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Застереження про публічний порядок
як підстава для відмови у застосуванні іноземного права
Г. В. Галущенко
У статті досліджуються актуальні питання застосування застереження
про публічний порядок, як підставу, на основі якої суд може відмовитися
застосовувати іноземне права. Досліджується історичний аспект виникнення
застереження про публічний порядок та наводиться різниця на трактуванні
цього поняття в англосаксонській та романо-германській системах права.
Охарактеризовано основне проблемне питання
практичного застосування застереження про публічний порядок,
а саме – відсутність чіткого визначення змісту публічного порядку.
Ключові слова: міжнародне приватне право, іноземне право,
застереження про публічний порядок, мораль, соціальний порядок.
Стаття надійшла до редакції: 10.09.2019.

Public policy disclaimer as a ground
for refusing to apply a foreign law
G. V. Galushchenko
The article deals with the current theoretical and practical issues
of application of a public policy reservation on the basis of which a court may refuse
to apply foreign law. Historical aspects of emergence of public policy reservation
are studied and the difference in interpretation of this notion in civil law
and in common law countries is made. The problematic issue of practical application
of a public policy reservation, that is absence of the notion of public policy, is characterized.
Keywords: private international law, foreign law,
public policy reservation, morality, social order.
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