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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Протягом останнього десятиліття серед 

іноземних інвесторів набула поширення практика ініціювання кількох  

проваджень проти держави-реципієнта інвестицій у різних міжнародних 

інвестиційних арбітражних трибуналах або одночасно в міжнародному 

інвестиційному арбітражі та державному суді держави-реципієнта. Такі 

провадження виникають на підставі однакових фактичних обставин, а іноземний 

інвестор може брати участь у них особисто або через пов’язаних осіб. У цій 

дисертаційній роботі пропонується означити описану вище категорію спорів 

терміном «множинні провадження у спорах між іноземним інвестором та 

державою». 

На сьогодні в міжнародному інвестиційному праві відсутнє уніфіковане 

регулювання множинних проваджень. Окреслена ситуація підвищує ризики 

зловживання процесом з боку іноземного інвестора задля збільшення шансів на 

виграш у спорі.  

На своїй сорок шостій сесії 2013 року Комісія ООН з розвитку міжнародної 

торгівлі (ЮНСІТРАЛ) визнала, що тема множинних проваджень, особливо в 

контексті міжнародного інвестиційного арбітражу, набуває все більшого 

значення, а тому було ухвалено рішення доручити вивчення цього питання 

Робочій групі II ЮНСІТРАЛ з напрямку «Міжнародний арбітраж та 

примирювальна процедура/ Урегулювання спорів».  

Підтвердженням актуальності теми дисертаційного дослідження слугує 

також хвиля міжнародних договорів, які укладені Європейським Союзом із 

третіми державами та містять нові положення, що регулюють процедуру 

вирішення спорів між іноземним інвестором і державою.  

З огляду на зазначене вище, постає необхідність у здійсненні комплексного 

дослідження, спрямованого на пошук ефективних правових механізмів 

регулювання з метою запобігання множинним провадженням у спорах між 

іноземним інвестором і державою, а також визначення проблемних аспектів 

застосування цих механізмів та пріоритетних напрямків їх удосконалення. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці вітчизняних 

та іноземних науковців, у яких висвітлюються різні аспекти теми дослідження. 

Серед вітчизняних та іноземних дослідників на особливу увагу в контексті теми 

дослідження заслуговують роботи таких науковців як А. Алєксєєва, 

Й.Баумгартнера (J.Baumgartner), О.Бірюкова, П. Блищака (P.M. Blyshchak), 

Г.Борна (G.Born), М.Вайнігера (M.Weiniger), М.Валасека (M.Valasek), Х.Веланда 

(H.Wehland), С. Войтовича, А. Довгерта, Г. Галущенка, Е.Гаяра (E.Gillard), 

Д.Гокроджера (D.Gaukrodger), П.Дамбері (P.Dumberry), Д. Десьєрто (D. Desierto), 

Р.Дольцера (R.Dolzer), Н.Ерк (N.Erk), Дж.Зарри (G. Zarra), Я. Каламіти (J. 

Calamita), О. Кармази, Г.Кауфман-Колер (G.Kaufmann-Kohler), В. Кисіля, О. 

Клименко, Д. Константіноса (D. Konstantinos), Д. Колінза (D. Collins), Л.Леві 

(L.Lévy), Ч.Л. Лім (C.L. Lim), Дж. Лью (J. D.M. Lew), Р. МакКензі (R. Mackensie), 

К. МакЛахлана (С. McLachlan), А. Ньюкомба (A. Newcombe), М. Папарінскіса (M. 

Paparinskis), Л. Парадела (L. Paradell), В. Поєдинок, М. Потести (M.Potestà), Ю. 
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Притики, А.Райніша (A.Reinish), Д. Рівкіна (D. Rivkin), Ц. Романо (С. Romano), Ф. 

Сандса (Ph. Sands), К.Тіті (С.Titi), Дж. Хо (J. Ho), К. Обера (К.Hober), А. Філерса 

(A. Fillers), І. Фархутдінова, С. Фурси, Г. Цірата, Ю. Черняк, Х.Шак, Й. Шані (Y. 

Shany), Л.Шора (L.Shore), Дж. Шукмана (J. Shookman), К.Шроера (Ch.Schreuer), 

К.Янаки-Смол (K.Yannaca-Small) та інших.  

У вітчизняній науці окремі питання щодо виникнення та регулювання 

множинних проваджень у спорах між інвестором і державою, у тому числі проти 

України, аналізувалися у працях А. Алєксєєва, С. Войтовича, Г. Галущенка, І. 

Голубенко, В. Коссака, В. Поєдинок, О. Поляк, Ю. Притики, О. Рибія, О. Хрімлі, 

С. Шемшученка та інших українських дослідників. Визнаючи безперечний внесок 

наукового доробку вищезазначених авторів у розвиток теоретичних та 

практичних основ міжнародного інвестиційного арбітражу у вітчизняній науці, 

зауважимо, що на сьогодні в Україні відсутнє комплексне дослідження, 

присвячене особливостям регулювання множинних проваджень у спорах між 

іноземним інвестором і державою, а наявні результати наукових досліджень 

потребують актуалізації з огляду на динамічний розвиток практики міжнародного 

інвестиційного арбітражу і закріплення нових підходів щодо регулювання даного 

питання у міжнародних договорах Європейського Союзу та інших держав. Це дає 

підстави вважати тему дослідження актуальною. 

Зв’язок з науковими планами установи. Дисертацію виконано згідно з 

науковою темою «Правові засади співпраці України з міжнародними 

інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», що є частиною планової теми 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським 

Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» (№ 

державної реєстрації 16БФ048-01). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є удосконалення 

системи вирішення спорів між іноземним інвестором і державою на основі 

науково-практичного вивчення передумов виникнення та стану регулювання 

множинних проваджень між іноземним інвестором і державою. 

Для досягнення поставленої мети в межах дисертаційного дослідження було 

сформульовано такі завдання: 

1) визначити поняття множинних проваджень у спорах між іноземним 

інвестором і державою; 

2) запропонувати підходи до класифікації множинних проваджень у 

спорах між іноземним інвестором і державою; 

3) дослідити та охарактеризувати передумови виникнення множинних 

проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою;  

4) дослідити сучасний стан регулювання множинних проваджень у 

спорах між іноземним інвестором і державою, дослідити та охарактеризувати 

правові механізми запобігання множинним провадженням, що передбачені 

положеннями міжнародних інвестиційних договорів та використовуються у 

практиці міжнародних інвестиційних арбітражів; 

5) з’ясувати взаємозв’язок між доктриною «компетенції-компетенції», з 
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одного боку, та положеннями міжнародних інвестиційних договорів, що 

закріплюють механізми запобігання множинним провадженням у спорах між 

іноземним інвестором і державою, з іншого;  

6) визначити пріоритетні напрямки удосконалення правових механізмів 

запобігання множинним провадженням у спорах між іноземним інвестором і 

державою; 

7) дослідити та охарактеризувати підхід Європейського Союзу до 

реформування існуючої системи вирішення спорів між іноземним інвестором і 

державою, оцінити доцільність та перспективи реалізації цього підходу в Україні 

та світі; 

8) розробити пропозиції до вдосконалення підходів щодо укладення 

міжнародних інвестиційних договорів України з огляду на необхідність 

запобігання множинним провадженням; 

9) сформулювати положення, які Україна може винести до порядку 

денного діяльності ЮНСІТРАЛ з огляду на необхідність удосконалення 

механізмів регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним 

інвестором і державою. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є правовідносини, які виникають у 

сфері вирішення спорів між іноземним інвестором та державою. 

Предметом дисертаційного дослідження є теоретичні та практичні 

підходи до множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і 

державою, які сформувалися у міжнародно-правових договорах України та інших 

держав, практиці міжнародних інвестиційних трибуналів, іноземній судовій 

практиці, документах органів ООН, вітчизняній та іноземній доктрині. 

Методи дослідження. У дослідженні використано такі методи наукового 

пізнання, як: системно-структурний, порівняльно-правовий, формально-логічний; 

методи правового прогнозування та правового моделювання. Системно-

структурний метод використовувався для визначення співвідношення між 

проблемою фрагментації міжнародного інвестиційного права та проблемою 

множинних проваджень. Використання формально-логічного та порівняльно-

правового методів дозволили розкрити поняття множинних проваджень у спорах 

між інвестором і державою, визначити передумови їх виникнення, з’ясувати 

співвідношення між різними видами множинних проваджень, а також 

проаналізувати положення міжнародних договорів про захист та сприяння 

інвестицій, арбітражну практику та практику Суду ЄС щодо пов’язаних із темою 

дослідження питань. Використання методу правового прогнозування дозволило 

оцінити реалізації нового підходу ЄС до створення постійно діючих судових 

органів з врегулювання інвестиційних спорів, а також сформулювати можливі 

напрямки удосконалення механізмів регулювання множинних проваджень в 

міжнародних інвестиційних спорах, у т.ч. за участю України. Метод правового 

моделювання був використаний для розробки правових механізмів запобігання 

множинним провадженням з метою внесення їх до порядку денного Робочої 

групи ІІ ЮНСІТРАЛ та їх подальшого втілення у договорах України про 

взаємний захист і сприяння іноземним інвестиціям. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в 

українській правовій науці комплексним дослідженням проблемних аспектів 

правового регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним 

інвестором і державою. У роботі отримали своє обґрунтування низка нових 

понять, положень та підходів, що мають як теоретичне значення, так і практичне 

застосування. 

На захист виносяться такі наукові положення: 

вперше: 

- здійснено комплексне дослідження передумов виникнення множинних 

проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою, в результаті чого 

виокремлено передумови, які, по-перше, пов’язані з особливостями правового 

регулювання процедури вирішення спорів між іноземним інвестором і державою, 

та, по-друге, пов’язані з практикою тлумачення міжнародних інвестиційних 

договорів арбітражними трибуналами; 

- запропоновано класифікувати види множинних проваджень у спорах між 

іноземним інвестором і державою за предметом множинності, а саме: (i) 

провадження з множинністю форумів, (ii) провадження з множинністю суб’єктів, 

(iii) провадження, яким притаманна множинність форумів і суб’єктів; 

- розмежовано терміни «множинні провадження» та «паралельні 

провадження» в контексті вирішення спорів між іноземним інвестором і 

державою і обґрунтовано доцільність використання терміну «паралельні 

провадження» для позначення виду множинних проваджень, яким характерна 

передусім множинність форумів, компетентних розглядати спір; 

- виявлено протиріччя між доктриною «компетенції-компетенції», з одного 

боку, та положеннями міжнародних інвестиційних договорів, що закріплюють 

механізми з запобігання множинним провадженням, з іншого, і зроблено 

висновок про необхідність вузького тлумачення доктрини «компетенції-

компетенції» в міжнародному інвестиційному арбітражі з урахуванням 

необхідності запобігання множинним провадженням; 

- запропоновано критерії для класифікації іноземних інвесторів-позивачів, 

позови яких слугують підставою для виникнення множинних проваджень, а саме: 

i) форма правового зв’язку між інвестором-позивачем та інвестиціями 

(інвестором); ii) вид корпоративного зв’язку між інвестором-позивачем та 

інвестиціями; іii) національність інвестицій; 

- досліджено принципово новий підхід ЄС до системи вирішення 

міжнародних інвестиційних спорів, що полягає у заміні міжнародних 

інвестиційних арбітражних трибуналів постійно діючими інвестиційними судами, 

створеними на підставі двосторонніх договорів між ЄС та третіми державами, у 

запровадженні механізму апеляційного оскарження та створенні міжнародного 

інвестиційного суду; зроблено висновок про передчасність  реалізації зазначеного 

підходу в Україні та світі з огляду на ризики посилення фрагментації системи 

вирішення спорів між інвестором і державою та недосконалість правового 

регулювання процедури визнання та виконання рішень інвестиційних судів згідно 

з новим підходом ЄС;  
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- розроблено типові положення щодо вирішення інвестиційних спорів і 

запобігання множинним провадженням для їх використання у договорах України 

про взаємний захист і сприяння іноземним інвестиціям, зокрема положення про 

закріплення «жорстких» критеріїв визначення національності інвестора для 

забезпечення тісного зв’язку між інвестором-позивачем та економікою договірної 

держави його національності; закріплення обов’язку відмови від права на позов 

(“no u-turn” provision) для інвестора-позивача та пов’язаних із ним осіб; 

закріплення обов’язку арбітражного трибуналу зупинити провадження щодо 

спору, ініційованого внаслідок недобросовісної корпоративної реструктуризації; 

закріплення доктрини «пов’язаності позовів»; 

удосконалено: 

- визначення множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і 

державою;  

- підходи до класифікації механізмів, спрямованих на запобігання 

паралельним провадженням у спорах між інвестором і державою; 

- обґрунтування взаємозв’язку, який полягає у тому, що відмова держави-

відповідача від de facto консолідації арбітражних проваджень є одним із факторів, 

який позбавляє відповідача можливості вимагати застосування у арбітражному 

інвестиційному спорі принципів res judicata, lis pendens та інших правових 

механізмів з метою запобігання множинним провадженням; 

- попередні положення принципу реальної зацікавленої сторони як 

альтернативного критерію для визначення юрисдикції і як критерію для 

запобігання провадженням з множинністю суб’єктів у спорах між іноземним 

інвестором і державою; 

- обґрунтування непридатності відповідних положень Конвенції про порядок 

вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 1965 р. та 

Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. до 

визнання та виконання рішень постійно діючих інвестиційних судів, 

передбачених новим підходом ЄС щодо механізмів вирішення інвестиційних 

спорів; 

- погляди на питання «присвоєння» арбітражними трибуналами додаткових 

повноважень у цілях здійснення справедливого розгляду спору, спрямованих на 

множинним провадженням; 

набули подальшого розвитку: 

- ідея про необхідність адаптації правила  потрійної ідентичності (“triple 

identity test”) до особливостей міжнародного інвестиційного арбітражу в контексті 

застосування принципів lis pendens і res judicata; 

- ідея про необхідність врахування наявності контролю або власності з боку 

особи з національністю держави-відповідача або третьої (недоговірної) держави 

при визначенні національності інвестора на стадії оцінки прийнятності позову;  

- положення про причини відсутності в системі вирішення міжнародних 

інвестиційних спорів інституту відводу державного суду з непідсудності, 

аналогічного міжнародному комерційному арбітражі; 

- ідея про віднесення в окрему категорію множинних проваджень спорів, що 
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розглядуються в міжнародному інвестиційному арбітражі та іншому 

міжнародному юрисдикційному органі; 

- ідея про визначення недобросовісного форум-шопінгу (forum-shopping), –

тобто вибору суду чи арбітражу, до якого буде спрямований позов з 

інвестиційного спору, – в залежності від того, чи міг такий інвестор спрямувати 

усі свої позовні вимоги до обраного раніше форуму. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів роботи 

полягає у тому, що сформульовані в дослідженні теоретичні положення та 

практичні пропозиції можуть бути використані у нормотворчій діяльності шляхом 

удосконалення міжнародно-правової договірної бази України у сфері вирішення 

спорів між іноземним інвестором і державою; у правозастосуванні, у тому числі в 

арбітражній практиці та розробці методичних рекомендацій для арбітражних 

трибуналів; при підготовці підручників, навчальних посібників і методичних 

матеріалів із правових дисциплін для студентів та аспірантів вищих навчальних 

закладів; у навчальному процесі при викладанні курсів «Актуальні проблеми 

міжнародного приватного права», «Міжнародне інвестиційне право», 

«Міжнародне комерційне право», «Міжнародний комерційний арбітраж». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою працею. Сформульовані у ній положення мають ознаки наукової 

новизни та отримані на базі особистого вивчення та аналізу наукових, 

нормативних джерел, узагальнення практики їх застосування. На всі наукові праці 

інших учених, які використовувались для аргументації та загального аналізу, 

зроблено відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного приватного 

права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також отримали апробацію у виступах автора на: 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 6-8 квітня 2016 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 27 жовтня 2016 р.), 

Науково-практичній інтернет-конференції «Вісімнадцяті економіко-правові 

дискусії» (м. Львів, 30 травня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (м. Київ, 26 жовтня 2017 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та 

приватного права» (м. Київ, 15 листопада 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська 

весна» (м. Київ, 29 березня  2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

відображено у 12 публікаціях, із них 5 статей, що опубліковані у наукових 

фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 1 стаття, що 

опублікована в іноземному науковому фаховому виданні, та 6 тез доповідей на 

наукових конференціях. 
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Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу; 4 

розділів, які включають 17 підрозділів; висновків; списку використаних джерел; 

додатків. Повний обсяг дисертації нараховує 248 сторінок, у т.ч. основного тексту 

– 189 сторінок. Список використаних джерел нараховує 272 найменувань, у тому 

числі 212 англійською та 1 іспанською мовами, які викладено на 34 сторінках. 

Додаток 1 викладено на 3 сторінках; додаток 2 складається із 2 таблиць і 5 

рисунків, які викладено на 8 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження,  

визначено його мету, завдання, об’єкт і предмет, вказано методологічні і 

теоретичні основи дослідження, сформульовано наукову новизну та основні 

положення, які виносяться на захист, практичне значення одержаних результатів, 

наведено дані щодо апробації та публікацій результатів проведеного дослідження.  

Перший розділ «Теоретико-практичні підходи до визначення та 

класифікації множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і 

державою. Провадження з множинністю форумів» складається із п’яти 

підрозділів, у яких розкривається поняття множинних проваджень, з’ясовуються 

передумови виникнення та особливості регулювання проваджень із 

множинністю форумів як одного з видів множинних проваджень.  

У підрозділі 1.1 “Множинні провадження як прояв фрагментації 

міжнародного інвестиційного права” розкриваються доктринальні погляди на 

проблему фрагментації міжнародного інвестиційного права та її співвідношення з 

існуванням множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і 

державою. 

У підрозділі 1.2 “Поняття та класифікація множинних проваджень у 

спорах між іноземним інвестором і державою” запропоновано визначення 

множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою. 

Сформульовано вісім типових випадків множинних проваджень.  

Запропоновано класифікувати множинні провадження за трьома 

критеріями:  

a) за предметом множинності: 

 провадження з множинністю форумів (або паралельні провадження), 

тобто спори, які одночасно розглядаються різними міжнародними арбітражними 

трибуналами або міжнародним арбітражним трибуналом і 

національним/третейським судом держави-реципієнта; 

 провадження з множинністю суб’єктів, тобто спори, ініційовані 

внаслідок використання або зміни корпоративної структури, до якої належить 

іноземний інвестор та інвестиції; 

 провадження, яким притаманна множинність форумів та множинність 

суб’єктів; 

b) за реальністю множинності: 
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 реальне множинне провадження, тобто спір, який фактично 

ініційований іноземним інвестором і розглядається різними форумами одночасно 

або з деяким інтервалом у часі; 

 потенційне множинне провадження, тобто спір, який розглядається 

одним компетентним органом (форумом), однак може бути прийнятий до 

провадження іншим у майбутньому;  

c) за способом запобігання виникненню множинних проваджень: 

 «горизонтальні» множинні провадження, виникненню яких можна 

запобігти шляхом визначення пріоритетності між відповідними форумами, 

компетентними розглядати спір, та координації їх функцій у рамках розгляду 

такого спору;  

 «вертикальні» множинні провадження, виникненню яких можна 

запобігти шляхом звуження кола іноземних інвесторів, які мають право 

ініціювати множинні провадження проти держави-реципієнта. 

За результатами здійсненого аналізу понятійно-категорійного апарату 

наукових досліджень у сфері вирішення спорів між іноземним інвестором і 

державою, обґрунтовується доцільність розмежування понять «паралельні 

провадження» та «множинні провадження». «Паралельні провадження» 

розглядаються як основний вид множинних проваджень, що характеризується 

передусім множинністю форумів, компетентних розглядати спір. Саме термін 

«множинне провадження» найбільш вдало і повно відображає особливості 

міжнародного інвестиційного арбітражу, оскільки вказує як на існування кількох 

компетентних органів (форумів), що розглядають спір, так і на використання 

корпоративної структури іноземного інвестора та інвестицій у контексті 

ініціювання такого спору.  

У підрозділі 1.3 “Передумови виникнення проваджень з множинністю 

форумів. Форум-шопінг іноземного інвестора” здійснено огляд результатів 

іноземних та вітчизняних наукових досліджень, які розкривають основні 

передумови виникнення проваджень з множинністю форумів. До передумов, 

пов’язаних із особливостями міжнародно-правового регулювання процедури 

вирішення спорів між іноземним інвестором і державою, слід віднести: 1) 

обмеженість правового аналізу міжнародних інвестиційних трибуналів у 

конкретному спорі положеннями міжнародного інвестиційного договору (далі 

також – МІД), що є правовою підставою виникнення спору; 2) існування 

альтернативних механізмів вирішення спору у вигляді міжнародного 

інвестиційного арбітражу та суду держави-реципієнта; 3) відсутність вимоги про 

вичерпання національних засобів судового захисту як обов’язкової умови для 

ініціювання міжнародного інвестиційного спору; 5) закріплення в МІД права 

інвестора звертатися до кількох альтернативних міжнародних форумів; 6) 

відсутність єдиного підходу у МІД до регулювання складних і багатоаспектних 

правовідносин за участю іноземного інвестора і держави. Серед передумов, 

пов’язаних із арбітражною практикою тлумачення та застосування норм МІД, 

звертається увага, по-перше, на включення «парасолькових» застережень 

(umbrella clauses) до тексту таких договорів і, по-друге, на застосування режиму 
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найбільшого сприяння до питань визначення юрисдикції в міжнародних 

інвестиційних спорах. 

Також приділено увагу умисному ініціюванню іноземними інвесторами 

множинних проваджень і надано характеристику поняттю форум-шопінгу у 

спорах між іноземним інвестором і державою. Резюмуючи різні думки науковців, 

зроблено висновок про необхідність розмежування добросовісного та 

недобросовісного форум-шопінгу. 

У підрозділі 1.4 “Класифікація та приклади проваджень із множинністю 

форумів” на прикладі конкретних спорів, беручи за основу попередні 

напрацювання інших дослідників, розкрито три основні види паралельних 

проваджень. До першого виду науковці відносять паралельні провадження, які 

розглядаються у міжнародному інвестиційному арбітражі та національному 

(третейському) суді держави-реципієнта. У таких випадках іноземний інвестор 

ініціює один спір на підставі двостороннього інвестиційного договору (treaty 

claim), а інший спір – на підставі приватноправового інвестиційного контракту 

(contract claim). У якості відповідних прикладів проаналізовано практику 

Арбітражу ІКСІД у справах SGS v. Philippines, SGS v. Pakistan, Toto v. Lebanon. 

До другого виду науковці відносять провадження у спорах, які одночасно 

розглядаються у межах системи міжнародного інвестиційного арбітражу різними 

арбітражними трибуналами. Класичним прикладом є спори CME v. Czech Republic 

та Ronald S. Lauder v. Czech Republic, а також низка інвестиційних спорів, 

розпочатих проти Єгипту в інтересах Йозефа Маймана. При цьому провадженням, 

які одночасно виникають у межах системи міжнародного інвестиційного 

арбітражу, характерна як множинність форумів, так і множинність суб’єктів. 

До третього виду науковці відносять провадження у спорах, що одночасно 

розглядаються міжнародним інвестиційним арбітражем та квазі-судовим 

міжнародним органом, наприклад, – Європейським судом з прав людини (справа 

Limited Liability Company Amto проти України) або органами з урегулювання 

суперечок системи права СОТ (справа Corn Product International v. Mexican United 

States). Регулювання паралельних проваджень цього виду належить до сфери дії 

міжнародного публічного права, а тому у даній роботі детально не 

досліджувалися. 

У підрозділі 1.5 “Правові механізми регулювання проваджень з 

множинністю форумів” за результатами дослідження положень міжнародних 

інвестиційних договорів, арбітражної практики, вітчизняної та іноземної 

літератури, виділено шість наявних сьогодні механізмів, які мають найбільший 

потенціал практичного застосування в контексті запобігання паралельним 

провадженням між інвестором і державою, а саме: правило «єдиного шляху» 

(“fork-in-the-road” clause); положення про відмову від права на позов (waiver 

provision); принцип res judicata; принцип lis pendens; консолідація (об’єднання) 

проваджень; та відвід державного суду з непідсудності (anti-suit injunctions). На 

основі наявних в іноземній літературі доктринальних підходів запропоновано 

доповнити класифікацію зазначених механізмів такими критеріями, як: джерело 

походження; правові критерії застосування (legal test); вид паралельних 
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проваджень, на запобігання яким механізм спрямований; активність арбітражу та 

сторін спору. 

Висловлено думку про те, що зазначені механізми мають різні перспективи 

подальшого застосування на практиці, а саме: 

(i) положення про відмову від права на позов, а також de facto консолідація 

(об’єднання) проваджень на сьогодні довели свою ефективність; 

(ii)  застосування арбітражним судом відводу державного суду з непідсудності 

(anti-suit injunctions) наразі є ефективним тільки у випадку спорів, що 

розглядаються у рамках ІКСІД, і цей механізм потребує подальшого 

удосконалення; 

(iii) принципи res judicata та lis pendens донедавна не застосовувалися до 

паралельних проваджень у міжнародному інвестиційному арбітражі у зв’язку з 

необхідністю дотримання «тесту потрійної ідентичності», і це зумовлює 

необхідність розробки більш гнучких умов застосування цих принципів у цілях 

запобігання множинним провадженням у спорах між інвестором і державою;  

(iv) перспективність механізму консолідації (об’єднання) проваджень 

strictu sensu залишається невизначеною з огляду на притаманну йому 

процесуальну складність; 

(v)  правило «єдиного шляху» (“fork-in-the-road” clause) донедавна не 

застосовувалося у зв’язку з формальним розмежуванням в арбітражній практиці 

фактично однакових позовних вимог, що одночасно виникали з інвестиційного 

контракту та міжнародного інвестиційного договору; доктрина «фундаментальної 

основи», розвинена у рішенні щодо справи Pantechniki v. Albania, ознаменувала 

зміну в зазначеному підході. 

Другий розділ «Провадження з множинністю суб’єктів у спорах між 

інвестором і державою» складається із п’яти підрозділів і присвячений 

особливостям регулювання множинних проваджень, ініційованих за позовами 

пов’язаних осіб. У підрозділі 2.1 “Передумови виникнення проваджень з 

множинністю суб’єктів” звертається увага на переважанні широкого підходу до 

визначення й тлумачення поняття «інвeстор» та «інвестиції» у нормотворчій 

практиці держав щодо укладання міжнародних інвестиційних договорів та у 

правозастосовній практиці арбітражних трибуналів.  

У підрозділі 2.2 “Визначення інвестора в міжнародних інвестиційних 

договорах” надано характеристику основним критеріям визначення 

національності інвестора; проаналізовано дослідження вітчизняних та іноземних 

науковців щодо проблемних аспектів критерію «місця інкорпорації» та 

доцільності його поєднання із іншими критеріями в міжнародних інвестиційних 

договорах та арбітражній практиці; запропоновано та обґрунтовано практичну 

доцільність розглядати фактор наявності контролю у двох аспектах: як 

позитивний та негативний критерій визначення національності інвестора. 

У підрозділі 2.3 “Підходи до визначення кола осіб зі статусом інвестора у 

міжнародній арбітражній практиці” визначено такі фактори визнання позовів 

пов’язаних осіб у спорах між інвестором і державою: 

 у випадку визнання позову локальної компанії – в основу покладено 
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визнання подвійної правової природи такої компанії, що дозволяє їй виступати у 

різних провадженнях у статусі інвестора та інвестицій; 

 у випадку визнання позову материнської компанії/мажоритарного 

акціонера – в основу покладено сприйняття позивача та дочірньої компанії як 

«єдиної економічної реальності», у результаті чого материнська компанія 

визнається іноземним інвестором, не будучи стороною інвестиційного контакту; 

 у випадку визнання позову міноритарного акціонера – в основу 

покладено широкий підхід до тлумачення понять «інвестор» та «інвестиції», а 

також визнання права вимоги внаслідок порушень, які прямо не завдають шкоду 

акціонерові, однак спричиняють втрати для локальної компанії, що виступає у 

якості інвестицій (reflective loss); 

 у випадку визнання позову акціонера з опосередкованим правом 

власності/контролю над інвестиціями – в основу покладено широкий підхід до 

тлумачення понять «інвестор» та «інвестиції», у тому числі застосування 

доктрини реально зацікавленої сторони, що передбачає врахування фактору 

національності кінцевого бенефіціарного власника, незалежно від національності 

«проміжної» компанії, через яку інвестор-позивач володіє/здійснює контроль над 

інвестиціями. Разом із тим фактор національності кінцевого бенефіціарного 

власника повністю ігнорується при визначенні національності позивача, що 

перебуває під контролем з боку осіб держави-відповідача або третьої 

(недоговірної) держави. 

Запропоновано класифікацію інвесторів-позивачів у провадженнях із 

множинністю суб’єктів за трьома критеріями: формою правового зв’язку між 

позивачем та інвестиціями (інвестором); видом корпоративного зв’язку між 

інвестором та інвестиціями (прямий/ опосередкований); національністю 

інвестицій. Обґрунтовано необхідність застосування доктрини реальної 

зацікавленої сторони на стадії з’ясування арбітражними трибуналами 

прийнятності позову іноземного інвестора. 

Підрозділ 2.4 “Міжнародні інвестиційні спори, пов’язані з корпоративною 

реструктуризацією” присвячений множинним провадженням, що виникають 

внаслідок корпоративної реструктуризації, або «шопінгу догорів» (treaty 

shopping). Проаналізовано тенденції в доктринальних підходах та арбітражній 

практиці щодо визначення недобросовісної корпоративної реструктуризації на 

основі трьох критеріїв: національності, темпорального та мотиваційного. Попри 

важливість усіх трьох критеріїв, встановлено, що вирішальними для визначення 

недобросовісної корпоративної реструктуризації є аналіз темпорального та 

мотиваційного критеріїв під час з’ясування прийнятності позову. У будь-якому 

разі результати правового аналізу арбітражного трибуналу залежать від обставин 

конкретної справи. Критерій національності – як один із аспектів визначення 

юрисдикції щодо спору (jurisdiction rationae personae) – залежить передусім від 

закріплених у МІД критеріїв визначення національності інвестора.  

У підрозділі 2.5 “Взаємозв’язок між провадженнями з множинністю 

форумів та множинністю суб’єктів” наведене обґрунтування взаємозв’язку між 

форум-шопінгом та шопінгом договорів у міжнародному інвестиційному 
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арбітражі. За результатами аналізу рішення Арбітражу ІКСІД у справі Transglobal 

v. Panama виявлено новий підхід у практиці міжнародних арбітражних 

трибуналів, згідно з яким наявність проваджень з множинністю форумів та 

суб’єктів слугує підставою для відмови у прийнятності (admissibility) позову та 

для відмови у розгляді спору по суті. Запропоновано правові шляхи запобігання 

провадженням з множинністю суб’єктів і, серед іншого, особливу увагу 

зосереджено на закріпленні більш жорстких вимог до визначення національності 

інвестора; на застосуванні принципу добросовісності та визначенні критеріїв 

зловживання процесом; послідовному застосуванні доктрини реальної 

зацікавленої сторони з урахуванням як позитивного, так і негативного критерію 

наявності контролю над інвестиціями. 

Третій розділ «Питання множинних проваджень у контексті реформи 

системи міжнародного інвестиційного арбітражу: досвід Європейського 

Союзу та ЮНСІТРАЛ» складається із трьох підрозділів, у яких аналізуються 

підходи ЄС та Робочої групи ІІ ЮНСІТРАЛ до регулювання множинних 

проваджень. У підрозділі 3.1 “Нові процесуальні механізми запобігання 

множинним провадженням у МІД Європейського Союзу” здійснено порівняльний 

правовий аналіз положень Всеохоплюючої економічної та торговельної угоди між 

Канадою та ЄС (Угода СETA) та Угоди про захист інвестицій між ЄС та 

Сінгапуром, де окрему увагу приділено процесуально-правовим механізмам. 

Резюмується, що Угода CETA, на відміну від Угоди між ЄС та Сінгапуром, по-

перше, не поширює вимогу про відмову від позову на пов’язаних із позивачем 

осіб і, по-друге, дозволяє інвестору або пов’язаній з ним особі ініціювати в 

майбутньому провадження в іншому компетентному органі або відновити 

провадження, що було ініційоване раніше. 

У підрозділі 3.2 “Запобігання множинним провадженням шляхом 

інституційної реформи системи вирішення міжнародних інвестиційних спорів” 

виявлено проблемні аспекти реалізації «системи інвестиційного суду» (Investment 

Court System), яка уособлює новий підхід ЄС до інституційної реформи системи 

міжнародного інвестиційного арбітражу. Висловлено думку про те, що 

запровадження нової інституційної моделі ЄС в майбутньому посилить проблему 

фрагментації міжнародного інвестиційного права. Висловлено точку зору про 

необхідність внесення змін до Розділу IX Цивільного процесуального кодексу 

України з метою правового врегулювання питання визнання та виконання рішень 

постійно діючих інвестиційних судів нової моделі ЄС. 

У підрозділі 3.3. “Питання множинності проваджень у спорах між 

іноземним інвестором і державою в контексті діяльності ЮНСІТРАЛ” розкрито 

діяльність Робочої групи ІІ ЮНСІТРАЛ щодо регулювання множинних 

проваджень у спорах між інвестором і державою, сформульовано пропозиції для 

України в контексті приєднання до Робочої групи ІІ ЮНСІТРАЛ, які викладені у 

висновках. 

У четвертому розділі «Регулювання множинних проваджень у спорах між 

іноземним інвестором та Україною», який складається із чотирьох підрозділів, 

тема дисертаційного дослідження розглядається у контексті удосконалення 
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процедури вирішення спорів між іноземним інвестором та Україною як 

державою-реципієнтом. 

У підрозділі 4.1 “Характеристика міжнародних інвестиційних договорів 

України” розкривається стан регулювання множинних проваджень у міжнародних 

договорах про сприяння і захист інвестицій України. Відзначається високий 

ступінь ризику виникнення множинних проваджень проти України за позовами 

іноземних інвесторів. У підрозділі 4.2 “Проблема множинних проваджень у 

міжнародних спорах за участю іноземного інвестора та України” проаналізовно 

низку спорів проти України, у рамках яких прямо або опосередковано поставали 

питання, пов’язані з множинними провадженнями, а саме: справа Tokios Tokelés v. 

Ukraine; справа Limited Liability Company Amto v. Ukraine; справа Alpha 

Projektholding GmbH v. Ukraine; а також справи JKX Oil & Gas, Poltava Gas BV, 

Poltava Petroleum Company v. Ukraine та Poltava Gas B.V. and Poltava Petroleum 

Company v. Ukraine. 

Усі міжнародні інвестиційні договори, які послужили правовою підставою 

для ініціювання спорів проти України, встановлюють «низький поріг» для 

визначення національності іноземного інвестора. При цьому третина 

міжнародних інвестиційних спорів проти України були ініційовані на підставі 

двостороннього інвестиційного договору (ДІД) між Україною та Нідерландами і 

Договору до Енергетичної Хартії, згідно з якими національність інвестора 

визначається винятково за критерієм місця інкорпорації. Тобто, Україна належить 

до тих держав, проти якої недобросовісні інвестори можуть подавати позови, 

вдаючись до практик шопінгу договорів та форум-шопінгу, що можуть набувати 

різних форм: шляхом ініціювання спору «проміжною» компанією однієї 

договірної держави в інтересах громадян третьої держави (як, судячи з відкритих 

джерел, відбувається у справах Remington Worldwide Limited v. Ukraine та 

Emergofin BV and Velbay Holdings Ltd v Ukraine), або ж шляхом ініціювання 

спорів, у яких реальними зацікавленими сторонами є громадяни України (як, 

судячи з відкритих джерел, відбувається у спорах за позовом компанії JKX Oil & 

Gas та її дочірніх компаній). 

У підрозділі 4.3 “Напрямки удосконалення міжнародно-правового 

регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і 

Україною” здійснено огляд підходів до регулювання множинних проваджень у 

проекті типового ДІД Нідерландів 2018 року, у типовому ДІД Колумбії 2017 року, 

а також ДІД між Україною та Туреччиною 2017 року. Обґрунтовано доцільність 

активізації зусиль України у трьох напрямках: 1) розробка та ухвалення типового 

двостороннього інвестиційного договору; 2) перегляд чинних та укладення нових 

двосторонніх інвестиційних договорів, що інкорпоруватимуть нові процесуальні 

механізми щодо запобігання множинним провадженням; 3) приєднання до 

Робочої групи II ЮНСІТРАЛ.  

Насамкінець, у підрозділі 4.4 “Типові положення щодо запобігання 

множинним провадженням для двосторонніх інвестиційних договорів України” 

сформульовано низку викладених у висновках пропозицій до двосторонніх 

інвестиційних договорів України у частині регулювання множинних проваджень 
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та запобігання їх виникненню. 

 

ВИСНОВКИ 

Висновки до дисертаційного дослідження закріплюють основні теоретичні 

узагальнення та практичні результати, пов’язані з регулюванням множинних 

проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою. У висновках 

пропонуються шляхи удосконалення системи вирішення спорів між іноземним 

інвестором і державою на основі науково-практичного вивчення передумов 

виникнення та стану регулювання множинних проваджень у спорі між іноземним 

інвестором і державою. 

1. Під терміном «множинні провадження» у спорах між іноземним 

інвестором і державою слід розуміти ситуації, що передбачають існування або 

ризик виникнення спорів із такими сукупними ознаками: (i) спори ініційовано 

проти однієї і тієї ж держави-відповідача; (ii) розгляд спорів належить до 

компетенції кількох органів (форумів) національного та/або міжнародного рівня; 

(iii) спори виникають у зв’язку з однаковими фактичними обставинами і щодо 

однакових заходів держави-відповідача; (iv) спори ініціюються однією і тією ж 

стороною особисто або через прямо або опосередковано пов’язаних осіб; (v) одна 

і та ж особа прямо або опосередковано зацікавлена у задоволенні позовних вимог.  

2. Запропоновано поділяти множинні провадження у спорах між 

іноземним інвестором і державою на три види: (i) провадження з множинністю 

форумів, (ii) провадження з множинністю суб’єктів, (iii) провадження, яким 

одночасно притаманна множинність форумів і суб’єктів. 

3. Передумови виникнення множинних проваджень у спорах між 

іноземним інвестором і державою мають об’єктивний характер і пов’язані із 

особливостями міжнародно-правового регулювання процедури вирішення спорів 

між іноземним інвестором і державою, з одного боку, та з практикою тлумачення 

міжнародних інвестиційних договорів арбітражними трибуналами, з іншого; 

наявність таких передумов служить поштовхом для умисного здійснення 

інвестором-позивачем форум-шопінгу (forum-shopping) та шопінгу договорів 

(treaty shopping) у спорі проти держави-відповідача. 

4. Правовими механізмами регулювання проваджень із множинністю 

форумів та запобігання їх виникненню є механізми «горизонтальної» дії, 

спрямовані на визначення пріоритетності поміж відповідних форумів, 

компетентних в силу закону або міжнародного договору розглядати спір, та на 

здійснення правової координації між ними у рамках розгляду такого спору. 

Правовими механізмами регулювання проваджень з множинністю суб’єктів та 

запобігання їх виникненню є механізми «вертикальної» дії, спрямовані на 

звуження кола потенційних позивачів, які мають право ініціювати множинні 

інвестиційні спори проти держави-реципієнта. Система вирішення спорів між 

іноземним інвестором і державою характеризується відсутністю уніфікованого 

регулювання множинних проваджень та обмеженою ефективністю застосування в 

арбітражній практиці існуючих правових механізмів із запобігання множинним 

провадженням. 
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5. Визнання та застосування арбітражними трибуналами, що 

розглядають міжнародні інвестиційні спори, доктрини «компетенції-компетенції» 

суперечить положенням міжнародних інвестиційних договорів, що закріплюють 

механізми з запобігання множинним провадженням, що зумовлює необхідність 

вузького тлумачення доктрини «компетенції-компетенції» в міжнародному 

інвестиційному арбітражі; 

6. На доктринальному рівні сформульовано такі напрямки 

удосконалення механізмів запобігання множинним провадженням: 

6.1. для запобігання множинним провадженням у міжнародному 

інвестиційному арбітражі та національному (третейському) суді держави-

реципієнта: 

 на противагу «презумпції неідентичності» спорів, що виникають на 

підставі інвестиційного контракту та міжнародного інвестиційного договору, – 

використання доктрини фундаментальної основи позову у випадку застосування 

правила «єдиного шляху» (fork-in-the-road clause) та принципів res judicata та lis 

pendens; 

 уникнення включення «парасолькових» застережень до текстів 

міжнародних інвестиційних договорів (МІД); 

 включення до текстів МІД положень про відмову від права на позов 

(waiver provisions) як обов’язкової процесуальної вимоги для ініціювання спору 

іноземним інвестором; 

 розробка правил про здійснення міжнародними інвестиційними 

арбітражними трибуналами відводу державного суду з непідсудності (anti-suit 

injunctions) шляхом заборони стороні спору продовжувати або розпочинати 

провадження в державних судах або іншому арбітражному трибуналі; 

6.2. для запобігання множинним провадженням у рамках системи 

міжнародного інвестиційного арбітражу пропонується: 

 застосування більш гнучких критеріїв для визначення ідентичності 

спору в цілях застосування принципів res judicata та lis pendens, а саме: (i) замість 

критерію ідентичності сторін – доктрини реальної зацікавленої сторони спору; (ii) 

у якості альтернативи критерію ідентичності підстав – критерію аналогічності 

позовних вимог; 

 подальше застосування арбітражними трибуналами процедури de 

facto консолідації спорів; 

 розробка критеріїв для визначення добросовісного та 

недобросовісного форум-шопінгу та їх узгоджене застосування у практиці 

арбітражних трибуналів; 

6.3. для запобігання провадженням з множинністю суб’єктів: 1) в 

контексті закріплення більш жорстких вимог визначення юрисдикції щодо спору 

у МІД: (i) визначення національності інвестора за критерієм місця інкорпорації у 

поєднанні з критерієм здійснення економічної діяльності; 2) в контексті розробки 

критеріїв неприйнятності позову в арбітражній практиці: (i) послідовне 

застосування доктрини реальної зацікавленої сторони з урахуванням як 

позитивного, так і негативного критерію наявності контролю над інвестиціями; 
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(ii) обмеження права міноритарного акціонера на компенсацію у зв’язку з 

завданням непрямих збитків; (iii) застосування принципу добросовісності при 

дослідженні факту зловживання процесом з боку іноземного інвестора; (iv) 

закріплення критеріїв недобросовісного шопінгу договорів (treaty shopping), а 

саме – мотиваційного та темпорального критеріїв; (v) використання доктрин 

єдиної економічної реальності та реальної зацікавленої особи при застосуванні 

арбітражними трибуналами принципів res judicata та lis pendens, а також 

механізму консолідації проваджень. 

7. Відсутність власних механізмів визнання та виконання рішень в 

запропонованій Європейським Союзом системі інвестиційного суду вказує на 

обмежену ефективність цієї моделі в цілому та передчасність її реалізації у світі 

та Україні зокрема; реалізація зазначеної моделі в майбутньому може посилити 

проблему фрагментації міжнародного інвестиційного права, спори між інвестором 

і державою будуть розглядатися в рамках трьох альтернативних систем: i) 

системи міжнародного інвестиційного арбітражу; ii) системи інвестиційного суду 

за новою інституційною моделлю ЄС, та iii) системи національного судочинства 

за законодавством держав-реципієнтів без використання міжнародних механізмів 

вирішення спорів між інвестором і державою.  

8. Запропоновано такі типові положення щодо запобігання множинним 

провадженням для їх використання при укладенні Україною двосторонніх 

інвестиційних договорів: 

8.1. закріплення «жорсткого» визначення національності інвестора, яке б 

передбачало критерій «місця здійснення економічної діяльності» та/або критерій 

наявності «ефективного контролю» із деталізацією визначення цього поняття; 

8.2.  закріплення обов’язку відмови від права на позов для інвестора-

позивача та пов’язаних із ним осіб щодо вже розпочатих або потенційних 

проваджень міжнародного або національного рівня, в рамках яких співпадає 

«фундаментальна основа» спору та реальна зацікавлена сторона спору; 

8.3. закріплення обов’язку арбітражного трибуналу зупинити 

провадження, якщо спір ініційований зі зловживанням процесуальними правами 

інвестора внаслідок необґрунтованої корпоративної реструктуризації або 

недобросовісного форум-шопінгу; 

8.4. закріплення доктрини «пов’язаності позовів» у вигляді обов’язку 

арбітражного трибуналу зупинити провадження, ініційоване пізніше, а також 

обов’язку взяти до уваги результати раніше початого провадження – якщо це 

необхідно для ефективного вирішення спору та уникнення ризиків ухвалення 

конфліктних рішень та подвійного фінансового тягаря для держави-відповідача; 

8.5. положення про обов’язок арбітражного трибуналу рекомендувати 

сторонам об’єднати провадження з множинністю форумів; 

8.6. закріплення права держави-реципієнта на відмову іноземному 

інвестору в наданні переваг захисту, що передбачений положеннями відповідного 

МІД (denial of  benefits), якщо такий інвестор контролюється особою держави-

відповідача або недоговірної держави, або набув статус позивача внаслідок 

недобросовісної корпоративної реструктуризації; 
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8.7. заборона здійснення подвійної компенсації на користь кількох 

пов’язаних осіб за рішеннями, ухваленими в різних провадженнях проти однієї 

держави-реципієнта. 

9. Щодо участі України у рамках Робочої групи ІІ ЮНСІТРАЛ 

визначено такі пріоритетні напрямки роботи: 1) розробка для арбітражних 

трибуналів правил координації, які покликані врегулювати протиріччя між 

доктриною «компетенції-компетенції», з одного боку, та положеннями 

міжнародних інвестиційних договорів, що закріплюють механізми з запобігання 

множинним провадженням, з іншого; 2) розробка критеріїв концепції 

«пов’язаності позовів» у множинних провадженнях за позовами міноритарного та 

мажоритарного акціонерів; 3) розробка критеріїв щодо визначення зловживання 

процесом у провадженнях з множинністю форумів та множинністю суб’єктів; 4) 

розробка правил щодо застосування відводу державного суду з непідсудності 

(anti-suit injunctions) на вимогу арбітражного трибуналу.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Кривецька О.В. Участь акціонера у міжнародному інвестиційному спорі: 

ризики зловживання правом у рамках паралельного провадження. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні 

відносини. 2017. 1/46. C. 81-84. 

2. Кривецька О.В. Поняття та види паралельного провадження в 

міжнародному інвестиційному арбітражі. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України. 2017. №3. С. 6-12. 

3. Кривецька О.В. Особливості застосування застережень проти позову в 

контексті паралельних спорів між іноземним інвестором і державою. Альманах 

міжнародного права. 2018. №20. С. 107-115. 

4. Кривецька О.В. Інституційна реформа системи міжнародного 

інвестиційного арбітражу: відповідність праву ЄС. Науково-практичний 

юридичний журнал “Правові горизонти”. 2018. № 10 (23). C. 92-98.  

5. Кривецька О.В. Правова еволюція положення про відмову від позову як 

інструменту запобігання множинним провадженням між інвестором і державою. 

Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2018. №2. C. 12-18. 

 

Статті опубліковані у іноземних фахових виданнях: 

6. Olesia Kryvetska. Consolidation of Parallel Proceeding in International 

Investment Arbitration. European Political and Law Discourse. 2018. 5(1). P.79-84. 

 

Тези наукових доповідей: 

1. Кривецька О. Особливості паралельного провадження у практиці 

міжнародного інвестиційного арбітражу. Шевченківська весна: зб. тез наук. доп. 

міжнар. наук.-практ. конфер. студ., асп. і мол. вч., м. Київ, 6-8 квітня 2016. Київ, 

2016. Ч.І. С. 143-146. 



18 

 

2. Кривецька О. Головні положення рішення Арбітражної колегії у справі 

Philipp Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia. Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: зб. Тез наук. доп. міжнар. наук.-практ. конфер. студ., асп. і 

мол. вч., м. Київ, 27 жовтня 2016. Київ, 2016. Ч.І. С. 164-168. 

3. Кривецька О. Економічний підхід до тлумачення поняття ідентичності 

сторін у цілях застосування принципу res judicata у спорах між державою та 

іноземним інвестором. Вісімнадцяті економіко-правові дискусії: зб. матер. наук.-

практ. інт.-конф, м. Львів, 30 травня 2017 р. Львів, 2017. С. 57-59. 

4. Кривецька О. Положення про відмову від позову як інструмент протидії 

паралельним провадженням у спорах між іноземним інвестором і державою. 

Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. тез наук. доп. міжнар. наук.-

практ. конф. студ., асп. і мол. вч., м. Київ, 26 жовтня 2017 р. Київ, 2017. Ч. І. С. 

106-109. 

5. Кривецька О. Застосування правила «єдиного шляху» у практиці 

міжнародного інвестиційного арбітражу. Наукові розвідки з актуальних проблем 

публічного та приватного права: матер. перш. всеукр. наук.-пр. конф., м. Київ, 15 

листопада 2017 р. Київ, 2017. C. 55-60. 

6. Кривецька О. Проблемні питання визначення юрисдикції у міжнародних 

інвестиційних спорах у зв'язку з корпоративною реструктуризацією інвестицій. 

Шевченківська весна: зб. тез наук.-практ. конфер. студ., асп. і мол. вч., м. Київ, 29 

березня 2018 р. Київ, 2018. Ч.1. С.68-72. 

 

АНОТАЦІЯ 

Кривецька О.В. Регулювання множинних проваджень у спорах між 

іноземним інвестором і державою. – 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 Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена комплексному вивченню передумов 

виникнення та стану регулювання множинних проваджень у спорах між 

іноземним інвестором і державою. 

У дисертації сформульовано напрямки удосконалення правових механізмів 

регулювання з метою запобігання множинним провадженням у спорах між 

іноземним інвестором і державою. Надано оцінку новому підходу Європейського 

Союзу та діяльності Робочої групи II ЮНСІТРАЛ у цій сфері.  

Розроблені типові положення щодо вирішення інвестиційних спорів та 

запобігання множинним провадженням для їх використання в міжнародних 

договорах України про взаємний захист і сприяння іноземним інвестиціям. 

Ключові слова: ДІД, ІКСІД, інвестор, міжнародний інвестиційний 

арбітраж, множинні провадження, корпоративна реструктуризація, система 

інвестиційного суду, форум-шопінг, ЮНСІТРАЛ. 
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АННОТАЦИЯ 

Кривецкая О.В. Регулирование множественных производств в спорах 

между иностранным инвестором и государством. – 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 Министерства образования и науки Украины. – Киев, 

2019. 

Диссертация посвящена комплексному изучению предпосылок 

возникновения и состояния регулирования множественных производств в спорах 

между иностранным инвестором и государством. В диссертации предложены 

направления по совершенствованию механизмов регулирования с целью 

предотвращения множественных производств в спорах между иностранным 

инвестором и государством. Дана оценка новому подходу Европейского Союза и 

деятельности ЮНСИТРАЛ в этой сфере. 

Разработаны типовые положения по разрешению инвестиционных споров и 

предотвращению множественных производств для их использования в 

международных договорах Украины о взаимной защите и содействии 

иностранным инвестициям. 

Ключевые слова: ДИД, ИКСИД, инвестор, международный 

инвестиционный арбитраж, множественные производства, корпоративная 

реструктуризация, система инвестиционного суда, форум-шопинг, ЮНСИТРАЛ. 

 

SUMMARY 

Kryvetska O.V. Multiple proceedings in the disputes between foreign 

investor and state. – Subject to the rights in the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.03 - civil law and civil 

procedure; family law; international private law. — Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. — Kyiv, 2019. 

The dissertation thesis comprises a comprehensive research of legal regulation of 

the multiple proceedings in the disputes between foreign investor and state (ISDS). The 

author particularly differentiates three main groups of multiple proceedings that is: fora 

multiplicity proceedings, parties multiplicity proceedings and both fora- and parties 

multiplicity proceedings. 

The author distinguishes the notions of “multiple proceeding” and “parallel 

proceeding” in the context of ISDS. The author advocates for using the term “parallel 

proceeding” referring to the fora multiplicity proceeding, that comprises the main type 

of multiple proceedings and is characterized by multiplicity of competent dispute 

settlement bodies. A notion of forum shopping in ISDS is explained. The factors of the 

proceeding multiplicity in ISDS are explained and classified. 

Based on the relevant arbitration practice, the shortcomings of application of 

certain legal mechanism are analyzed and revealed, such as fork-in-the-road clause; 

waiver provision (“no u-turn” provision); res judicata and lis pendens; consolidation of 

claims; and anti-suit injunctions. The dissertation thesis summarizes certain directions 
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for developing the abovementioned mechanisms. Inter alia, the particular focus is made 

on the following issues: the triple identity test liberalization for application of fork-in-

the-road clause, res judicata and lis pendens principles, application of the fundamental 

basis doctrine; development of anti-suit injunctions rules. 

The dissertation also provides for an analysis of the approaches to definition of 

“investor” and particularities of shareholder’s legal status in ISDS. The thesis 

particularly deals with disputes triggered by the corporate restructuring and treaty 

shopping. A link between forum-shopping and treaty shopping in ISDS is explained and 

exemplified. The priority legal mechanisms for prevention of multiple parties 

multiplicity proceedings are formulated. The author suggests, inter alia, that a higher 

threshold for definition of investor’s nationality should be prescribed in the BITs, a 

good faith principle should be applied by tribunal; abuse of process criteria should be 

determined; real interested party doctrine should be coherently applied by tribunals 

taking into account a factor of control over investments as both positive and negative 

criteria. 

The dissertation also provides for analysis of the international investment system 

reform in the context of the multiple proceedings prevention based on experience of the 

EU and the UNCITRAL. Working group ІІ in the field of the ISDS multiple 

proceedings prevention; an idea of Ukraine’s accession to the UNCITRAL Working 

group ІІ is raised and justified. The author highlights an existence of a conflict between 

the competence-competence doctrine, on the one hand, and certain IIAs provisions 

prescribing multiple proceedings prevention mechanisms, on the other hand.  

The relevant provisions of the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade 

Agreement as well as the EU-Singapore Investment Protection Agreement are 

scrutinized. The dissertation deals with both procedural tools of multiple proceedings 

prevention and the institutional reform of the ISDS system. The author asserts that 

realization of the investment court system proposed by the EU is likely to further 

aggravate fragmentation of international investment law. The thesis also analyses the 

UNCITRAL documents dealing with multiple proceedings prevention in ISDS.  

The thesis also contains an assessment of current multiple proceedings regulation 

in the BITs of Ukraine. The dissertation particularly analyses multiple proceedings-

related issues resulted from the investor-state disputes that were initiated against 

Ukraine. The author suggests that Ukraine is facing a high risk of being involved in 

potential ISDS multiple proceedings as a respondent party. The author considers it 

reasonable for Ukraine to intensify efforts in three directions: 1) elaboration and 

approval of a model BIT; 2) re-negotiation of the current BITs and signing new ones in 

order to incorporate the improved mechanisms of the multiple proceedings prevention; 

3) accession to the UNCITRAL Working group II. Some new mechanisms and 

approaches prescribed in the Draft 2018 Netherland Model BIT, 2017 Model BIT of 

Colombia and 2017 Ukraine-Turkey BIT are analysed and presented as a benchmark. 

Finally, the dissertation provides for a range of proposals for the BITs of Ukraine in the 

context of regulation of multiple proceedings.  

Key words: BIT, ICSID, investor, ISDS, multiple proceeding, corporate 

restructuring, investment court system, forum-shopping, UNCITRAL. 
 


