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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 

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. 
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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 

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; 
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- 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;  

- 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; 

- 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 
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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, 

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; 
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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; 

- 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.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, зазначається її 

зв’язок з науковими програмами, визначаються мета й завдання дослідження, 

його об’єкт і предмет, методологія, теоретична основа, зазначаються 

положення наукової новизни, пояснюється практичне значення роботи, 

наводяться дані про апробацію одержаних результатів дослідження. 

Розділ 1 «Загальна характеристика міжнародних приватних 

спортивних відносин» складається з трьох підрозділів і присвячений аналізу 

поняття міжнародних приватних спортивних відносин їх видів та джерел 

регулювання. 

У підрозділі 1.1. «Поняття міжнародних приватних спортивних 

відносин» автор зосереджується на окремих проблемних аспектах пізнання 

складної природи міжнародних приватних спортивних відносин. 

Дисертантом звертається увага, що сфера спорту досить розгалужена і 

включає в себе великий масив відносин, які безпосередньо або 
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опосередковано пов’язані з нею. В зв’язку з цим, здійснено розмежування 

спортивних відносин і відносин в спортивній сфері. 

Зроблено висновок про те, що міжнародні приватні спортивні 

відносини мають ряд особливостей, що дозволяють відокремити їх від інших 

міжнародних приватних відносин. До таких ознак належать: 1) зміст: 

спрямованість на змагальну діяльність (участь у змаганнях та підготовка до 

них); 2) 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. 

Крім того, встановлено, що суб’єкти міжнародних приватних 

спортивних відносин користуються спеціальними процедурами захисту 

порушених прав, зокрема, подачею протесту на рішення суддівської колегії 

під час змагань, зверненням до органів спортивного правосуддя (внутрішніх 

органів спортивних федерацій або до Спортивного арбітражного суду). 

У підрозділі 1.2. «Види міжнародних приватних спортивних відносин» 

на основі запропонованого автором поняття міжнародних приватних 

спортивних відносин обґрунтовано методологічну доцільність здійснення 

класифікації міжнародних приватних спортивних відносин. 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. 

Приділено особливу увагу поділу міжнародних приватних спортивних 

відносин як окремої частини загального поняття правовідносин. 

У підрозділі 1.3 «Джерела регулювання міжнародних приватних 

спортивних відносин» дисертантом звертається увага, що міжнародна 

спортивна діяльність опосередковується як відносинами приватно - 

правового характеру, так і відносинами публічно-правового характеру. В 

зв’язку з цим, систему джерел регулювання міжнародних приватних 

спортивних відносин складають: внутрішнє законодавство країн; міжнародні 

договори; lex sportiva. Обґрунтовано 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). 

Розділ 2 «Загальні засади діяльності Спортивного арбітражного 

суду (CAS)» складається з чотирьох підрозділів, у яких розглядається ґенеза 
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Спортивного арбітражного суду його компетенція, особливості арбітражної 

угоди як підстави для передачі спору в CAS та застосовного права в CAS. 

У підрозділі 2.1. «Генеза CAS та його переваги» визначені передумови 

становлення Спортивного арбітражного суду як альтернативного способу 

вирішення спортивних спорів. Досліджена еволюція формування 

Спортивного арбітражного суду та встановлені його переваги.  

У підрозділі 2.2. «Компетенція Спортивного арбітражного суду» 

особлива увага приділена розмежуванню термінів «компетенція», 

«юрисдикція», «підвідомчість». Автором звертається увага на недоцільність 

використання категорії «підвідомчість» відносно третейського розгляду. 

Більш обґрунтованим є використання поняття «арбітрабельність», оскільки 

арбітрабельність спору передбачає наявність арбітражної угоди 

(арбітражного застереження), в той час як підвідомчість справ визначається 

діючим процесуальним законодавством та не може бути змінена за згодою 

сторін. У даному пункті встановлена специфіка арбітрабельності спорів в 

CAS. 

На підставі аналізу Кодексу Спортивного арбітражного суду визначено 

його компетенцію. Встановлено, що на відміну від міжнародних комерційних 

арбітражів, Спортивний арбітражний суд може розглядати спори як за 

звичайною так і за апеляційною процедурами. 

Зроблено висновок, що 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. 

У підрозділ 2.3. «Особливості арбітражних угод, як підстав для 

передачі спорів до CAS» зазначається, що наявність арбітражної угоди є 

обов’язковою підставою для будь-якого процесу вирішення спорів поза 

межами національних судів. Встановлено, що арбітражна угода за своєю 

правовою природою є змішаним договором. Виявлено відмінності між 

змістом арбітражних угод, що є підставами для передачі спорів до 

міжнародного комерційного арбітражу та Спортивного арбітражного суду.  

Визначено істотні та факультативні умови арбітражних угод у сфері 

спорту. Проаналізовані особливості укладення арбітражних угод, зокрема 

надання згоди спортсменом на укладення арбітражної угоди. 
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У підрозділі 2.4. «Право, що застосовується до суті спору в CAS» 

визначено, що специфіка міжнародних приватних спортивних відносин 

зумовлює широку автономію волі сторін у виборі права, яке може 

застосовуватись. Так, вибір права не обмежується вибором права певної 

держави, а це означає, що сторони вільні обирати для врегулювання своїх 

відносин загальні принципи права або Lex Sportivа (правила різних 

спортивних організацій, прецеденти CAS) тощо. Встановлено, що право, яке 

буде застосовуватись у арбітражному провадженні, може бути передбачене і 

в установчих документах спортивних організацій.  

Доведено, що 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. 

Зроблено висновок, 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. 

Розділ 3 «Рішення CAS за наслідками розгляду спорів, що 

виникають з міжнародних приватних спортивних відносин» складається 

з трьох підрозділів, присвячених дослідженню сутності рішень Спортивного 

арбітражного суду, порядку їх перегляду та визнання і виконання сторонами. 

У підрозділі 3.1. «Поняття, зміст і процедура винесення рішень CAS» 

здійснено аналіз правової природи рішень Спортивного арбітражного суду. 

Встановлено, що рішення СAS носять прецедентний характер та повинні 

відповідати lex sportiva. Значна увага приділена визначенню загальних рис 

рішень СAS.  

Проаналізовані особливості винесення рішень в звичайній та 

апеляційній процедурах. Здійснено класифікацію рішень CAS. 

Підрозділ 3.2. «Перегляд рішень CAS Федеральним Верховним Судом 

Швейцарії» присвячений аналізу виключних підстав для перегляду рішень 

Спортивного арбітражного суду Федеральним Верховним Судом Швейцарії. 

Серед яких: порушення порядку призначення одноосібного арбітра або 

порядку формування арбітражного суду; помилкове визнання судом своєї 

компетенції на вирішення спору; винесення рішення з питань, що виходять за 

межі заявлених вимог, або не винесення рішення по одному з них; 

порушення принципу рівності сторін або їх права бути почутими в 

змагальному процесі; несумісність з публічним порядком.  

Встановлено, що до порушень порядку призначення одноосібного 

арбітра або порядку формування арбітражного суду відносять відсутність 
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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. 

У підрозділі 3.3. «Визнання і виконання рішень CAS» визначено, що, як 

правило, сторони добровільно виконують рішення CAS. В той же час, 

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. Також виконання арбітражного рішення може 

здійснюватися на підставі Нью-Йоркської Конвенції «Про визнання і 

виконання іноземних арбітражних рішень».  

 

 

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 



12 

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 

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). 

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).  
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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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АНОТАЦІЯ 

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

приватних спортивних відносин Спортивним арбітражним судом. – 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, 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). Висвітлені 

особливості застосовного права в звичайній і апеляційній процедурах. 

Розглянуті підходи щодо доктринального розуміння сутності рішень 

Спортивного арбітражного суду. Встановлено, що рішення СAS носять 

прецедентний характер та повинні відповідати lex sportiva. Здійснено 

комплексний аналіз підстав для перегляду рішень Спортивного арбітражного 
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суду Федеральним Верховним Судом Швейцарії. Визначено особливості 

визнання і виконання рішень Спортивного арбітражного суду.  

На основі запропонованого автором поняття міжнародних приватних 

спортивних відносин обґрунтовано методологічну доцільність здійснення 

класифікації міжнародних приватних спортивних відносин. Проведено 

систематизацію джерел регулювання міжнародних приватних спортивних 

відносин.  

Ключові слова: спорт, міжнародні приватні спортивні відносини, 

Спортивний арбітражний суд, lex sportiva, арбітражна угода, рішення CAS. 

 

АННОТАЦИЯ 

Зализко О.Н. Разрешение споров, возникающих из международных 

частных спортивных отношений Спортивным арбитражным судом. - 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, Министерство образования и науки 

Украины. - Киев, 2018. 

Диссертация исследует особенности разрешения споров, возникающих 

из международных частных спортивных отношений Спортивным 

арбитражным судом. 

Раскрыто предпосылки становления Спортивного арбитражного суда в 

качестве альтернативного способа разрешения спортивных споров и его 

преимущества. Определена компетенция Спортивного арбитражного суда и 

особенности арбитражного соглашения как основания для передачи дела в 

CAS. Установлено, что в отличие от международных коммерческих 

арбитражей Спортивный арбитражный суд может рассматривать споры как 

согласно обычной так и апелляционной процедурам, а арбитражное 

соглашение на котором основывается юрисдикция CAS, может быть 

включено в Устав / Положение спортивных органов и их членов или 

закреплено в регламентных документах различных спортивных событий 

(Олимпийских игр, игр Содружества и т.д.). Раскрыты особенности 

применимого права в обычной и апелляционной процедурах. 

Рассмотрены подходы к доктринальному пониманию сущности 

решений Спортивного арбитражного суда. Установлено, что решение СAS 

носят прецедентный характер и должны соответствовать lex sportiva. 

Осуществлен комплексный анализ оснований для пересмотра решений 

Спортивного арбитражного суда Федеральным Верховным Судом 
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Швейцарии. Определены особенности признания и исполнения решений 

Спортивного арбитражного суда.  

На основе предложенного автором понятия международных частных 

спортивных отношений обоснованно методологическую целесообразность 

осуществления классификации международных частных спортивных 

отношений. Осуществлена систематизация источников регулирования 

международных частных спортивных отношений. 

Ключевые слова: спорт, международные частные спортивные 

отношения, Спортивный арбитражный суд, lex sportiva, арбитражное 

соглашение, решение CAS. 

 

SUMMARY 

Zalizko O.M. Resolution of disputes arising from international private 

sports relations by the Court of Arbitration for Sport - 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. - 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. - Kyiv, 2018. 

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. 

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 was concluded that the 

international private sports relations have a number of features that allow them to 

be separated from other legal relationships. The systematization of sources of 

regulation of international private sports relations was conducted. 

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 author analyzes in detail the particularities of the conclusion of arbitration 

agreements, in particular, the consent of the athlete. 

The features of applicable law under the ordinary and appeal procedures 

were highlighted. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2412019&rec=1&srcabs=2411985&alg=1&pos=1
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2412019&rec=1&srcabs=2411985&alg=1&pos=1
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The approaches to doctrinal understanding of the essence of the decisions of 

the Court of Arbitration for Sport were considered. And it has been established that 

CAS awards are of a precedent nature and must comply with lex sportiva . Has 

been carried out the comprehensive analysis of the grounds for reconsidering the 

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

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

of Arbitration for Sport were determined. 

It is justified that in sports the mechanism of voluntary performance of 

sports arbitration decisions, is supported by the possibility of disciplinary measures 

by sports organizations. 

Keywords: sport, international private sporting relations, sports arbitration 

court, lex sportiva, arbitration agreement, CAS awards. 


