рішення не датовано/не підписано або інші формальні умови, перераховані в 

статтях R46 і R59 Кодексу CAS не дотримано? Ч. 2 ст. 190 Pila не містить 

підстав для скасування рішення внаслідок недотримання форми. SFT 

зазначив, що рішення не підлягає скасуванню, до тих пір, поки не буде 

встановлено, що арбітр не брав участь в обговоренні, тобто що був 

порушений порядок призначення одноособового арбітра або порядок 
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формування арбітражного суду відповідно до п. а ч. 2 статті 190 Pila [180, 

с.684. 681].
 

Якщо сторони не погодяться на протилежне, рішення має бути коротко 

вмотивоване. Як зазначалось, рішення CAS включає в себе відомості про 

склад арбітражного суду, сторони, короткий виклад відповідних фактів, 

короткий опис розгляду, висновки Колегії щодо прийнятності, юрисдикції і 

застосовного права по суті. Не надається детальна інформація із таких питань 

як допустимість або юрисдикція, якщо ці питання не оскаржувалися 

сторонами. Тобто обгрунтування повинно бути описано коротко для 

вирішення Колегією тільки найбільш важливих аргументів, піднятих 

сторонами, за умови, що дотримується право сторін бути почутими [225, 

с.952; 230]. 

Виникають питання щодо дійсності рішення, у якому відсутнє 

обґрунтування. SFT зазначив, що відсутність обгрунтування саме по собі не є 

підставою для визнання рішення недійсним [231; 232;233]. Дійсно, ч. 2 ст. 

190 PILA тільки гарантує право бути почутим «в змагальному процесі», а не, 

зокрема, «обгрунтування рішення» [232; 234;180, с.670].
 
З цього приводу 

думки вчених розділилися: в той час як деякі автори стверджують, що 

відсутність обгрунтування призводить до скасування арбітражного рішення, 

інші посилаються на норми статті R.63 Кодексу CAS, відповідно до якої 

сторони протягом сорока п’яти днів з моменту отримання повного тексту 

можуть звернутися до із запитом до CAS надати роз'яснення рішення, 

винесеного в першій або апеляційній інстанції, якщо його резолютивна 

частина незрозуміла, неповна, двозначна, якщо викладені в ній аргументи 

суперечать самі собі або міркуванням, або якщо рішення містить технічні 

помилки чи помилки в математичних розрахунках. 

Перш ніж арбітражне рішення буде підписане, воно передається 

Генеральному секретарю CAS, який може внести формальні правки та 

привернути увагу Колегії до основних принципових помилок. Дане 
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положення було включено у 2002 році для обох статей (ст. R46 Кодексу CAS 

для звичайної і ст. R59 Кодексу CAS для апеляції). На практиці звірка 

полягає у виправленні формальних помилок орфографії, граматики тощо. 

Перевіряються також дані сторін, тобто імена сторін і адвокатів, в разі 

представництва, на предмет точності і резолютивна частина рішення 

(результат претензії або апеляції, арбітражні витрати тощо). Крім того, 

рішення має ідеально відповідати шаблону, підготовленому CAS, з точки 

зору структури.  

Генеральний секретар може також привернути увагу Колегії до деяких 

важливих питань, наприклад, коли деякі елементи рішення відсутні або коли 

рішення відходить від усталеного CAS прецедентного права. У будь-якому 

випадку Генеральний секретар CAS може запропонувати тільки деякі зміни, 

а Колегія вільна приймати пропозиції або ні. Неможливість Генерального 

секретаря CAS «впливати на результат спору» також обговорювалась у SFT 

[235] у тій мірі, що сторони не можуть встановити будь -яку конкретну дію 

або поведінку Генерального секретаря, яка може впливати на незалежність 

рішень арбітражного суду. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. R59 Кодексу CAS 

(і пункту 2 ст. R46 Кодексу CAS) Генеральний секретар не має влади над 

арбітражним судом і Колегія залишається єдиним органом, відповідальним за 

винесене рішення. 

Варто окремо зупинитись на особливостях прийняття рішень 

Спортивним арбітражним судом в апеляційній процедурі. Апеляція на 

рішення федерації, асоціації або спортивного органу може бути подана до 

CAS, якщо це передбачено їх статутом або регламентними документами, або 

якщо сторони уклали спеціальну арбітражну угоду та якщо апеллянт перед 

поданням апеляції, відповідно до статуту або регламентних документів 

зазначеного органу, вичерпав усі доступні йому правові засоби захисту. 

Апеляція може бути подана до CAS щодо арбітражного рішення, прийнятого 
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CAS в першій інстанції, якщо така апеляція недвозначно передбачена 

правилами відповідної федерації або спортивного органу. 

З внесенням змін в 2003 році в Кодекс CAS сторонам було надано 

право оскаржити рішення в комерційних справах (до цього процедура 

апеляцій була характерна тільки щодо справ дисциплінарного характеру). 

Так, ФІФА 1 січня 2004 року визначила CAS в якості зовнішнього 

арбітражного органу, що має юрисдикцію на перегляд рішень, винесених 

внутрішніми органами ФІФА (не тільки дисциплінарного, а й комерційного 

характеру). 

Колегія має право переглянути фактичні обставини справи та 

правильність застосування законодавства. Тобто арбітрам надається право 

вивчити всі факти і правові питання спору і вирішити спір De Novo [236; 237; 

238; 239]. Колегія не обмежується лише розглядом законності оскаржуваного 

рішення, але може видати нове рішення на основі застосовних правил [240]. 

Це має подвійне значення: по-перше, CAS розглядає нові докази і заслуховує 

правові аргументи з деякими обмеженнями; по-друге, процедурні недоліки, 

які мали місце в ході роботи попередньої інстанції, можуть бути усунені в 

CAS [241]. Так, у рішенні CAS 2008/A/1574 Колегія розглядається в значенні 

«органу, наділеного повноваженнями переглянути факти і закон». 

Відповідно, це означає повне повторне слухання спору. Будь – які помилки, 

які можуть мати місце в першій інстанції, чи то в рамках спортивних органів, 

чи то в звичайній процедурі CAS, будуть переглянуті в апеляції» [242]. 

Можливість CAS скасувати оскаржуване рішення і замінити його 

новим рішенням є загальною практикою CAS не в останню чергу з міркувань 

процесуальної економії. В зв’язку з цим, CAS необхідно не тільки вивчити 

формальні аспекти оскаржуваних рішень, але і, перш за все, оцінити всі 

факти і правові питання, пов'язані зі спором [243].Так, під час розгляду 

голова Колегії може витребувати матеріали справи у федерації, асоціації або 

іншого спортивного органу, рішення якого оскаржується. Колегія також 
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видає вказівки щодо слухання сторін, їх свідків та експертів тощо. Якщо 

будь-яка сторона або її свідки були належним чином повідомлені, але не 

з’явилися на слухання, Колегія має право продовжити розгляд справи та 

винести рішення. 

З іншого боку, можливість змінити рішення не означає, що Колегія 

CAS буде ігнорувати рішення, винесені попередньою інстанцією. Рішення, 

винесене в спеціалізованій інстанції федерації, має бути ретельно вивчене. 

В той же час, якщо існують вагомі причини, зокрема, у випадках, 

пов'язаних з допінгом і ВАДА, Колегія може передати справу назад до 

попередньої інстанції. Вона має також прерогативу видавати інструкції про 

те, як попередній орган повинен винести рішення з цього питання. 

Крім фактичних причин, що спонукають CAS передати справу назад до 

попередньої інстанції, можуть бути юридичні причини, наприклад, 

порушення принципу належного ведення процесу. Таким чином, CAS може 

прийняти рішення про направлення справи назад до попередньої інстанції 

для подальшого встановлення фактів і прийняття нового рішення. 

Отже, Колегія CAS має право залишити рішення в силі, винести нове 

рішення, або відмінити рішення та повернути справу в попередню інстанцію, 

і це стосується не тільки спорів дисциплінарного характеру, а й комерційного 

також.  

Варто також звернути увагу, на особливості винесення рішеня в 

апеляційній процедурі стосовно строку видачі рішення і положення про 

публічність рішення, що відрізняє їх від рішень, прийнятих в звичайній 

процедурі. 

Згідно статті R59 Кодексу CAS резолютивна частина рішення повинна 

бути доведена до відома сторін протягом трьох місяців з моменту передачі 

матеріалів справи Колегії. Цей строк може бути продовжений президентом 

Палати апеляційного арбітражу на підставі обґрунтованого запиту голови 

колегії. Положення щодо строку для видачі рішення існує тільки в процедурі 
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оскарження. Швидкість процедури робить арбітраж більш ефективним, 

оскільки він обмежує кількість подань, уникаючи дублювання і 

трудомісткості читання старих документів при підготовці до слухання і т.д. 

Проте, перш за все, головна мета полягає в тому, щоб гарантувати швидке 

вирішення спору, оскільки, професійна кар'єра спортсмена може бути 

короткою в залежності від виду спорту. 

Ще однією особливістю рішень в апеляційній процедурі є їх відносна 

конфіденційність. Як стаття R59 Кодексу CAS так і ст. R43 Кодексу CAS 

містить норми щодо конфіденційності рішення, проте визначають різний 

правовий режим. Це пов'язано з тим, що звичайна процедура CAS є більш 

орієнтованою на комерційні спори (класичний арбітраж), коли публічність, 

як правило, не потрібна, оскільки спори невідомі громадськості [244]. І 

навпаки, апеляції в основному пов'язані з рішеннями, прийнятими 

федераціями, які можуть мати публічний інтерес. Таким чином, стаття R59 

Кодексу CAS передбачає, що арбітражне рішення, стислий виклад та/або 

прес-реліз з викладенням результатів розгляду справи оприлюднюється CAS, 

якщо тільки обидві сторони не дійшли згоди, що розгляд справи має 

залишатися конфіденційним. У будь-якому випадку, інші відомості по справі 

повинні залишатися конфіденційними. 

Слід також зазначити, що ст. R43 Кодексу CAS стосується 

конфіденційності всієї процедури (в тому числі остаточного рішення), а 

стаття R59 Кодексу CAS передбачає тільки не конфіденційність рішення. Це 

побічно означає, що всі інші відомості по справі повинні залишатися 

конфіденційними. Останній пункт статті R59 Кодексу CAS був доповнений в 

2013 році. На практиці, після повідомлення рішення CAS, сторонам 

надсилається лист з посиланням на зміст статті R59 Кодексу CAS, і якщо 

обидві сторони не відповіли на такий лист, що вимагають конфіденційності, 

CAS вважає, що має право опублікувати рішення. 
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Публікація арбітражного рішення, якщо обидві сторони прямо не 

погоджуються з іншим, відноситься не тільки до остаточного тексту рішення, 

а й частини рішення, будь-яких медіа-релізів CAS, новин, опублікованих на 

сайті CAS. CAS має право публікувати не тільки свої рішення, а й короткий 

виклад таких рішень, які в основному розроблені для того, щоб уникнути 

неправильного тлумачення сторонами рішень CAS. Це сприяє зменшенню 

ризику суперечливих заяв і інтерпретацій. Рішення про застосування 

тимчасових заходів, як правило, не публікуються, якщо немає наявного 

громадського інтересу. 

Варто звернути увагу, що сторона не пізніше ніж через 45 днів після 

отримання повного тексту рішення може звернутися до CAS із запитом 

надати роз'яснення рішення, винесеного в першій або апеляційній інстанції, 

якщо його резолютивна частина незрозуміла, неповна, двозначна, якщо 

викладені в ній аргументи суперечать самі собі або міркуванням або якщо 

рішення містить технічні помилки чи помилки в математичних розрахунках. 

Після отримання запиту на роз'яснення президент відповідної Палати 

повинен розглянути питання наявності підстав для роз'яснення. Якщо такі 

підстави наявні, президент Палати повинен направити запит на роз'яснення 

Колегії, яка ухвалила рішення. Будь-хто з членів Колегії, який не може 

виконувати свої обов'язки в цей час, замінюється відповідно до статті R36 

Кодексу CAS, Колегія повинна винести рішення щодо запиту протягом 

одного місяця після його отримання. 

Відповідно до статті R46 та R59 Кодексу CAS рішення, надіслане 

Канцелярією CAS, є остаточним та обов’язковим для сторін, якщо воно не 

може бути предметом оскарження за певних обставин у відповідності до 

законодавства Швейцарії протягом 30 днів з дати повідомлення оригіналу 

повного тексту рішення. Воно не може бути оскаржене шляхом позову про 

його відміну, коли сторони не мають ані доміцилію, ані звичайного місця 

перебування, ані юридичної особи в Швейцарії і недвозначно відмовилися 
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від такого оскарження в арбітражній угоді або в угоді, укладеній пізніше, 

тобто на початку арбітражного провадження. Арбітражне рішення CAS є 

також остаточним і обов'язковим відповідно до статті 3 Нью-Йоркської 

конвенції. Це означає, що рішення набуло законної сили і може бути 

приведено в виконання, якщо воно не оскаржується до Федерального 

Верховного суду Швейцарії. 

Як і будь-яка класифікація, класифікація арбітражних рішень CAS має 

практичне значення та наукову цінність. Вона дозволяє краще орієнтуватись 

у множинності арбітражних рішень та надає можливість виокремити їх 

особливості. На наш погляд, систему арбітражних рішень CAS найбільш 

доцільно класифікувати за декількома підставами, до числа яких слід 

віднести: 1) залежно від інстанції: рішення CAS першої та апеляційної 

інстанцій; 2) за суб’єктом ухвалення: рішення, ухвалені суддею одноособово 

або колегіально (в складі трьох арбітрів); 3) залежно від стадії судового 

процесу: проміжні (якими провадження у справі не закінчено, наприклад, 

рішення про застосування запобіжних заходів) та остаточні (якими суд 

закінчує розгляд справи); 4) в залежності від обсягу вирішених рішенням 

питань: повні рішення, якими вирішено всі заявлені вимоги; часткові 

(рішення, прийняті арбітражним судом щодо частини позову або рішення, що 

припиняє провадження щодо деяких сторін).  

Варто коротко зупинитись на розмежуванні часткових і проміжних 

рішень. Поняттям часткового рішення охоплюються рішення щодо частини 

позовних вимог у справах з декількома групами вимог [138] або рішення, що 

припиняє провадження щодо деяких сторін. В цьому разі вирішення частини 

питань матиме преюдиційне значення для вирішення решти. Часткове 

рішення наділене й ознаками остаточного рішення, зокрема, щодо 

можливості його подальшого визнання та виконання (однак лише в частині 

вирішених вимог) та перегляду Федеральним Верховним судом Швейцарії за 

усіма підставами, передбаченими ч. 2 ст.190 Pila. Проміжними ж рішеннями є 
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попередні висновки, на основі яких арбітражний суд прийме рішення 

пізніше. Тобто ці рішення вирішують одне або декілька питань процедури, 

наприклад, рішення про юрисдикцію [245], рішення про застосування 

запобіжних заходів тощо. Проміжне рішення носить тимчасовий характер, 

оскільки не вирішує порушеного в ньому питання остаточно, залишаючи 

можливість перегляду висновків, викладених в ньому, на наступних стадіях 

арбітражного розгляду.  

Зважаючи на вищевикладене, слід зазначити, що рішення CAS носять 

прецедентний характер, хоча й сам суд це прямо не визнає. Вони 

характеризуються наступними ознаками: зв'язок з арбітражною угодою; 

дотримання принципу верховенства права; вмотивованість; остаточність; 

добровільний характер виконання рішень; виключність винесеного рішення. 

 

3.2 Перегляд рішень CAS Федеральним Верховним судом 

Швейцарії 

 

Рішення CAS є остаточним та обов’язковим для сторін, якщо воно не 

може бути предметом оскарження за певних обставин. Так як місцем 

Спортивного арбітражного суду є м. Лозанна, Швейцарія (відповідно до 

статті R28 Кодексу CAS), компетентним органом для перегляду рішень 

даного третейського суду є Федеральний Верховний суд Швейцарії. За 

статистикою шанси на успіх невеликі, оскільки SFT не переглядає рішення 

по суті [246,с.82-100; 225, с.955], а лише визначає відповідність рішення 

певним ознакам [247; 248]. SFT може тільки підтвердити рішення або 

анулювати його та повернути справу назад до попередньої інстанції для 

нового рішення [249, с.5-19]. 

Варто відзначити, що оскаржуються не тільки рішення, винесені в 

рамках звичайної та апеляційної процедур CAS, а також і рішення, винесені в 

рамках процедури ad hoc [250, с.3]. При цьому оскаржувати їх слід також у 
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Федеральному Верховному суді Швейцарії, так як де б не проводилися 

Олімпійські ігри, саме Швейцарія буде вважатися місцем арбітражу. 

Рішення повинно бути оскаржене протягом тридцяти днів з дати 

повідомлення оригіналу повного тексту рішення. Такий строк не може бути 

продовжений (ст. 47 Закону «Про Федеральний суд» Швейцарії) [251]. Проте, 

якщо рішення надійшло сторонам протягом літніх судових канікул, термін 

подання апеляції починається після їх закінчення та закінчується через 30 

днів. Також, якщо останній день подачі скарги випадає на вихідний чи 

святковий день, то останнім днем вважається наступний перший робочий 

день. 

Апеляційна заява на арбітражне рішення повинна бути складена 

німецькою, французькою або італійською мовами (навіть якщо рішення CAS 

було складене іншою мовою, наприклад, українською). Немає необхідності 

подавати заяву в SFT тією ж мовою, що і мова процедури в CAS. Крім того, 

апеляційна скарга повинна супроводжуватись оскаржуваним рішенням та 

будь-якими доказами, на які посилається заявник (стаття 42 Закону «Про 

федеральний суд» Швейцарії). Відповідно до ст. 54 даного закону [251], якщо 

сторона подає докази, які не складені офіційною мовою, Федеральний 

Верховний Суд Швейцарії може за згодою сторін відмовитися від перекладу 

таких документів. Зокрема, Федеральний Верховний Суд Швейцарії не 

вимагає перекладу рішень, підготовлених англійською мовою, яка є однією з 

двох робочих мов CAS. В інших випадках, наприклад, коли рішення 

складаються іноземними мовами, відмінними від англійської, Федеральний 

Верховний Суд зобов’язує сторони здійснити переклад в тій мірі, в якій це є 

необхідним для того, щоб він міг належним чином вивчити підстави, на які 

посилається заявник. У Рішенні 4A_18 / 2008 від 20 червня 2008 р. 

Федеральний Верховний Суд вказав, що переклад рішення з іспанської не є 

необхідним у цій справі, оскільки неможливість апеляції може бути 

визначена без аналізу оскаржуваного рішення [252]. 
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Закон «Про міжнародне приватне право» Швейцарії встановлює 

вичерпний перелік підстав для перегляду рішень Федеральним Верховним 

судом Швейцарії. Так, відповідно до ч. 2 статті 190 даного закону [136] до 

них належать: 

a. порушення порядку призначення одноосібного арбітра або порядку 

формування арбітражного суду; 

b. помилкове визнання судом своєї компетенції на вирішення спору; 

c. винесення рішення з питань, що виходять за межі заявлених вимог, 

або не винесення рішення по одному з них; 

d. порушення принципу рівності сторін або їх права бути почутими в 

змагальному процесі; 

e. несумісність з публічним порядком. 

Претензії, що базуються на положеннях Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, не можуть 

бути оскаржені в SFT [253], незважаючи на те, що основні принципи 

Конвенції є складовою публічного порядку [138]. Таким чином, порушення 

Конвенції не входить до числа підстав для оскарження, які обмежено 

викладені в ч. 2 ст. 190 Pila. В той же час, відповідно до ст. 122 Закону «Про 

федеральний суд» Швейцарії [251] перегляд Федеральним судом рішень про 

порушення Конвенції можуть бути заявлені сторонами за таких умов: 

а. Європейський суд з прав людини в кінцевому рішенні визнав 

порушення Конвенції або протоколів до неї; 

б. компенсація не виправляє наслідків порушення; 

с. огляд необхідний для усунення наслідків порушення. 

Не можна також оскаржувати рішення на підставі тривалості 

провадження [254; 225, с.190], неправильного застосування фактів чи 

матеріального права, або очевидно некоректного тлумачення договору [255; 

225, с.190], проміжні рішення з інших причин, ніж ті, які передбачені 

пунктом a та b ч. 2 статті 190 Pila тощо [256; 257].  
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Верховний Федеральний Суд виносить своє рішення на підставі фактів, 

встановлених арбітражним судом. Він не може ex officio виправляти чи 

доповнювати фактичні висновки арбітрів, навіть якщо факти були 

встановлені неточно або незаконно. Єдиними винятками, за якими 

Верховний Федеральний Суд Швейцарії може переглянути помилки у 

фактичних висновках, є: 

- якщо нові факти або нові докази можуть бути винятково враховані 

відповідно до статті 99 Закону «Про Федеральний суд» [254; 258], які 

випливають з рішення попередньої інстанції, а точніше фактів, актуальність 

яких є результатом оскаржуваного рішення. Оскільки новий факт або нові 

докази не можуть бути надані, якщо вони не є результатом рішення 

попереднього органу. Будь-який новий висновок є неприйнятним; 

- якщо факти були встановлені з порушенням основних правил 

процедури, викладених у ч. 3 Статті 182 Pila, процесуального публічного 

порядку або якщо вони виникають внаслідок неуважності, яка може 

кваліфікуватися як офіційне заперечення правосуддя.  

Розглянемо детальніше кожну із підстав оскарження рішень CAS. 

Відповідно до п. 1 статті 179 Pila арбітри призначаються, відзиваються або 

замінюються за згодою сторін. Якщо договір передбачає, що Колегія 

складатиметься з трьох арбітрів, CAS повинен призначити трьох арбітрів, 

якщо сторони потім не висловилися щодо одноосібного арбітра. Якщо ж 

президент Палати вирішив призначити одноосібного арбітра, не дивлячись на 

угоду сторін про Колегію з трьох арбітрів [259], сторони повинні подати свої 

заперечення на ранній стадії та протягом встановленого процедурними 

правилами строку [260]. Сторони могли виявити такий неправильний склад 

під час провадження [261] або протягом строку оскарження рішення [262]. В 

іншому випадку вони не матимуть можливості використати цей аргумент 

перед SFT [225, с.963; 263; 264; 265, с.859]. Оскільки відповідно до принципу 

сумлінності сторони не вправі висувати аргументи, пов'язані з неналежним 
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складом арбітражного суду, як тільки виявлять, що результат справи є 

несприятливим для них [183; 266;].
 
Так, у справі 4P.105/2006 від 4 серпня 

2006 року Федеральний Верховний Суд вказав, що спортсмен не постійно 

стежив за веб-сайтом CAS, таким чином, не зумів виявити рішення 

(викладене там на обмежений час), яке б стало підґрунтям для оскарження 

складу Колегії [253]. 

Крім того, підписання порядку процедури (включаючи інформацію про 

склад арбітражного суду) є прийняттям цих умов [259]. Такий порядок також 

розглядаються в якості проміжного рішення, яке може бути оскаржене у SFT 

на підставі п. а і b ч. 2 статті 190 PILA [267; 268; 269]. 

Cфера застосування п. а ч.2 статті 190 Pila також охоплює відсутність 

незалежності або неупередженості арбітрів. Дане питання вже було 

предметом нашого дослідження [270]. Так, незалежність є об'єктивним 

поняттям, яке забороняє відносини (зокрема, фінансового характеру) між 

арбітрами і сторонами в ході процедури, а неупередженість швидше 

суб'єктивне, пов’язане із особою арбітра, з його особистими переконаннями 

та полягає в його неупередженому ставленні до того чи іншого явища або 

особи. Арбітри повинні бути вільними від особистого упередженого 

ставлення до сторін. Незалежність і неупередженість тісно пов'язані. Їх іноді 

важко відокремити, адже часто одні і ті ж факти свідчать про порушення 

обох вимог.  

Віжповідно до статті 180 Закону «Про міжнародне приватне право» 

Швейцарії [136] арбітра може бути відведено, якщо існують обставини, що 

викликають обґрунтовані сумніви щодо його незалежності. Якщо виник спір, 

а сторони не домовилися про процедуру відводу, остаточне рішення 

приймається компетентним судом за місцем арбітражу. Отже, при вирішенні 

питання про незалежність беруть до уваги конкретні обставини справи та 

факти, що обгрунтовують відсутність незалежності [225, с.926] та можуть 

виправдати недостатню довіру з боку людини [271]. У одній із справ SFT 
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вказувалось, що представником однієї зі сторін був колишній радник CAS. 

Заявник стверджував, що той факт, що колишній радник CAS працював в 

CAS протягом кількох років, дозволив йому потоваришувати з арбітрами 

CAS, зокрема, тому що він допомагав на слуханнях, виступав в ролі ad hoc 

секретаря та брав участь у численних тренінгах, в яких арбітри виступали 

доповідачами. Федеральний Верховний Суд Швейцарії не вирішив це 

питання, але зазначив, що «сумнівним» є те, що таких обставин було б 

достатньо для оскарження [272]. В той же час результат міг бути іншим, якби 

сторона, яка звернулась із заявою, змогла довести, що відносини між 

колишнім радником CAS і арбітром існують й досі або зв’язки закінчились 

зовсім нещодавно (відсутність відносин субординації з однією зі сторін).  

На практиці більш проблемними є випадки, коли сторона систематично 

або, принаймні, дуже часто, призначає одного і того ж арбітра. В цьому разі 

Антоніо Рігоззі зазначає, що арбітри CAS повинні розкривати свої попередні 

призначення однією і тією ж стороною, незалежно від результату цих справ 

[241, с.502]. В Керівних принципах Міжнародної асоціації юристів щодо 

конфліктів інтересів у міжнародному арбітражі зазначається, що якщо 

існують факти або обставини, які, на думку сторін, можуть викликати 

сумніви щодо неупередженості або незалежності арбітра, арбітр повинен 

розкрити такі факти або обставини сторонам, арбітражній установі або 

іншому розпорядчому органу (якщо такі є і якщо це вимагається діючими 

правилами) до прийняття його призначення або після нього, як тільки він або 

вона дізнається про них [273]. Аналогічні норми містяться і в Арбітражному 

регламенті Юнсітрал.  

В той же час, аналіз арбітражної практики дозволяє прийти до 

висновку, що не є достатньою підставою для відводу факт неодноразового 

призначення арбітра міжнародними спортивними організаціями або якщо 

арбітр діяв в минулому в якості захисника однієї зі сторін або виступав 

опонентом. Досить довго існувала практика, коли одна особа була арбітром в 
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одній справі і одночасно стороною в іншій. З 2010 року вступила в силу 

оновлена редакція Кодексу Спортивного арбітражного суду, що передбачає, 

зокрема, неможливість однієї особи бути в Списку арбітрів CAS і виступати 

в процесі в якості представника сторони - учасника арбітражного розгляду. 

Дане обмеження покликане забезпечити неупередженість і незалежність 

арбітрів при розгляді спортивних спорів. 

Особливість питання про незалежність арбітрів пов’язана і з тим, що 

арбітр CAS повинен бути обраний з закритого списку. Як зазначалось, 

закритий список задовольняє «конституційні вимоги незалежності та 

неупередженості» [183]. В той же час ми не є противниками відкритого 

списку арбітрів, адже навіть якщо арбітр не має відповідних знань або 

досвіду у спорті, завжди існує можливість заслухати думку експерта, якщо це 

необхідно. Крім того, ймовірно, що сторони будуть обирати арбітра зі 

спортивним досвідом або, принаймні, людину, яка має відповідний досвід 

для вирішення їх спору. Запровадивши відкритий список, CAS буде 

відповідати багатьом іншим міжнародним арбітражним інституціям, які 

ніколи не мали закритого списку. 

Однією з найбільш розповсюджених підстав для скасування рішення 

CAS згідно з пунктом b ч. 2 статті 190 PILA є те, що CAS помилився в 

питанні юрисдикції, тобто арбітражний суд помилково визнав себе 

компетентним або некомпетентним [184; 274; 275]. Зокрема, CAS розширив 

сферу дії арбітражної угоди, прийнявши рішення щодо вимог, які не були її 

предметом, або якщо він прийняв юрисдикцію у відношенні до третіх осіб, 

які не підписали угоду. Сторона, яка не є стороною первинного розгляду в 

CAS, не може оскаржити рішення CAS, якщо Колегія CAS прийняла рішення 

про юрисдикцію, не встановивши її законний інтерес. Так, у справі ATF 

4A_566/2009 of 22 March 2010, X. Federation v. A. & Y. SFT розглянув 

питання юридичної зацікавленості Федерації, яка оскаржує юрисдикцію CAS 

у SFT [276]. 
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Питання про юрисдикцію в спортивному арбітражі має деякі 

особливості в порівнянні з традиційним комерційним арбітражем. По-перше, 

існують дві різні процедури (звичайна і апеляційна). По-друге, арбітражне 

застереження, на якому базується юрисдикція CAS, часто включене до 

Статуту / Положення спортивних організацій або міститься в заявках до 

великих спортивних подій (Entry form).  

В зв’язку з цим при виникненні розбіжностей щодо юрисдикції CAS 

необхідно одразу направити в CAS заперечення, щоб уникнути будь-якого 

«мовчазного» прийняття юрисдикції. Згідно з ч. 2 ст. 186 Pila заява про 

відсутність у арбітражного суду компетенції може бути зроблена тільки до 

подання заперечень щодо позову. Стаття R55 Кодексу CAS, що є lex specialis, 

встановлює, що протягом двадцяти днів з моменту отримання апеляційної 

скарги відповідач повинен надіслати до Канцелярії CAS відгук, який повинен 

містити, зокрема, аргументи щодо відсутності юрисдикції. Якщо відповідач 

не надасть свій відгук протягом встановленого строку, Колегія має право 

продовжити розгляд справи та винести рішення. З цього можна зробити 

висновок, що якщо особа не подала заперечення щодо юрисдикції CAS, то 

вона визнала її. Простий опис фактів справи без явного заперечення проти 

юрисдикції CAS не розглядається як заперечення [277]. 

Найчастіше юрисдикційне питання виникає в контексті того, що 

сторони уклали договори, які містять різні арбітражні положення, в 

результаті чого одна угода може передбачати CAS, в той час як інша вказує 

на звернення, наприклад, до національного арбітражного органу [266], або 

якщо різні правила у сфері спорту містять суперечливі арбітражні 

положення. 

В зв’язку з цим, варто ще раз наголосити, що саме наявність 

арбітражної угоди є незамінною умовою для будь-якого процесу вирішення 

спорів поза межами національних судів. З огляду на це, третейський суд 

повинен бути більш стриманим при розгляді справ щодо наявності 
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арбітражного застереження, оскільки його існування має виключити 

звернення в державні суди [278; 279; 280; 281]. Так, у справі 4P.162/2003 of 

21 November 2003 SFT анулював рішення CAS, оскільки не зміг встановити 

намір сторін виключити юрисдикцію державних судів [280; 281]. Якщо намір 

сторін неможливо встановити з арбітражного пункту, суддя застосовуватиме 

принцип довіри. Якщо принцип довіри також не призвів до очікуваних 

результатів, то можна звернутися до інших додаткових засобів інтерпретації, 

як приклад, dubio contra stipulatorem (у разі виникнення сумнівів положення 

повинно тлумачитися проти сторони, яка його склала) [282; 283]. Однак якщо 

було встановлено, що сторони домовились виключити їх спір з державного 

судочинства, але сторони не погоджуються з приводу ведення арбітражного 

розгляду, слід дотримуватися так званого принципу корисності чи 

доброзичливості, відповідно до якого слід шукати результат, який дозволить 

поважати і підтримувати арбітражну угоду [157; 278; 279] з метою 

забезпечення її ефективності та збереження дійсності [281; 283; 284; 285].  

Отже, сторони можуть оскаржити арбітражну угоду, виходячи з того, 

що вони не погодились на таку арбітражну угоду чи положення, або з того, 

що згода, надана шляхом підпису на реєстраційній (вхідній) формі, не була 

вільно надана. Однак у справі Каньяса Федеральний Верховний Суд чітко 

заявив, що обов'язковий характер спортивного арбітражу не впливає на 

дійсність арбітражної угоди. Оскільки CAS спрямований на сприяння 

оперативному врегулюванню спорів спеціалізованим арбітражним судом, що 

надає достатні гарантії незалежності та неупередженості [192; 252]. У 

попередньому розділі ми детально розглянули умови чинності арбітражної 

угоди та позицію SFT з цього приводу.  

Необхідно також звернути увагу на ще один суттєвий момент. Якщо 

Колегія CAS не визнає юрисдикцію, це рішення можна визначити 

остаточним (закінчення провадження на процедурних підставах) і тому 

скаргу щодо скасування можна подати за усіма підставами ч. 2 статті 190 



157 

 

PILA. Але якщо Колегія визнає юрисдикцію, таке рішення вважатиметься 

проміжним (ч.3 ст. 186 PILA) і оскарження можливе тільки на підставі 

пункту a та b ч. 2 статті 190 PILA. Варто звернути увагу, що сторона, яка 

бажає оскаржити проміжне рішення повинна зробити це негайно, оскільки, в 

іншому випадку вважатиметься, що вона відмовилася від свого права на 

оскарження на основі вищезазначених підстав [138; 280; 315]. 

Третьою підставою для скасування рішення CAS є порушення 

принципів ne ultra чи ne infra petita. Ці принципи означають, що арбітражний 

суд вирішив більше (ultra) або менше (infra), ніж те, що було запропоновано 

сторонами. Дані принципи тісно пов'язані з принципом «iura novit curia», а 

також правом сторін бути почутими [225, с.957]. SFT навіть розглядає 

принцип ne ultra petita як особливий аспект права бути почутим [286]. У 

зв'язку з цим слід зазначити, що оцінка принципу ne ultra / infra petita 

здійснюється на підставі подань сторін [286; 287], але не поширюється на їх 

юридичні (правові) аргументи. Це означає, що грунтуючись на принципі iura 

novit curia, Колегія має застосовувати закон ex officio, який не пов'язаний з 

юридичними аргументами сторін та може здійснювати іншу кваліфікацію 

фактів [249, с.5; 286; 288; 289, с. 506]. В той же час не можна судити про 

щось менше або щось більше, ніж це було запрошено стороною, і арбітр 

обмежений предметом спору визначеного в позовній заяві [290, с.496]. У 

випадку, наприклад, запиту щодо конкретної суми арбітражний трибунал не 

буде керуватися ultra petita, якщо ним буде присуджено більшу або меншу 

суму для окремих частин позовної заяви, але загальна сума відповідає 

загальній сумі позову [287; 225, с.957].  

Порушення принципу ne infra petita є справою про формальну відмову 

у справедливості [291]. В одному із своїх рішень SFT встановив, що 

арбітражний суд, відхиляючи «всі інші претензії», не вирішив infra petita 

лише тому, що він конкретно не відхилив вимогу щодо інтересів [291; 292]. 

Однак, в іншому рішенні SFT моделював корисність і захист, який 
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пропонується арбітражним судом, через такі стандартні фрази, згідно з якими 

Колегія враховує всі подальші аргументи, висунуті сторонами, які мають 

відношення до результатів спору [230]. 

Крім того, недопустимо подати позов про скасування рішення суду за 

порушення принципу ne ultra petita, якщо повне рішення видане на більш 

пізньому етапі, містить в резолютивній частині додаткове положення, яке є 

сприятливим для заявника [230; 277]. Більш того, частково визнаючи 

апеляцію та скасовуючи лише деякі пункти резолютивної частини рішення, 

Колегія CAS діє в межах своїх повноважень і не порушує правила ne ultra 

petita [293]. До того ж, не існує порушення ne ultra petita, якщо сторони 

вимагали сплати суми в конкретній валюті, але Колегія прийшла до висновку 

про те, що платіж повинен бути здійснений в іншій валюті на основі угоди 

між сторонами [294]. 

Наступною підставою для скасування рішення CAS є порушення 

принципу рівності сторін або їх права бути почутими в змагальному процесі. 

Згідно з ч. 3 статті 182 PILA незалежно від обраної процедури арбітражний 

суд повинен забезпечити сторонам процесуальну рівність і можливість 

висловлювати свою позицію в ході змагального процесу. Принцип 

змагального процесу (principe du contradictoire) гарантує кожній стороні 

право представляти та аргументувати свої правові позиції, брати участь у 

доказових процесах, а саме надавати відповідні докази, вивчати докази, 

подані протилежною стороною, і спростовувати їх. Таке право належить до 

повноти арбітражного процесу, включаючи стадію витрат [295; 296]. 

Серед процесуальних прав, гарантованих п. d ч.2 ст. 190 PILA, головну 

роль відіграє право подавати докази. Дане право не є абсолютним, з 

урахуванням обмежень щодо строків [296; 297]. В той же час, не є 

порушенням рівного ставлення до сторін, якщо обидві сторони представили 

свої аргументи, але тільки одній було продовжено строк. Така проблема 
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може виникнути тільки тоді, коли обидві сторони не дотримувалися строків, 

але тільки з одного боку це не було прийнято [298].  

Деякі аргументи не повинні бути явно розглянуті арбітражним судом, 

особливо ті, що не є важливими або не можуть вплинути на результат справи 

[192; 296; 298]. З іншого боку, аргументи та докази [299], які представлені 

належним чином, мають відношення до вирішення справи та можуть 

вплинути на результат, повинні бути враховані [263; 264; 299; 300; 301; 302; 

303].
 
Відповідно до прецедентного права Федерального Верховного суду 

право сторін бути почутими у судовому розгляді порушується, наприклад, 

коли арбітри, через нерозуміння (або з інших причин) не розглядають 

аргументи та докази сторін, які є важливими для прийняття рішення [304]. Це 

буде формальною відмовою від правосуддя [305]. Ця підстава для 

оскарження була успішно використана у відомій справі Каньяса. Колегія 

CAS розглянула всі аргументи, крім одного, а саме: якщо були дотримані 

умови для застосування санкції відповідно до застосовних антидопінгових 

правил, призупинення було несумісним з відповідним національним 

законодавством, зокрема, законодавством про конкуренцію та загальними 

принципами права, зокрема, принципом пропорційності. Каньяс зазначив, що 

ігноруючи ці аргументи, Колегія порушила його право бути почутим. 

Федеральний Верховний Суд вказав, що Колегія CAS не вказала 

альтернативні аргументи, коли розглядала суть справи і не подала жодних 

зауважень …причини цього SFT невідомі. Зважаючи на це, він скасував 

рішення [192; 264]. Отже, в рішеннях CAS повинно вказуватись, чому 

Колегія не розглянула аргументи, висунуті сторонами, якщо тільки такі 

аргументи явно є несуттєвими. 

Щоб уникнути проблем на етапі оскарження, арбітри, як правило, 

обережно вказують, що докази, які вони не враховували, не були 

представлені протягом встановленого строку або не були подані у 

встановленому порядку, або вони не стосуються відповідного факту [264]. 
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Федеральний Верховний Суд не скасовує рішення, якщо воно спирається на 

кілька альтернативних причин і лише одна з цих причин порушена шляхом 

порушення права бути почутим [306; 307].  

SFT також звертає увагу, що стандартних фраз, які часто вставляються 

в рішення CAS, а саме: «Колегія розглянула всі юридичні аргументи та 

докази, надані сторонами…», недостатньо для захисту третейського суду від 

можливого порушення права бути почутим [230]. 

Право бути почутим не включає в себе право на «предметно правильне 

рішення» [253]. Крім того, рішення CAS також не можуть оскаржуватись в 

SFT на тій підставі, що Колегія застосовувала «неправильний» закон [294], 

крім випадків скасування рішення на підставі п. е ч. 2 ст. 190 Pila. 

Згідно зі швейцарською доктриною і швейцарським прецедентним 

правом застосування Колегією іншого закону, ніж той, який обрали сторони, 

не є порушенням права бути почутим саме по собі [308]. Для кращого 

розуміння, яким чином можливе виникнення питання про застосовне право, 

слід згадати принцип iura novit curia або iura novit arbiter [309, с.486]. 

Відповідно до даного принципу, арбітражний суд може базуватися на своїх 

правових принципах, які не були обґрунтовані сторонами. З іншої сторони 

Швейцарське законодавство передбачає зобов'язання, яке називається 

«обов'язок судової поради» (richterliche Hinweispflichte), що є важливим у 

міжнародному арбітражі зі сторонами різних правових культур [310, с.139]. 

Зважаючи на особливості арбітражу, суд повинен консультуватися зі 

сторонами у разі будь-яких нових юридичних міркувань, які сторони не 

піднімали або не могли очікувати. 

Отже, арбітр може вільно прийняти юридичне обґрунтування 

незалежно від юридичних подань сторін, без необхідності спочатку 

проконсультуватися з ними, за винятком юридичних міркувань, яких сторони 

не могли розумно очікувати. Так, у справі Уркіхо Гоітіа [311] Колегія CAS 

вважала, що агентський контракт між іспанським футбольним агентом та 
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бразильським футболістом, що проживає в Португалії, регулюється 

положеннями ФІФА та додатково швейцарським законодавством. На цій 

підставі арбітри визнали, що контракт був недійсним відповідно до 

швейцарського трудового законодавства (LSE), незважаючи на той факт, що 

жодна зі сторін ніколи не використовував LSE під час судового розгляду. 

Федеральний Верховний Суд постановив, що даний спір не мав об'єктивного 

зв'язку з Швейцарією, а LSE буде застосоване лише у випадку, якщо сторона 

знаходиться в Швейцарії [311]. В зв’язку з цим він скасував рішення. Ця 

справа свідчить, що CAS повинен, принаймні, отримати позицію сторін щодо 

питання про застосування іншого права, ніж передбаченого угодою сторін. 

Таким чином, порушення статті R58 Кодексу CAS, а саме застосування 

«неправильного» закону, не є прямою підставою для оскарження рішення 

CAS до SFT. Тим не менш, вона може являти опосередковану підставу для 

оскарження і призвести до анулювання рішення на підставі порушення права 

сторін бути почутими. 

Варто звернути увагу і на той факт, що сторона, яка вважає, що її право 

бути почутою порушено, повинна негайно відреагувати на це (не тільки після 

отримання рішення). Заперечення сторін, пов'язані з неналежною правовою 

процедурою, повинні бути належним чином подані в CAS для виправлення 

процедурної помилки під час розгляду, а не після того, як остаточне рішення 

буде винесено [312; 313]. Звичайно, це обмеження не застосовується, коли 

стороні стає відомо про порушення її права бути почутою лише після того, як 

вона ознайомиться з рішенням. Досвідчені арбітри задають дане питання в 

кінці слухання та вказують у рішенні, що жодна зі сторін не висунула 

заперечень щодо ведення провадження. Сторона, яка заявляє, що вона 

висунула процедурні заперечення, повинна буде довести, що висновки 

Колегії були зроблені з порушенням основних принципів процесуального 

права. В той же час сторони, які не виявляють зацікавленості у розгляді CAS 

та в кінцевому підсумку оскаржують рішення за процедурні помилки, діють 
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проти принципу сумлінності [277]. Формальний характер права сторін бути 

почутим означає, що шанси сторін по суті не стосуються оцінки можливих 

процесуальних помилок [305; 314].  

Арбітражний суд повинен поважати фундаментальні правові принципи 

та не порушувати принцип публічного порядку. У той же час, визначення 

меж та змісту поняття публічного порядку викликало дискусії як у судовій 

практиці, так і серед науковців [315]. Федеральний Верховний суд Швейцарії 

тлумачить концепції публічного порядку досить вузько [316, с.91]. Так, у 

рішенні від 2 лютого 2002 року вказується, що рішення суперечить 

публічному порядку тільки тоді, коли воно порушує важливі і 

загальновизнані цінності, які відповідно до існуючого в Швейцарії підходу 

складають основу правової системи» [234]. 

Федеральний Верховний суд Швейцарії буде захищати, за 

необхідності, фундаментальні цінності, закріплені в швейцарській правовій 

традиції, навіть якщо такі цінності не обов'язково виділяються в інших 

країнах світу. Це, наприклад, означає, що Федеральний Верховний Суд не 

буде розглядати, чи є рішення сумісним з законодавством ЄС щодо 

конкуренції, незалежно від того, чи може таке рішення бути застосованим в 

ЄС. В той же час, той факт, що положення вважається обов'язковим згідно з 

швейцарським законодавством, не може розглядатися як складова 

міжнародного публічного порядку [317]. Так, SFT ухвалив, що обмеження 

відшкодування фактичних збитків, понесених стороною, є частиною 

швейцарського публічного порядку, однак сумнівно, чи є це також 

порушенням міжнародного публічного порядку [234; 225, с.959; 265, с.908]. 

Варто також детально розглянути питання, за яких умов може бути 

скасоване рішення CAS на підставі п. е ч. 2.ст.190 Pila. Перш за все, заява 

повинна докладно відобразити правовий принцип, який було порушено, і 

встановити, що такий принцип є частиною публічного порядку [318; 225, 

с.958]. Саме результат рішення повинен порушувати публічний порядок, а не 
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лише причини його прийняття [319; 320]. У справі ATF 132 III 389 SFT 

вказав, що для скасування арбітражного рішення на підставі п. е ч. 2 ст.190 

PILA, публічний порядок повинен порушуватися не тільки в міркуваннях, а й 

у підсумках рішення. Суд дійшов висновку, що невикористання 

імперативного закону Кенії не може являти порушення публічного порядку у 

значенні п. е ч. 2 ст.190 PILA
 
[315]. Сторони повинні довести, що результат 

рішення принципово відрізняється від результату, який би був при 

застосуванні права, обраного сторонами, щоб встановити порушення права 

бути почутими [315; 320]. Крім того, Федеральний Верховний Суд вважає, 

що навіть явно неправильне застосування права або очевидно помилкових 

фактичних висновків не виправдовують відміну рішення [252].  

Маргарет Бадделі навіть закликала до «переосмислення публічного 

порядку», згідно з яким Федеральний Верховний Суд міг би вільно 

перевірити, чи відповідає рішення САS «основним правам спортсменів» [322, 

с.161]. Така позиція суперечить принципу, що державні суди не розглядають 

арбітражні рішення по суті. З іншого боку, деякі науковці зазначають, що 

контроль Федерального Верховного Суду буде мінімальною гарантією для 

спортсменів, оскільки вони були змушені дати згоду на арбітраж. На наш 

погляд, такий підхід є неприйнятним, оскільки CAS є справедливим і 

незалежним органом з вирішення спортивних спорів.  

У своїх численних рішеннях SFT розтлумачував, що собою являє 

порушення публічного порядку, проте не надав переліку вичерпних підстав 

[323]. Зокрема, порушенням публічного порядку є: порушення принципів 

pacta sunt servanda (договори повинні виконуватись) [249, с. 5; 272; 293; 294; 

323; 324; 325], принципу сумлінності (добросовісності) [326];
 

заборона 

зловживання правами [327; 328], заборона права розірвати договір з 

важливих причин [329] і заборона щодо порушень прав особи [330; 331]. 

Принцип «договори повинні виконуватись» порушується лише тоді, 

коли арбітражний суд вважає, що існує певний договір між сторонами, але 
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ігнорує наслідки, що випливають з нього, або навпаки, коли арбітражний суд 

вважає, що сторони не уклали договір, однак сторона зобов'язана виконати 

договірні зобов'язання перед іншою [332]. Скарги, що арбітр не застосував, 

неправильно застосував, неправильно тлумачив або неправильно врахував 

певне договірне положення, не являють собою порушення pacta sunt servanda 

[255]. У спортивних спорах це ж саме стосується будь-якого положення 

статутів спортивних організацій [138].  

Спортсмени також намагалися використати принцип заборони 

дискримінації для оскарження рішення. Однак, Федеральний Верховний Суд 

прийняв дуже вузьке тлумачення цього принципу, вказуючи, що діяння чи 

рішення є дискримінаційними лише в тому випадку, якщо вони порушують 

права особи, розглядаючи цю особу виключно на підставі його або її статі, 

раси, стану здоров'я, сексуальних переваг, релігії, національності чи 

політичних поглядів [138; 330]. 

Крім того, SFT визначив, що принцип суворої відповідальності за 

допінг не порушує публічний порядок. Санкції мають приватний характер, а 

спортсмени не можуть посилатися на принцип презумпції невинуватості 

відповідно до п. е ч. 2 ст. 190 PILA [253;333].  

Виходять за рамки публічного порядку і питання, пов’язані з тягарем 

доведення [334]. Незаконно отримані докази не допускаються, але можуть 

бути прийнятними при контролі балансу інтересів [335; 336; 337; 338; 339]. 

Оцінка доказів арбітражним судом також виходить зі сфери застосування п. е 

ч. 2 ст. 190 PILA [111; 340; 341]. Розподіл витрат є порушенням публічного 

порядку лише в тому випадку, якщо він є явно непропорційно надмірним 

[342]. 

Застосування ex aequo et bono замість закону, обраного сторонами, 

може лише порушувати публічний порядок, якщо результат самого рішення 

порушує публічний порядок [138; 225, с.959; 343]. За загальним правилом, 

свобода сторін обирати закон, який застосовується до суті справи, відповідно 
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до статті R58 Кодексу CAS (і R45Кодексу CAS для звичайної процедури) де-

факто обмежується публічним порядком [344]. Сторони не можуть обрати 

закон, якщо він явно порушує публічний порядок.  

Стаття 190 Pila включає в себе як предметний, так і процесуальний 

публічний порядок, під яким слід розуміти порушення основних та загальних 

процесуальних принципів, що призводять до прийняття несправедливих 

рішень, які несумісні з цінностями та державним законодавством [275; 345]. 

Коли мова йде про незастосування процедурного положення, має місце 

порушення процесуального публічного порядку, тільки якщо порушене 

положення має важливе значення для справедливого судового розгляду [260]. 

Проте немає ніяких порушень публічного порядку, якщо CAS вважає 

звернення відкликаним, оскільки заявник не сплатив канцелярський збір 

протягом передбаченого строку, за умови, що CAS поінформував його 

заздалегідь [268]. 

Право на справедливу процедуру [275], ігнорування законної сили 

попередніх рішень підпадають в рівній мірі під сферу процесуального 

публічного порядку [346]. Арбітражний суд порушує законодавство, якщо 

розглядає питання, яке вже оскаржується. Мається на увазі, що дана справа 

вже є в провадженні іншого органу з тими ж сторонами щодо тих самих 

вимог, заснованих на одних і тих самих фактах. Як приклад, SFT скасував 

рішення CAS за порушення процесуального публічного порядку через те, що 

Колегія CAS прийняла рішення по справі, яка була вже предметом розгляду в 

державному суді (Цюріхський господарський суд). Відповідно до 

законодавства Швейцарії одна і та ж справа не може бути предметом 

розгляду арбітражного і державного суду, і тому Колегія CAS повинна була 

відмовити в прийнятті заяви [345]. 

Відповідно до ч. 1 статті 192 Закону Швейцарії «Про міжнародне 

приватне право» сторони, жодна з яких не має в Швейцарії ні місця 

проживання, ні місця звичайного перебування, можуть шляхом прямої 
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вказівки в арбітражній угоді виключити можливість оскарження арбітражних 

рішень повністю або певних підстав, передбачених пунктом 2 статті 190 Pila 

Ця можливість також вказана в статті R59 Кодексу САS. Така відмова має 

бути явною і однозначною. Сторони також можуть виключити можливість 

подачі позову про скасування арбітражного рішення як в первинній 

арбітражній угоді, так і в угоді згодом. У той же час, просте посилання на 

арбітражні правила, що містять норму про остаточність арбітражного 

рішення, недостатньо [347].  

За весь час існування CAS було скасовано близько 30 рішень. 

Невеликий відсоток задоволених справ може свідчити як про якість рішень 

CAS, так і про складність доведення порушень.  

 

 

3.3 Визнання і виконання рішень CAS 

 

Визнання та виконання рішення CAS є заключною стадією захисту 

прав, свобод та законних інтересів позивача, який звертався до CAS, оскільки 

його інтерес спрямовується не на сам факт винесення рішення, а на його 

реальне визнання та виконання в подальшому. 

У науковій літературі висловлено різні думки щодо змісту поняття 

«визнання» рішень іноземних судів. На думку В. Л. Чубарєва [160], визнання 

рішення іноземного суду означає, що воно виступає підтвердженням 

цивільних та інших прав і обов’язків в тій же мірі, що і рішення державного 

суду. Такої ж позиції дотримується Н. І. Маришева, додаючи, що з наданням 

їм такої ж юридичної сили, яку мають рішення судів даної держави вони 

набувають властивостей незаперечності, винятковості, а рішення про 

присудження – також виконуваності [348, с.476].  

На противагу цьому Р. В. Зайцев зазначає, що завданням визнання не є 

підтвердження встановлених іноземним рішенням цивільних прав і 
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обов’язків, оскільки права й обов’язки учасників процесу, щодо яких 

винесене рішення іноземного суду, що набрало законної сили, на території 

держави, де запитується виконання, «підтвердження» не потребують, 

оскільки і так вважаються підтвердженими іноземним рішенням [349, с.50].  

М. Й. Штефан додає, що визнання - це надання юрисдикційному акту 

іноземної держави сили і значення рішення вітчизняного суду, яке не вимагає 

застосування примусових заходів на захист і поновлення порушеного права 

[57].  

На думку С. Я. Фурси і Ю. Д. Притики [350, с.247] в основі визнання 

лежить акт легітимації, тобто процедура визнання певного факту чи суб’єкта 

державою, компетентним органом, отже, в даному випадку, – визнання 

рішення іноземного суду беззаперечним, виключним, обов’язковим і 

виконуваним на території України в межах національної юрисдикції. 

Подібної позиції дотримується Л. П. Ануфрієва, вказуючи, що інститут 

визнання означає, що держава висловлює свою згоду з тим, що даний акт 

здатний викликати юридичні наслідки в межах його юрисдикції [222, с.379] 

Враховуючи наведене вище, під визнанням іноземного судового 

рішення, на нашу думку, необхідно розуміти поширення законної сили 

(загальнообов’язковості) рішення іноземного суду на територію держави, яка 

визнає це рішення, тобто надання цим рішенням такої ж юридичної сили, яку 

мають рішення судів цієї держави, які набрали законної сили. Так, наявність 

визнаного рішення іноземного суду є підставою для відмови у відкритті 

провадження або припиненні справи, що знаходиться в провадженні суду, 

між тими ж сторонами, з того ж предмета та підстав.  

Визнання необхідно розглядати у нерозривному зв’язку з його 

виконанням. Традиційно під виконанням рішення іноземного суду розуміють 

застосування засобів примусового виконання рішення іноземного суду в 

порядку, визначеному законодавством держави, на території якої 

виконується іноземне рішення. На наш погляд, це не зовсім вірно, оскільки 
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виконання охоплює тільки примусовий характер, залишаючи поза увагою 

можливість добровільного виконання рішення. 

У світовій практиці існують декілька основних систем, за якими 

здійснюється виконання рішень іноземних рішень: система екзекватури 

(процедура надання рішенню іноземного суду сили рішення суду власної 

держави); система сумарного права, за якою іноземне судове рішення є 

основою для судового розгляду національним судом держави, в якій підлягає 

виконанню; система реєстрації іноземного судового рішення в особливому 

реєстрі. 

Допустимість визнання і виконання іноземного судового рішення 

визначається внутрішнім законодавством кожної конкретної країни, а також 

її міжнародними договорами. Визнання і приведення у виконання іноземних 

арбітражних рішень регламентується Нью-Йоркською конвенцією про 

визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень від 10 

червня 1958 року. Ця Конвенція поширюється на іноземні арбітражні 

рішення, винесені як постійно діючими органами міжнародного 

комерційного арбітражу, так і арбітражем ad hoc .У той же час рішення 

Спортивного арбітражного суду фактично не виконуються за допомогою 

Нью-Йоркської конвенції, незважаючи на те, що CAS прямо вказує на цю 

можливість (наприклад, у справі Матузалема) [331]. Є підстави вважати, що 

корпоративність як основний спосіб регулювання відносин у спорті робить 

досить істотний вплив на виконання ряду рішень спортивного арбітражу. 

Механізм добровільного виконання рішень спортивного арбітражу 

підкріплений авторитетом і можливостями спортивних організацій та несе в 

собі величезні переваги: швидкість виконання і охоплення великого кола 

учасників виконання, оскільки більшість спортивних організацій побудована 

за принципом «спортивної сім'ї». В.В. Чубаров справедливо зазначає, що 

причина виконання рішень в такому порядку криється в тому, що всі 

спортивні відносини будуються на прийнятті рішень всередині спортивної 
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спільноти [351, с.13]. Сюди ж слід віднести рішення, пов'язані з трансферами 

(переходами) гравців з одного клубу в інший в рамках однієї спортивної 

федерації або ліги. Всі без винятку спортивні федерації та ліги уважно 

відстежують законність таких переходів. Найчастіше ця процедура 

супроводжується видачею спортсмену спеціального трансферного листа, 

яким федерація якраз і підтверджує законність переходу спортсмена. 

Винесене спортивним арбітражем рішення з приводу переходу спортсмена з 

одного клубу в інший також отримує максимальне сприяння з боку 

федерації, щодо якої винесено відповідне рішення [107, с.20]. 

В той же час, сторона, що виграла процес, може звернутися в 

спортивну організацію і вимагати застосування дисциплінарних санкцій до 

сторони, яка відмовляється виконувати рішення в добровільному порядку. У 

сфері спорту склалася досить стійка практика примусового виконання 

подібних рішень під загрозою застосування заходів дисциплінарного 

характеру. Так, наприклад, в сфері футболу подібний механізм реалізується 

через Дисциплінарний комітет ФІФА або дисциплінарний комітет 

національної футбольної асоціації, які в разі невиконання рішення CAS 

застосовують спеціальні санкції, такі як штраф, дискваліфікація, зняття з 

команди очок, переведення команди до нижчого дивізіону тощо. Однак 

також слід зазначити, що застосування подібних заходів можливе тільки в 

разі визнання спортивною організацією юрисдикції CAS та дотримання 

інших вимог, передбачених її внутрішніми правилами. Так, наприклад, ФІФА 

циркуляром № 827 від 10 грудня 2002 року визнала юрисдикцію CAS, проте 

згодом, циркуляром № 1 270 21 липня 2011р обмежила можливість 

приведення у виконання рішень CAS через власний Дисциплінарний комітет: 

«приведення у виконання рішень Спортивного арбітражного суду (CAS) з 

цього моменту обмежена тільки тими рішеннями, які попередньо були 

розглянуті органом або комітетом ФІФА» (ст. 64 Дисциплінарного 

регламенту ФІФА)
 
[352, с. 34]. Аналіз статутних та регламентних норм ФФУ 
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дозволяє прийти до висновку, що вони також опосередковано свідчать, що 

спочатку юридичні особи, клуби, офіційні та посадові особи, тренери, 

футболісти повинні послідовно вичерпати усі внутрішні засоби правового 

захисту в межах норм статутних і регламентних документів, а потім 

Спортивний арбітражний суд як останню інстанцію. 

Щодо визнання і виконання рішень CAS в Україні, зокрема, у сфері 

футболу слід зазначити наступне. В переважній більшості сторони 

добровільно виконують рішення CAS. Проте все ж зустрічаються поодинокі 

випадки невиконання. Яскравим прикладом є справа Є. Лозінський - ФК 

«Зоря» Луганськ. 31.12.2013 р.Спортивним арбітражним судом у справі CAS 

2012/O/2934 – Ievgenii Lozinskyi v. FC Zarya Lugansk прийнято рішення про 

реструктуризацію боргу ФК «Зоря» Луганськ перед футболістом Лозинським 

Є. на суму 164 000 доларів США та 39 293,00 швейцарських франків. ФК 

«Зоря» Луганськ не виконав свого зобов’язання, у зв’язку з чим Є. 

Лозінський звернувся до Контрольно-Дисциплінарного комітету ФФУ за 

захистом своїх порушених прав та інтересів. Відповідно до ст. 92 

Дисциплінарних правил ФФУ рішення Органу, не виконане в зазначений 

строк, приводиться у виконання шляхом застосування до винної сторони 

дисциплінарних санкцій, визначених КДК ФФУ. Серед санкцій, які може 

застосовувати КДК ФФУ є попередження; обов’язковий грошовий внесок у 

національній грошовій одиниці – гривні (обов’язковий грошовий внесок 

може бути не меншим за 1000 гривень і не більшим за 500 000 гривень для 

клубів та юридичних осіб; не меншим за 500 гривень і не більшим за 250 000 

гривень для фізичних осіб); позбавлення клубу права реєструвати в ФФУ 

будь-яких нових футболістів протягом визначеного періоду; виключення зі 

складу учасників змагань – позбавлення права брати участь у поточному та 

майбутньому змаганні; позбавлення турнірних очок – позбавлення 

визначеної Органом кількості турнірних очок в поточних або майбутніх 

змаганнях; переведення до нижчої ліги; позбавлення статусу 
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професіонального клубу; позбавлення атестату на право брати участь у 

змаганнях серед команд професіональних клубів тощо. У даній справі КДК 

ФФУ застосував наступні санкції: спочатку КДК ФФУ надав додатковий 7–

денний cтрок для виконання рішення, після чого почав застосовувати 

фінансові санкції (спочатку 10 000 гривень потім 25 000 гривень та 37 500 

гривень). 18.02.2015 р. КДК ФФУ прийнято рішення зобов’язати Клуб 

виконати Рішення САS протягом 10 днів з моменту отримання рішення. У 

разі невиконання вищезазначеного Клуб буде автоматично позбавлений 3-х 

турнірних очок у чемпіонаті України з футболу серед команд Прем’єр-ліги 

сезону 2014/2015.  

Через деякий час між Клубом та Футболістом на виконання Рішення 

САS укладено «угоду про реструктуризацію». Футболіст надав згоду на 

розстрочку виконання зазначених коштів та на призупинення подальшого 

розгляду органами футбольного правосуддя ФФУ справи щодо невиконання. 

Своїм рішенням від 17.06.2015 р. КДК ФФУ затвердив Угоду між Клубом та 

Футболістом. Також КДК ФФУ закрив справу щодо виконання Клубом 

Рішення САS, але повідомив Клуб та Футболіста, що у разі порушення Угоди 

Футболіст має право звернутися до КДК ФФУ щодо застосування до Клубу 

дисциплінарних санкцій, передбачених рішенням КДК ФФУ ( щодо зняття 3-

х турнірних очок).  

Згодом представник Футболіста звернувся до КДК ФФУ із заявою про 

невиконання Клубом Угоди (виконання її частково) з проханням продовжити 

розгляд справи про невиконання Клубом рішень органів футбольного 

правосуддя, зобов’язати Клуб повністю виплатити Футболісту всю суму 

боргу з урахуванням пені і неустойки, застосувати до Клубу дисциплінарні 

санкції, а саме, заборонити Клубу реєструвати в ФФУ нових футболістів до 

моменту повного розрахунку з Футболістом.  

Варто зазначити, що сторони до цього часу не можуть врегулювати 

свої фінансові розбіжності, а справа вже понад 5 раз була предметом 
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розгляду КДК ФФУ, а наразі знаходиться у провадженні Апеляційного 

Комітету ФФУ. 

Ще одним слушним прикладом щодо примусового виконання рішення 

CAS є справи Насонова, Павлова, Пилипчука проти ФК «Волинь» Луцьк 

(Рішення CAS від 31.07.2014 р). У цій справі КДК ФФУ застосував наступні 

заходи впливу: фінансову санкцію у розмірі 10 000 гривень, потім 25 000 

гривень та 37 500 гривень. Після чого рішенням КДК ФФУ від 23 грудня 

2014 року клуб зобов’язано виконати рішення CAS у 10-денний строк. У разі 

невиконання автоматично з клубу буде знято 3 турнірні очки. Рішенням АК 

ФФУ від 24 лютого 2015 року рішення КДК ФФУ від 23 грудня залишено без 

змін. 

Таким чином, особливістю спортивного арбітражу є те, що в спорті 

більш ефективним механізмом є приведення рішення у виконання через 

спортивні організації, а не через державні суди. У той же час варто 

підтримати і позицію Харста, що невірно говорити про непридатність Нью-

Йоркської Конвенції, оскільки є прямі приклади скасування рішень CAS у 

визнанні та виконанні рішень на підставі їх протиріччя публічному порядку. 

Крім цього, має місце регулярне виконання рішень CAS на підставі Нью-

Йоркської Конвенції в частині стягнення судових витрат. Дослідник зазначає, 

що за весь час існування CAS і більше 3 тисяч винесених рішень тільки три 

рішення CAS були виконані через державні суди: в Греції, Іспанії та Бразилії, 

і двічі мала місце відмова від виконання рішення CAS в Німеччині [353, с. 

287-297]. Як приклад слід навести справу Клаудії Пехштайн. Клаудія 

Пехштайн прославлена німецька ковзанярка, яка була звинувачена у 

порушенні антидопінгових правил. Рішенням ISU їй було заборонено брати 

участь в усіх змаганнях ISU протягом двох років. Вона оскаржила заборону 

до САS на підставі арбітражної угоди. CAS відхилив її вимоги та підтвердив 

дворічну заборону (CAS 2009 / A / 1912 & 1913 і CAS OC 10/04). Згодом було 

подано окрему скаргу стосовно арбітражного рішення, а також прохання про 
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перегляд арбітражного рішення Федеральним Верховним судом, але це не 

увінчалося успіхом (Федеральний Верховний суд Швейцарії рішення 4A 

612/2009 від 10 лютого 2010 року і Швейцарський Федеральний суд 

рішенням 4A, 144/2010 від 28 вересня 2010 року). Після цього вона подала 

позов про відшкодування 4 мільйонів збитків до мюнхенського Landgericht 

(Земельного суду). Німецький суд ухвалив, що арбітражна угода між 

Пехштайн і Міжнародним союзом ковзанярів недійсна через відсутність 

згоди у відповідності з німецьким та швейцарським законодавством. Суд 

постановив, що ISU, яка здійснює управління міжнародними змаганнями на 

ковзанах, займає монопольне становище, що перешкоджає його членам 

надавати справжню згоду на арбітражний розгляд. З огляду на структурну 

нерівність між сторонами і монопольне становищем ISU в області 

ковзанярського спорту, спортсменка не мала ніякого реального вибору, окрім 

як підписати арбітражну угоду задля можливості конкурувати на змаганнях 

[354]. Проте її позов був відхилений на тій підставі, що оскільки вона не 

змогла пред’явити юрисдикційного заперечення під час арбітражного 

розгляду (спортсменка не посилалась на недійсність арбітражної угоди на 

більш ранній стадії), суд прийшов до висновку, що хоча арбітражна угода є 

недійсною, справа вже вирішена. Таким чином, спортсменка була позбавлена 

права посилатися на недійсність арбітражної угоди.  

Пехштайн оскаржила рішення LG München до Мюнхенського 

апеляційного суду («OLG München»), який видав тимчасову постанову 15 

січня 2015року [355]. Тимчасове рішення стосувалося прийнятності позову у 

зв'язку з арбітражною угодою між спортсменом і ISU. У своєму рішенні Суд 

визначив, що арбітражна угода між спортсмен і ISU порушує ст. 19 

німецького закону про конкуренцію. На думку Суду, ISU є монополістом на 

відповідному ринку. Навіть якщо арбітражна угода не є зловживанням 

ринковою владою сама по собі, конкретні обставини справи відображають 

структурний дисбаланс, пов'язаний з вибором арбітрів до CAS. Крім того, суд 
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постановив, що арбітражне рішення CAS не може бути визнаним в 

Німеччині, тому що це було б порушенням німецького публічного порядку. І, 

нарешті, OLG München надав право на звернення до BGH (Zulassung der 

Revision) через принциповий характер правових питань, піднятих у справі 

Пехштайн. В свою чергу BGH прийшов до наступних висновків: 

 а) CAS є справжнім арбітражним судом за змістом статті 1025 

Німецького цивільного уложення; 

б) міжнародні спортивні федерації, як ISU, мають домінуюче 

становище в тій мірі, що вони є монопольними організаціями, які дозволяють 

спортсменам брати участь в своїх спортивних змаганнях; 

в) однак, коли надання дозволу спортивною федерацією на участь у 

своїх змаганнях зумовлюють підписання арбітражної угоди на користь CAS 

відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу, вона не зловживає 

своїм домінуючим становищем; 

d) є достатні гарантії в правилах CAS для захисту прав спортсменів, 

незважаючи на закритий список арбітрів або той факт, що арбітри 

призначаються Міжнародною радою з питань спортивного арбітражу (ICAS). 

ICAS є керівним органом CAS і складається в основному з представників 

Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародних спортивних 

федерацій (IF). Це тому що спортсмени і спортивні федерації мають спільний 

інтерес в боротьбі з допінгом; 

е) арбітражна угода є дійсною при оцінці права на доступ до 

правосуддя, викладене в статті 2 Конституції Німеччини (Grundgesetz, GG); 

конституційного права на професію (стаття 12 пункт 1 GG.), права на 

справедливий судовий розгляд відповідно до статті 6 п. 1 Європейської 

конвенції з прав людини (ЄСПЛ) [196]. 

Аналіз цієї справи дозволяє прийти до висновку, що CAS надає 

достатні гарантії незалежності та неупередженості. Як спортсмени, так і 

спортивні федерації зацікавлені в швидкому та справедливому вирішенні 
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спорів. Вимога федерацій щодо укладення арбітражних угод не має за мету 

зловживати домінуючим становищем федерацій на ринку.  

Іншим прикладом відмови від виконання є справа Вільгельмсхафена, в 

якій Районний суд Бремена вказав, що рішення CAS суперечить публічному 

порядку, так як початковий юрисдикційний орган не був належним чином 

сформований [353, с.300-301]. 

Слід зазначити, що рішення спортивного арбітражу може діяти лише у 

відношенні тієї спортивної організації, яка брала участь в спорі [356, с. 54; 

357]. Якщо спортсмен, наприклад, покинув цю спортивну федерацію або 

перейшов в іншу спортивну лігу і ці спортивні організації не брали участі в 

якості сторони в арбітражі (третейському розгляді), рішення спортивного 

арбітражу щодо даного спортсмена буде діяти лише в рамках спортивної 

федерації (ліги), яка брала участь в розгляді. Неодноразові випадки 

одностороннього розірвання контрактів російськими хокеїстами, які були 

укладені в рамках Континентальної Хокейної Ліги (КХЛ), з подальшим 

переходом в Національну хокейну Лігу (НХЛ) без будь-яких санкцій з боку 

останньої, а також з боку Міжнародної федерації хокею, свідчать про те, що 

механізм виконання рішень дисциплінарного комітету КХЛ і, отже, 

спортивного арбітражу як апеляційної інстанції у справах такого роду ще не 

вироблений. НХЛ є незалежною професійною хокейною лігою США і 

Канади, яка в Міжнародну федерацію хокею не входить [107, с. 20]. 

Зважаючи на вищевикладене, можна прийти до висновку, що рішення 

спортивного арбітражного суду виконуються зобов’язаною стороною 

добровільно, в порядку та строки, встановлені в рішенні. Якщо цього не 

відбувається, то сторона може звернутися до спортивної організації для 

примусового виконання рішення через застосування до винної особи 

передбачених дисциплінарними правилами санкцій. Існує лише обмежений 

перелік підстав для відмови у визнанні та виконанні судових рішень, він 

встановлений в національному законодавстві кожної конкретної держави. 
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В той же час варто відмітити, що задля забезпечення сприйняття 

системи альтернативного вирішення спорів (АВС) передусім суспільством, 

необхідна постійна цілеспрямована діяльність як органів, так і осіб, які 

здійснюють діяльність у сфері АВС [358], що має забезпечити ознайомлення 

населення із загальними засадами функціонування та перевагами вирішення 

спорів за допомогою способів АВС, а також створення атмосфери суспільної 

довіри до цієї системи, шляхом визнання і виконання прийнятих CAS рішень. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІII 

 

1. Рішення CAS є актом юрисдикційного органу, спрямованим на 

захист прав, свобод та законних інтересів суб’єктів спортивної діяльності та 

носить прецедентний характер. 

2. Керівним принципом діяльності CAS є принцип верховенства 

права, реалізація якого передбачає собою додержання арбітражним судом 

норм матеріального права (зокрема, різноманітних правил спортивних 

організацій) та точне і неухильне додержання процедури розгляду справи, 

передбаченої Процедурними правилами Кодексу CAS.  

3. Запропоновано класифікацію рішень Спортивного арбітражного 

суду: залежно від інстанції: рішення CAS першої та апеляційної інстанцій; за 

суб’єктом ухвалення: рішення, ухвалені суддею одноособово або колегіально 

(в складі трьох арбітрів); залежно від стадії судового процесу: проміжні та 

остаточні рішення; в залежності від обсягу вирішених рішенням питань: 

повні та часткові рішення. 

4. До порушень порядку призначення одноосібного арбітра або 

порядку формування арбітражного суду відносять відсутність незалежності 

або неупередженості арбітрів. Незалежність і неупередженість тісно 

пов'язані. Їх іноді важко відокремити, адже часто одні і ті ж факти свідчать 

про порушення обох вимог. Особливість питання про незалежність арбітрів 

пов’язана і з тим, що арбітр CAS повинен бути обраний із закритого списку 

CAS. 

5. Механізм добровільного виконання рішень спортивного 

арбітражу посилений авторитетом і можливостями спортивних організацій. 

Так, сторона, на чию користь було прийнято рішення, може звернутися до 

відповідного органу спортивної організації і вимагати застосування 

дисциплінарних санкцій до сторони, яка відмовляється добровільно 

виконувати рішення.  
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6. Рішення Спортивного арбітражного суду фактично не 

виконуються за допомогою Нью-Йоркської конвенції, незважаючи на те, що 

CAS прямо вказує на цю можливість. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання: виявлено і вирішено низку теоретичних і 

практичних проблем доктрини міжнародного приватного права, пов’язаних із 

розумінням змісту міжнародних приватних спортивних відносин, спорів, що 

виникають з них, а також із особливостями механізму їх врегулювання 

Спортивним арбітражним судом. 

На підставі аналізу доктринальних джерел, нормативно-правових актів, 

вивчення і узагальнення правозастосовної практики були сформульовані такі 

теоретичні і практичні висновки. 

1. Під міжнародними приватними спортивними відносинами слід 

розуміти суспільні відносини з іноземним елементом, що виникають, 

змінюються та припиняються між учасниками спортивної діяльності в 

процесі підготовки та участі в змаганнях, засновані на засадах вільного 

волевиявлення та майнової самостійності сторін.  

2. Для міжнародних приватних спортивних відносин характерні як 

загальні, котрі властиві й іншим видам правовідносин, так і спеціальні 

ознаки, що дозволяють відокремити їх від інших міжнародних приватних 

відносин, а саме: спрямованість на змагальну діяльність (участь у змаганнях 

та підготовка до них); особливий суб’єктний склад: спортсмени, фахівці 

сфери фізичної культури і спорту (тренери, посередники тощо), заклади 

фізичної культури і спорту, національні та міжнародні спортивні організації; 

особливий об’єкт - матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких 

виникають спортивні правовідносини (блага, які безпосередньо пов’язані з 

підготовкою та участю в змаганнях); урегульованість нормами спортивного 

права; особливий порядок і способи захисту. 

3. джерелами регулювання міжнародних приватних спортивних 

відносин слід визнати будь-які зовнішні форми вираження права, що містять 
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норми приватного права, призначені для регулювання міжнародної 

спортивної діяльності. До них належать: внутрішнє законодавство країн, 

міжнародні договори та lex sportiva.  

4. Окрему групу джерел регулювання міжнародних приватних 

спортивних відносин склададає lex sportiva - сукупність автономних правил, 

творцями яких виступають приватні суб’єкти спортивної діяльності 

(Міжнародний олімпійський комітет (МОК), спортивні федерації, CAS та 

інші).  

5. Під компетенцією CAS слід розуміти сукупність повноважень, 

цілей та завдань CAS щодо розгляду і вирішення спорів спортивного або 

іншого характеру, що стосуються спортивної діяльності або розвитку спорту, 

шляхом арбітражного розгляду та/або медіації, відповідно до Процедурних 

правил CAS 

6. Основними напрямками діяльності CAS є: вирішення переданих 

на його розгляд спорів у першій інстанції; вирішення спорів за апеляційною 

процедурою в разі оскарження рішень федерацій, асоціацій або інших 

спортивних органів, якщо це передбачено їх статутами або регламентними 

документами або спеціальною угодою; вирішення спорів ad hoc, яке 

здійснюється спеціальною палатою під час Олімпійських ігор та інших 

великих спортивних заходів; вирішення спорів шляхом медіації; надання 

правової допомоги особам, які не мають достатніх грошових коштів, на 

захист своїх прав у Спортивному арбітражному суді. 

7. Арбітражна угода, що є підставою для передачі спору у CAS,  

може виступати самостійною угодою або бути частиною інших документів 

(арбітражне застереження). Арбітражне застереження може міститися у 

договорі (укладеному між посередником і спортсменом або між спортсменом 

і клубом, тощо), в статутних та регламентних документах спортивних 

організацій, заявках до спортивних подій (Entry form). 
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8. Специфіка міжнародних приватних спортивних відносин 

зумовлює широку автономію волі сторін у виборі права, яке може 

застосовуватись до вирішення справи по суті. Вибір застосовного права не 

обмежується нормами певної держави. Сторони вільні обирати для 

врегулювання своїх відносин загальні принципи права чи Lex Sportivа 

(зокрема, правила різних спортивних організацій).  

9. Керівним принципом діяльності CAS є принцип верховенства 

права, реалізація якого передбачає собою додержання арбітражним судом 

норм матеріального права (зокрема, різноманітних правил спортивних 

організацій) та точне і неухильне додержання процедури розгляду справи, 

передбаченої Процедурними правилами Кодексу CAS.  

10. Рішення CAS є актом юрисдикційного органу, спрямованим на 

захист прав, свобод та законних інтересів суб’єктів спортивної діяльності та 

носить прецедентний характер. 

11. Механізм добровільного виконання рішень спортивного 

арбітражу посилений авторитетом і можливостями спортивних організацій. 

Так, сторона, на чию користь було прийнято рішення, може звернутися до 

відповідного органу спортивної організації і вимагати застосування 

дисциплінарних санкцій до сторони, яка відмовляється добровільно 

виконувати рішення. 
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