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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Перманентний процес зближення та зростання 

транснаціональних взаємозв'язків зумовлює культивацію уніфікованих для всіх 

держав економічних, політичних, культурних, правових цінностей та 

стандартів. Підтвердженням факту росту глобальної взаємної інтеграції є 

постійне підвищення індексу рівня глобалізації держав світу (KOF Index of 

Globalization), який є індикатором інтенсифікації міжнародного руху капіталів, 

послуг, працівників, ідей, технологій. Україна шляхом підписання Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом в 2014 році зробила значний крок в 

напрямку побудови ринкової економіки та інтенсифікації діяльності суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, як з партнерами країн європейського 

континенту, так і за його межами. 

Правові механізми регулювання таких суспільних відносин нерозривно 

пов'язані із застосуванням національного та іноземного права, визнанням та 

виконанням рішень іноземних судів та міжнародних комерційних арбітражів. 

Наслідком цього є безпосередній контакт та взаємопроникнення іноземного 

права в національне право України.  В силу різних особливостей розуміння 

таких категорій, як справедливість, культура, релігія, що обумовлено расовими, 

національними, релігійними, культурними, і як наслідок, правовими 

відмінностями, іноземне право не завжди може бути прийнятним, плавно 

інтегруватись та бути застосованим іншою державою, може бути невідповідним 

її основоположним принципам, тим самим провокує дестабілізацію, порушить 

гармонію всієї системи. Саме з метою недопущення деструктивного впливу, 

який може виникнути в силу застосування іноземного права, визнання та 

виконання рішень іноземних судів чи міжнародних комерційних арбітражів, 

виникає необхідність фіксації у законодавствах держав захисного механізму, 

який  забезпечував би стабільне функціонування внутрішньої системи права та 

за необхідності надавав би юридичну можливість відмови у застосуванні 

іноземного права, визнання та виконання рішень міжнародних комерційних 

арбітражів. Таким інструментом є застереження про публічний порядок, яке 

повинно застосовуватись у виключних випадках, як подушка безпеки, що 

готова слугувати гарантом безпеки національної системи права у крайніх 

ситуаціях. Цей механізм виступає гарантом національних, релігійних, 

моральних, расових засад життя соціуму; забезпечує недоторканність 

основоположних принципів здійснення правосуддя, економічної, соціальної, 

екологічної, політичної, правової систем. 

Аналіз сучасних міжнародних відносин дозволяє ствердно говорити про 

значне застосування міжнародних економічних санкцій. Зростання випадків 

застосування міжнародних економічних санкцій обумовлено низкою факторів. 

Йдеться про глобалізацію міжнародних економічних процесів, що 

характеризуються зростаючим ступенем інтенсивної інтеграції як ринків 

товарів і послуг, так і капіталів. Незважаючи на те, що міжнародні економічні 

санкції переважно спрямовані на зміну поведінки держави-адресата та її 
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публічного апарату влади, економічні санкції також впливають на договірні 

відносини між приватними особами, що беруть участь у міжнародній торгівлі з 

або на території держави-адресата економічних санкцій. Введення міжнародних 

економічних санкції може призводити до неможливості виконання договірних 

зобов'язань в силу порушення публічного порядку. 

Відсутність вичерпного нормативного закріплення змісту публічного 

порядку сприяє тому аби застосування застереження про публічний порядок в 

силу недотримання міжнародних економічних санкцій набуло прецедентного 

характеру навіть у державах з континентальною системою права. Наразі від 

України вимагається вжиття заходів щодо адаптації національного 

законодавства та правозастосування у відповідності до принципів союзу 28-ми 

держав. Суд справедливості Європейського Союзу та міжнародні комерційні 

арбітражі виробили ряд підходів щодо тлумачення міжнародних економічних 

санкцій як складового елементу механізму застосування застереження про 

публічний порядок в межах власного територіального простору. Важливо 

дослідити дані підходи та проектувати їх на поточну ситуацію застосування 

застереження про публічний порядок на теренах України. 

Не применшуючи важливості уже наявних наукових праць, слід 

підкреслити, що системної характеристики економічних санкцій як елементу 

механізму застосування застереження про публічний порядок в міжнародному 

приватному праві, специфіки його функціонування, дослідження структурних 

елементів, видів, аналізу національної та іноземної судової практики у даній 

сфері в наш час в Україні не представлено. Саме обставини перелічені вище та 

відсутність комплексного теоретико-практичного дослідження міжнародних 

економічних санкцій як складового елементу механізму застосування 

застереження про публічний порядок в міжнародному приватному праві в 

Україні обумовили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення 

системного та комплексного науково-теоретичного аналізу міжнародних 

економічних санкцій як компоненту механізму застосування застереження про 

публічний порядок в міжнародному приватному праві; з'ясування розвитку, 

визначення змісту, складових елементів та видів категорії публічного порядку; 

встановлення підстав його застосування в умовах введення міжнародних 

економічних санкцій через призму доктрини права та з проекцією на 

національну, зарубіжну судову та арбітражну практику.  

Для досягнення мети у дослідженні поставлені наступні завдання: 

- визначити поняття та основні ознаки міжнародних економічних санкцій; 

- провести комплексний аналіз видів міжнародних економічних санкцій; 

- з'ясувати особливості системи застосування економічних санкцій в праві 

Європейського Союзу та США;  

- визначити основні способи оскарження міжнародних санкцій в Суді 

справедливості Європейського Союзу та Європейському суді з прав 

людини; 
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- проілюструвати історичний шлях розвитку категорії «публічний порядок» 

та трансформацію підходів в іноземній судовій практиці щодо 

застосування застереження про публічний порядок; 

- провести комплексний аналіз поняття та складових елементів, що 

формують зміст публічного порядку;  

- проаналізувати та визначити види публічного порядку, проілюструвати 

чітку диференціацію між ними; 

- з'ясувати місце міжнародних економічних санкцій як елементу 

публічного порядку; 

- визначити основні підходи до кваліфікації міжнародних економічних 

санкцій як підстави для односторонньої відмови від зобов'язання. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають або можуть 

виникнути в умовах введення економічних санкцій в процесі застосування 

іноземного права, визнання та виконання рішень іноземних судів та/або 

міжнародних комерційних арбітражів в системі міжнародного приватного 

права.  

Предметом дослідження є наукові погляди, ідеї, концепції, нормативно-

правові акти України, законодавство зарубіжних країн, судова практика щодо 

місця міжнародних економічних санкцій в механізмі застосування 

застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та завдань у 

дослідженні були застосовані загальнонаукові (філософські) та спеціально-

юридичні методи наукового пізнання. 

Із застосуванням історико-правового методу розкрито генезис концепції 

застереження про публічний порядок в континентальній та англо-саксонській 

системах права (підрозділ 2.1). За допомогою діалектичного методу проведено 

аналіз поняття та змісту категорії міжнародних економічних санкцій, розкрито 

їхнє сучасне розуміння (підрозділ 1.1). Системні методи, зокрема системно-

структурний та системно-функціональний, стали інструментами для визначення 

та розмежування видів публічного порядку (підрозділ 2.3). Порівняльно-

правовий метод був застосований з метою проведення чіткого розмежування і 

співвідношення односторонніх та багатосторонніх економічних санкцій в 

системі міжнародного права (підрозділ 1.2). Метод системного аналізу відіграв 

центральну роль при уточненні понятійного апарату та розкритті змісту 

економічних санкцій як складового компоненту механізму застосування 

застереження про публічний порядок (підрозділ 3.1). Статистичний, 

порівняльно-правовий метод сприяли науковим пошукам при дослідженні 

питання застосування застереження про публічний порядок як підстави 

порушення міжнародних економічних санкцій іноземними судами, 

міжнародними комерційними арбітражами (підрозділи 3.1, 3.2).   

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці 

українських та зарубіжних вчених, зокрема, Л.П. Ануфрієвої, А.В. Асоскова, А. 

ван ден Берга, Г. Бермана, Ю.Г. Богатіни, М. Богдана, Є.Д. Боярського, О. 

Гойхбарга, Б. Голдмана, І.А. Діковської, Г.К. Дмітрєвой, А.С. Довгерта, М.Г. 
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Дораєва, О.М. Жильцова, П. Кайе, В.Я. Калакури, Б. Каррі, М.В. Кешнер, В.І. 

Кисіля, Б. Кортесе, В.В. Кудашкіна, Н.С. Кузнєцової, П. Лагарда, О. Ландо,  Д. 

Ллойда, Л.А. Лунца, Р.А. Майданика, Ю.В. Малишевої, Ф. Манна, З. Мансура, 

П. Мейєра, О.О. Мережка, О.І. Муранова, О.В. Новікової, Дж. Сторі, С.М. 

Теплюка, В.Л. Толстих, Ф. Фушарда, Є.О. Харитонова, К. Цвайгерта, К. 

Шмітгоффа та інших. 

Нормативну базу дослідження становлять: Закон України «Про 

міжнародне приватне право», законодавство Європейського Союзу, 

законодавство зарубіжних держав, міжнародні конвенції, міжнародні договори.  

Емпіричною базою дослідження є: рішення Суду справедливості 

Європейського Союзу, Європейського суду з прав людини, правові позиції 

Верховного Суду України, рішення зарубіжних судових органів, рішення 

міжнародних комерційних арбітражів, статистичні дані. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційне дослідження є першою у вітчизняній науці міжнародного 

приватного права системною науковою роботою теоретичних та практичних 

проблем пов'язаних із визначенням правової природи міжнародних 

економічних санкцій як складового компоненту у механізмі застосування 

застереження про публічний порядок.  

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано та 

сформульовано низку теоретичних положень, висновків та практичних 

пропозицій: 

вперше: 

1. доведено, що економічні санкції є комплексним компонентом публічного 

порядку; пряме недотримання режиму міжнародних економічних санкцій 

в комерційних відносинах суб'єктами приватного права оцінюється 

судами як порушення публічного порядку; 

2. аргументовано, що міжнародні економічні санкції, які встановлюються 

Європейським Союзом по відношенню до третіх держав, є компонентом 

регіонального публічного порядку Європейського Союзу; 

3. доведено, що держави проти яких введенні міжнародні економічні 

санкції, не визнають та не застосовують їх на власній території, 

аргументуючи це тим, що дотримання режиму іноземних економічних 

санкцій явно суперечить їхньому публічному порядку та становить 

загрозу суверенітету таких держав; 

4. обґрунтовано, що факт існування міжнародних економічних санкцій по 

відношенню до конкретних фізичних чи юридичних осіб не передбачає 

загальної заборони для таких осіб на звернення із заявами на розгляд 

спорів в арбітражних інститутах держав, які ввели відповідні міжнародні 

економічні санкції. Це означає, що такі спори є арбітрабельними, а факт 

подачі заяви на розгляд такого спору не зумовлює порушення публічного 

порядку держави, яка ввела відповідні обмежувальні заходи; 

5. аргументовано, що виконання судових рішень, які винесенні на користь 

комерційного суб'єкта, що зареєстрований на території держави, відносно 
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якої введені міжнародні економічні санкції, можуть бути відкладенні до 

моменту припинення дії економічних санкцій, в іншому випадку це може 

призвести до порушення публічного порядку держави, яка запровадила 

або підтримала економічні санкції; 

6. обґрунтовано, що економічний фактор та ризик завдання негативних 

наслідків економіці держави є ключовими при оцінці фактичних обставин 

справи на предмет їх відповідності публічному порядку, зокрема в 

процедурах банкрутства. У ситуаціях, де застосування норм іноземного 

права призведе до нижчого рівня захисту прав суб'єктів держави суду, 

аніж це передбачено правопорядком держави суду і зумовить значні 

економічні збитки для держави суду, судові органи тлумачать ці 

обставини як такі, що зумовлюють порушення публічного порядку; 

7. встановлено, що факт введення в дію міжнародних економічних санкцій, 

а саме замороження коштів кредитора, не свідчить про те, що боржник не 

повинен здійснювати платежі на такий рахунок. Це означає, що боржник 

повинен виконувати зобов'язання належним чином, а кошти будуть 

надходити на заморожені рахунки і зберігатися там до моменту 

припинення дії економічних санкцій, здійснення таких платежів не 

зумовлює порушення публічного порядку; 

удосконалено: 

8. визначення поняття застереження про публічний порядок як механізму 

захисту в сфері публічної безпеки, публічних інтересів, публічної моралі 

держави, основоположних правових норм та принципів, що забезпечують 

стабільне функціонування політичної, соціальної, економічної систем, а 

тому їх дотримання вимагається від усіх учасників правовідносин, що 

мають правові зв’язки з цією державою;  

9. положення про те, що практикою іноземних судів вироблено правовий 

підхід, відповідно до якого корупційна складова у комерційних 

відносинах є обставиною, що свідчить про порушення 

транснаціонального публічного порядку; 

10. положення, що контрактна вимога про те, що контрагент повинен 

дотримуватись режиму міжнародних економічних санкцій та надавати 

сертифікат, який би підтверджував, що жодна із складових товару, що 

постачається, не має свого походження з держави, щодо якої введенні 

міжнародні економічні санкції, є прийнятною та не зумовлює порушення 

публічного порядку; 

11. підхід щодо впливу темпоральних змін на зміст категорії публічного 

порядку. Доведено, що публічний порядок має свою територіальну 

обмеженість, а тлумачення його може розвиватися та набувати нового 

змісту з часом, тому категорію публічного порядку слід вважати не тільки 

територіальною (поширюється на територію певної держави, штату, 

регіону), але  також і темпоральною; 

набули подальшого розвитку: 
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12. підхід щодо розуміння місця моралі як однієї із складових елементів 

публічного порядку, що дала поштовх для розвитку ідеї публічного 

порядку в цілому. Доведено, що публічний порядок є набагато ширшим 

поняттям та складова моралі не є релевантною при застосуванні 

застереження про публічний порядок в силу недотримання режиму 

міжнародних економічних санкцій; 

13. висновок про те, що відсутність чіткого нормативного закріплення змісту 

публічного порядку сприяє тому аби застосування застереження про 

публічний порядок в силу недотримання режиму міжнародних 

економічних санкцій набувало прецедентного характеру навіть у 

державах з континентальною системою права; 

14. твердження, що судові органи України помилково доходять висновків 

про те, що недотримання імперативних норм щодо формування органів 

управління господарських товариств, що зареєстровані на території 

України, зумовлює автоматичне порушення публічного порядку. Тим 

самим змішуються та підміняються два незалежні інструменти 

міжнародного приватного права: імперативні норми та застереження про 

публічний порядок. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

висновки дисертаційного дослідження можна використовувати: 

− у правозастосовній роботі – для забезпечення національними судами та 

практикуючими юристами правильного розуміння сутності, умов та підстав 

застосування застереження про публічний порядок як підстави порушення 

міжнародних економічних санкцій при застосуванні іноземного права, визнання 

і/або виконання рішень іноземних судів чи міжнародних комерційних 

арбітражів; 

− у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки доктринального 

розуміння міжнародних економічних санкцій як складового елементу у 

механізмі застосування застереження про публічний порядок в міжнародному 

приватному праві; 

− у навчально-методичній роботі − при підготовці відповідних розділів 

навчальних посібників, підручників із міжнародного приватного права України, 

порівняльного правознавства, а також при викладанні предмету «Міжнародне 

приватне право України»; 

− у правовиховній роботі − для підвищення рівня правової свідомості та 

правової культури населення України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою працею. Сформульовані висновки, положення та пропозиції 

обґрунтовано на основі особистого вивчення наукових джерел, законодавства і 

практики застосування  міжнародних економічних санкцій як складового 

елементу у механізмі застосування застереження про публічний порядок в 

міжнародному приватному праві. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні та практичні положення, 

які містяться у дисертації, оприлюднені у доповідях на міжнародних науково-
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практичних конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція  

«Законодавство: недоліки і перспективи розвитку» (м. Херсон, 13-14 лютого 

2015р.); Міжнародна науково-практична конференція «Право і держава: 

проблеми розвитку у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 30-31 січня 2015р.); 

Международная научно-практическая конференция «Правовые реформы в 

Молдове, Украине, Грузии в контексте евроинтеграционных процессов» (г. 

Кишинев, 7-8 ноября 2014г.); Міжнародна студентсько-аспірантська 

конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 

(Львів, 25-27 квітня 2014р.).  

Публікації: Результати роботи відображені у 11 публікаціях автора, з 

яких 3 статті надруковані у фахових наукових виданнях, затверджених МОН 

України, 3 статті – у міжнародних наукових виданнях, 4 – у збірниках тез 

доповідей на наукових конференціях, та 1 магістерська робота, що виконана та 

опублікована в Radboud University (м. Наймеген, Нідерланди).  

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації обумовлена 

предметом, метою, завданням дослідження і складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, які об’єднують вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 220 сторінок, у тому числі 

24 сторінки – список використаних джерел із 277 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, 

охарактеризовано методологічну основу роботи, визначено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, подано відомості про апробацію 

теоретичних положень дослідження, його структуру та обсяг. 

Розділ 1 «Міжнародні економічні санкції в міжнародному праві» 

містить два підрозділи, які присвячені аналізу поняття, видів міжнародних 

економічних санкцій та механізмів їх оскарження в Суді справедливості 

Європейського Союзу та Європейському суді з прав людини.  

У підрозділі 1.1«Поняття економічних санкцій у міжнародному праві» 

аргументовано, що міжнародні економічні санкції наділені такими ознаками: 

- спрямовані на те, аби зумовити економічно-негативний ефект 

державам-адресатам та тим самим виразити незгоду з політикою такої 

держави; 

- ідея економічних санкцій полягає в тому, що тягар економічних 

труднощів стане нестерпним для держави-адресата, що призведе до 

зміни її політики, на яку вказує держава, що вводить економічні 

санкції; 

- санкції мають стимулюючий характер щодо зміни політичної 

поведінки держави-адресата. 

Широко аналізуються теоретичні підходи до класифікацій міжнародних 

економічних санкцій. Визначено, що за темпоральною ознакою економічні 
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санкції можна класифікувати на: а) ті, що введенні на невизначений час до тих 

пір, поки політична ціль введення санкцій не буде досягнута; б) ті, що введенні 

на обмежений період часу. За ознакою поширення своєї дії: а) санкції, що 

поширюють свою дію тільки на правовідносини, що виникли після введення 

санкцій; б) санкції, що поширюють свою дію на правовідносини, що виникли 

до та після введення санкцій. Залежно від суб'єктного складу, який вводить 

економічні санкції, вирізняють: а) односторонні економічні санкції; б) 

багатосторонні економічні санкції.  

Зроблено висновок, що застосування міжнародних економічних санкцій з 

метою захисту національних інтересів буде виправданим тільки за умови того, 

що держави, які застосовують економічні санкції, зафіксували факт вчинення 

порушення норми міжнародного права державою-адресатом санкцій. 

Посилання на національні чи інші інтереси, охорона яких прямо не передбачена 

нормами міжнародного права, не може слугувати достатньою підставою для 

застосування економічних санкцій. 

У підрозділі 1.2 «Механізми оскарження міжнародних економічних 

санкцій» аргументовано, що Європейський Союз створив прозорі та чіткі 

механізми оскарження накладених міжнародних економічних санкцій для кожної 

зацікавленої фізичної чи юридичної особи, чиї права зачіпаються таким 

санкціями. Будь-які зацікавлені особи, на яких поширено дію економічних санкцій 

Європейського Союзу, мають право подати заяву про перегляд такого рішення до 

Ради Європейського Союзу або оспорити такі рішення у судовому порядку в Суді 

справедливості Європейського Союзу. 

На прикладі конкретних судових рішень проілюстровано, що навіть якщо 

компанія є резидентом держави, на яку накладено міжнародні економічні санкції, 

у зв'язку із таким серйозним порушенням міжнародного права, як не 

санкціонована розробка та випробування ядерних технологій, зможе довести факт 

відсутності суттєвого впливу на економіку чи підтримку оборонного сектору 

держави-адресата економічних санкцій, то така компанія може бути виключена із 

списку компаній, на які поширюються обмежувальні дії в судовому порядку. 

Доведено, що у разі прийняття економічних санкцій Європейським 

Союзом, факт звернення про оскарження таких економічних санкцій до Суду 

справедливості Європейського Союзу ніяким чином не позбавляє цього ж 

заявника паралельно звернутись до Європейського суду з прав людини з 

вимогами  про оскарження дії таких економічних санкцій. 

Розділ 2 «Поняття, види публічного порядку в міжнародному 

приватному праві» присвячений дослідженню становлення та розвитку 

застереження про публічний порядок в континентальній та англо-саксонській 

системах права, змісту та класифікації видів публічного порядку в 

міжнародному приватному праві.  

У підрозділі 2.1 «Історія виникнення та розвиток концепції 

застереження про публічний порядок» здійснено аналіз історичних передумов, 

причин та умов розвитку ідеї застереження про публічний порядок різними 
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школами права. Проілюстровано динаміку еволюції та процес правової фіксації 

застереження про публічний порядок у різних системах права.  

Автором зроблено висновок, що провідні держави світу висловлювали 

різні позиції щодо доцільності існування такого правого інструменту як 

застереження про публічний порядок, проте на різних етапах власного розвитку 

приходили до рішення про невідворотність та необхідність фіксації у власному 

законодавстві застереження про публічний порядок. Концепція застереження 

про публічний порядок з моменту її формулювання не зазнала суттєвих змін 

щодо її функціонального призначення.  

Еволюція доктрини застереження про публічний порядок є індикатором 

того, що наразі даний інститут права трансформувався у фундаментальний 

принцип будь-якої системи права міжнародного приватного права і забезпечує 

раціональне функціонування системи правосуддя.  

У підрозділі 2.2 «Поняття та зміст публічного порядку» розкривається 

причина обтічності категорії публічного порядку та пояснюється в силу чого 

категорія публічного порядку за своєю суттю не підлягає точному визначенню.  

У даному підрозділі доведено, що публічний порядок не формує 

монолітної складової, бо не є правовою категорією в чистому вигляді, а 

балансує на зрізі права і соціального розуміння системи внутрішньодержавних 

відносин. Розуміння функціонального призначення застереження про 

публічний порядок в міжнародному приватному праві є досить усталеним – 

захист національного правопорядку від деструктивного та/або несумісного 

впливу іноземного права. Йдеться про захист основоположних цінностей 

суспільства тієї чи іншої держави/штату/утворення від неприйнятних 

результатів, що можуть виникнути в силу застосування іноземного права або 

від визнання та виконання рішень іноземних судів/арбітражів. 

Окремо наголошується, що суди повинні брати до уваги темпоральні 

зміни всіх соціальних явищ суспільства при тлумаченні цінностей публічного 

порядку. 

Мораль – одна із складових публічного порядку, не завжди порушення 

моралі необхідно аби відбулось порушення публічного порядку. 

У підрозділі 2.3 «Види публічного порядку» проведено класифікацію видів 

публічного порядку. Так, залежно від території, на яку поширює свою дію 

публічний порядок слід виділяти: 

- внутрішній державний публічний порядок; 

- регіональний публічний порядок;  

- міжнародний (транснаціональний) публічний порядок. 

Залежно від форми законодавчого закріплення слід розрізняти позитивну 

та негативну форми застереження про публічний порядок. 

Детальну увагу відведено регіональному публічному порядку, на 

прикладі Європейського Союзу доведено що: 

- застереження про публічний порядок – є інструментом права, що 

застосовується у виключних (крайніх) випадках; 
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- при вирішенні питання застосування/незастосування застереження про 

публічний порядок необхідно виходити індивідуально із сукупності всіх 

обставин справи та брати до уваги збереження пропорційності інтересів усіх 

сторін; 

- Суд справедливості Європейського Союзу визначив, що зміст 

публічного порядку може визначатися судами держав-учасниць індивідуально. 

Транснаціональний публічний порядок є категорією, на яку досить не 

часто вказують арбітри міжнародних комерційних арбітражів як підставу 

застосування застереження про публічний порядок. Проте, окремі практичні 

кейси ілюструють, що транснаціональний порядок не є суто теоретичною 

конструкцією, а являє собою реальний прикладний інструмент, що 

використовується на практиці.  

Розділ 3 «Міжнародні економічні санкції як складова публічного 

порядку в міжнародному приватному праві» містить три підрозділи, які 

спрямовані на розкриття поточної ситуації та загальних тенденцій судової, 

арбітражної практики кваліфікації міжнародних економічних санкцій як 

складового елементу механізму застосування застереження про публічний 

порядок.  

У підрозділі 3.1 «Міжнародні економічні санкції як обмежуючий фактор 

розгляду спору міжнародними комерційними арбітражами» стверджується, що 

оскільки економічні санкції Європейського Союзу є інструментом, що 

направлений на досягнення цілей Європейського Союзу, які визначенні в 

первинному законодавстві Європейського Союзу (primary EU law), а саме 

гармонійний розвиток світової торгівлі, поступове скасування обмежень у 

міжнародній торгівлі, то дотримання режиму дії економічних санкцій 

Європейського Союзу є компонентом регіонального публічного порядку 

Європейського Союзу.  

Зроблено висновок, що режим дотримання економічних санкцій 

тлумачиться як складова публічного порядку держави, яка ввела або 

підтримала та приєдналась до відповідних міжнародних економічних санкцій. 

Факт існування економічних санкцій по відношенню до конкретних фізичних 

чи юридичних осіб не вводить загальної заборони на звернення із заявами на 

розгляд арбітражних спорів за участі таких осіб в міжнародних комерційних 

арбітражних інститутах. 

Підкреслено, що міжнародні комерційні арбітражі досліджують глибоко 

матеріали справи по суті та роблять висновок про наявність підстав порушення 

публічного порядку в силу існування економічних санкцій на основі 

темпорального зв´язку між діяльністю учасника арбітражного процесу та 

моментом введення в дію міжнародних економічних санкцій. 

У підрозділі 3.2 «Одностороння відмова від зобов´язання в зв´язку із дією 

міжнародних економічних санкцій» доведено, що сам факт введення 

економічних санкцій автоматично не зумовлює форс-мажор та не звільняє 

контрагента від виконання зобов´язання. Суди вузько та як виключну 

обставину тлумачать категорію форс-мажору як підставу односторонньої 
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відмови від виконання зобов´язання. Якщо боржник не проявив ініціативу у 

тому аби вжити всіх заходів для виконання свого обов´язку за зобов´язанням, в 

тому числі ініціативи щодо отримання спеціальної ліцензії на виплату коштів 

кредитору, на якого поширюється дія економічних санкцій, то такий боржник 

не може посилатися на дію економічних санкцій як форс-мажор, що зумовлює 

виправдану односторонню відмову від зобов´язання.  

Виокремлено, що міжнародні економічні санкції (в широкому їх 

тлумаченні) можуть бути визнані «обставинами непереборної сили» у  випадку, 

коли їм притаманні наступні ознаки: 

1. надзвичайність; 

2. невідворотність; 

3. контрагент вжив усіх можливих розумних та доступних заходів для 

того аби виконати власне зобов´язання, в тому числі отримання спеціальної 

ліцензії на виплату коштів кредитору, на якого поширюється дія економічних 

санкцій.  

У підрозділі 3.3 «Дотримання режиму дії економічних санкцій як фактор 

порушення публічного порядку» визначено, що: а) вимога будь-якої сторони про 

необхідність дотримання режиму дії економічних санкцій резидентами 

держави, проти якої такі санкції були введенні на території цієї ж держави, не 

може бути задоволена, оскільки така вимога суперечить основам правопорядку 

(публічного порядку) держави, проти якої такі санкції були введенні, та 

наносить шкоду суверенітету такої держави; б) встановлення належних 

контрактних обмежень та зобов'язань щодо контрагента для пом'якшення 

ризику невідповідності застосованим міжнародним економічним санкціям 

залишається засобом комплаенсу, широко визнаним в Європейському Союзі. 

Разом з цим, ці заходи пропонують обмежений обсяг захисту. Юрисдикції, 

щодо яких введенні міжнародні економічні санкції, захищають власних 

резидентів від обов´язку дотримання економічних санкцій на власній території, 

вказуючи, що дотримання таких санкцій порушує публічний порядок 

відповідної держави. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і 

запропоновано нове вирішення важливого наукового завдання, що полягає у 

характеристиці міжнародних економічних санкцій як складового елементу 

механізму застосування застереження про публічний порядок в міжнародному 

приватному праві. Відповідно до поставленої мети та сформульованих завдань 

на основі проведеного дослідження було зроблено такі висновки: 

1. Міжнародні економічні санкції, прийняті Радою Безпеки ООН, є 

складовою транснаціонального публічного порядку. Навіть якщо міжнародні 

економічні санкції Ради Безпеки ООН не були імплементовані у внутрішнє 

законодавство держави, за правом якої розглядається комерційний спір, 
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арбітрами міжнародних комерційних арбітражів застосовуються такі санкції на 

підставі того, що вони є складовою міжнародного публічного порядку.   

2. Специфікою міжнародних економічних санкцій як складового елементу 

публічного порядку є те, що вони запроваджуються з метою створення 

економічного тиску на державу-адресата, обмеження виробничих, 

інвестиційних, технічних, наукових, військових потужностей та потенціалу 

останньої. Тенденцією є застосування селективних економічних санкцій, які з 

одного боку були б ефективними у впливі на публічний апарат держави-

адресата економічних санкцій, а з іншого боку, не зумовлювали надмірний тиск 

на вразливі категорії населення держави-адресата санкцій.  

3. Для фіксації факту порушення публічного порядку державні судові 

органи та міжнародні комерційні арбітражі вимагають не тільки доведення 

обставин існування дії міжнародних економічних санкцій по відношенню до 

держави, резидентом якої є один із учасників комерційного спору, а 

безпосередньо доказів того, що визнання та виконання судового чи 

арбітражного рішення на користь такого резидента зумовить порушення 

економічних санкцій безпосередньо щодо держави як публічного апарату, 

відносно якої запроваджені міжнародні економічні санкції, наприклад, шляхом 

отримання частини грошових коштів, які будуть відраховані до бюджету 

держави, що перебуває під дією економічних санкцій у вигляді податків від 

компаній, яким присуджено виплату. 

4. Суб´єкти цивільно-правових відносин, які є резидентами 

Європейського Союзу, з метою дотримання регіонального публічного порядку 

Європейського Союзу, в тому числі дотримання дії режиму економічних 

санкцій, що введенні Європейським Союзом, можуть вимагати від контрагентів 

надання сертифікатів, які б підтверджували, що жодна із складових товару, що 

постачається за цивільно-правовими договорами, не має свого походження з 

держави, відносно якої запроваджено міжнародні санкції Європейського 

Союзу. 

5. Міжнародні комерційні арбітражі використовують додатковий 

інструмент верифікації дотримання режиму дії міжнародних економічних 

санкцій як складової, що може зумовити порушення публічного порядку при 

винесенні та виконанні арбітражного рішення. Зокрема, арбітри міжнародних 

комерційних арбітражів повідомляють спеціально уповноважені органи 

державної влади відповідальних за нагляд та контроль дотримання дії режиму 

міжнародних економічних санкцій, і тільки після отримання згоди від таких 

органів рішення міжнародних комерційних арбітражів підлягають виконанню. 

6. Виконання рішення іноземного суду чи міжнародного комерційного 

арбітражу шляхом стягнення коштів із замороженого банківського рахунку 

боржника, на якого поширюється дія міжнародних економічних санкцій, є 

прийнятними діями, що не зумовлюють порушення публічного порядку 

держави, що ввела або приєдналася до міжнародних економічних санкцій. 

Заборона доступу до заморожених активів не розповсюджується на ситуації 

щодо списання з таких активів платежів в рамках судового, адміністративного 



13 

 

 

 

чи арбітражного рішення, що винесене в державі-члені Європейського Союзу 

або в рамках рішення, що підлягає виконанню у державі-члені Європейського 

Союзу. Це означає, що якщо боржником є особа, активи якої заморожені в 

Європейському Союзі і за рішенням судового чи арбітражного рішення, яке 

прийняте на території Європейського Союзу, третя особа має правомірні 

вимоги на задоволення грошових претензій, то заморожені кошти можуть бути 

використані для таких цілей.  

7. Виконання цивільно-правових договорів, які за формальними ознаками 

не узгоджуються з режимом дії економічних санкцій, що були введені 

Європейським Союзом, не зумовлюють порушення публічного порядку 

Європейського Союзу якщо:  

а) за своєю суттю направлені на запобігання шкоди здоров´ю людей або 

навколишнього середовища;  

б) суб´єкт цивільно-правових відносин, що є резидентом держави, 

відносно якої запроваджено економічні санкції, отримав спеціальну 

ліцензію на виключення його із режиму дії санкцій, що дозволяє 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в звичайному режимі;  

в) договірні відносини виникли до встановлення економічних санкцій. 

8. Держави та міжнародні організації приймають рішення щодо 

застосування економічних санкцій за каскадним принципом від м´яких до 

більш жорстких. Економічний тиск на державу адресата посилюється в міру 

того, наскільки остання реагує та коригує власну політику щодо питання, яке 

було підставою введення економічних санкцій. Мішенями економічних санкцій 

слугують ті сектори економіки, що забезпечують найбільш дохідну 

наповнюваність бюджету держави-адресата санкцій.  

9. Юридичні та фізичні особи мають правову можливість оскарження дії 

економічних санкцій Європейського Союзу в Суді справедливості 

Європейського Союзу або в Європейському суді з прав людини. В процесі 

оскарження санкцій заінтересована особа повинна довести не тільки те, що 

вона немає відношення до процесу прийняття політичних рішень у державі-

адресаті економічних санкцій, а й те, що така особа не заінтересована у 

підтримці такого політичного режиму. У такого роду спорах фокус уваги 

Європейського суду з прав людини наводиться не на сам факт правомірності 

введення в дію санкцій, а на спосіб їх реалізації та дотримання принципу 

пропорційності обмежувальних заходів та індивідуальної ситуації фізичної 

особи, до якої застосовуються санкції. 

10. Публічний порядок не формує монолітної складової, натомість, являє 

собою симбіоз основоположних принципів, що охоплюють ряд сегментів 

суспільних відносин, відображає ставлення соціуму та держави до моралі, 

національних інтересів держави, публічної безпеки, функціонування публічних 

інститутів влади. Категорія публічного порядку не має фіксованого 

конкретного змісту в силу того, що вона не є правовою в чистому вигляді, а 

балансує на зрізі права і соціального розуміння системи внутрішньодержавних 

відносин. 
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11. Практикою міжнародних комерційних арбітражів вироблено підхід, 

що корупційна складова у комерційних відносинах носить деструктивний 

вплив, є міжнародним злом, суперечить добрим звичаям та міжнародному 

публічному порядку. Правові держави визначили принцип нульової терпимості 

до корупційної складової у комерційних відносинах та порушення такими 

договорами транснаціонального публічного порядку. Арбітрами міжнародних 

комерційних арбітражів культивовано формулу, що хабарництво, підкуп 

представників публічної влади порушує транснаціональний публічній порядок, 

а тому вимоги, що базуються на договорах з корупційним елементом, не 

можуть отримати захист в арбітражах. 

12. Введення міжнародних економічних санкцій автоматично не 

зумовлює форс-мажор та не звільняє контрагента від виконання зобов´язання. 

Для кваліфікації введення міжнародних економічних санкцій як форс-мажорної 

обставини важливо встановити момент коли виникли зобов´язання до введення 

в дію економічних санкцій чи після, а також те, чи вжив боржник усіх 

можливих заходів для того аби належним чином виконати обов´язки, що 

визначені у зобов´язанні. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Горда Ю.І. Місце економічних санкцій в механізмі застосування 

застереження про публічний порядок в міжнародному приватному праві. –  

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. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню та аналізу 

правової природи міжнародних економічних санкцій як складового елементу в 

механізмі застосування застереження про публічний порядок в міжнародному 

приватному праві.  

Досліджено поняття, зміст та види міжнародних економічних санкцій, 

підстави їх застосування, визначено механізми оскарження міжнародних 

економічних санкцій в Суді справедливості Європейського Союзу та 

Європейському суді з прав людини. Проаналізовано формування ідеї 

публічного порядку, її історичний розвиток в континентальній та англо-

саксонській системах права. Встановлено сучасне розуміння, складові 

елементи, види публічного порядку в системі міжнародного приватного права. 

Проілюстровано та проаналізовано доктринальні та практичні підходи до 
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кваліфікації економічних санкцій як підстави застосування застереження про 

публічний порядок. З'ясовані підходи до розуміння економічних санкцій як 

підстави односторонньої відмови від виконання зобов´язання. 

Ключові слова: економічні санкції, види економічних санкцій, 

застереження про публічний порядок, міжнародне приватне право. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Горда Ю.И. Место экономических санкций в механизме применения 

оговорки о публичном порядке в международном частном праве. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; 

семейное право; международное частное право. - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию и анализу правовой 

природы международных экономических санкций в качестве составного 

элемента в механизме применение оговорки о публичном порядке в 

международном частном праве. 

Исследовано понятие, содержание и виды международных 

экономических санкций, основания их применения, определены механизмы 

обжалования международных экономических санкций в Суде справедливости 

Европейского Союза и Европейском суде по правам человека. 

Проанализировано формирование идеи публичного порядка, ее историческое 

развитие в континентальной и англо-саксонской системах права. Установлено 

современное понимание, составные элементы, виды публичного порядка в 

системе международного частного права. Проиллюстрировано и 

проанализированы доктринальные и практические подходы к квалификации 

экономических санкций в качестве основания применения оговорки о 

публичном порядке. Выяснены подходы к пониманию экономических санкций 

как основания одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Ключевые слова: экономические санкции, виды экономических санкций, 

оговорка о публичном порядке, международное частное право. 
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The thesis is devoted to the complex study and analysis of the legal nature of 

international economic sanctions as an integral element in the mechanism of public 

order exception in private international law. 

The Chapter 1 of the thesis describes the general characteristics of the legal 

nature of international economic sanctions, its types and grounds for the application. 

The author analyzed some separate programs of international economic sanctions of 

the European Union and programs of international economic sanctions of the USA 

including step-by-step mechanisms of an appeal of international economic sanctions 

both by physical and legal persons. 

The Chapter 2 of the thesis defines the origin of the idea of public order, its 

historical development in the continental and Anglo-Saxon systems of law. The 

author established a modern understanding, constituent elements, and types of public 

order in the system of private international law. A particular attention is devoted to 

the issue of interpretation of the regional public order in the light of activity of the 

Court of Justice of the European Union. 

The Chapter 3 of the thesis illustrates the doctrinal and practical approaches to 

the issue of qualification of non-compliance with the regime of economic sanctions 

as the ground for applying the public order clause.  The approaches to the 

understanding of economic sanctions as a basis for a unilateral refusal to fulfill 

obligations were discussed. 

The scientific novelty of the obtained results of the thesis is that for the first 

time in detail the algorithms of how non-compliance with the regime of international 

economic sanctions in commercial relations by private law entities is qualified as a 

violation of public order. It is proved that the international economic sanctions 

imposed by the European Union in relation to third countries are the components of 

the European Union's regional public order. It is substantiated that the fact of the 

existence of international economic sanctions against particular individuals or legal 

entities does not impose a general prohibition on such persons for applying for the 

consideration of disputes in the arbitration institutions of the states that have imposed 

the relevant international economic sanctions. This means that such disputes are 

arbitrable, and the fact of filing an application for consideration of such a dispute 

does not crate the violation of the public order of the state, which has imposed the 

appropriate restrictive measures. 

It is proved that international commercial arbitrations use an additional 

instrument for verification of compliance with the regime of international economic 

sanctions as an integral part, which may lead to a breach of public order in the 

process of making and enforcing an arbitral award. In particular, arbitrators of 

international commercial arbitrations inform specially authorized bodies of state 

authority that responsible for overseeing and monitoring the compliance with the 

regime of international economic sanctions and only after obtaining the consent of 

such bodies, decisions of international commercial arbitrations shall be enforced. 

It is established that states and international organizations make decisions on 

the application of economic sanctions on a cascade basis from soft to tougher ones. 

Economic pressure on the recipient state is intensified to the extent that the latter 
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responds and adjusts its own policy regarding the issue that was the basis for 

imposing economic sanctions. The targets of economic sanctions are those sectors of 

the economy, which ensure the most profitable sectors of the budget of the recipient 

state. 

It is concluded that the imposition of international economic sanctions does not 

automatically lead to force majeure and does not relieve the counterparty from 

fulfilment of the obligation. In order to qualify the imposition of international 

economic sanctions as a force majeure, it is important to explore the moment when 

the obligation appeared before or after the imposition of economic sanctions and 

whether the debtor has taken all possible measures to fulfill the obligations in a 

proper manner. 

It is proved that legal entities and individuals have a legal right to appeal the 

imposition of the economic sanctions of the European Union in the Court of Justice 

of the European Union or in the European Court of Human Rights. In such court 

process, the person should prove not only that he or she has no relation to the political 

decision-making process in the recipient state of the economic sanctions, but also that 

such person is not interested in maintaining such a political regime. The focus of the 

attention of the European Court of Human Rights is not on the very fact of the 

lawfulness of the imposition of sanctions, but on the way they are implemented and 

compliance with the principle of proportionality of restrictive measures and the 

individual situation of an individual subject to sanctions. 

Key words: economic sanctions, types of economic sanctions, public order 

exception, private international law. 

 

 


