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ВСТУП 
 
Територіальні питання завжди були одними з найгостріших і 

найскладніших у міжнародному праві, оскільки територія – це не 
лише простір, а необхідний атрибут держави, матеріальна основа 
життєдіяльності народу, що її населяє. Протягом усієї історії 
людської цивілізації виникали конфлікти і спалахували війни за 
володіння тією або іншою територією. Делімітація території та 
морських просторів у міжнародному праві належить до 
найскладніших проблем, що стосуються важливих економічних, 
політичних, оборонних та інших інтересів держав і через що 
часто викликають спори. Сутність та значення делімітації 
морських просторів полягає в тому, що за її допомогою 
встановлюються межі поширення територіального суверенітету 
держави та її просторової юрисдикції. На розвиток принципів і 
норм морської делімітації суттєво вплинула практика 
Міжнародного Суду ООН. До того ж статистика свідчить про 
збільшення частки розгляду територіальних суперечок в практиці 
Міжнародного Суду: якщо від 1948 р. до 1991 р. серед рішень по 
суті справи на підсумкові акти Суду з вирішення територіальних 
суперечок припадало 27%, то від 1997 р. до 2002 р. вже 57%. 

Актуальність теми монографії обумовлена потребами 
сучасної політико-правової теорії та практики, необхідністю 
формування ефективної системи захисту територіальної 
цілісності держави, оптимізації судової практики та діяльності 
державних закладів, що здійснюють представництво України в 
міжнародних судових інституціях. 

Географічне становище узбережжя України у Чорному морі 
обумовлює важливість установлення спільних державних 
морських кордонів (делімітації територіального моря) між 
Україною і Росією та Україною і Румунією. У зв'язку з цим 
постає проблема розмежування відповідних морських просторів, 
не говорячи вже про Кримську кризу, вирішення якої потребує 
значних зусиль науковців, юристів, політиків та дипломатів. 

Мета і завдання дослідження. Головною метою даної 
роботи є наукова розробка теорії правового захисту інтересів 
держави в міжнародних судових установах, зокрема, у 
Міжнародному Суді ООН із територіальних питань. 
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Під час роботи над монографією автор спирався на 
дослідження українських та іноземних правників. Науковим 
базисом, на якому ґрунтується праця, є напрацювання 
вітчизняних учених В.Ф. Антипенка, М.В. Буроменського, 
В.Г. Буткевича, О.В. Буткевич, К.А. Важної, В.І. Євінтова, 
О.В. Задорожнього, Т.Р. Короткого, О.О. Мережка, Н.М. Пар-
хоменко, О.Р. Поєдинок, В.М. Репецького, Т.Л. Сироїд, І.В. Спа-
сибо-Фатєєвої, О.В. Тарасова, Л.Д. Тимченка, Л.О. Тимченко, 
М.Ю. Черкеса, Ю.С. Шемшушенка, І. Яковюка, а також 
Л.А. Алексідзе, С.С. Алєкєєва, Г. Гроція, Р. Давіда, О.С. Іоффе, 
І.І. Лукашука, Ф. С. Мірзоєва, Л. Мялксоо, Л. Оппенгейма,  
Г.І. Тункіна, Ж. Тускоза, М.Д. Шаргородського та ін. 

Теоретичні аспекти джерел права досліджували такі вітчиз-
няні та російські вчені-юристи, як С. І. Вильнянський, І. М. Го-
родиський, Н.Л. Гранат, О. В. Зайчук, С.Л. Зівс, Д. А. Керімов, 
С.Ф. Кечек’ян, В.М. Косович, В.В.Лазарєв, П.Ф. Мартиненко, 
М.М. Марченко, Г.І. Муромцев, Н.М. Оніщенко, Л.В. Петрова, 
П.М. Рабінович, Д. Г. Самхарадзе, А.С. Смбатян, О.Ф. Скакун, 
А.Ф. Шебанов та ін. Проблемам окремих видів формально-
юридичних джерел права присвячені праці Г.М. Александрова, 
Т.В. Апарової, С. К. Загайнової, В.В. Іванова, А.М. Колодія, 
В.В. Ладиченко, Б.В. Малишева, О.А. Назаренко, Т.І. Фулей та ін.  

Питання створення і діяльності міжнародних судів вивчали-
ся з урахуванням праць українських фахівців Т.М. Анакіної, 
М.О. Баймуратова, О.В. Буткевич, В.Д. Бринцева, Н.А. Гурален-
ко, В.В. Мицика, В.М. Репецького, Н.В. Дрьоміної, О.В. Ка-
синюк, О.О. Коптєвої, С.П. Погрібняка, Е.А. Пушміна, 
О.В. Стрєльцової, В.С. Смородинского, С.В. Шевчука, В.М. Ко-
рецького, М.В. Цвіка, а також іноземних науковців В.З. Абдра-
шитової, Х. Адилкарієва, І.Ю. Богдановської, А.В. Велич-
ковського, Д.С. Власова, С.В. Гузея, П.О. Гука, Б.І. Квятковської, 
Ф.І. Кожевнікова, Д.Б. Левіна, В.І. Лисовського, І.М. Махні-
бороди, Р. Платцодера, М.М. Полянського, А.С. Смбатян,  
Г.В. Шармазанашвили, Г.Г. Шинкарецької, М. Шоу В. Бернама, 
М. Діксона, К. Доді, М.Є. О’Конела, Е. Петерсмана, П. Спіро, 
М.О. Хадсона, В.Т. Уорстера, А. Фердроса Е. Фрая та ін.  

Проблему вирішення спорів між державами розглядали  
в своїх працях А. Бурхарт, Л.М. Ентін, Б.М. Кліменко, О.С. Ор-
лов, С.М. Пунжин, К.О. Савчук, Г. Дам, І. Макгібон, П. Пескатор, 
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Г. Абі-Сааб, С. Шарма, Кашуб Масуд Алі Салім, Ель-Сір А.А. 
Хамід та ін. 

Розвиток міжнародного права Міжнародним Судом ООН на 
прикладі територіальних суперечок вивчав С.В. Гузей. Вплив 
практики Суду ООН щодо вирішення міжнародних терито-
ріальних спорів на прогресивний розвиток інституту мирного 
вирішення міжнародних спорів досліджував Р.В. Алямкін. 

Вивченню міжнародних територіальних питань присвятили 
свої роботи С.М. Бабурін, Ю.Г. Барсегов, Н.А. Єфремова,  
О.В. Мякота, Л.Д. Тимченко, Г.Х. Алі Бін Абаді, Т. Гусейнов, 
К. Мамаду, Р.Ф. Салімов, Ель-Сір Абас Абдель Хамід та інші. 

Вивченню міжнародного звичаю присвятили свої праці  
Г.М. Даніленко, Л. Р. Шамасова, Ю.В. Щокін, М. Байєрс,  
А. Д’Амато, Б. Ленгілл, В. Лоу М. Соренсен Л. Хенкін та ін. 

Проблему делімітації морських просторів вивчали такі 
вітчизняні науковці, як Г.О. Анцелевич, О.І. Бєлова, А. Бистрова, 
М.В. Блажиєвська, О.В. Богдан, І.В. Дмитриченко, І.В. Караман, 
Н.Н. Коцан, М.З. Кулик, Я.С. Пасічник, М.І. Рєзніков, А.В. Ха-
пантюковський, а також Л.Т. Абакаров, А.Г Абас, І.М. Авра-
менко, А.М.Ж. Альшакал-Аль Катірі, Н. Діонг Ву, О.М. Ви-
легжанін, Р.В. Деканозов, М.А.С. Кашуб, В.О. Константинов, 
Е.П. Свірідов та багато інших.  

Перша глава «Міжнародні судові органи: генезис, юридична 
природа» складається з трьох підрозділів, в яких досліджуються 
історичні закономірності виникнення й розвитку міжнародних 
судових органів і застосування феномену “прецедент”. 

Друга глава «Міжнародний Суд ООН – головний судовий 
орган Організації Об’єднаних Націй» складається з трьох 
підрозділів і присвячена всебічному дослідженню обставин 
заснування Міжнародного Суду ООН, формуванню його 
суддівського корпусу, внутрішній організації, процедурі 
відправлення правосуддя. 

Третя глава «Правова природа рішень Міжнародного Суду 
ООН», що складається з трьох підрозділів, містить розгляд 
юридичної природи й характеру рішень Міжнародного Суду 
ООН, причини й обставини, що дають підстави розглядати дані 
рішення як прецеденти, а також їх особливості порівняно з 
іншими джерелами права і з традиційними, тобто класичними 
прецедентами.   
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Четверта глава «Особливості вирішення Міжнародним 
Судом ООН суперечок, що стосуються сухопутних територій» 
складається з трьох підрозділів і присвячена аналізу рішень 
Міжнародного Суду ООН із питань розмежування сухопутних 
територій між державами, процедурі доказування в судовому 
процесі головного судового органу ООН. 

П’ята глава «Проблеми делімітації морських просторів у 
практиці Міжнародного Суду ООН» складається з трьох 
підрозділів і присвячена практиці Суду ООН з питань 
розмежування морських територій. 

Проаналізовано рішення у справі «Румунія проти України», 
прийняте Судом ООН 3 лютого 2009 р., відповідно до якого 
острів Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії 
України при визначенні серединної лінії в процесі делімітації 
континентального шельфу та виключної економічної зони та не 
може претендувати на континентальний шельф у розмірі, 
передбаченому Конвенцією 1982 р. На думку Суду ООН, вважати 
острів Зміїний відповідною частиною узбережжя рівнозначно 
привнесенню стороннього елемента на українську берегову 
лінію. Наслідком цього була б зміна географії в судовому 
порядку, чого не допускає ані закон, ані практика морської 
делімітації. У зв'язку з цим Суд ООН вважає неприйнятним вибір 
на острові Зміїний будь-яких вихідних точок для побудови 
тимчасової рівновіддаленою лінії між Румунією та Україною.  

На наш погляд, Суд ООН помилково (а може бути і 
навмисно) вводить в свою мотивацію оціночні судження, 
фактично здійснюючи підміну аргументу. А саме: відповідно до 
Конвенції ООН 1982 р. острову надається континентальний 
шельф (до 200 морських миль), що є міжнародною договірної 
нормою. Відмовляючись застосувати конкретну позитивну норму 
міжнародного права, Суд ООН дає оцінку острову Зміїний з 
точки зору застосування його як вихідної точки і пускається в 
абсолютно абстрактні міркування про зміну географії в судовому 
порядку і про те, як це не правильно. Насправді ж не правильно 
змінювати в судовому порядку положення Конвенції ООН 
1982 р., підписаної та ратифікованої державами, що містить їх 
спільні узгоджені позиції з питань міжнародного морського 
права. 
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Розглянуті деякі міжнародно-правові проблеми, що мають 
істотне значення для захисту інтересів держави, найважливішою 
з яких слід визнати відступ Судом при вирішенні територіальних 
суперечок від міжнародних договірних норм при наявності 
обов'язкових до застосування чітких і конкретних положень. 
Спочатку Суд у рішенні по справі застосовує їх contra legem або 
настільки розширено інтерпретує, що в результаті певна норма 
набуває іншого значення, а потім спирається на це і наступні 
рішення як на прецедент. Запропоновані шляхи подолання 
зазначених проблем. 

Автор дякує за підтримку, сприяння і корисні поради  
Ю. С. Шемшушенку, В.Н. Денисову, О.В. Буткевич, за 
конструктивну критику О.О. Мережку, О.В. Тарасову, М.О. Мед-
ведєвій. Особлива подяка науковому консультанту Л.Д. Тим-
ченку за всебічну багатолітню допомогу, а також Т.Р. Короткому 
за терпіння, розуміння і співпрацю в публікації цієї (і не тільки 
цієї) роботи. 
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Глава 1. МІЖНАРОДНІ СУДОВІ ОРГАНИ: ГЕНЕЗИС, 
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА 

 
1.1 Історія створення міжнародних судів 

 
Звернення для вирішення міжнародних суперечок до 

неупередженого органу, що виносив би рішення на підставі 
права, – досить стара ідея. Найперший відомий випадок 
третейського розгляду відноситься, як пише Д.Б. Левін, до 3100 
до н.е., коли був вирішений спір між двома месопотамськими 
містами-державами – Лагашем і Уммой. Укладений між ними 
договір передбачав недоторканність прикордонних меж і містив 
також умови про арбітраж1. За визначенням В.І. Лісовського, 
міжнародний арбітраж (третейський суд) – це організований за 
згодою сторін спору розгляд спору, рішення якого для них є 
обов’язковим2. А.О. Ростова третейські суди розглядає як органи 
адміністративних міжнародних союзів3. М.Л. Ентін під між-
народним арбітражем розуміє тимчасовий міжнародний орган, 
що створюється за взаємною згодою держав для вирішення 
конкретного спору, суперечок певної категорії або взагалі будь-
якого спору між сторонами в разі їх виникнення4. За визначенням 
А.М. Попкова, міжнародний третейський розгляд або арбітраж – 
це вирішення спору між сторонами третьою, незалежною від них 
стороною (арбітром), вердикт якої обов’язковий і остаточний5. 

Е.А. Пушмін під міжнародним арбітражем розуміє 
організований на основі угоди між державами судовий розгляд 
                                                
1 Левин Д.Б. История международного права / Д.Б. Левин: Изд-во ИМО, 1962. – 
С. 10.  
2 Лисовский В.И. Международное право. – М.: Высш. шк., 1970. – С. 372. 
3 Ростова А.А. Международные административные союзы: создание и опыт 
деятельности: вторая половина XIX – начало XX вв.: дис. ... канд. юрид. наук / 
А.А. Ростова – Ставрополь, 2008. – 250 с. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodnye-administrativnye-
soyuzy-sozdanie-i-opyt-deyatelnosti-vtoraya-polovina-xix-nac 
4 Энтин М.Л. Международные судебные учреждения: Роль международных 
арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров / 
М.Л. Энтин. – М.: Междунар. отнош., 1984. – С. 6. 
5 Попков А. Концепция международного арбитража и ее историческое развитие / 
А. Попков // Белорусский журнал международного права и международных 
отношений 1998 – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу к журн.: 
http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=215 
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справи або окремою особою (арбітром), або групою осіб 
(арбітрами), рішення яких є обов'язковими для сторін1. На думку 
Д.О. Патріна, міжнародний судовий розгляд є самостійним 
комплексним інститутом міжнародного права, що включає в себе 
елементи суміжних із ним інститутів і галузей, перш за все – 
мирних способів вирішення міжнародних суперечок і права 
міжнародних організацій2. Вважається, що однією з перших в 
новітній історії угод, що заклали фундамент міжнародного 
правосуддя, був договір Джея, укладений 19 листопада 1794 р. 
між Сполученими Штатами Америки та Великобританією. 
Відповідно до цього документа було створено три змішані комісії 
з судовими функціями3. 

Як зазначає О.В. Буткевич, хоча висновок спеціальних 
договорів, присвячених питанням арбітражного врегулювання 
суперечок, для першої половини середньовіччя не було 
характерним, положення про арбітраж включалися до текстів 
більш широкомасштабних договорів (договір Монтебло між 
імператором Фрідріхом І та Ломбардською лігою міст 1175 р., 
союзний договір між Тевтонським орденом, князями Дорпату та 
Естонським лицарським орденом 1304 р., Паризький договір між 
імператором Генріхом VII і королем Франції Філіпом IV 1310 р. 
тощо)4. Гаазька конференція 1907 р. присвятила більшу частину 
своєї роботи вивченню проблем, які можуть виникнути в ході 
війни, прийняла також ХІІ конвенцію, яка передбачала створення 
Міжнародного призового суду, який повинен був володіти 
обмеженою юрисдикцією у відповідних спорах5. Початком 
сучасної історії судового розгляду міжнародних суперечок можна 

                                                
1 Пушмин Э.А. Мирное разрешение международных споров (международно-
правовые вопросы) / Э.А. Пушмин. – М.: Междунар. отнош., 1974. – С. 113. 
2 Патрин Д.А. Международное судебное разбирательство: История, понятие, 
функции: дис. ... канд. юрид. наук / Д.А. Патрин – М, 2005. – 234 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodnoe-sudebnoe-razbiratelstvo-istoriya-
ponyatie-funktsii 
3 Хадсон М.О. Международные суды в прошлом и будущем. М.: Гос. изд-во 
иностр. лит., 1947. – С. 31-32. 
4 Буткевич О.В. Міжнародне право середніх віків / О.В. Буткевич. – К.: Вид-во 
гуманіст. л-ри, 2008. – С. 331. 
5 Див.: Хиггинс и Коломбос. Международное морское право. – М.: Издательство 
иностранной литературы, 1953. – С. 693-694. 
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вважати укладення в 1920 р. угоди про Статут Постійної палати 
міжнародного правосуддя1.  

Поступово кількість міжнародних судових установ 
збільшувалася, що стало призводити до конфлікту їх юрисдикцій. 
А.С. Смбатян, аналізуючи цю проблему, зазначає, що наявність 
виключної юрисдикції в одного, позбавляє можливості інший 
орган міжнародного правосуддя розглядати даний спір2. І, хоча 
збільшення кількості міжнародних судових і арбітражних процесів 
і призводять до суперечливої правовій практиці, такі випадки 
залишаються винятком3. В.Т. Уорстер говорить також про діалог 
між міжнародними судовими установами4. Ми вважаємо, що в 
даному випадку важливі застереження до договору про заснування 
арбітражу. Як указує В.В. Колесник, хоча застереження до 
міжнародного договору є односторонньою заявою, це не є 
перешкодою для спільної заяви застереження кількома державами 
чи міжнародними організаціями5 щодо розгляду конкретної 
справи (або категорій справ) у конкретному міжнародному суді, 
атакож про встановлення компетенції останнього. 

Як указав А. Фердрос, компетенція міжнародних 
третейських судів може ґрунтуватися єдино і виключно на 
підпорядкуванні сторін спору їх юрисдикції6. Ф.І. Кожевников і 
Г.В. Шармазанашвілі особливої різниці між поняттями компе-

                                                
1 Полянский Н.Н. Международный суд / Н.Н. Полянский; Акад. наук СССР, Ин-
т права. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1951. – С. 20. 
2 Смбатян А.С. Конфликт юрисдикций органов международного правосудия как 
отрицание их взаимосвязей / А.С. Смбатян // Российский юридический журнал. – 
2013. – № 5 (92). – C. 27-28. 
3 Simma B. Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner / 
B. Simma // The European Journal of International Law. – 2009. – Vol. 20 – №. 2. – Р. 
278. 
4 Worster W.T. Competition and Comity in the Fragmentation of International Law / 
W.T. Worster // Brooklyn Journal of International Law. – 2008. - Vol. 34. – Р. 146. 
5 Колесник В.В. Оговорки к международным договорам: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук / В.В. Колесник. – М., 2001. – С. 7-8. 
6 Фердросс А. Международное право / А. Фердросс. – М.: Изд. иностр. лит., 1959. 
– С. 405. 
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тенція і юрисдикція не роблять1, В.В. Мицик говорить про 
компетенцію Міжнародного Суду ООН2. 

В.М. Репецький пише, що особливість діяльності 
міжнародних кримінальних судів і трибуналів обумовлюється 
їхньою юрисдикцією, тобто компетенцією міжнародних судових 
органів розглядати і виносити рішення у кримінальних справах3. 
У рішенні Постійної палати міжнародного правосуддя у справі 
«Концесії Маврамматіса в Палестині» (1924 р) говориться: 
«Існують певні елементарні концепції, які є загальними для всіх 
систем юриспруденції, і однією з них є принцип, відповідно до 
якого суд як орган справедливості не має права розглядати 
справу, в якому він не має юрисдикції. Вимоги юрисдикції, яка 
визнана на універсальній основі в національній сфері, видаються 
не менш важливими за значенням, ніж в міжнародній сфері. 
Постійно усвідомлюючи той факт, що рішення, прийняті з 
перевищенням повноважень, можуть розглядатися як недійсні, 
суди завжди розглядали питання про юрисдикцію як 
фундаментальне»4. 

Існує безліч різних підходів до визначення понять 
«юрисдикція» і «компетенція», головною причиною чого є 
відсутність послідовного й однакового вживання цих термінів у 
ряді міжнародно-правових документів. Так, проаналізувавши 
текст Статуту Міжнародного Суду ООН, можна побачити, що в 
англійському варіанті один раз вжито слово «соmреtеnсе» (так 
називається глава II Статут), а в інших випадках – «jurisdiction»; в 
автентичному російському варіанті глава II називається «Ком-
петенція», а в інших випадках слову «jurisdiction» відповідають 
такі вирази: «до ведення Суду відносяться», «питання в під-
судності справ Суду», «юрисдикція Суду». В офіційному ук-
                                                
1 Кожевников Ф.И. Международный Суд ООН. Организация, цели, практика / 
Ф.И. Кожевников, Г.В. Шармазанашвили. – М.: Междунар. отнош., 1971. – С. 32. 
2 Мицик В.В. Права людини в міжнародному праві. Міжнародно-правові 
механізми захисту: підручник / В.В. Мицик. – К.: Видавничий дім «Промені», 
2010. – С. 243. 
3 Репецький В.М. Міжнародне публічне право: підручник / В.М. Репецький, 
В.М. Лисик, М.М. Мікієвич та ін.; за ред. В.М. Репецького – 2-ге вид., стер. – К.: 
Знання, 2012. – С. 319.  
4 Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. U.K.), 1924 P.C.I.J. (ser. B) No. 3 
(Aug. 30). URL: http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1924.08.30_ 
mavrommatis.htm (дата обращения: 12.02.2013). 
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раїнському перекладі вжиті ті самі висловлювання, що й у 
російському варіанті1.  

Поняття «юрисдикція» є категорією і національного, і 
міжнародного права2. Вузька концепція судової юрисдикції 
зводиться до компетенції судового органу, тобто кордонів 
юрисдикції за часом, місцем, персональної та предметної 
характеристики. Таке трактування юрисдикції може бути 
застосовано в національному контексті, але не в міжнародному 
праві. Юрисдикція міжнародних судів має кілька параметрів, 
відповідно до яких виділяють такі її види: а) предметну – ratione 
mаtеrіае (пов’язану з предметом розгляду); б) просторову – 
ratione loci (пов'язану з місцем); в) тимчасову – ratione tеmроrіs 
(пов’язану з часом); г) персональну – ratione реrsоnае (пов’язану 
з суб'єктами). Міжнародно-правова інтерпретація поняття 
«юрисдикція міжнародного судового органу» не обмежується 
питаннями меж його компетенції. Нормативний комплекс, що 
регламентує правові підстави юрисдикції, умови та порядок її 
здійснення, предметну, просторову, тимчасову і персональну її 
межі та інші аспекти заснування та діяльності міжнародного 
суду, Н.В. Дрьоміна називає юрисдикційних режимом даного 
суду (трибуналу)3.  

Особливості зазначених видів юрісдикцій пропонуємо 
розглянути на прикладі Міжнародного трибуналу з морського 
права, з яким намічається потенційний юрисдикційний конфлікт, 
який полягає в тому, що Трибунал став розглядати суперечки, 
пов’язані з розмежуванням морських просторів, що раніше було 
прерогативою Міжнародного суду ООН або спеціально 
створених для вирішення конкретного спору арбітражів. Перший 
такий спір – про делімітацію морського кордону між Бангладеш і 
Мянмою в Бенгальській затоці був переданий e Трибунал на 
розгляд у грудні 2009 р, а рішення по ньому винесено 14 березня 

                                                
1 Касинюк О. Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду 
/ О. Касинюк // Право України. – 2005. – № 3. – С. 144. Див. також: Щукин  
А.И. Вопросы подсудности в международных договорах с участием России: 
монография / А.Н. Щукин. – М.: Проспект, 2015. – 184 с. 
2 Дрьоміна Н.В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів: 
Моногр. / Н.В. Дрьоміна – О.: Фенікс, 2006. – С. 10. 
3 Дрьоміна Н.В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів: 
Моногр. / Н.В. Дрьоміна – О.: Фенікс, 2006. – С. 11. 
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2012 р. Конвенція ООН із морського права 1982 р. (далі – 
Конвенція, Конвенція 1982 р.) містить спеціальні норми, що 
передбачають обов’язок держав для врегулювання спорів щодо 
тлумачення або застосування її положень мирними засобами 
шляхом звернення в Міжнародний трибунал із морського права, 
Міжнародний Суд ООН, арбітраж, створений відповідно до 
додатку до Конвенції. Найважливішою відмінною рисою 
Конвенції ООН з морського права є наявність у ній цілого ряду 
варіантів вирішення спорів між державами в зв’язку з вико-
ристанням Світового океану. Відповідно до ст. 287 Конвенції, для 
вирішення спорів передбачаються такі установи, як Трибунал, 
Міжнародний Суд ООН, Арбітраж і спеціальний арбітраж. Як 
бачимо, в порядку черговості на першому місці стоїть саме 
Трибунал (International Tribunal for the Law of the Sea), незва-
жаючи на безумовну значимість інших міжнародних судових 
установ. На думку А.Л. Колодкіна, судді Міжнародного три-
буналу ООН з морського права, це не випадково, фактично мова 
йде про розстановку пріоритетів1. Його юрисдикція визнана всіма 
державами, які прийняли Конвенцію ООН з морського права 
1982 р. У документах, що регулюють порядок утворення і 
діяльності Трибуналу, відображено весь досвід міжнародної 
юстиції2. 28 квітня 1995 р. Секретаріат ООН оприлюднив звіт про 
роботу підготовчої комісії зі створення Трибуналу, який містив 
норми судочинства і проект угоди про штаб-квартирі, проект 
протоколу про привілеї та імунітети, а також угоду про 
співробітництво між Організацією Об'єднаних Націй і 
Трибуналом3.  

Перед слуханням справи Трибунал спочатку визначає свою 
юрисдикцію незалежно від того, чи є в ній сумніви (якщо одна зі 
сторін заперечує її) чи ні (якщо між сторонами існує двостороння 
угода, яка чітко передбачає передачу спору на розгляд 
                                                
1 Гуцуляк В.Н., Колодкин А.Л. Незамедлительное освобождение судов и 
экипажей в практике Международного трибунала ООН по морскому праву // 
Центр морского права. URL: http://www.sea-
law.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=76 (дата 
обращения: 12.02.2013). 
2 Коваленко С.Г. Компетенция международного трибунала по морскому праву: 
Дисс. ...канд. юрид. Москва, 2008. – С. 3. 
3 Платцодер Р. Шаги по созданию международного суда по морскому праву // 
Моск. журн. междунар. права. 1996. – № 3. – С. 125. 
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Трибуналом). Питання, які Трибунал з’ясовує перш за все це: чи є 
сторони в суперечці учасницями Конвенції 1982 р., чи декла-
рували вони свою згоду щодо юрисдикції за ст. 287 Конвенції і 
чи заявляли застереження відповідно до ст. 298; чи є між 
сторонами угода про передачу спору на його дозвіл і т. ін. Після 
цього Трибунал визначає, чи стосується суперечка застосування і 
тлумачення Конвенції 1982 р. або іншої міжнародної угоди, 
прийнятої з метою даної Конвенції. 

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції 
Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 р. та Угоди 
про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй з морського права 1982 р.», Україна визнала компетенцію, 
як це передбачено ст. 292 Конвенції, Міжнародного трибуналу з 
морського права щодо питань, пов’язаних із негайним звіль-
ненням судів з-під арешту або звільненням їх екіпажів. Однак 
далі Україна, відповідно до ст. 298 Конвенції 1982 р., заявила, що 
вона, якщо інше не передбачено окремими  міжнародними 
договорами з відповідними державами, не визнає обов’язкових 
процедур, які ведуть до обов’язкових рішень, для розгляду спорів 
щодо розмежування морських кордонів, спорів, пов’язаних з 
історичними затоками, та спорів стосовно військової діяльності1. 

Оскільки Світовий океан, становить 71% планети Земля, а 
окремі частини Конвенції ООН з морського права 1982 р. 
поширюються на різні територіальні сфери, починаючи від 
внутрішніх морських вод держав і закінчуючи повітряним 
простором над відкритим морем, територіальні межі дії 
механізмів урегулювання суперечок відповідно до цієї Конвенції 
(юрисдикція ratione loci) досить великі і потребують окремого 
поглибленого вивчення. Юрисдикція ratione mаtеrіае Трибуналу 
передбачає вирішення спорів тільки в сфері публічного 
міжнародного морського права і не охоплює приватні питання. 
Камера по спорах, що стосуються морського дна, Міжнародного 
трибуналу з морського права, заснована відповідно до Додат- 
ку VI, і будь-яка інша камера або арбітраж, згадані в Розділі 5 
                                                
1 Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 
1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації 
Об'єднаних Націй з морського права 1982 року: Закон України від 3 червня 
1999 р. № 728-XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/728-14 (дата 
звернення: 14.03.2018).  
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Частини XI, мають компетенцію щодо будь-якого питання, яке 
передається їм відповідно до зазначених Розділом і Додатком. 
Оскільки в ст. 21 Статуту Трибуналу говориться, що до його 
відання належать також усі питання, спеціально зазначені в будь-
якій іншій угоді, яка передбачає компетенцію Трибуналу, а дана 
стаття не вказує прямо, чи повинна ця угода бути пов’язаною з 
цілями Конвенції 1982 р., деякі автори, в тому числі і судді 
Трибуналу, висловлюють думку з приводу того, що Трибунал 
компетентний і з багатьох інших питань (крім тлумачення і 
застосування Конвенції 1982 р.), включаючи і приватно-правові 
морські договори. І.В. Караману такий підхід видається 
помилкою1.  

У судовій практиці Трибуналу не раз зустрічалися випадки, 
коли сторони в суперечці намагалися оскаржити його 
юрисдикцію з різних причин. Найчастіше при цьому вони 
посилалися на ст. 281, 282 і 283 Конвенції. Так, у справі про 
завод МОХ, переданий Ірландією в Трибунал із заявою про 
встановлення тимчасових заходів, відповідач (Великобританія) 
заперечував проти юрисдикції Трибуналу. Увага зверталася на те, 
що правовідносини, в тому числі і суперечки, між Ірландією і 
Великобританією як членами ЄС регулюються виключно 
внутрішнім законодавством ЄС. Відповідач посилався на Договір 
про створення ЄС, Договір про заснування Європейського 
Співтовариства з атомної енергії (Євратом) і на директиви, 
прийняті на виконання даних договорів. Оскільки і відповідач, і 
позивач були учасниками цих договорів, стверджувалося, що 
кожну позовну вимогу має розглядати Суд ЄС, що має 
обов’язкову юрисдикцію для всіх суперечок між членами ЄС, і 
через ст. 282 Конвенції 1982 р. юрисдикція Трибуналу 
виключається. Позивач стверджував, що його права, встановлені 
в зазначених відповідачем договорах, а також передбачених у 
Конвенції 1982 р., є кумулятивними (загальними) і тому він має 
право сам вибирати, на які права йому посилатися і, відповідно, 
яку судову установу йому вибирати. Трибунал ухвалив рішення 
на користь позивача, заявивши, що суперечка стосувалася тільки 
тлумачення і застосування Конвенції 1982 р., а не договорів, на 

                                                
1 Караман І.В. Міжнародний трибунал з морського права: регламентація 
діяльності і судочинство: Монографія. – О.: Фенікс, 2007. – С. 41-42. 
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який посилався відповідач. Щоб уникнути впливу ст. 282, 
Трибунал вирішив, що процедури розгляду спорів за 
законодавством ЄС вирішують питання щодо тлумачення і 
застосування цього законодавства, а не суперечки, що виникають 
із Конвенції 1982 р. Далі Суд заявив, що навіть якщо б зазначені 
договори і містили права або обов’язки, схожі або ідентичні тим, 
які встановлені в Конвенції 1982 р., вони існують окремо від них, 
а застосування норм міжнародного права щодо тлумачення 
договорів по ідентичним або схожим положенням різних 
договорів «може не дати однаковий результат, беручи до уваги, 
крім іншого, відмінності у відповідних контекстах, об'єктах і 
цілях, подальшій практиці і підготовчих роботах»1. Трибунал 
вирішив, що сфера застосування ст. 282 була обмежена тільки 
угодами і договорами, які передбачають вирішення спорів щодо 
тлумачення і застосування Конвенції 1982 р. У результаті 
Трибунал зробив висновок, що положення Конвенції, на які 
посилається Ірландія, дозволяють визначити основу, на якій може 
бути встановлена юрисдикція арбітражу по Додатку VII»2. Тим 
самим він встановив і свою власну юрисдикцію визначити 
тимчасові заходи за заявою позивача. 

Що стосується юрисдикції Трибуналу ratione personae, то 
згідно зі ст. 305 і Додатку IX до Конвенції 1982 р., стороною в 
справі може бути і міжнародна організація. При цьому такі спори 
не можуть бути передані в Суд ООН, оскільки його компетенція 
за Статутом охоплює тільки суперечки між державами. 
Прикладом спору, переданого на розгляд у суд за участю 
міжнародної організації, є спір про меч-риби між Чилі і 
Європейським Союзом. Юрисдикція ж ratione materiae у Суду 
ООН значно ширше, оскільки він може розглядати будь-яку 
суперечку з питань міжнародного права. Однак якщо 
порівнювати цю ж компетенцію за Конвенцєюї 1982 р., то вона в 
силу ст. 288 абсолютно ідентична. Наприклад, ані Трибунал, ані 
Суд ООН не зможуть розглядати питання державного 
суверенітету над островами в суперечці про морську делімітацію 
на підставі ст. 287 Конвенції. Такі питання мають вирішуватися 

                                                
1 Цит. за: Караман І.В. Міжнародний трибунал з морського права: регламентація 
діяльності і судочинство: Монографія. – О.: Фенікс, 2007. – С. 45. 
2 Там само. – С. 46. 
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тільки Судом ООН за умови передачі спору йому на розгляд у 
порядку п. 2 ст. 36 його Статуту1.  

Крім загальної, Трибунал має виключну юрисдикцію у 
справах про застосування тимчасових заходів згідно зі ст. 290 і у 
справах про негайне звільнення суден або екіпажу з-під арешту за 
ст. 292, а також деяку консультативну компетенцію.  

При розгляді справ Трибунал застосовує Конвенцію 1982 р. 
та інші норми міжнародного права, які не є несумісними з нею, а 
також може вирішувати справу еx аеquо et bonо, якщо сторони з 
цим згодні. Рішення Трибуналу є остаточним і виконується всіма 
сторонами, причому воно має обов'язкову силу тільки для них і 
лише у даній справі2.  

Часова (ratione tетроrіs) юрисдикція Трибуналу не була пред-
метом дискусій. Однак оскільки, відповідно до ст. 21 Статуту 
Міжнародного трибуналу з морського права «Компетенція», до 
ведення Трибуналу належать всі суперечки і всі заяви, що 
передаються йому відповідно до Конвенції 1982 р. і всі питання, 
спеціально зазначені в будь-якій іншій угоді, яка передбачає 
компетенцію Трибуналу, а ст. 22 Статуту передбачає, що на 
розгляд Трибуналу можуть передаватися відповідно до такої 
угоди будь-які суперечки, що стосуються тлумачення або 
застосування цього договору або цієї конвенції, є підстави 
стверджувати, що часова (ratione tетроrіs) юрисдикція 
Трибуналу не обмежена часом підписання, ратифікації або 
приєднання держави до Конвенції 1982 р. або датою передачі 
письмової заяви про вибір засобів урегулювання суперечок, 
відповідно до ст. 287, Генеральному секретарю Організації 
Об’єднаних Націй. 

Ми вважаємо, що компетенція міжнародного суду – це 
право розглянути спір між державами з певних питань у межах 
міжнародного права і винести обов’язкове для них рішення. Дане 
формулювання частково містить ознаки юрисдикції (право суду 
розглянути певну справу) і компетенції (межі розгляду спору, 
окреслені сторонами шляхом постановки перед судом питань, на 
які той повинен відповісти, а також право постановити 
                                                
1 Караман І.В. Міжнародний трибунал з морського права: регламентація 
діяльності і судочинство: Монографія. – О.: Фенікс, 2007. – С. 51. 
2 Международное право: Учебник / Отв ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – 
М.: Междунар. отношения, 2001. – С. 317-318. 
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обов’язкове рішення). Очевидно, що порушене нами питання 
досить складне і вимагає особливого вивчення. Тому автор, щоб 
уникнути ускладнення роботи не пріоритетною для неї 
проблематикою, вирішив не робити поділу між термінами 
«юрисдикція» і «компетенція». Зазначені категорії ми будемо 
розглядати як право міжнародного суду вирішити суперечку між 
сторонами з певних питань, представлених сторонами, в межах, 
окреслених міжнародним правом, і винести обов'язкове для них 
рішення. 

У міжнародному праві склалися механізми, що захищають 
законні права та інтереси держав і дозволяють говорити про 
охоронну функцію міжнародного права1, яка, на переконання 
П. Спіро, не підтримується матеріальною силою, а здійснюється 
за рахунок впливових міжнародних суб’єктів і є, в основному, 
міжнародною політикою, що провадиться за допомогою інших 
засобів2. Проте, як зазначає М. Діксон, система міжнародного 
права повинна забезпечувати взаємодію юридично рівних 
суб’єктів, а не контролювати їх3. Як зазначав Г. Кельзен, попри 
наявність норм про міжнародну відповідальність, сама система 
міжнародного права досить примітивна, оскільки не має центра-
лізованого управління і механізму покарання за правопо-
рушення4. Як зауважує Ю.Б. Круглова, контроль у міжнародному 
праві є одним із способів забезпечення виконання зобов'язань 
поряд із гарантіями і діяльністю спеціалізованих міжнародних 
органів5. Р.М. Валєєв відносить судовий розгляд суперечок до 
методів контролю в сучасному міжнародному праві6.  

Із практики можна помітити небажання Суду ООН 
переглядати раніше постановлені рішення міжнародних судових 

                                                
1 Чайковский Ю.В. Эволюция сущности международного права  / Ю.В. Чай-
ковский // Альманах международного права. – 2010. – № 2. – С. 94. 
2 Spiro P. Wishing International Law Away, 2009 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.yalelawjournal.org/forum/wishing-international-law-away 
3 Dixon M. Textbook on International Law / M. Dixon. – Oxford: Oxford University 
Press, 2007. – P. 2. 
4 Kelsen H. Principles of International Law / H. Kelsen // New York: Rinehart & 
Company, Inc., 1952 / reprinted 2003 by The Lawbook  Exchange, Ltd. – Р. 18-23. 
5 Круглова Ю.Б. Институт контроля в международном морском праве: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук / Ю.Б. Круглова. – Казань, 2007. – С. 13. 
6 Валеев Р.М. Контроль в современном международном праве: автореф. дис. ... д-
ра юрид. наук / Р.М. Валеев. – Казань, 1999. – С. 26. 
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інстанцій, його прихильність принципу правової визначеності. 
Принцип стабільності має величезне значення в міжнародному 
праві, особливо це стосується територіальних питань1. М. Де 
Сільвія на підставі аналізу практики Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ) роз’яснює, що норма, яка відображає 
бажання сторін не переглядати давніх рішень після закінчення 
невизначеного строку, служить інтересам правової забезпе-
ченості як справжньої цінності2. 

Міжнародна судова практика внесла також свій внесок у 
розвиток інституту тлумачення судових рішень. Уперше 
положення про тлумачення рішення на багатосторонньому рівні 
було закріплено в 1907 р. на другий Конференції миру. Текст 
відповідного положення було сформульовано так: «Будь-який 
спір, що міг би виникнути між сторонами щодо тлумачення або 
виконання рішення, буде переданий на розгляд суду, який виніс 
дане рішення»3. Положення про інтерпретацію було застосовано 
незабаром після створення Постійної Палати Міжнародного 
Правосуддя в справі про тлумачення ст. 179 Договору між 
Грецією і Болгарією про конфіскацію болгарської власності на 
території Греції4. Постійна Палата здійснювала тлумачення у 
справах про кордон Яворжіна і про монастир Сент-Ноемі 5.  
У 1955 р. Генеральна Асамблея ООН передала до Міжнародного 
Суду запит про тлумачення консультативного висновку щодо 
статусу Південно-Західної Сахари, винесеного в 1950 р., а в 

                                                
1 Movchan A. Problems of Boundaries and Security in the Helsinki Declaration /  
А. Movchan // Leiden, the Netherlands: Martinus Nijhoff. – 1977. – Vol. 154. – P. 8-
13. 
2 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. 
Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 
по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 889. 
3 Scott J.B. The Proceedings Of The Hague Peace Conferences, Translation of the 
Official Texts / J.B. Scott // Carnegie Endowment for International Peace ed. New 
York, 1920. – Р. 355. 
4 Advisory Opinion of 8 March 1932 - Interpretation of the Greco-Bulgarian 
Agreement of 9 December 1927 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_45/01_Accord_Greco-
Bulgare_Avis_consultatif.pdf 
5 Advisory Opinion of 4 September 1924 - Monastery of Saint-Naoum [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_B/B_09/Monastere_de_Saint-Naoum_Avis_consultatif.pdf 
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1982 р. – щодо справи про Континентальний шельф між Тунісом і 
Лівією1. 

Е. Фрай стверджує, що тлумачення є предметом нового 
судового розгляду і має здійснюватися на основі окремої 
спеціальної угоди. На його думку, міжнародні трибунали не 
можуть мати постійного права на здійснення тлумачення свого 
рішення, і якщо сторони потребують роз’яснення певної його 
частини, вони повинні створити новий трибунал або наділити 
існуючий трибунал відповідними повноваженнями2. При цьому 
основною умовою здійснення тлумачення є дійсна потреба в 
роз'ясненні рішення без зміни його суті3. 

О.В. Буткевич звертає увагу, що внаслідок роз’яснювальної 
діяльності (перш за все Міжнародного Суду ООН і Євро-
пейського суду з прав людини) утвердилося розуміння між- 
народного договору як «живого інструменту» і необхідність 
тлумачити його «в динаміці»4. 

Як зазначає Е. Петерсман, одним із найважливіших уроків 
XX століття стало усвідомлення того факту, що в міжнародних 
відносинах не в меншій мірі, ніж на національному рівні, дія 
норм права і механізму мирного вирішення спорів часто може 
бути забезпечена в мірі, в якій узгоджена правотворчість 
доповнена адміністративним правозастосуванням та можливістю 
судового спонукання до виконання в рамках як національних, так 
і міжнародних інститутів»5. Тим часом С.В. Ушаков указує на 

                                                
1 Алямкін Р.В. Практика міжнародних судових та арбітражних інституцій щодо 
тлумачення рішень у справах про приналежність території / Р.В. Алямкін // 
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – 
№ 4. – С. 107. 
2 Scott J.B. The Proceedings Of The Hague Peace Conferences, Translation of the 
Official Texts / J.B. Scott // Carnegie Endowment for International Peace ed. New 
York, 1920 –  Р. 709. 
3 Kaikobad H.K. Interpretation and Revision of International Boundary Decisions / 
K.H. Kaikobad // Cambridge University Press, 2007. – Р. 138. 
4 Буткевич О.В. Міжнародне право XXI ст.: утвердження концепції  ”живого 
права” / О.В. Буткевич // Альманах международного права. – 2010. – № 2. – 
С. 38. 
5 Ortino F., Petersmann E. The WTO Dispute Settlement System, 1995-2003. Studies 
in Transnational Economic Law / F. Ortino, E. Petersmann // Kluwer Law 
International, 2004. – Vol. 18 – Р. 5. 
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наявність проблеми виконання рішень1. Про проблему виконання 
рішень Суду ООН говорить і М.Є. О’Коннелл2. Мало місце навіть 
не просто невиконання, а показове порушення актів Суду, 
наприклад, постанови про визначення тимчасових заходів від 3 
березня 1999 р. в справі Лагранд (Німеччина проти Сполучених 
Штатів Америки)3. 

На відміну від Статуту Суду ООН, в системі Європейської 
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 р. передбачені штрафні санкції за невиконання рішень 
ЄСПЛ і відповідний контрольний механізм. При цьому обов'язок 
виконання остаточних рішень Європейського суду з прав людини 
лежить лише на державі, яка є відповідачем по конкретній 
справі4.  

  
1.2 Міжнародне судочинство 

 
Вивчення основ правового регулювання процесуальних 

відносин, пов’язаних із міжнародним судочинством, визначення 
процесуального положення їх учасників, виявлення особливостей 
і тенденцій розвитку міжнародних судів може сприяти 
доктринальному вирішенню питання про можливість виділення 
міжнародного процесуального права як самостійної галузі 
міжнародного права5. Сьогодні діють міжнародні судові установи 
                                                
1 Ушаков С.В. Вклад многосторонних органов международного правосудия в 
функционирование института международно-правовой ответственности 
государств в контексте международного процессуального права: дис. ... канд. 
юрид. наук / С.В. Ушаков. – М, 2009. – 167 с. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.dissercat.com/content/vklad-mnogostoronnikh-organov-
mezhdunarodnogo-pravosudiya-v-funktsionirovanie-instituta-mezh 
2 O’Connell M.E. Enforcement and the Success of International Environmental Law / 
M.E. O’Connell // Indiana Journal of Global Legal. – 1995. – Vol. 3. – Р. 51 
3 Order of 3 March 1999 - LaGrand (Germany v. United States of America) Request 
for the Indication of Provisional Measures [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/104/7153.pdf 
4 Абдрашитова В.З. Теоретико-правовые основы исполнения решений 
Европейского суда по правам человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук /  
В.З. Абдрашитова. – М., 2008. – 28 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/teoretiko-pravovye-osnovy-ispolneniya-reshenii-
evropeiskogo-suda-po-pravam-cheloveka 
5 Махниборода И.М. Процессуальные права и обязанности государств, как 
участников международного судопроизводства / И.М. Махниборода // 
Евразийский юридический журнал. – 2009. – № 2 (9) [Електронний ресурс]. – 
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(трибунали) із загальною або спеціальною юрисдикцією, 
наприклад, Міжнародний Суд ООН, Міжнародний кримінальний 
суд, Міжамериканський суд з прав людини та ін. Судовий спосіб 
урегулювання суперечок передбачено Статутом ООН і 
Манильською декларацією1, і передбачений він у цих документах 
відразу за арбітражем, який є його історичним попередником2. 
Ідея міжнародного правосуддя завжди уявлялася як дещо 
екстраординарне, тому доступ до міжнародних судів має специ-
фіку, обумовлену цілями та завданнями міжнародного право-
суддя3. 

Коли в справі, яка розглядається міжнародним судом, 
зацікавлені одна або більше держав, які не є його сторонами, 
охорона інтересів таких держав є важливою процесуальною 
проблемою. У деяких арбітражних договорах із юрисдикції суду 
виключалися суперечки, що стосуються інтересів третьої 
сторони. Цей виняток передбачався і в більшості договорів, 
укладених зі Сполученими Штатами. Так, включення такого 
застереження в Міжамериканський арбітражний договір 1929 р. 
було, мабуть, пов'язано з бажанням не допустити розгляду спорів, 
що відносяться до доктрини Монро, спрямованої на запобігання 
будь-якого втручання в справи американського континенту4, яка 
пізніше була розвинена доктриною Драго (міністр закордонних 
справ Аргентини), яка робила наголос на неправомірності 
втручання у внутрішні справи держав у результаті існування 

                                                                                                                                                   
Режим доступу: 
http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=article&id=389
5:2013-02-07-08-20-43&catid=295:2012-10-02-04-04-37&Itemid=196 
1 Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів 1982 р. 
Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_568 
2 Родин А.А. Разрешение международных споров в рамках международной 
судебной процедуры / А.А. Родин // Проблемы современного российского и 
международного права: Сборник научных трудов. – Калининград, Изд-во 
Калининградского государственного университета, 2005 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: file://localhost/F:/DOKT/Суд%20ООН/show.html 
3 Севастьянова Н.І. Звернення до Європейського суду з прав людини як 
реалізація права направосуддя: автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.11 /  
Н.І. Севастьянова; Нац. ун-т. Одеська юридична академія. – Одеса, 2011. – С. 15. 
4 Репецька О.І. Вплив доктрини Монро на міжнародне право / О.І. Репецька // 
Альманах международного права. – 2017. – № 16. – С. 19  
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принципу суверенної рівності. За доктриною Драго, іноземні 
держави не можуть накладати санкції проти країн-боржників1.  

Статут Постійної палати міжнародного правосуддя 
передбачав участь у розгляді справи третіх держав. Однак допуск 
третьої сторони мав місце лише в одному випадку – коли Польща 
взяла участь у справі пароплава «Вімблдон». Справу була 
порушено 16 січня 1923 р., коли британський, французький, 
італійський і японський уряди звернулись до Постійної палати з 
проханням ухвалити рішення щодо спору з Німеччиною, яка 
21 березня 1921 р. закрила Кільський канал для проходу 
зафрахтованого Францією англійського пароплава «Вімблдон»2, 
що віз зброю в Данциг для подальшого переправлення в Польщу. 
Німецький уряд заперечував проти пред'явленої йому вимоги про 
відшкодування збитків, посилаючись на обов’язки, що 
випливають із нейтралітету. Заперечення Німеччини були під-
тримані в окремій думці двома суддями – Анцилотті і Губером. 
Однак більшість Палати визнала вимоги про відшкодування 
збитків, пред’явлені до Німеччини, такими, що підлягають задо-
воленню3. Крім того, тут для вирішення питання про тлумачення 
міжнародного договору щодо пріоритетності зобов’язань у між-
народному праві Постійної палатою вперше був використаний 
термін «самодостатній режим» (self-contained regime)4, що 
пізніше значно вплинуло на розвиток теорії фрагментації 
міжнародного права. Зокрема, на обґрунтування позиції Суду ЄС, 
який в ряді своїх рішень на основі аналізу установчих договорів 
заявив, що Спільнота є новим правопорядком, із чим 
погоджуються і дослідники права ЄС. Так, Д.О. Булгакова 
                                                
1 Буткевич О.В. Цивизационные критерии в теории международного права: на 
примере исследования истории международного права / О.В. Буткевич // 
Международное право как основа современного миропорядка: коллективная 
монография Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н. Денисова. Под ред.  
А.Я. Мельника, С.А. Мельник, Т.Р. Короткого. Киев-Одесса: Фенікс, 2012. –  
С. 387. 
2 S.S. Wimbledon (United Kingdom, France, Italy & Japan v. Germany), 1923 P.C.I.J. 
(ser. A) No. 1 (Aug. 17) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1923.08.17_wimbledon.htm 
3 Див.: Полянский Н.Н. Международный суд / Н.Н. Полянский; Акад. наук 
СССР, Ин-т права. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1951. – С. 25. 
4 Simma B. Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International Law 
/ Bruno Simma, Dirk Pulkowski // European Journal of International Law. – 2006. – 
No. 3. – Р.491. 
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відносить їх до первинного права1, що грають роль основних 
законів і складають «конституцію» права Євросоюзу2. Л.М. Ентін 
як частину установчих договорів розглядає й додані до них 
декларації багатостороннього характеру3. 

Міжнародне право на судовий захист виникло пізніше 
відповідного внутрішньодержавного права; в зв’язку з цим воно 
сприйняло багато принципів і інститутів, що належать до здій-
снення правосуддя національними судами4. За спостереженням 
В.В. Мицика, при вирішенні справ у порядку міжнародного 
арбітражу третейські суди, вдаючись до аналогій як в юридико-
технічному, так і в нормотворчому плані, часто зверталися до 
національного права5. Мала місце і прямо протилежна ситуація, 
коли міжнародна судова установа диктувала внутрішньо-
державним судам деякі умови розгляду справ певних категорій. 
Так, Нюрнберзький міжнародний військовий трибунал у вироку 
вказав: «Оскільки рішення про криміналізацію, прийняті 
Трибуналом, будуть використовуватися іншими судами в 
процесах проти окремих осіб за їх членство в організаціях, які 
будуть визнані злочинними, Трибунал вважає доречним зробити 
наступні рекомендації…»6. М.В. Буроменський зазначає, що 
судовій практиці держав відомі випадки звернення до між-
народно-правових норм, у тому числі і до загальновизнаних. 
Оскільки в міжнародному праві звичай визначено як «доказ 
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С. 61. 
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http://www.journal-
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5 Мицык В.В. Внутригосударственное законодательство в решениях 
международных судебных учреждений: дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Мицык. – 
К, 1984. – 226 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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resheniyakh-mezhdunarodnykh-sudebnykh-uchrezhdenii 
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загальної практики, визнаної правовою нормою», у разі 
доведення в національному судовому органі наявності звичаєво-
правової норми міжнародного права це повинно відбуватися з 
урахуванням критеріїв, існуючих в останньому1.  

Іноді в «компромісах» містилися спеціальні норми про 
особливі думки. Критики інституту окремої думки називали його 
найшкідливіщою з усіх суддівських помилок, ураховуючи 
невизначеність і правову анархію, яку, на їхню думку, 
привносили в судову і правову систему особливі думки2. Р. Давид 
вважає, що можливість особливої думки часто використовується 
просто як засіб для очищення совісті суддів3. А.П. Бущенко 
вважає, що особливі думки певним чином позначають шляхи 
подальшого розвитку практики 4. 

Усередині держави обов’язковість судових рішень ство-
рюється законом, підтримується авторитетом державної влади і 
забезпечується силою примусу. У міжнародних відносинах цього 
немає – в основі обов’язковості рішення міжнародного суду або 
арбітражу лежить угода – «компроміс». Тільки загальна воля 
суверенних держав служить джерелом імперативної сили 
рішення міжнародного суду і гарантує його виконання5. Після 
того як міжнародний суд виніс рішення, між сторонами можуть 
виникнути розбіжності щодо його тлумачення. У ст. 82 Гаазької 
конвенції про мирне вирішення міжнародних зіткнень 1907 р. 
говориться, що «будь-який спір, який міг би виникнути між 
Сторонами щодо тлумачення та виконання рішення, підлягає, при 

                                                
1 Буроменский М.В. К вопросу о действии норм международного права во 
внутреннем правопорядке Украины / М.В. Буроменський // Международное 
право как основа современного миропорядка: коллективная монография 
Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н. Денисова. Под ред. А.Я. Мельника,  
С.А. Мельник, Т.Р. Короткого. Киев-Одесса: Фенікс, 2012. – С. 267. 
2 Див.: Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в 
Україні / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2007. – С. 371. 
3 Давид Р., Жофре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – 
М.: Междунар. отношения, 2003. – С. 102. 
4 Бущенко А. Проти катувань. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського суду з 
прав людини / А. Бущенко // Харківська правозах. гр. – Х. : Фоліо, 2005. – С. 4. 
5 Див.: Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура /  
Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Наука, 1992. – С. 35. 
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відсутності іншої угоди, розгляду суду, який постановив це 
рішення»1. 

У ст. 60 Статуту Міжнародного Суду ООН говориться, що 
при вирішенні питання про зміст або обсяг рішення, його 
тлумачення належить Суду на вимогу сторони2. Однак у практиці 
Міжнародного Суду ООН справ про тлумачення раніше 
постановлених рішень виключно мало, а самих тлумачень ще 
менше – як видно з наведених нижче прикладів, Суд вельми 
неохоче береться за інтерпретацію своїх власних рішень і, в 
принципі, цілком обґрунтовано. В актах Міжнародного Суду 
ООН щодо перегляду рішень, постановлених іншими судовими 
органами, можна простежити небажання порушувати принцип 
«правової визначеності» (розвинений пізніше Європейським 
судом з прав людини). Так, в 1960 р. Суд ООН при розгляді 
справи, що стосується арбітражного рішення, винесеного 
королем Іспанії 23 грудня 1906 р., порушеній Гондурасом проти 
Нікарагуа, підтвердив, що рішення міжнародного судового 
органу стає обов’язковим для сторін у справі і повинно 
виконуватися. Дана позиція Суду залишається незмінною довгі 
роки: так, в рішенні, винесеному 19 січня 2009 р. на прохання про 
тлумачення рішення від 31 березня 2004 р. справі, що стосувалася 
Авени та інших мексиканських громадян (Мексика проти 
Сполучених Штатів Америки)3, він заявив, що прийняте ним 
рішення у справі Авени залишається в силі і що зі Сполучених 
Штатів не знімається зобов'язання виконати його в повному 
обсязі4. 

                                                
1 Гаагская конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г. 
Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_938&fpage=1&text=+%F1%F3%E4%E0&x=4&y=9 
2 Див.: Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 
3 Просьба о толковании решения от 31 марта 2004 года по делу, касавшемуся 
Авены и других мексиканских граждан (Мексика против Соединенных Штатов 
Америки) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.refworld.org.ru/docid/538d930a4.html 
4 Див.: Святун О.В. Практика міжнародного суду ООН у сфері консульського 
захисту на прикладі США / О.В. Святун // Актуальні проблеми міжнародних 
відносин. Вип. 84. Ч. 2. – К.:Ін-т міжнар. відносин, 2009. – С. 203-205. 
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За загальним правилом, рішення має силу тільки щодо 
певної справи і не зобов’язує держави, які не є сторонами у 
справі. Однак зростання авторитету міжнародних судів і, 
відповідно, їхніх актів, а також тенденція визнання прецедент-
ного характеру їхніх рішень поступово змінює абсолютність 
даного правила. Шляхом створення прецедентного права з самого 
початку своєї діяльності пішов Суд ЄС, причому, не будучи 
пов'язаним правилом прецеденту (ще до вступу Великобританії в 
ЄС), він почав схилятися до використання власних прецедентів1. 
Проте К.В. Смирнова вважає, що правова система ЄС не може 
бути прецедентною2. Однак не слід забувати, що Суд ЄС – один 
із інститутів Європейського Союзу, здійснює юрисдикційну 
функцію та єдиний, який має свій Статут3. О.В. Стрельцова має 
думку, що Суд ЄС розвиває систему прецедентів sui generis, що є 
особливим різновидом даного джерела права, не схожим на 
відомі аналоги. При цьому Суд ЄС схильний ідентифікувати 
прецедент не з конкретним рішенням, а з нормою або принципом 
права, які отримали закріплення в серії судових рішень4. Завдяки 
діяльності Суду Європейських співтовариств відбулося затверд-
ження європейського права як самостійної правової системи, що 
функціонує поряд із національними системами права і загальним 
міжнародним правом5. Оскільки Маастрихтський договір є 
                                                
1 Ильин Ю.Д. История и право ЕС / Ю. Д. Ильин. – Х. : Консум, 1998. – С. 38. 
2 Смирнова К.В. Джерела права Європейського Союзу: дис… канд. юрид. наук / 
К.В. Смирнова: 12.00.11; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2005. – С. 51-
52. 
3 Право Европейского Союза: ученик для вузов / под ред. С.Ю. Кашкина. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; высшее образование, 2010. –  
С. 339. 
4 Стрєльцова О.В. Прецедент як джерело права Європейського Союзу // Судова 
апеляція. – 2007. – № 2. – С. 122. Див. також: Rosas A. The Court of Justice and the 
construction of Europe : analyses and perspectives on sixty years of case-law /  
A. Rosas. – The Hague: Asser Press, Springer, 2013. – 727 р., Кононенко В.П. 
Защита права интеллектуальной собственности судом ЕС / В.П. Кононенко // 
Проблемы законности: акад. сб. науч. тр. / отв. ред. В.Я. Таций. – X.: Нац. ун-т 
«ЮАУ», 2012. – Вып. 118. – С. 242-248, Кононенко В.П. Вплив практики Суду 
ЄС на формування права Європейського Союзу / Л.Д. Тимченко, В.П. Ко-
ноненко // Матеріали ІV науково-практичної конференції. 18 грудня 2012 р. 
Ірпінь, 2012. – С. 402-405. 
5 Яковюк І. Державний суверенітет національних держав у складі Європейського 
Союзу: проблеми визначення / І. Яковюк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 
2004. – №  3 (38). – С.  119. 
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рамковою угодою, Суд ЄС став надзвичайно впливовим 
механізмом у заповненні правових прогалин і створенні права 
Європейського Союзу1. Багато фахівців-міжнародників вважають 
право, створюване Судом ЄС, вторинним, на відміну від 
установчих актів. Але спрощений розподіл джерел права ЄС на 
первинні і вторинні стає все менш ефективним, оскільки воно не 
в змозі охопити всю їхню розмаїтість2. Е. Дамірчиєв говорить 
також і про третинне право і вважає, що єдину і струнку 
правозастосовчу практику забезпечують рішення Суду ЄС3. На 
переконання Р.А. Петрова, первинне і вторинне право ЄС, його 
«м’яке» право і «неформальні» джерела складають acquis 
communautaire – сукупність різних принципів, правил і норм, на-
копичених у рамках Європейського Союзу, які підлягають 
обов'язковому збереженню в процесі його діяльності та 
подальшого розвитку4. 

Ф. Тоді порівнює Суд ЄС із Верховним Судом Сполучених 
Штатів Америки: як рішення останнього мають перевагу в 
конституційних питаннях над рішеннями судів окремих штатів, 
так і рішення Суду ЄС обов’язкові для виконання державами – 
членами ЄС. Із огляду на це його роль набуває особливого 
значення, якщо виникає необхідність створити прецедент у 
тлумаченні законодавства спільноти5. На думку Л. Хелфер, 
судовий прецедент у праві ЄС є результатом діяльності Суду ЄС6. 

                                                
1 Алан Т. Право Європейського Союзу: Підручник для студ. вищ. навч. закл. /  
Т. Алан // Пер. з англ. – К.: Абріс, 1998. – С. 39. 
2 Див., наприклад, Peters A. Referendums on the Constitutional Treaty 2004: A 
Citizens' Voice? / А. Peters // The EU Constitution: The Best Way Forward? – Hague. 
– 2005. – S. 39-57; Peters A. The Constitutionalisation of the European Union Without 
the Constitutional Treaty / А. Peters // The Making of a European Constitution. – 
Wiesbaden. – 2006. – S. 35-67. 
3 Дамирчиев Эмин Исахан оглы. Сотрудничество государств-членов 
Европейского союза в сфере уголовного судопроизводства. Теоретические и 
практические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Дамирчиев Эмин 
Исахан оглы. – М., 2011. – С. 22. 
4 Петров Р.А. Правова природа "Acquis" Європейського Союзу та його 
транспозиція у правові системи третіх країн: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / 
Р.А. Петров. – К., 2014. – С. 7. 
5 Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Ф. Тоді ; пер. з англ. Марченко М. 
– К. : Вид-во К.І.С., 2001. – С. 57. 
6 Helfer L., Slaughter A. Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication / 
L. Helfer, A. Slaughter // Yale Law Journal. – 1997. – vol. 107. – Р. Helfer L., 
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Із огляду на те, що ЄС – міжнародна організація, створення якої 
направлено на інтеграцію учасників, на її території діє право 
Союзу і національні правові системи держав, які в нього входять. 
Але право ЄС має пріоритет над національними нормами1. Як 
установчі договори, так і акти інститутів ЄС можуть містити 
норми прямої дії. Завдяки практиці Суду ЄС, нормами прямої дії 
визнані також певні положення договорів про функціонування, 
деякі директиви ЄС, договори між ЄС і третіми країнами і 
міжнародними організаціями2. 

На переконання Х. Вейлера, саме завдяки послідовній 
позиції Суду ЄС, первинне і вторинне законодавство ЄС стало 
правом, чинним у національних правових системах держав-
членів3. Дж. Файрхуст поряд із первинним і вторинним правом 
виділяє ще м'яке право (soft law). При цьому він виходить із того, 
що м'яке право охоплює правові інструменти, які не вимагають 
юридичного виконання, але можуть допомогти в тлумаченні або 
застосуванні права ЄС4. Ю.В. Мовчан каже про умовності 
віднесення рішень Суду ЄС до джерел вторинного права, 
оскільки він не є правотворчим органом, його завданням є лише 
забезпечення дотримання права при тлумаченні і застосуванні 
договорів. Але Суд ЄС при тлумаченні права ЄС використовує 
абстрактні формули, які можуть бути використані при розгляді 
подальших подібних справ. Такий підхід, на думку вченого, 
залишає йому простір для правотворчості і можливість різним 
чином інтерпретувати свої попередні рішення5. Так, на думку  
                                                                                                                                                   
Slaughter A. Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication / L. Helfer,  
A. Slaughter // Yale Law Journal. – 1997. – vol. 107. – Р. 290. 
1 Хлестов О. Н. Антимонопольное право Європейского Союза / О. Н. Хлестов // 
Моск. журн. междунар. права. – 2006. – № 3 (63). – С. 85. 
2 Муравьев В.И. Реализация норм права Европейского Союза во внутренних 
правопорядках государств-членов / В.И. Муравьев // Международное право как 
основа современного миропорядка: коллективная монография Liber Amicorum к 
75-летию проф. В.Н. Денисова. Под ред. А.Я. Мельника, С.А. Мельник,  
Т.Р. Короткого. Киев-Одесса: Фенікс, 2012. – С. 319-320. 
3 Weiler H. The Transformation of Europe / Weiler H. // Yale Law Journal. – 1997. – 
№ 100. – Р. 2403. 
4 Fairhurst J. Law of the European Union (Foundation Studies in Law Series) /  
J. Fairhurst // Pearson Longman, 2007. – Р. 65. 
5 Мовчан Ю.В. Феноменологія джерел права Європейського Союзу // Наукові 
записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Ю.В. Мовчан. – 2011. 
– № 6. – С. 138-139. Див. також: Стрєльцова О.В. Співвідношення понять 
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П. Пескаторе, судові рішення породжують наслідки тільки щодо 
конкретного випадку, що підлягає вирішенню, тобто мають силу 
для справи і не володіють іншою юридичною силою1. Судові 
прецеденти створювалися судами, коли відповідь не можна 
знайти в законах і звичаях2. Т.М. Баженова вказує на «вторгнен-
ня» судового прецеденту в число основних джерел права3. Про 
прецедент говорить у своїй роботі і Б.А. Магеррамов4. Л.В. Ти-
хомирова дає наступне визначення прецеденту: «Прецедент (від 
лат. Praecedens (praecedentis) – попередній; англ. Precedent) – 
поведінка в певній ситуації, яка розглядається як зразок при 
аналогічних обставинах. Судовий прецедент – рішення по 
конкретній справі, що є обов’язковим для судів тієї ж чи нижчої 
інстанції при вирішенні аналогічних справ або служить зразком 
тлумачення закону, які не мають обов’язкової сили»5. 

В Юридичній енциклопедії за редакцією Ю.С. Шемшу-
шенка правовий прецедент визначається як спосіб зовнішнього 
вираження і закріплення індивідуального правила поведінки, яке 
встановлюється компетентним органом держави для вре-
гулювання конкретної життєвої ситуації і стає загально-
обов’язковим у регулюванні конкретних аналогічних ситуацій. 
Серед правових прецедентів (адміністративних і судових) 
найпоширеніші останні, властиві англосаксонському типу 
правової системи6. Дотримання судами своїх власних рішень 
                                                                                                                                                   
судового прецеденту та судової практики (теоретичний аспект) / 
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праву / Б.А. Магеррамов. – Баку, 2015. – С. 4 
5 Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. 
М. Ю. Тихомирова. – М., 1997. – С. 358. 
6 Юридична енциклопедія : в 6-ти т. / гол. редкол. Ю. С. Шемшушенко. – К. : 
Укр. енцикл., 2003. – Т. 5 (П-С). – С. 77. 
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притаманне всім правовим системам незалежно від існування 
правила прецеденту. Р.Б. Хорольський також зауважує, що Суд 
ЄС не пов'язаний своїми рішеннями, хоча, за загальним 
правилом, він не спростовує їх висновки, а просто не згадує про 
них. Тому аналіз того, наскільки винесені ним у попередніх 
справах рішення є обов'язковими для національних судів держав- 
членів ЄС, можливо, є вирішальним фактором при встановленні 
наявності прецедентного права1. Роль, яку відіграє Суд ЄС у 
забезпеченні однакового тлумачення Договору національними 
судами, підтверджує, що держави-члени визнають право 
Співтовариства джерелом, до якого їх громадяни можуть 
звертатися. Із цього Суд ЄС зробив висновок: «Спільнота 
становить новий міжнародний правопорядок, на користь якого 
держави обмежили свої суверенні права у відповідних областях і 
суб’єктами якого є не тільки держави-члени, але і їхні 
громадяни»2.  

Використання Судом ЄС посилань на свої попередні справи, 
а також досить часте згадування про існування усталеного 
прецедентного права може вказувати на наявність stare decisis. 
Причому прецедентні норми стосуються як матеріального права 
(наприклад, у рішенні від 3 червня 1986 р. по справі Р.Х. Кемпф 
проти держсекретаря Міністерства юстиції Нідерландів Суд ЄС 
указує: «Відповідно до судової практики, свобода пересування 
працюючих утворює складову частину основ Співтовариства»3), 
так і процесуального права (в рішенні від 9 березня 1978 р. по 
справі Фінансової адміністрації Італії проти компанії 
«сімменталов СПА» Суд ЄС постановив: «...Відповідно до своєї 
постійної практики, Суд вважає запит про винесення рішення в 
преюдиціальному порядку, згідно зі ст. 117 Договору, чинним 
доти, доки запит не відкликається судом, що його зробив, або 
анулюється в порядку апеляції вищим судом»4). У той же час 
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 
                                                
1 Хорольський Р.Б. Судовий прецедент як джерело права Європейського 
співтовариства // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред.  
В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 1999. – № 39. – С. 205. 
2 Суд Европейских Сообществ. Избранные решения. / Отв. ред. Л.М. Энтин. – 
М.: НОРМА, 2001. – С. 5-6. 
3 Суд Европейских Сообществ. Избр. решения. / Отв. ред. Л.М. Энтин. – М.: 
НОРМА, 2001. – С. 221. 
4 Там само. – С. 115. 
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1950 р. не передбачає подібної системи попередніх звернень. 
Хоча, на думку С.В. Шевчука, після підписання Європейської 
конвенції ідея захисту прав людини тільки на підставі 
Конституції або Конвенції набуває загальноєвропейського зна-
чення1. Т.М. Анакіна вказує, що прецедент, який створюється 
судами ЄС, є самостійним джерелом права Співтовариств2.  
О.В. Стрельцова пише, що рішення Суду Європейських 
співтовариств (Суд ЄС) є не тільки правозастосувальними, але і 
правотворчими актами, тобто вони виступають джерелами 
прецедентного права Євросоюзу3. Досліджуючи судову практику 
в рамках ЄС, Н. Маккормік і Р. Самерс указують на те, що, 
використовуючи попередні справи як обґрунтування 
встановлених норм і принципів, судді Суду Європейських 
Співтовариств ніколи не звертаються до них як до прецедентів4.  

Чимало суперечок точиться і щодо прецедентного характеру 
рішень Європейського суду з прав людини. О.А. Шахматьєв 
пише про те, що рішення ЄСПЛ носять прецедентний характер5. 
                                                
1 Шевчук С. В. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у 
контексті доктрини судового прецеденту / С. В. Шевчук // Право України. – 2000. 
– № 2. – С. 45. 
2 Анакіна Т.М. Судовий прецедент у праві Європейського Союзу: дис. ... канд. 
юрид. наук /  Т. М. Анакіна. – Х., 2008. – С. 183-184. 
3 Стрєльцова О.В. Джерела права Європейського Союзу (теоретичні аспекти) : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.В. Стрєльцова. – К., 2008. – С. 14; 
Стрєльцова О.В. Джерела права Європейського Союзу / О. В. Стрєль-
цова // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: 
матеріали наук.-практ. конференції за міжнародною участю (29 травня 2002 р.). 
– К.: Вид-во УАДУ, 2002. – Т. 1. – 2002. – С. 207-208. 
4 MacCormick N. Interpreting Precedents: A Comparative Study / N. MacCormick, 
R.S. Summers. – Dartmouth, 1997. – Р. 416-417. 
5 Шахматьев А.А. Международный фактор в правовом регулировании налогов / 
Шахматьев А.А.  – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 64, Див. також: Кононенко В.П. 
Відповідність положень нового Податкового кодексу України Конституції 
України та правовим позиціям Європейського суду з прав людини / В.П. Ко-
ноненко // Науковий вісник Національного університету ДПС України 
(економіка, право). – 2012. – № 4 (59). – С. 174-181, Кононенко В.П. Особливості 
інтерпретації Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 р. як правозахисного договору / В.П. Кононенко // Публічне право – 
2011. – № 3. – С. 194-203, Кононенко В.П. Особливості застосування практики 
Європейського суду з прав людини / В.П. Кононенко // Теорія і практика 
правознавства: Електронне наукове фахове видання. – Х.: Нац. юрид. акад. 
України. – 2011. – № 1. // 
http://nauka.nulau.org.ua/download/el_zbirnik/1/Kononenko.pdf, Кононенко В.П. 
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На переконання О.В. Дев’ятової, в інтересах найефективнішого 
та повноцінного приведення правозастосовчої практики 
відповідно до європейських стандартів захисту прав людини 
важливо враховувати рішення, прийняті відносно держав-
учасниць Конвенції1. В.Е. Селезньов підкреслює, що Суд ЄС та 
ЄСПЛ не можуть ефективно функціонувати, не враховуючи 
прецедентне право один одного2.  

На думку деяких дослідників, прецедент відрізняється від 
правових позицій, оскільки це є конкретне рішення Суду по суті3. 
У будь-якому випадку, питання про співвідношення категорій 
«правові позиції» і «прецеденти» міжнародних судів залишається 
дискусійним. Деякі правознавці продовжують їх ототожнювати, 
інші вбачають між ними певні відмінності. Щодо Європейського 
суду з прав людини, на думку П.В. Волосюка, орієнтиром для 
правозастосувачів служить не повний текст рішення ЄСПЛ, а 
його правова позиція, що служить юридичним висновком4. Як 
                                                                                                                                                   
Встановлена Конституцією України та практикою Європейського суду з прав 
людини презумпція свободи в нормах нового КПК України / В.П. Кононенко // 
Вісник ХНУВС: збірн. наук. Праць. – X.: Харківський Нац. універ. внутр. справ, 
2012. – № 4 (59). – С. 127-131, Кононенко В.П. Оценка Европейским судом по 
правам человека способов получения доказательств по делам о незаконном 
обороте наркотиков // Досудове слідство, фармацевтичне і медичне право, 
як складові державної політики України у протидії наркозлочинності 
та поширенню наркоманії: від поліцейської хімії і судової фармації 
до фармацевтичного і медичного законодавства: матер. VІІІ Міжнародної 
наук.-практ. Конференції. Харків, 2011. – С. 170-172, Кононенко В.П. Забез-
печення Європейським судом з прав людини прямої дії норм Конвенції 1950 р. 
/ Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко // Правове забезпечення ефективного 
виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: 
матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20-21 вересня 2013 р.). За ред. 
д.ю.н., проф., академіка Ківалова С.В. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 131-137. 
1 Девятова О.В. Решения Европейского суда по правам человека в механизме 
уголовно-процессуального регулирования / О.В. Девятова. – М.: Юрлит-
информ, 2010. – С. 184. 
2 Селезньов В.Є. Уніфікація норм права з прав людини в умовах європейської 
інтеграції: автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.Є. Селезньов. – Одеса, 2014. –  
С. 9. 
3 Туманов В. А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и 
деятельности / В. А. Туманов. – М. : Норма, 2001. – С. 107.  
4 Волосюк П. В. Значение решений Европейского суда по правам человека в 
уголовном праве России : автореф. дис. … канд. юрид наук  / П. В. Волосюк . – 
Ростов-на-Дону, 2007 [Електронний ресурс] Режим доступу : 
http://sartraccc.sgap.ru/Disser/volosuk.htm 
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зазначає В.О. Туманов, правові позиції є правовим інстру-
ментарієм, який використовується Судом для прийняття рішення 
по справі1. Про прецедентний характер рішень ЄСПЛ каже і 
М. Антонович2. 

Із точки зору Е. Шишкіної, створення протягом багаторічної 
правозастосовчої діяльності ряду правових позицій (стандартів) і 
принципових установок, що відрізняються від конвенційних, 
головним чином, своїм походженням, можна вважати набли-
женням до правотворчості3. Судовий прецедент як джерело права 
розглядає П.О. Гук4. Б.В. Малишев стверджує, що світові 
тенденції в напрямку зближення основних правових сімей 
виражається в посиленні ролі судів у правотворчості країн 
романо-германської правової сім’ї5.  

Звертає на себе увагу випуск спеціалізованих збірників 
судової практики, сама назва яких говорить багато про що: 
«Практика судів України у кримінальних справах»6, «Судові 
вироки: Практика Верховного Суду України»7, «Рішення 
Верховного Суду України: Щорічник»8, «Коментар судової 
практики вирішення корпоративних конфліктів»9, «Захист прав і 
законних інтересів людини в кримінальному судочинстві / судові 
прецеденти, коментар практики, зразки процесуальних 
                                                
1 Туманов В. А. Автономное толкование понятий в практике Европейского суда 
по правам человека / В. А. Туманов // Конституционное право: восточно-
европейское обозрение. – 2003. – № 5 (44). – С. 78 – 81. 
2 Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав 
людини / М. Антонович. – К. : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 262 с. 
3 Шишкіна Е. Деякі аспекти правової природи рішень Європейського суду з прав 
людини / Е. Шишкіна // Право України. – 2005. – № 9. – С. 103. 
4 Гук П. А. Судебный прецедент как источник права : дис. ... канд. юрид. наук  
/ П. А. Гук ; Моск. гос. юрид. акад. – Саратов, 2002. – 205 c. 
5 Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-
правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 [Електронний 
ресурс] / Б. В. Малишев ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – Режим 
доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/33370.html 
6 Практика судів України з кримінальних справ (2001-2005) / за заг. ред. 
В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 464 с. 
7 Судебные приговоры: Практика Верховного Суда Украины. – К. : Юрінком, 
1995. – 224 с. 
8 Рішення Верховного Суду України: Щорічник. - К. : Юрінком, 1997. – 200 с. 
9 Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів / 
С. Теньков // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – К. : Юрінком 
Інтер, 2005. – № 12. – 368 с. 
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документів»1, «Кримінальне право України. Судові прецеденти 
(1864-2007 рр.)»2, «Судовий прецедент (неофіційний). Судова 
практика Харківського регіону у кримінальних справах»3. 

За спостереженням В. Собкової, в англосаксонській право-
вій системі відбувається своєрідна конкурентна боротьба між 
законом і прецедентом за верховенство в системі джерел права. 
Однак, навіть із огляду на швидкий підйом статутного права і 
підвищення ролі законів, вони так і не стали нормою права, яка 
сприймалася б на рівні з судовим прецедентом4. 

Н.О. Вєрєсова під даною категорією розуміє судове 
рішення, прийняте вищим органом судової влади по конкретній 
справі в порядку судочинства, складовою частиною якого є 
нормативне положення, що представляє собою основу для 
прийняття рішення в цілому і є загальнообов’язковим для його 
застосування нижчими судами при розгляді аналогічних справ 
(іменоване «ratio decidendi»), і підлягає обов’язковому опублі-
куванню в офіційних збірниках5. С.С. Алексєєв підкреслює, що 
письмовий компонент притаманний прецедентній практиці 
правових систем англосаксонського типу. І не тільки тому, що 
кожне рішення суду – це теж зовні об'єктивований акт-документ, 
а й тому ще, що вони, будучи фактами прецедентного характеру, 
отримують свого роду підсумкове письмове закріплення6.  

                                                
1 Брынцев В. Д. Защита прав и законных интересов человека в уголовном 
судопроизводстве (судебные прецеденты, комментарий практики, образцы 
процессуальных документов) / В. Д. Брынцев, В. Г. Чернухин. – Х. : Ксилон, 
2000. – 420 с. 
2 Кримінальне право України. Судові прецеденти 1864-2007 рр.) / за редакцією 
В. Т. Маляренка. – К. : Освіта України, 2008. – 1104 с. 
3 Брынцев В. Д. Судебный прецедент (неОфіційний ). Судебная практика 
Харьковского региона по уголовным делам / В. Д. Брынцев, В. Г. Чернухин. – Х. : 
Ксилон, 1999. – 272 с. 
4 Собкова В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права у 
англосаксонській правовій системі / В. Собкова // Право України. – 2007. – 
№  5. – С. 156. 
5 Вересова Н. А. Нормотворческая функция Федерального Конституционного 
Суда Федеративной Республики Германии и Конституционного Суда 
Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ): автореф. дис. … канд. 
юрид наук / Н.А. Вересова. – СПб., 2008 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу : 
http://discollection.ru/article/15012008_veresova_adezhda_aleksandrovna_98174 
6 Цит. за: Алексеев С. С. Избранное. – М. : Статут, 2003. – С. 179. 
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У романо-германській правової сім’ї судова практика 
(прецедент) хоча і займає вторинне місце після закону, проте 
виконує властиві тільки їй функції прецеденту як джерела права1. 
Статус судді вказує на місце судової влади в правовій системі 
держави 2.  

На думку Н.А. Гураленко, виникла потреба в нових 
методологічних підходах, які дали б можливість розглянути суд 
більш широко: як реального гаранта природних прав людини, 
який був би і творцем права3. М.М. Коркунов звертає увагу, що 
суд завжди схильний підтримувати одні і ті ж установки, вже 
прийняті попередньою практикою. Потрібні дуже серйозні і 
вагомі підстави, щоб схилити його до зміни усталеної судової 
практики. Тому одного разу прийнята судом позиція буде 
підтримуватися і в наступних рішеннях4. Правова наука більш 
пізнього періоду стверджувала, що судова практика не може бути 
повноцінним джерелом права5. О.С. Іоффе и М.Д. Шарго-
родський свого часу стверджували: «Радянський законодавець 
віддає вирішальну перевагу так званому писаному праву, зводячи 
до граничного мінімуму застосування звичаїв, оскільки саме 
писане право має ту чіткість і визначеність, яка необхідна для 
послідовного здійснення принципу соціалістичної законності. Із 
тих же причин наше право не знає і такого джерела, як судовий 
прецедент»6. Ще раніше А.Г. Пост писав, що для багатьох звичаїв 
виключена можливість реалізуватися шляхом рецепції7. 

                                                
1 Гук П. А. Судебный прецедент: теория и практика / П. А. Гук. – М. : 
Юрлитинформ, 2009. – С. 24. 
2 Див.: Поленина С. В. Судебный прецедент в Российской Федерации. Реальность 
и перспектива / С. В. Поленина [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://destini-375.narod.ru/PRAVO/Gds.htm 
3 Гураленко Н. А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-
правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Н. А. Гураленко ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ.– Львів, 2009. – С. 1. 
4 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 361. 
5 Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учеб. пособ. для высш. учеб. 
завед. / под ред. В. Г. Стрекозова. – М. : ИКФ ОМЕГА-Л; Интерстиль, 2003. – 
С. 186. 
6 Иоффе О. С. Вопросы теории права / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский– М. : 
Госиздатюридлит, 1961. – С. 143. 
7 Пост А.Г. Зачатки государственных и правовых отношений / А.Г. Пост. – М.: 
типография И. А. Баландина, 1901 г. – С. 12. 
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С.В. Потапенко заявляє, що нормотворчість у процесі 
судової практики за певних умов може розглядатися як джерело 
права1. І. В. Спасибо-Фатєєва говорить, що, застосовуючи норму 
законодавства під час вирішення конкретного спору і виносячи 
рішення по аналогії права, суд створює норму суддівського 
права2. Р.З. Лівшиц указує, що механізм судового прецеденту має 
достатнє поширення, і немає протипоказань для його 
використання3. На думку С.В. Прилуцького, правила, за якими 
заповнені прогалини ведуть до створення права не тільки 
чинного в конкретному випадку (і сформульованого як 
конкретний судовий вирок або рішення), а й до загального 
суддівського права4.  

Л.Г. Лічман, аналізуючи значення судової практики, гово-
рить про тенденції зближення і взаємопроникнення континен-
тальної і англо-саксонської систем права5. Як вважає В. Косович, 
категорія «джерело права» використовується для позначення 
одночасно змістовних і формальних джерел права6. Як зазначає 
А. Степанюк, більш точним, теоретично і науково виваженим 
необхідно визнати інший термін, яким користуються для 
визначення феномена «джерело права», – «зовнішня форма 
права»7. Р.П. Луцький із цього питання пише, що поняття 
                                                
1 Потапенко С. Судебное нормотворчество и единство судебной практики 
[Електронний ресурс] / С. Потапенко. – Режим доступу: 
http://www.supcourt.khakasnet.ru/008.html 
2 Спасибо-Фатеева И. В. Некоторые подходы к понятию источников права: в 
порядке постановления проблемы / И. В. Спасибо-Фатеева // Пробл. законності: 
Респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України. 
– 2000. – № 42. – С. 53 – 54. 
3 Лившиц Р. З. Современная теория права. Краткий очерк / Р. З. Лившиц. – М. : 
1992. – С. 50. 
4 Прилуцький С. В. Політика судової влади: правова природа, місце та роль у 
політичній системі держави / С. В. Прилуцький // Судова апеляція. – 2008. – 
№ 1. – С. 28. 
5 Лічман Л. Г. Значення судової практики для правозастосування в цивільному 
судочинстві / Л. Г. Лічман // Вісн. Верхов. Суду України. – 2011. – № 6 (130). – 
С. 38. 
6 Косович В. Джерела (форми права) – загальнотеоретична характеристика /  
В. Косович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.lawer.org.ua?w=p&i=&d=256. 
7 Степанюк А. Зовнішня форма правового регулювання в міжнародному 
приватному праві / А. Степанюк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2005. – № 4 
(43). – С. 147. 
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«джерело права» акцентує увагу на зв’язку зовнішніх форм 
існування правових норм і їх змісту з середовищем, в якому вони 
діють1. На думку О. Первомайського, якщо такий акт застосо-
вується для вирішення правового спору між двома конкретними 
суб'єктами, то ніщо (навіть необов’язковість для всіх і 
однократность дії акта) не перешкоджає визнанню його джерелом 
права як для них, так і для інших суб’єктів. До індивідуальних 
актів відносять і судові рішення, певна частина яких потрапляє в 
категорію «судовий прецедент», що розглядається як самостійне 
джерело права2. 

Забезпечення незалежності суддів є важливою складовою 
справедливого судового рогляду. Таке правило, зокрема, перед-
бачено в ст. 21 «Посадові критерії»3 Європейської конвенції про 
захист прав людини і основних свобод 1950 р. Однак М.М. Мар-
ченко висловлює недовіру щодо незалежності Європейського 
суду з прав людини, вказуючи на тісний зв’язок, взаємодію і, як 
наслідок, взаємозалежність ЄСПЛ та інших загальноєвро-
пейських інститутів, зокрема, ОБСЄ та Ради Європи4. 

Йдеться, зокрема, про певний вплив політики на діяльність 
міжнародних судів. Однак міжнародне право не може існувати в 
ізоляції від політичних чинників, що діють в області між-
народних відносин5, виходячи з переважаючої ролі політики при 
вирішенні політизованих проблем6. К. Томушат зазначає, що 
процес створення і застосування норм міжнародного права 
ніколи не буває чисто "юридичним", але також представляє 
собою предмет етики, моралі і, отже, неминуче і "політики"7. І, 
                                                
1 Луцький Р.П. Позитивне право у сучасних наукових реаліях: монографія / 
Луцький Р.П.; Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Львів: 
Сполом, 2016. – С. 149. 
2 Первомайський О. До питання про джерела цивільного 
права / О. Первомайський // Право України. – 2001. – № 2. – С. 35 – 36. 
3 Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та поганому 
поводженню / Харків. Правозах. гр. – Х.: Права людини, 2007. – С. 13. 
4 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право / М.Н. Мар-
ченко. – М.: Издательство Проспект, 2007. – С. 481. 
5 Greig D. International Law / D. Greig. – Butterworths, London, 1976. – P. 11. 
6 Simma B. Comments on Global Governance, the United Nations Reform and the 
Place of Law / B Simma // Finnish yearbook of international law. – vol. 9. – 1998. –  
Р. 64. 
7 Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: 
международно-правовой статус Эстонии, Латвии и Литвы в 1940-1991 гг. и 
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хоча, з одного боку, рішення міжнародних судів претендують на 
наближеність до об’єктивної істини, з іншого – вони не можуть 
абстрагуватися від політичної обстановки на міжнародній арені1. 
Як зазначає В.Л. Толстих, хоча міжнародні суди й є незалежними 
de jure і de facto, вони повинні в деякій мірі орієнтуватися на 
провідні в світовій політиці держави і культивувати з ними 
дружні стосунки2. За твердженням Г.І. Тункіна, міжнародне 
право, так само як і національне право, будучи тісно пов’язаним 
із політикою, не є її частиною3. Як пише І.І. Лукашук, 
враховуючи вплив політики на право і маючи на увазі 
необхідність якось урівноважити цей вплив, слід визнати 
принцип примату права в політиці4. 

 
1.3 Перспективи формування міжнародного судового  

процесуального права 
 

Термін «міжнародне судове процесуальне право» засто-
совується в роботі певною мірою умовно, оскільки, хоча початок 
розробки проблематики міжнародного юридичного процесу було 
покладено наприкінці ХІХ ст., до сьогодні єдиної наукової 
позиції щодо співвідношення і змісту понять «міжнародне 
процесуальне право», «міжнародний юридичний процес», 
«міжнародний судовий процес», «міжнародне правосуддя», 
«міжнародна судова процедура», «міжнародне судочинство» не 
сформувалося. Наукова дискусія щодо ролі і місця міжнародного 

                                                                                                                                                   
после 1991 г. Исследование конфликта между нормативностью и силой в 
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С. 21. 
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В.Л. Толстых. – Учеб. изд. – М.: Международные отношения, 2015. – С. 49. 
3 Тункин Г.И. Право и сила в международной системе / Г.И. Тункин. – М.: 
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процесуального права в міжнародній правовій системі продовжує 
бути відкритою1.  

Е.А. Пушмін визначає міжнародне процесуальне право як 
сукупність процесуальних галузей, інститутів і норм, які регу-
люють порядок створення і реалізації міжнародно-правових 
правил поведінки держав та інших суб’єктів міжнародного права, 
які здійснюються у певних процесуальних формах2. І.М. Мах-
ниборода міжнародне процесуальне право розглядає як 
самостійну галузь міжнародного права, що складається з 
принципів і норм, які комплексно регулюють міжнародні 
відносини, що складаються в процесі організації і відправлення 
міжнародного судочинства, а також забезпечення його 
ефективності3. Я.С. Пасічник у зміст поняття «міжнародна судова 
процедура» вкладає не лише загальноприйняте розуміння самого 
судового процесу розгляду міжнародного спору, а весь об’єм 
діяльності міжнародних судових органів, починаючи з прийняття 
установчого договору про створення міжнародного суду і 
здійснення заходів з організації його діяльності, формування його 
суддівського корпусу, питання його юрисдикції і компетенції, 
процесуального порядку звернення до міжнародного суду, 
письмового та усного процесу слухання справи, винесення 
консультативних висновків, постанов про тимчасові заходи, 
рішень міжнародних судів і їх виконання4. 

Сучасні процеси співпраці держав вимагають знання 
історичних і наукових традицій застосування зарубіжного 
досвіду правового регулювання судових процесів, що мають 
міжнародне значення5. Важливі також принципи тлумачення і 
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застосування норм міжнародного права. Зокрема, принцип 
дотримання балансу приватних і публічних інтересів, принцип 
широких рамок свободи розсуду держави та ін.1 Так, однією з 
основних концепцій сучасної міжнародно-правової системи і 
значної частини національних законодавств є ідея про примат 
прав людини2. Як указує С.Т. Мішуровська, практичне значення 
зазначених принципів полягає в тому, що їх порушення дозволяє 
Європейському суду з прав людини констатувати факт пору-
шення державою положень Конвенції 1950 р.3 Джерелами 
міжнародного судового процесуального права є такі категорії, як 
статут організації або відповідний рамковий договір, статут 
міжнародного суду, його нормативні акти – директиви і рішення. 
Цей список не є вичерпним і, поза всякими сумнівами, підлягає 
подальшому вдосконаленню. Так, Л.О. Лазутін до переліку дже-
рел міжнародного кримінально-процесуального права включає 
статути Інтерполу і Європолу4, а також акти міжнародних органів 
та організацій5. Як джерело міжнародного цивільного 
процесуального права Н.М. Юрова виділяє міжнародно-правові 
звичаї6. Хоча, за справедливим зауваженням Г.М. Даниленка, 
звичай не може служити джерелом правового регулювання тих 
областей міжнародних відносин, які вимагають детальній 
регламентації7. Проте формування міжнародного звичаю щодо 
визнання прецедентного характеру рішень міжнародних судів 
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(сучасна теорія і практика): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С.Т. Мі-
шуровська. – Х., 2011. – С. 12-13. 
4 Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как комплексное 
формирование в международном уголовном и уголовно-процессуальном праве: 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Л.А. Лазутин. – Казань, 2008. – С. 16. 
5 Там само. – С. 43. 
6 Юрова Н.М. Международное гражданское процессуальное право: 
теоретические основы имплементации норм в правовой системе Российской 
Федерации. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 25. 
7 Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве / Г.М. Да-
ниленко. – М.: Наука, 1988. – С. 37. 
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дозволяє говорити про те, що на етапі становлення звичай є 
одним із основних джерел міжнародного судового процесуаль-
ного права. Не можна обійти увагою і значення наукових 
досліджень, таких, як, наприклад, розробка Т.Л. Сироїд теорії 
правового статусу учасників кримінально-процесуальних відно-
син у міжнародному кримінальному судочинстві1.  

Заперечуючи розуміння міжнародного судового процесуаль-
ного права як самостійної галузі міжнародного права, слід 
визнати важливість становлення міжнародного кримінального 
процесуального права як самостійної галузі (з одним лише 
застереженням: у недалекому майбутньому). Такий висновок ми 
робимо з особливої важливості об’єкта правового регулювання. 
Так, інші міжнародні судові установи (не кримінальної спеціа-
лізації) розглядають спори, безпосередній результат розгляду 
яких цікавий у першу чергу сторонам спору, а решті 
міжнародного співтовариства лише остільки, оскільки може в 
подальшому будь-яким чином вплинути на права та обов’язки 
деяких держав або іншим чином торкнутися їх інтересів (те-
риторіальні суперечки), або ж як внесок у розвиток міжнародного 
права, наприклад, у вигляді формування прецедентної практики 
Суду ООН по певних категоріях справ. Міжнародний же 
кримінальний суд (далі – МКС) покликаний розглядати справи, 
результат яких часто навіть не настільки цікавий державам, чиї 
громадяни залучені в його процедуру, як усьому міжнародному 
співтовариству, оскільки залучення осіб, винних у скоєнні 
злочинів проти миру і людяності розглядається як міра підтримки 
міжнародного миру і, як наслідок, гарантія безпеки кожної з 
держав, хоча, за загальним правилом, юрисдикція міжнародного 
кримінального суду обмежена злочинами, скоєними на території 
або громадянином держави-учасниці або держави, яка визнала 
юрисдикцію МКС у конкретному випадку2. Вважаємо, що 
наявність безлічі актів, що регулюють міжнародні кримінально-
процесуальні відносини, є неприпустимою. Сьогодні, як 
абсолютно справедливо зазначила Т.Л. Сироїд, при відсутності 
                                                
1 Сироїд Т.Л. Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у 
міжнародному кримінальному судочинстві: автореф. дис… канд. юрид. наук / 
Т.Л. Сироїд. – Х, 2011. – 36 с. 
2 Верле Г. Принципы международного уголовного права: ученик / Г. Верле: пер. 
с англ. С.В. Саяпина. – М.: ТрансЛит, 2011. – С. 114. 
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єдиного універсального кодифікованого акту, який би містив 
юридичні норми щодо правового статусу учасників міжнародних 
кримінально-процесуальних відносин, на таку роль (після 
внесення відповідних змін і доповнень) міг би претендувати 
Римський статут МКС1. І.В. Гранкін указує, що Статут МКС – 
дуже складний юридичний документ, який акумулює в собі 
норми з різних областей права: міжнародного, кримінального, 
процесуального2. «Із позицій міжнародного права того часу 
статути Трибуналів не були бездоганними, – пише І. І. Лукашук. 
– Загалом, це були суди переможців над переможеними. Але 
якщо повернутися в той час і згадати британську пропозицію 
вчинити позасудову розправу над керівниками переможених 
держав, то організація Трибуналів виявиться дуже гуманним і 
відповідальним духу міжнародного права актом»3. Однак, 
прагнучи принизити значення Нюрнберзького процесу, критики 
сформульованих ним принципів намагаються представити його 
не як судовий процес, а як прикритий судовими формальностями 
акт помсти переможців. Що ж стосується Нюрнберзького 
трибуналу, то він розглядається ними не як міжнародний, а як 
Міжсоюзницький окупаційний суд. Як доказ того, що стосовно 
керівників гітлерівської Німеччини відбувся акт політичної 
розправи, наводяться посилання на Московську Декларацію 
1943 р. про кримінальну відповідальність гітлерівців4. У країнах 
антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни були 
впливові кола, які виступали проти суду над головними 
військовими злочинцями5. Однак забезпечення невідворотності 
                                                
1 Сироїд Т.Л. Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у 
міжнародному кримінальному судочинстві: автореф. дис… канд. юрид. наук / 
Т.Л. Сироїд. – Х, 2011. – С. 5. 
2 Гранкин И.В. Юрисдикция международного уголовного суда: дис. ... канд. 
юрид. наук / Гранкин Иван Викторович. – М., 2005. – 192 с. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/yurisdiktsiya-
mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda 
3 Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть : учеб. для студ. юрид. 
фак. и вузов / И.И. Лукашук. – М., 2005. [Електронний ресурс] – Режим доступу 
: http://radnuk.info/ros-pidrychnuk/mejdunarodnoe/534-lukashuk/13616-1------.html 
4 Цит. за: Полторак А.И. . Нюрнбергский процесс (основные правовые 
проблемы) / А.И. Полторак. – М.: Наука, 1966. – С. 18. 
5 Мэрфи Дж. Международное уголовно-процессуальное право / Дж. Мєрфи, 
А.М. Ларин // Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма / Отв. ред. 
И.А. Ледях, И.И. Лукашук. – М., 1995. – С. 65-66. 
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покарання всіх нацистських військових злочинців мало служити 
пересторогою тим, хто робить такі ж злочини в цей час1. 
Аналізуючи ту обставину, коли союзники самі створили закон, 
підготували обвинувальний висновок, надали докази, здійснили 
функції обвинувачення і, нарешті, саме правосуддя, юрісти-
міжнародники не знаходять у цьому нічого, що суперечить 
праву2. Крім того, для реалізації відповідальності за вчинення 
міжнародних злочинів необхідне повне, всебічне та сумлінне 
виконання норм міжнародного кримінального права з боку 
держав3. Про невідворотність створення міжнародного кримі-
нального суду писав В. Шабас 4. 

Яскравий сучасний приклад актуальності проблеми легі-
тимності міжнародного суду кримінальної юрисдикції – ситуація 
навколо трибуналу по колишній Югославії. Генеральний 
секретар ООН заявив, що суд зовсім не буде підпорядкований 
Раді Безпеки щодо виконання його судових функцій5, але деякі 
прийняті Радою Безпеки рішення з посиланням на положення 
Глави VII Статуту ООН настільки відрізнялися від традиційних 
резолюцій, що дозволили говорити про виникнення у Ради 
Безпеки нормотворчих повноважень6. І. П. Сафіулліна вважає: 
оскільки, відповідно до загальновизнаних правових принципів, 
«не можна передати прав більше, ніж маєш», заснування 
міжнародних трибуналів по Югославії і Руанді і надання їм 
повноважень щодо засудження фізичних осіб за вчинення 
міжнародних злочинів, передбачених статутами цих трибуналів, 

                                                
1 Ківалов С.В. Міжнародне кримінальне правосуддя: від Нюрнберзького 
військового трибуналу до Міжнародного кримінального суду / С.В. Ківалов // 
Альманах международного права. – 2009. – № 1. – С. 9. 
2 Див: Полторак А.И. . Нюрнбергский процесс (основные правовые проблемы) / 
А.И. Полторак. – М.: Наука, 1966. – С. 18. 
3 Елисеев Р.А. Международное уголовное право: особенности правореализации: 
автореф. дис... канд. юрид. наук / Р.А Елисеев. – М., 2011. – С. 3. 
4 Schabas W.A. International Criminal Court: The Secret of Its Success / W.A. Schabas 
// Criminal Law Forum. – Vol. 12. – № 4. – 2001. –  428 р. 
5 Организация Объединенных Наций. Совет Безопасности. Резолюция 935 (1994). 
U.N. Doc. S/RES/935 (1994). 
6 Исполинов А.С. Контроль Международного суда ООН над решениями Совета 
Безопасности / А.С. Исполинов // Законодательство. – 2015. – № 12. – С. 49. 
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затверджених резолюціями Ради Безпеки ООН, не можна визнати 
легітимним1.  

У першому ж судовому засіданні у справі за обви-
нуваченням Душко Тадіча МТКЮ змушений був розглядати 
законність свого власного заснування. Апеляційна камера, 
розглядаючи скаргу Д. Тадіча з питання юрисдикції МТКЮ, 
дійшла висновку, що при його створенні повинен бути 
забезпечений пріоритет юрисдикції останнього, і відхилила 
доводи захисту. Зокрема, Палата детально розглянула розвиток 
звичаєво-правових міжнародних норм, що стосуються ведення 
бойових дій у внутрішніх конфліктах. Дослідивши практику 
держав, а саме: під час громадянської війни в Іспанії, Нігерії 
(конфлікт Біафри), ставлення до використання Іраком хімічної 
зброї проти курдських повстанців в 1980-х роках, резолюції 
Генеральної Асамблеї, головним чином A / RES / 2444 (XXIII) від 
19 грудня 1968 р. і A / RES / 2675 (XXV) від 9 грудня 1970 р., 
Палата зробила висновок про створення звичаєво-правових норм, 
що регулюють ведення військових дій під час внутрішніх 
збройних конфліктів. Основними положеннями останніх слід 
також вважати: захист цивільного населення і цивільних об’єктів 
від прямого нападу; загальний обов’язок уникати заподіяння 
надмірної шкоди цивільному населенню і цивільним об'єктам; 
деякі норми про засоби і методи ведення військових дій 
(заборона на використання хімічної зброї та віроломних методів 
ведення війни); захист об’єктів, що належать до культурних 
цінностей2. Таким чином, виступивши суддею у власній справі, 
Суд підтвердив свою легітимність. 

У 2003 і 2004 роках законність створення МТКЮ оскаржив і 
лідер Сербської Радикальної партії, доктор права, професор 
юридичного факультету Белградського університету В. Шешель3. 

                                                
1 Див.: Сафиуллина И.П. Резолюции Совета Безопасности ООН о создании 
Международных трибуналов по Югославии и Руанде как продолжение традиций 
Нюрнберга / И.П. Сафиуллина // Юридическая Россия [Електронний ресурс] – 
Режим доступу : http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1218836 
2 Greenwood C. The development of international humanitarian law by the 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia // Max Planck Yearbook of 
United Nations Law. – 1998. – Vol. 2. – P. 128. 
3 Див.: Мезяев А.Б. Судебный процесс против профессора Воислава Шешеля в 
Международном трибунале по бывшей Югославии: некоторые вопросы теории и 
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Але Трибунал підтвердив правильність висновків, яких він 
дійшов у вирішенні справи Тадіча, посилаючись, у тому числі, і 
на «волю» Ради Безпеки ООН1. Про неоднозначність і не 
беззаперечний характер деяких рішень трибуналу по колишній 
Югославії в рамках апеляційного провадження пише Мохаммад-
Бастані Юсупов2. 

Міжнародний кримінальний трибунал для судового 
переслідування осіб, відповідальних за геноцид та інші серйозні 
порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на 
території Руанди, і громадян Руанди, відповідальних за геноцид 
та інші подібні порушення, вчинені на території сусідніх держав 
в період із 1 січня 1994 р. до 31 грудня 1994 р. (далі – 
Міжнародний трибунал по Руанді), заснований Радою Безпеки на 
підставі глави VII Статуту Організації Об'єднаних Націй, також 
змушений був підтверджувати свою юрисдикцію. Так, у справі 
Жана-Поля Акайесу (Обвинувач проти Акайесу, справа IT-96-4-T 
від 2 вересня 1998 р.) Судова палата Міжнародного трибуналу по 
Руанді, звертаючись до Додаткового протоколу II, відзначила, що 
гарантії, перераховані в ст. 4 Статуту, складають частину існую-
чого міжнародного звичаєвого права3. У зв’язку з цим Р. Маме-
дов говорить про прецедентне право спеціальних кримінальних 
трибуналів4. Як пише М. Хартвиг, ці суди можуть сприяти 
посиленню їх ролі тим, що вони самі собі створюють особливу 
легітимність за рахунок якості їх рішень5. На переконання ж  

                                                                                                                                                   
практики международного права / А. Б. Мезяев // Моск. журн. междунар. права. 
– 2007. – № 4 (68). – С. 90-91. 
1 Доді К. Вплив трибуналів ad-hoc на звичаєве міжнародне гуманітарне право 
щодо неміжнародних збройних конфліктів / К. Доді // Юридичний журнал. – 
2010. – № 1. – С. 37. 
2 Юсупов М-Б. Р. Международно-правовое регулирование процессуальной 
деятельности Международного уголовного суда. автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук \ М-Б. Р. Юсупов. – М., 2012. – С. 21. 
3 Williamson J.A. The jurisprudence of the International Criminal Tribunal for Rwanda 
on war crimes / J.A. Williamson // New England Journal of International Law and 
Comparative Law. – 2005 – Vol. 12. – Р. 52-53. 
4 Мамедов Р. О сущности охраняемых групп от преступлений геноцида (на 
примере международных уголовных трибуналов- ad hoc) / Р. Мамедов // 
Международное право и проблемы интеграции. – Баку, 2014. – № 1 (37). –  
С. 115. 
5 Хартвиг M. Консультативное заключение Международного Суда ООН по 
вопросу о декларации независимости Косово – предыстория и критика 
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І.С. Марусина, концепція «внутрішньо властивих» міжнародному 
суду повноважень видається неприйнятною1: як відомо, в 
загальному праві процес формування прецедентного права йшов 
шляхом визнання фікції, відповідно до якої під час ухвалення 
рішення суд тільки застосовує ту чи іншу норму права, що є 
доказом її дійсності. Фікція склалася в теорії, що отримала назву 
«декларативна». Дана теорія, що сприяла поширенню і здійснен-
ню судових рішень, проголосила необхідність слідувати преце-
денту як доказу реальності правових норм2. У філософії поняття 
«фікція» розглядається як створена в свідомості логічна або 
уявна конструкція, яка не має відповідності в реальності3. Пра-
вові фікції усувають невизначеність в правових відносинах, вно-
сять чіткість і стабільність в правове регулювання4 і можуть 
використовуватися в цілях тлумачення складної правової 
ситуації5. 

Відповідно до згаданої вище деклараторної (декларативної) 
теорії (або теорії незалежного існування права, загальні 
положення якого сформулювали М. Хейл і В. Блекстон), судді не 
створюють нового права, а лише декларують звичайноправові 
норми6. Деклараторні прецеденти поділяють на конфірмативні і 
інтерпреатівні. Першим визнається судовий прецедент, що 

                                                                                                                                                   
судебного «постановления» / М. Хартвиг // Дайджест Публичного Права. 
Институт Макса Планка. – 2013. – № 2. – С. 155. 
1 Марусин И.С. Международные судебные учреждения, стороной 
разбирательства в которых вправе выступать физические лица: новые тенденции 
развития и совершенствования их деятельности: дис. … канд. юрид. наук /  
И.С. Марусин. – Санкт-Петербург, 2008. – 383 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodnye-sudebnye-
uchrezhdeniya-storonoi-razbiratelstva-v-kotorykh-vprave-vystupat-fiz  
2 Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменение / С.К. За-
гайнова – М.: НОРМА, 2002. – 176 с С. 10. 
3 Runes D.D. (ed.). Dictionary of Philosophy / D.D. Runes. – Ames, Iowa: Littlefield, 
Adams & Co., 1958. – p. 109. 
4 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и 
государства. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Протасов – М.: Юрайт-М, 2001. – 
С. 214. 
5 Touscoz J. Le principe d’effectivite dans l’ordre international / J. Touscoz. – 
L.G.D.J., Paris, 1964. – p. 177–178. 
6 Погрібняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в англо-
американському праві / С. Погрібняк // Вісн. Акад. прав. наук. – 2004. – № 2 
(37). – С. 25-26. 
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підтверджує факт існування норми права, другим – що роз’яснює 
сенс існуючої норми права1. 

Класичною формою судового прецеденту, безумовно, є його 
англійська модель2. М.М. Марченко3, А.К. Романов4 та інші 
стверджують, що прецедент як джерело права складається лише з 
двох основних структурних частин – ratio decidendi і obiter 
dictum. Під судовим прецедентом (не міжнародним) слід розуміти 
рішення суду по конкретній юридичній справі, що створює нову 
норму права, яка є обов’язковою для судів при розгляді 
аналогічних справ5. Згідно з правовою системою Англії, судовий 
прецедент як джерело права має наступні ознаки: 1) виноситься 
за результатами розгляду конкретної справи; 2) включає в себе 
правову норму, внаслідок чого нижчі суди посилаються на нього 
в своїх наступних рішеннях; 3) є обов'язковим для застосування 
всіма судовими інстанціями. Іншими словами, це індиві-
дуальність, нормативність і загальнообов’язковість6.  

Історія свідчить, що судовий прецедент служив джерелом 
права ще в Стародавньому Римі7, де рішення преторів визна-

                                                
1 Маркин С.В. Судебный прецедент как источник международного частного 
права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Маркин. – Волгоград, 2005. –  
С. 20. 
2 Квятковська Б.І. Особливості судового прецеденту в англо-саксонській та 
романо-германській правових сім’ях (порівняльний аналіз) / Б.І. Квятковська. 
// Теорія і практика правознавства. – 2013. – Вип. 1. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF
=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FIL
A=&2_S21STR=tipp_2013_1_3 
3 Марченко М.Н. Источники права: Учеб. пособ. / М.Н. Марченко. – М.: 
Проспект, 2005. – С. 629. 
4 Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособ. – 2-е изд., испр. / 
А.К. Романов. – М.: Дело, 2002. – С. 166. 
5 Кононенко В.П. Теорія і практика прецедентного права // Публічне та приватне 
право: шляхи вдосконалення законодавства і практики: матер. ІІ міжнар наук.-
практ. конференції. – Х., 2012. – С. 17-18. 
6 Зимненко Б.Л. Решения Европейского суда по правам человека и правовая 
система Российской Федерации / Б. Л. Зимненко // Моск. журн. междунар. права. 
– 2004. – № 3 (55). – С. 78. 
7 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и 
государства. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Протасов – М.: Юрайт-М, 2001. – 
С. 113. 
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валися обов’язковими при розгляді аналогічних справ1. К. Цвай-
герт и Х. Кетц підтримують думку Ф. Поллока і Ф. Мейтленда 
про те, що Англія інтуїтивно відтворила історію римського 
права2. Загальні положення римського права могли сприяти 
більш точному формулюванню правових норм, розвитку юри-
дичної думки, а частково використовуватися з метою кори-
гування норм англійського матеріального права3. Наприклад, суть 
цивільного права з’ясовувалась за допомогою норм, які Юстиніан 
назвав «jus civile est quod sibi populus constituit»4. Про рецепцію 
римського права писав і В.О. Томсинов5. 

Якщо континентальні правові системи сприйняли римське 
право і шляхом прямого застосування, і при кодифікаціях, то в 
Англії обмежилися рецепцією духу (ідей і методології) римського 
права, концепції створення норм позитивного права6. Деякі вчені 
звертали увагу на прецедентний характер значної частини 
римського права, зокрема, вказували на те, що класичне римське 
право було прецедентним, бо римські юристи не хотіли 
зв’язувати себе нерухомими нормами, намагаючись розвивати 
своє право7. В.І. Червонюк вважає, що прецедентне право 
виникло в Стародавньому Римі як преторське право8. Із цим по-
годжуються М.В. Цвік та В.С. Смородинський, які стверджують, 

                                                
1 Сухарев А.Я. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я. Су-
харев: Ред. Кол.: М.М. Богуславский, М.И. Козырь, Г.М. Миньковский и др. – 
М.: Сов. энцик., 1984. – С. 296. 
2 Цвайгерт К. Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 
права: В 2-х тт. – Том I. Основы: Пер. с нем. / К. Цвайгерт, Х. Кётц – М.: 
Междунар. отношения, 2000. – С. 282. 
3 Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран: Учебник /  
А.И. Косарев. – М.: НОРМА, 2003. – С. 240. 
4 Семигин Г.Ю. Антология мировой правовой мысли. – В 5-ти т. Т. III: Европа, 
Америка: XVII – XX вв. / Нац. обществ.-науч. фонд / Рук. науч. проекта  
Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. – С. 99. 
5 Цит. за: Томсинов В.А. О сущности явления, называемого рецепцией римского 
права / В.А. Томсинов // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11. Право. – 1998. – № 4. – 
С. 3. 
6 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник / О.А. По-
допригора, Є.О. Харитонов. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 141. 
7 Хаусманингер В.И. О современном значении римского права / В.И. Хаус-
манингер // Сов. гос-во и право. – 1991. – № 5. – С. 101. 
8 Червонюк В.И. Теория государства и права: Учеб. пособ. / В.И. Червонюк. – 
М.: ИНФРА, 2004. – С. 240. 
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що історичне коріння прецеденту можна знайти в класичному 
римському праві1.  

У римській юридичній літературі є текст, в якому йдеться 
про обов’язкову силу судового прецеденту і який згадує рескрипт 
імператора Септимія Севера, що приписує силу закону авто-
ритетному судовому рішенню в схожих випадках2.У Дигестах 
Юстиніана (Титул І) говориться, що преторське право заснували 
претори для сприяння цивільному праву або для його доповнення 
з метою суспільної користі3. 

Одні з едиктів видавалися з окремих питань (edicta 
repenlina), інші, навпаки, повинні були визначити загальну 
програму преторської діяльності на весь його посадовий рік і 
містили ряд загальних абстрактних правил (edictum perpetuum).  
В останніх і відкладалася поступово судова практика претора.  
І для правопорядку було важливо, щоб він залишався вірним 
своїм едиктальним обіцянкам. Із урахуванням цього Lex Cornelio 
(Сулли) наказав, «ut praetores ex edictis suis perpetuis jus diserent» 
(«щоб претори відправляли судочинство, спираючись на свої 
постійні едикти»)4. Преторський едикт із плином часу ставав 
важливим джерелом нового права, законодавчим актом5. 

Особливу роль у розвитку римського права в класичний 
період зіграли едикти претора перегринів. У своєй 
правотворчості, видаючи едикт, він мав велику свободу розсуду, 
міг посилатися на «справедливість» або на «природний розум»6. 
Претор не був законодавцем і тому не міг, та й не бажав 
змінювати норми цивільного права. Але, користуючись наданою 
йому владою, він зупинявся в едикті на наступних випадках:  
                                                
1 Цвик М.В., Смородинский В.С. О судебной практике / М.В. Цвик, В.С. Смо-
родинский // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Та-
цій. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 1999. – № 40. – С. 4. 
2 Цит. за: Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Д.В. Дож-
дев // Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА, 
2003. – С. 296. 
3 Памятники Римского права: Законы ХII таблиц. Институции Гая. Дигесты 
Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997. – С. 159. 
4 Цит. за: Покровский И.А. История римского права: Учебник / И.А. По-
кровский – СПб.: Изд.-торг. дом «Летний сад», журн. «Нева», 1999. – С. 129. 
5 Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. 
– Вид. 5-те, доп. / В.С. Макарчук – К.: Атіка, 2006. – С. 76. 
6 Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. / 5-те 
вид., перероб. і доп. / В.П. Глиняний – К.: Істина, 2005. – С. 192-193. 
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1) недостатнього врегулювання ius civile, у зв’язку з чим обіцяв 
ввести їх повне впорядкування; 2) не передбачених ius civile, 
щодо яких обіцяв захист або санкції; 3) тих, що призводять, за 
умови їх застосування (ius civile), до наслідків, які сприймаються 
новою громадською думкою як несправедливі. Тут претор, хоча і 
не заявляв про скасування норми цивільного права, обіцяв діяти 
відмінним від неї чином, із тим, щоб задовольнити вимогам 
справедливості1. Але говорити, що ми вже знайшли витоки пре-
цеденту, не можна, оскільки першими письмовими свідченнями 
про існування судової влади вважають ієрогліфічні написи на 
стінах гробниць суддів (візирів) із описом їх специфічних 
судових повноважень і деталізацією судової процедури. Вони 
належать до епохи фараонів XVIII - XIX династій Стародавнього 
Єгипту XVII - XVI ст. до н.е. Так, у тексті, відомому сучасній 
науці як «Призначення візира», міститься думка про необхідність 
справедливого, неупередженого суду, причому з урахуванням 
попередніх судових рішень. Із цього джерела відомо, що суд 
здійснювався візиром у спеціальному залі, в якому було окреме 
приміщення з рукописами всіх минулих судових промов2. І це 
було ще задовго до появи інституту претора в Стародавньому 
Римі і правила англійського прецеденту. Отже, ми бачимо, що 
врахування судом своїх попередніх рішень при розгляді ана-
логічних питань не залежить ані від якоїсь спеціальної доктрини 
(вона може встановлювати свої особливості для окремих країн 
або їх групи), ані від часу і географічного положення.  

Поряд зі згаданими раніше міжнародними судовими уста-
новами шляхом визнання прецедентного характеру рішень 
міжнародних судів і формування власного прецедентного права 
пішов Міжнародний трибунал із морського права.  

Дослідники в більшості своїй погоджуються з наявністю 
такої тенденції. Так, І.М. Авраменко в навчальному посібнику з 
міжнародного морського права особливо виділив главу під 
назвою «Прецеденти в міжнародному морському праві, розгля-

                                                
1 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дож-
дева. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – С. 15. 
2 Цит по: Смородинський В. проблеми судової влади в зарубіжних ученнях про 
державу і право / В. Смородинський // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2004. – 
№ 4 (39). – С. 30. 
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нуті міжнародним морським судом»1. О.М. Солнцев звертає 
увагу, що при вирішенні справ Трибунал застосовує Конвенцію 
1982 р. й інші норми міжнародного права, які не є не сумісними з 
нею, і це положення не обмежує право суду вирішувати справу ex 
aequo et bono, якщо сторони з цим згодні. При винесенні рішень 
Трибунал враховує свої попередні рішення, часто посилається на 
них. Беруться до уваги також рішення Міжнародного суду ООН 
по морських спорах2. Підтвердження позиції Трибуналу про 
прецедентний характер своїх рішень можна побачити в справі 
«Волга» (Російська Федерація проти Австралії). 6 січня 2002 р. за 
незаконний вилов риби судно було затримано австралійською 
владою в районі, який знаходиться між кордонами ВЕЗ двох 
австралійських островів. 20 лютого 2002 р. судно було 
заарештовано, а всі снасті і виловлена риба конфісковані. 
Австралійською владою було встановлено заставу за судно в 
розмірі понад 3 млн. австралійських доларів. 

У своїй заяві до Трибуналу Росія просила визнати, що 
Австралія порушила п. 2 ст. 73 Конвенції 1982 р. щодо умов 
звільнення судна і членів екіпажу, які в даному випадку не є 
допустимими і розумними; що Австралія повинна звільнити 
судно і трьох членів екіпажу під заставу в розмірі не більше 
500 тис. австралійських доларів або іншому, більш розумному. 
Австралія стверджувала, що, беручи до уваги вартість дизпалива, 
судна і снастей, тяжкості правопорушень і покарань за них, рівня 
міжнародної стурбованості щодо незаконного вилову риби, 
застава є розумною. Головним питанням, таким чином, була 
розумність призначеної Австралією застави. Тут Трибунал 
послався на свої попередні рішення у справах «Камуко» і «Монте 
Конфурко», де ним були визначені фактори, що впливають на 
визначення розміру застави. 23 грудня 2002 р. Трибунал визнав, 
що розмір застави не є розумним3. 

                                                
1 Авраменко И.М. Международное морское право: Учебное пособие / И.М. Ав-
раменко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – С. 53. 
2 Солнцев А.М. К 15-летию деятельности Международного трибунала по 
морскому праву / А.М. Солнцев // Российский юридический журнал. – 2012. –  
№ 4. – С. 67-68. 
3 Брехова Н.А. Современные международно-правовые средства разрешения 
морских споров: дис. ... канд. юрид. наук / Н.А. Брехова – М., 2003. – 221 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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М. Коскенніемі каже, що відкрито правило прецеденту вста-
новлюється досить рідко, і це характерно для спеціалізованої 
установи як виняток у разі необхідності відступити від старої 
норми1.  

Більшість міжнародних судових органів унікальні, що не 
дозволяє дослідникам об’єднувати їх у рамках одного процесу 
(судочинства), за винятком міжнародних кримінальних трибу-
налів, чия діяльність у ряді робіт із міжнародного кримінального 
права оцінюється як міжнародне кримінальне судочинство2. Так, 
В.Ф. Антипенко и К.А. Важна говорять про необхідність 
створення нового спеціального міжнародного кримінального 
судового органу для реалізації кримінальної відповідальності 
держав3. Існують думки про необхідність обов’язкової 
юрисдикції Міжнародного Суду ООН щодо встановлення факту 
вчинення міжнародного злочину і визначення його наслідків4, 
оскільки норма права, заснована на єдиному розвитку 
юриспруденції, буде найкращим чином забезпечена шляхом 
посилення ролі Міжнародного Суду, а не шляхом розпилення 
судової функції міжнародного співтовариства між різними 
різноманітними органами»5. Але, не применшуючи авторитету 

                                                                                                                                                   
http://www.dissercat.com/content/sovremennye-mezhdunarodno-pravovye-sredstva-
razresheniya-morskikh-sporov 
1 Koskenniemi M. The Fate of Publik International Law: Constitutional or 
Fragmentation / M. Koskenniemi // Chorley Lecture. – London: London School of 
Economics, 2006. – Р. 7. 
2 Федоров И.В. Гражданское и арбитражное судопроизводство как предмет 
совместного международно-правового и внутригосударственного 
регулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.В. Федоров. – Казань, 2002. 
– С. 14. 
3 Антипенко В.Ф., Важна К.А. Інститут кримінальної відповідальності держави 
як / В.Ф. Антипенко, К.А. Важна / Юридичний вісник. – 2012. – № 3 (24). –  
С. 125, Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держав: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук / К.А. Важна. – К, 2013. – С. 13.  
4 Вадапалас В.Д. Реализация ответственности государств за международные 
преступления: проблема индивидуальных ответных мер / В.А. Вадапалас // 
Правоведение. – 1987. – № 4. – С. 28-29, Вадапалас В.Д. Развитие института 
международно-правовой ответственности / В.Д. Вадапалас // Международное 
право в современном мире. – М.: Международные отношения, 1991. – С. 41-51. 
5 Цит. за: Дрель М.И. Урегулирование споров по Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. // Конвенция ООН по морскому праву и международное 
судоходство: Сб. науч. тр./Под ред. А.Л. Колодкина. – М.: Транспорт, 1986. –  
С. 111. 
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Суду ООН, слід визнати, що поділ міжнародних судових 
інстанцій за спеціалізацією покликаний більш ефективно і, що 
теж важливо, оперативно вирішувати міжнародні суперечки1.  

Але тут не все просто з урахуванням того, що кримінальну 
відповідальність, яка застосовується до держави, будуть нести й 
особи, які не винні в її протиправній поведінці2. Хоча, з іншого 
боку, деякі заходи практично вже застосовувалися за вчинення 
міжнародних злочинів щодо держав-порушників. І на практиці 
негативні наслідки в багатьох випадках наступали саме для 
народу держав-порушників3. А дії держав, спрямованих на 
організацію, надання допомоги або участь в актах тероризму в 
іншій державі, а також діяльності з учинення таких актів, є 
прямим порушенням основних принципів міжнародного права, 
на що неодноразово зверталася увага в резолюціях Генеральної 
Асамблеї ООН. Тому очевидно, що за подібні дії держави 
повинні нести міжнародну відповідальність4. Однак сьогодні 
створення нового спеціального міжнародного кримінального 
судового органу для реалізації кримінальної відповідальності 
держав не вважаємо правильним. Крім того, збільшення кількості 
міжнародних судів розглядається як одна з причин фрагментації 
міжнародного права5. Це, на думку П.С. Рао, є позитивною 
тенденцією: він вважає, що створення великої кількості 
міжнародних судових установ свідчить про підвищення ролі 

                                                
1 Див.: Смбатян А.С. Органы правосудия в системе международных отношений 
/ А.С. Смбатян // Международное право и международные организации. – 2011. 
– № 4. – С. 131-136. 
2 Bassiouni M. Cherif. Crimes Against Humanity in International Criminal Law /  
M. Cherif Bassiouni / The Hague, The Netherland, 1999. – Р. 380. 
3 Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави: проблеми та 
перспективи відповідальності народу в межах кримінальної відповідальності 
держави / К.А. Важна // Міжнародна кримінологія – проблемне поле 
міждисциплінарних досліджень. Матеріали ІІ науково-практичного семінару. 
Вип. 2 / За заг. ред. докт. юрид. наук В.Ф. Антипенка. – К.: Сталь, 2011. – С. 73.  
4 Ященко О.Г. Держава як суб’єкт міжнародної кримінальної відповідальності 
за тероризм / О.Г. Ященко // Міжнародна кримінологія – проблемне поле 
міждисциплінарних досліджень. Матеріали ІІ науково-практичного семінару. 
Вип. 2 / За заг. ред. докт. юрид. наук В.Ф. Антипенка. – К.: Сталь, 2011. – С. 234. 
5 Hafner G. Pros and Cons Ensuing from Fragmentation of International Law / 
Gerhard Hafner // Michigan Journal of International Law. – 2004. – Vol. 25. – Р. 849–
850. 
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міжнародного права1. В.Л. Толстих вважає, що право звернення 
до Міжнародного суду ООН із запитами про надання консуль-
тативних висновків, надане регіональним й іншим міжнародним 
судам, буде сприяти дефрагментації міжнародного права2. 

В.В. Барк-Вайт розглядає створення міжнародних судових 
установ як характеристику юридичного плюралізму, перева-
жаючого в сучасному міжнародному праві3. Ці заклади з мульти-
центром збільшують плюралізм у міжнародній правовій системі4. 
І роль права в регулюванні відносин у постмодерністському 
багатополярному складному світі є, на думку К. Томушата, пи-
танням виживання людства5. Але, щоб реагувати на зміни і 
вирішувати виникаючі проблеми, воно повинно стати уні-
версальним6 і міжцивілізаційним, що означає відмову від мульти-
культурного підходу7. Ця позиція стосується євроцентризму, що 
не можна екстраполювати на все міжнародне право. Відбувається 
розширення міжнародної правосвідомості, що пов’язано з 
проникненням міжнародного права в сфери, які раніше регу-
лювалися виключно внутрішньодержавним правом8.  

                                                
1 Rao P.S. Multiple International Judicial Forums: A Reflection of the Growing 
Strengths of International Law or Its Fragmentation? / P.S. Rao // Michigan Journal of 
International Law. – 2004. – Vol. 25. – P. 960-961. 
2 Толстых В.Л. Формирование системы международного правосудия и ее 
основные характеристики / В.Л. Толстых // Вестник НГУ. Сер. Право. Том 6. – 
2010. – № 4.   С. 128. 
3 Burke-White W.W. International Law Pluralism / W.W. Burke-White // Michigan 
Journal of International Law. – 2004. - Vol. 5. –Р. 978. 
4 Burke-White William W. International Law Pluralism / William W. Burke-White // 
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5 Tomuschat C. International law: ensuring the survival of mankind in the eve of a new 
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– vol. 281. – Р. 435-436   
6 Charney J.I. Universal international law / J.I. Charney. – The American Journal of 
International Law, 1993. – vol. 87. – №. 4. – Р. 536-542.   
7 Onuma Y. Eurocentrism in the History of International Law (A Normative Approach 
to War: Peace, War, and Justice in Hugo Grotius) / Y. Onuma // Clarendon Press, 
Oxford. 1993. – Р. 370. 
8 Короткий Т.Р., Шевчук Е.Н. Международное правосознание на рубеже 
тысячелетий / Т.Р. Короткий, Е.Н. Шевчук // Международное право после 11 
сентября 2001 года: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, М.Е. Черкеса. – 
Одесса: ФЕНIКС, 2004. – С. 129-139. 
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Процес фрагментації, за спостереженням М. Коскенніемі, 
відбувається у вигляді виникнення і об'єднання спеціальних 
режимів і галузей, покликаних регулювати міжнародні відносини 
в сфері прав людини, охорони навколишнього середовища, 
торгівлі, застосування сили1, з’являються ідеї про створення 
нових міжнародних судових установ. Наприклад, А.С. Цибуляк-
Кустевіч говорить про доцільність міжнародного мирового суду2.  

В.Г. Буткевич і О.В. Буткевич пишуть про розширення 
сфери дії міжнародного права, часто «зайняття» ним сфер, які до 
того були суто прерогативою внутрішньонаціонального права 
(захист прав людини, право навколишнього середовища тощо), 
використання порівняльно-правового методу для розуміння і 
вирішення проблем цієї системи. Особливо гостро потреба в 
ньому буде відчуватися в питаннях співвідношення міжнарод-
ного права (а часто його прямої дії) і внутрішньодержавних 
правових систем, у вирішенні колізій між рішеннями кількох 
міжнародних судів – прямий наслідок фрагментації 
міжнародного права ...3 

Н.Ф. Кісліцина відзначає появу в результаті діяльності 
міжнародних судових і квазісудовий установ таких норм і 
рішень, які суперечать нормам інших галузей міжнародного 
права або ж не збігаються з колишніми рішеннями міжнародних 
судових і квазісудовий установ4, що, на думку К.О. Савчука, і є 
фрагментацією міжнародного права5. Однак певна фрагментація є 
позитивним процесом, що сприяє розробці спеціальних правил 
для оперативного врегулювання проблемних питань, що 
                                                
1 Koskenniemi M. What Is International Law For? // International Law : [Ed. by  
M. D. Evans] / M. Koskenniemi // Oxford : Oxford University Press, 2003. – Р. 109. 
2 Цибуляк-Кустевич А.С. Доцільність створення міжнародного мирового суду / 
А.С. Цибуляк-Кустевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 10-2(2). – С. 194. 
3 Буткевич В.Г., Буткевич О.В. Сучасна наука міжнародного права і внесок 
професора Уїльяма Батлера в її розвиток // Ідея порівняльного міжнародного 
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України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера / За ред. Ю.С. Шем-
шученка, О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Київ; Львів: Ліга-прес, 
2015. – С. 82. 
4 Кислицина Н.Ф. Развитие системы международного права на современном 
этапе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.Ф. Кислицина. – М, 2010. – С. 4-5. 
5 Савчук К.А. Проблема международно-правового признания государства /  
К.А. Савчук // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5 (92). – C. 7-8. 
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виникають у міжнародному праві1. Схожу думку має О.Р. Поє-
динок, яка говорить, що якщо фрагментація і є хворобою 
міжнародного права, то це хвороба росту, що свідчить про його 
послідовний розвиток2. Але ми вважаємо, що фрагментація – аж 
ніяк не позитивна тенденція в міжнародному праві. Сьогодні 
проблема фрагментації є загальновизнаною; на актуальність цієї 
проблеми неодноразово вказувала і Комісія з міжнародного права 
ООН3. 

В.Н. Денисов говорить про поглиблений розвиток міжна-
родного права, що призводить до виникнення в світовій системі 
безлічі правопорядків різного виду, між якими втрачаються 
загальні зв’язки. Тому є загроза, що ці правопорядки можуть 
діяти відокремлено, чим буде наноситися шкода загальному 
міжнародному праву4.  

Відзначаючи, що істотне значення для формування 
міжнародних кримінально-процесуальних норм мали міжнародні 
договори з прав людини, що закріпили стандарти правосуддя, 
арешту, затримання, провадження слідчих дій та інших 
кримінально-процесуальних інститутів, О.В. Касинюк говорить 
про взаємодію англо-американської та континентальної правових 
систем при формуванні процесуальних норм, що регулюють 
діяльність міжнародних кримінальних судів5. І.В. Гловюк 
зазначає, що оскільки МКС уповноважений здійснювати 
юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші 
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проявление дифференциации и расширения сферы охвата международного права 
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злочини, що викликають занепокоєння міжнародного спів-
товариства, і тому публічний міжнародний інтерес в його 
діяльності має превалювати – інакше б не було необхідності в 
його створенні. Однак обвинувачений повинен володіти рядом 
прав, які дозволять йому здійснювати захист самостійно, а також 
правом мати захисника1. Як підкреслюють Г.І. Іванець і В.І. Чер-
вонюк, збільшення діапазону дії права, розширення меж 
правового простору об’єктивно викликані саме фактором 
глобалізації2. Під впливом глобалізаційних процесів міжнародне 
право еволюціонує як в якісному, так і в кількісному сенсі3. 
Тобто глобалізація і фрагментація міжнародного права є проце-
сами, які доповнюють один одного4. У зв’язку з глобалізацією в 
останні десятиліття всіх сфер суспільного життя, Ю.С. Шем-
шушенко спостерігає загострення проблем гармонізації різних 
правових систем5. На переконання вченого, держави багато 
втрачають, діючи розрізнено, не дотримуючись загальних правил, 
створених у процесі розвитку цивілізації6. Тому одним із завдань 
міжнародного співтовариства держав має стати розвиток по-
зитивних сторін глобалізації та протидія її негативним проявам7, 
таким, наприклад, як глобалізація злочинності8. 
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2 Иванец Г.И. Глобализация, государство, право / Г. И. Иванец, В. И. Червонюк // 
Гос. и право. – 2003. – № 8. – С. 87. 
3 Короткий Т.Р. От “jus inter gentes” к “jus inter civilisatione” / Т.Р. Короткий // 
Альманах международного права. – 2010. – № 2. – С. 138-139. 
4 Sur S. The State between Fragmentation and Globalization / S Sur // European 
Journal of International Law. – 1997. – Vol. 3. – Р. 421. 
5 Шемшученко Ю.С. Теоретические проблемы гармонизации законодательства 
Украины с европейским правом / Ю.С. Шемшученко // Проблемы гармонизации 
законодательства Украины и стран Европы / под общ. ред. Е.Б. Кубко,  
В.В. Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003. – С. 35. 
6 Механізми гармонізації законодавства України з європейським та міжнародним 
правом: Наукова доповідь / за заг. ред. Академіка НАН України Ю.С. Шем-
шушенка. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 
2011. – С. 4. 
7 Тіунов О. Правові стандарти як засіб регулювання міжнародних та 
внутрішньодержавних відносин / О. Тіунов // Науково-практичний фаховий 
журнал «Міжнародне право». – 2012. – № 1. – С. 11. 
8 Зелинская Н.А. Международное уголовное право в условиях глобализации 
преступности / Н.А. Зелинская // Альманах международного права. – 2009. –  
№ 1. – С. 29. 
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Як було сказано, можливість створення єдиного судового 
міжнародного процесуального права нами заперечується. 
Еволюція різних видів міжнародного судового процесуального 
права відбуватиметься паралельно з розвитком практики 
відповідних судових органів і формуванням його джерел аж до 
створення системи міжнародних судів, після чого продовжиться 
вдосконалення їх процесуальних норм1.   
 

                                                
1 Кононенко В.П. Разрешение территориальных споров Международным Судом 
ООН: теория и практика: монография / В. П. Кононенко. – Киев-Одесса, 
«Фенікс», 2017. – С. 79. 
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Глава 2. МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН – ГОЛОВНИЙ 
СУДОВИЙ ОРГАН ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ 

 
2.1 Заснування Міжнародного Суду ООН 

 
Відповідно до Статуту ООН, в 1945 р. був заснований новий 

міжнародний судовий орган – Міжнародний Суд ООН (далі – 
Міжнародний Суд, Суд ООН, Суд), який, відповідно до ст. 92 
Статуту ООН, є головним судовим органом Організації 
Об’єднаних Націй1. Ідея створення Міжнародного Суду ООН 
з’явилася в 1942 р., коли Державний секретар США і міністр 
закордонних справ Великобританії задекларували намір про 
створення після Другої світової війни міжнародного суду, 
оскільки з грудня 1939 р. Постійна палата міжнародного 
правосуддя, створена під егідою Ліги Націй, фактично не 
функціонувала2. Його заснування означало реалізацію норми п. 1 
ст. 33 Статуту, в якій зазначено: «Сторони, які беруть участь у 
будь-якій суперечці, продовження якої могло б загрожувати 
підтримці міжнародного миру і безпеки, повинні, перш за все, 
намагатися вирішити суперечку шляхом переговорів, обсте-
ження, посередництва, примирення, арбітражу, судового роз-
гляду, звернення до регіональних органів або угод чи іншими 
мирними засобами на свій вибір»3.  

У резолюції A/RES/171(II) від 14 листопада 1947 р. 
«Необхідність більш широкого використання Міжнародного 
Суду Організацією Об’єднаних Націй та її органами», прийнятій 
на 2-й сесії, Генеральна Асамблея, зазначивши, що Міжнародний 
Суд є головним судовим органом ООН, указала на надзвичайну 
важливість якомога більш широкого використання міжнародного 
права в цілях прогресивного розвитку, зокрема, щодо юридичних 
суперечок між державами, і рекомендувала, щоб різні органи 
Організації Об’єднаних Націй і спеціалізованих установ звер-
талися за необхідністю до Міжнародного Суду для отримання від 

                                                
1 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Х.: Вид. 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 179. 
2 Савчук К.О. Міжнародний суд ООН як засіб мирного розв’язання міжнародних 
спорів у сучасному міжнародному праві / К.О. Савчук, О.І. Мельничук // 
Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 341. 
3 Там само. – С. 177. 
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нього консультативних висновків1. І це не випадково. На думку 
П.М. Костоєвої, консультативні висновки Міжнародного Суду є 
концентрованим вираженням думки складу міжнародних суддів 
із того чи іншого юридичного питання міжнародного права і в 
цьому сенсі мають важливе юридичне значення для всієї системи 
міжнародного публічного права2. 

Як указують Ф.І. Кожевников і Г.В. Шармазанашвілі, вираз 
«головний судовий орган» стосовно Міжнародного Суду ООН не 
можна розуміти в тому сенсі, що даний суд, відповідно до 
Статуту ООН, є свого роду вищим, верховним судом у сфері 
міжнародних відносин, що Статут ООН установив ієрархію серед 
міжнародних судових органів. Однак та обставина, що він є 
одним із головних органів ООН, її головним судовим органом, 
безсумнівно, надає йому найбільшого авторитету порівняно з 
іншими органами судового розгляду3. Із ними погоджується і 
Н.М. Гончарова, кажучи, що словосполучення «головний 
судовий орган» указує на можливість створення в рамках ООН 
інших судових органів, при цьому Міжнародний Суд ООН має 
найбільший авторитет порівняно з іншими органами правосуддя4. 
А.С. Смбатян вважає, що Міжнародному Суду ООН недоцільно, 
так само як і безперспективно, претендувати на формальне 
юридичне верховенство, яке наділяє його апеляційними або 
іншими повноваженнями5.  

                                                
1 Офіційний  сайт ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://daccess-
dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/040/32/IMG/NR004032.pdf?OpenElement 
2 Костоева П.М. Международный суд ООН и прогрессивное развитие 
международного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П.М. Костоева. – М., 
2004. – С. 18. Див. також: Толстых, В.Л. Международное право: практика 
применения. Консультативные заключения Международного Суда ООН /  
В.Л. Толстых. – М: МЗ-Пресс, 2004. – 167 с. 
3 Кожевников Ф.И. Международный Суд ООН. Организация, цели, практика / 
Ф.И Кожевников, Г.В. Шармазанашвили. – М.: Междунар. отнош., 1971. – С. 27-
28. 
4 Гончарова Н.Н. Международный Суд ООН: Пути повышения его 
эффективности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.Н. Гончарова. – Казань, 
2007. – С. 12. 
5 Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия и их роль в 
укреплении международного правопорядка: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 
А.С. Смбатян. – М, 2013. – С. 21. 
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Як зазначає С.В. Гузей, Суд ООН має функціональний 
Континуїтет відносно ППМП, що проявляється в його внутрішній 
структурі і порядку роботи. При винесенні рішень і консуль-
тативних висновків Суд ООН часто звертається до практики 
Постійної палати міжнародного правосуддя1. Дж. М. Уайт пише, 
що Суд є наступником Постійної палати міжнародного право-
суддя2. 

У практичній діяльності Міжнародного Суду чітко 
простежуються два періоди. Перший закінчився в 1966 р., коли 
рішенням від 18 липня 1966 р. у справі по Південно-Західній 
Африці Міжнародний Суд завдав шкоди своєму престижу, 
дискредитувавши себе в очах громадськості. Тоді Суд фактично 
переглянув своє рішення, прийняте за чотири роки до того у цій 
самій справі. У ньому він відкинув попередні заперечення ПАР і 
ухвалив розглянути справу по суті. Але тепер відмовив у позові 
Ефіопії та Ліберії на тій підставі, що держави-заявники не довели 
своє юридичне право або інтерес щодо предмета спору. Суддя 
В.М. Корецький3 в окремій думці у цій справі вказав, що рішення 
Суду ООН є не тільки обов'язковим для сторін у справі сторін 
(ст. 59 Статуту), а й остаточним (ст. 60 Статуту). Будучи 
остаточним, воно є таким і для самого Суду, якщо тільки це 
рішення не буде ним переглянуте на умовах і відповідно до 
порядку, запропонованому ст. 61 Статуту (прохання про перегляд 
                                                
1 Гузей С.В. Развитие международного права международным судом ООН: на 
примере территориальных споров: автореф. дис. …канд. юрид. наук / С.В. Гузей. 
– С. 11; Див. також: А.С. Смбатян. Значение прецедентов в международном 
публичном праве / А.С. Смбатян // Вестник Челябинского государственного 
университета. Серия Право. – 2009. – № 31 (169). Вып. 21. – С. 91. 
2 White J.M. Equity – a general principle of law recognised by civilised nations /  
J.M. White // Queensland University of Technology Law and Justice Journal. 2004. – 
Vol. – 4. – No 1. – Р. 103. 
3 Володимир Михайлович Корецький, перший заступник голови Комісії з прав 
людини ООН з 1947 по 1949 рр. У 1949-1951 рр. член Комісії міжнародного 
права. C 1949 р. очолював утворений в Києві Сектор держави і права АН УРСР, 
а після перетворення в 1969 р. Сектора в Інститут держави і права АН УРСР був 
директором Інституту до 1974 р. Входив до складу радянських делегацій на 
сесіях Генеральної Асамблеї ООН в 1946, 1947 і 1949 рр. від УРСР; брав участь в 
роботі ряду міжнародних конференцій і комісій ООН. Був членом Постійної 
палати третейського суду (з 1957 р.), в 1961-1970 рр. член (в 1967-1970 роках 
віце-президент) Міжнародного суду ООН. 15 лютого 1990 р. Рада Міністрів 
УРСР своєю Постановою № 36 присвоїла Інституту держави і права АН України 
ім’я В.М. Корецького. 
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рішення може бути заявлене лише на підставі нововиявлених 
обставин, які за своїм характером можуть вплинути на результат 
справи і які при винесенні рішення не були відомі ані Суду, ані 
стороні, яка просить про перегляд, за тією неодмінною умовою , 
що така необізнаність не була наслідком недбалості)1 і ст. 78 
Регламенту Суду ООН2. 

Другий період триває аж до теперішнього часу. С.В. Гузей у 
діяльності Міжнародного Суду ООН виділяє кілька етапів. Кожен 
із них, на його переконання, характеризується своїми 
особливостями, що дозволяють установити їх чіткі часові рамки: 

– перший етап – із 1946 до 1966 рр. окреслює період станов-
лення Міжнародного Суду ООН, завоювання ним авторитету як 
ефективного засобу вирішення міжнародних суперечок; 

– другий етап - із 1966 до 1984 рр. – характеризується пев-
ною втратою Міжнародним Судом свого авторитету за фактом 
превалювання політики над правом при винесенні судових 
рішень; 

– третій етап – із 1984 до 2001 рр. Протягом цього періоду 
відбувається відновлення авторитету Міжнародного Суду ООН 
як ефективного мирного засобу вирішення міжнародних супе-
речок, удосконалюється внутрішня організація його діяльності. 
Генеральна Асамблея, Рада Безпеки ООН та інші уповноважені 
суб'єкти продовжують направляти запити до Суду для винесення 
ним консультативних висновків3;  

– четвертий етап – із 2001 р. до теперішнього часу. Міжна-
родний Суд ООН став важливим інструментом вирішення між-
народних суперечок. Держави вдаються до судової процедури, 
ініціюючи розгляд справи як складом Суду в цілому, так і 
постійно діючими камерами з екологічних і морських спорів, а 
також камерами ad hoc4.  
                                                
1 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Х.: Вид. 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 183. 
2 Корецкий В.М. Избранные труды: В 2-х кн. – Кн. 2. / В.М. Корецкий. – К.: Наук. 
думка, 1989. – С. 373. 
3 Див.: Singh N. The role and record of the International Court of Justice: 1946 to 
1988 – in celebration of the 40th anniversary / N. Singh. – Dordrecht: Martinus 
Nijhoff Publichers, 1989. – P. 63. 
4 Kalshoven F. Essays on the development of the international legal order. In memory 
of Haro F. van Panhuys / ed. by F. Kalshoven, J.G. Lammers, P.J. Kuyper. 
Netherlands, 1980. P. 44-46. 
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На думку деяких учених (наприклад, Дж. Чарні), збільшення 
кількості міжнародних судових установ є ускладненням, що 
супроводжує швидку трансформацію системи міжнародних 
відносин, а іноді навіть позитивний знак, який указує на те, що 
міжнародне право жваво реагує на зміни в соціальному житті1.  
М. Коскенніемі і П. Лейно, згадуючи виступ голови Суду  
С. Швебеля, кажуть, що для мінімізації істотних суперечливих 
інтерпретацій міжнародного права, пов’язаних зі збільшенням 
числа міжнародних судових інстанцій, мало б сенс надати іншим 
міжнародним трибуналам права запитувати консультативні 
висновки Міжнародного Суду з питань міжнародного права, які 
мають важливе значення для єдності міжнародного права2.  

На переконання О.Р. Поєдинок, наявність ієрархічної 
системи органів, яка б займалася вирішенням юридичних питань, 
могло сприяти розвитку більш упорядкованої і узгодженої 
системи міжнародного права3. Так чи інакше, але, з огляду на 
повільність і децентралізованісь міжнародного правотворчого 
процесу, на міжнародні судові установи покладається завдання 
пристосування існуючого міжнародного права в сучасному 
міжнародному житті4. Як пише О.С. Ісполінов, стає все склад-
ніше не помічати, що сучасні міжнародні суди не тільки застосо-
вують і тлумачать право, а й створюють нові норми права5. 

Р.В. Алямкін говорить про те, що Міжнародний Суд є 
найавторитетнішим міжнародним судовим органом і його 
рішення впливають на формування сучасного міжнародного 

                                                
1 Charney J.I. Is International Law Threatened by Multiple Regimes / J.I. Charney. – 
Leiden/Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 1998. – Р. 7. 
2 Koskenniemi M. Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties / Martti 
Koskenniemi, Päivi Leino // Leiden Journal of International Law. – 2002. – No. 15. – 
P. 554.  
3 Поєдинок О.Р. Виміри фрагментації міжнародного права: функціональний, 
регіональний, інституційний: наук. доповідь / О.Р. Поєдинок. – К.: Київський 
нац. універ. ім. Т. Шевченка, 2013. – С. 23. 
4 Oellers-Frahm K. Multiplication of International Courts and Tribunals and 
Conflicting Jurisdiction – Problems and Possible Solutions / Karin Oellers-Frahm // 
Max Planck Yearbook of United Nations Law. – 2001. – Vol. 5. – P. 67–104. – Р. 72. 
5 Исполинов А.С.  Прецедент в международном праве (на примере 
Международного суда ООН, ЕСПЧ, ВТО и Суда ЕАЭС) / А.С. Исполинов // 
Законодательство. – 2017. – № 1. – С. 79.  
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права і забезпечення міжнародного правопорядку1. Слід під-
креслити, що завдяки юридичній обґрунтованості рішень і 
авторитету самого Суду, сформульовані ним положення чинять 
великий вплив. Державний секретар США Д. Раск висловив 
навіть таку точку зору: «... Виникає традиція сприймати думки 
Суду як право і діяти відповідно до них»2. У будь-якому випадку, 
головне завдання Міжнародного Суду полягає в тому, щоб, 
продовжуючи діяти в рамках міжнародного права, залишатися 
незалежним і підтримувати репутацію ефективного і 
справедливого засобу вирішення міжнародних суперечок3. Аналіз 
розвитку сучасного міжнародного права і міжнародних відносин 
показує, що Міжнародний Суд ООН перетворився на один із 
важливих центрів розвитку сучасного міжнародного права. 

 
2.2 Формування судової присутності 

 
Виконання функцій судового органу безпосередньо 

покладається на суддівський корпус. Саме від належного 
виконання суддями покладених на них обов’язків, від 
професіоналізму, моральних, етичних якостей, від гарантії їх 
діяльності залежить належне здійснення правосуддя4. Між-
народний Суд ООН складається з 15 осіб, що утворюють колегію 
незалежних суддів, обраних незалежно від їх громадянства з 
числа осіб високих моральних якостей, які відповідають вимогам, 
що пред’являються в їхніх країнах для призначення на вищі 
судові посади, або які є юристами з визнаним авторитетом в 

                                                
1 Алямкін Р.В. Роль Міжнародного Суду ООН у забезпеченні міжнародного 
правопорядку: практика врегулювання міжнародних територіальних спорів /  
Р.В. Алямкін // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради 
України. – 2010. – № 4. – С. 83.  
2 Международный Суд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.zakoninform.ru/index.php/rchives/400 
3 Bodie T.J. Politics and the emergence of an activist International Court of Justice / 
T.J. Bodie / Oxford: Praeger publishers, 1995. – P. 95. 
4 Сироїд Т.Л. Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у 
міжнародному кримінальному судочинстві: автореф. дис… канд. юрид. наук / 
Т.Л. Сироїд. – Х, 2011. – С. 17. 
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області міжнародного права, причому в його складі не може бути 
двох громадян однієї і тієї ж держави (ст. 2 і 3 Статуту)1. 

Умови, на яких держава-учасник Статуту, яка не є членом 
Організації Об’єднаних Націй, може брати участь в обранні 
суддів, визначаються (при відсутності особливого угоди) Гене-
ральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки. Відповідна 
резолюція була прийнята Генеральною Асамблеєю 8 жовтня 
1948 р. Відповідно до цієї резолюції, всі держави, не залежно від 
членства в ООН, знаходяться в однакових умовах при висуванні 
кандидатів у судді і при їх обранні. Так, на запит Швейцарії 
26 жовтня 1946 р. про участь у Статуті було поставлено 3 умови: 
прийняття Статуту, участь у витратах і дотримання ст. 94 Статуту 
ООН про виконання рішень Міжнародного Суду2. Із 1948 р., 
виконавши зазначені вимоги, Швейцарія, яка не була членом 
ООН, брала участь в обранні суддів. 

Члени Суду продовжують обіймати свою посаду аж до 
заміщення; вони зобов’язані закінчити розпочаті справи3. 
Питання, що виникають у процесі застосування Статуту, Суд 
ООН вирішує самостійно з урахуванням норм міжнародного 
права і прецедентів. Так, при слуханні індо-португальського 
спору про право проходу через територію Індії, уряд якої висунув 
шість попередніх заперечень проти компетенції Міжнародного 
Суду, 26 листопада 1957 р. Суд ООН відхилив перші чотири 
заперечення і приєднав до суті спору два інших. Коли на початку 
1960 р. справа перейшла в стадію розгляду по суті, два члена 
Суду – Зорічич і Рід, які брали участь у попередньому розгляді 
справи, вибули зі складу Суду. Постало питання, чи слід 
запрошувати цих суддів для розгляду справи в новій стадії. Для 
вирішення даного питання Суд ООН звернувся до практики 
Постійної палати міжнародного правосуддя, яка свідчить про те, 
що участь судді в справі закінчується з того моменту, коли він 
виносить рішення або по попереднім запереченням, або про 
запобіжні заходи, або по суті спору. Аналогічного порядку 
ППМП дотримувалася і у випадках приєднання попередніх 
                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 
2 Фердросс А.: Указ раб. – С. 524. 
3 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 
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заперечень до суті спору. Міжнародний Суд ООН дійшов 
висновку, що суддів, повноваження яких закінчилися, не слід 
запрошувати до розгляду справи в його новій стадії1.  

 
2.3 Юрисдикція Суду ООН, судочинство 

 
Для діяльності Міжнародного Суду ООН основне значення 

мають питання юрисдикції. Разом із тим багатоаспектність 
терміна «юрисдикція» в міжнародному праві так само, як і 
різноманітність термінології, що використовується в доктрині і 
Статуті Суду ООН для визначення його повноважень, пород-
жують складності і ускладнюють розуміння терміна «юрисдикція 
Міжнародного Суду» на практиці. Із метою усунення зазначеної 
проблеми А.В. Величковський пропонує використовувати 
поняття «юрисдикція» щодо повноважень Суду ООН по 
вирішенню міжнародних суперечок, а поняття «компетенція» – 
щодо його консультативної функції2. О.М. Шпакович розглядає 
компетенцію Суду ООН як щодо його консультативної функції, 
так і відносно кола суб'єктів, що беруть участь у процесі3.  

С.В. Гузей трактує терміни «юрисдикція» і «компетенція» із 
застосуванням лінгвістичного методу. Так, за його спосте-
реженням, французьке слово juridiction і англійське jurisdiction 
перекладаються, відповідно, як юрисдикція, підсудність і 
відправлення правосуддя. Слово «компетенція» (французьке – 
competence, англійське – competence) перекладається як компе-
тенція, ведення; функції, коло обов’язків і здатність, дані, знання, 
компетентність в основних значеннях. Таким чином, на думку 
вченого, використання терміна «юрисдикція» при дослідженні 
діяльності Міжнародного суду ООН представляється кращим4. Із 
положення п. 2 ст. 36 Глави II Статуту Суду ООН «Компетенція 
                                                
1 Див.: Кожевников Ф.И. Международный Суд ООН. Организация, цели, 
практика / Ф.И Кожевников, Г.В. Шармазанашвили. – М.: Междунар. отнош., 
1971. – С. 48. 
2 Величковский А.В. Юрисдикция международного Суда ООН / А.В. Ве-
личковский: автореф. дис… канд. юрид. наук. – Минск, 2003. – С. 3.    
3 Шпакович О.М. Роль судових органів у діяльності міжнародних організацій / 
О.М. Шпакович // Порівняльно-правові дослідження – 2011. – № 2. – С. 105. 
4 Гузей С.В. Основные проблемы процесса в международном суде ООН и 
развитие норм международного процессуального права / С.В. Гузей // Право и 
политика. – М.: Nota Bene, 2006. – № 6. – С. 88-89. 
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Суду», що говорить: «Держави – учасниці цієї Статуту можуть у 
будь-який час заявити, що вони визнають ... юрисдикцію Суду 
обов’язковою по всіх правових спорах, що стосуються:  
a) тлумачення договору; b) будь-якого питання міжнародного 
права; c) наявності факту, який якщо він буде встановлений, буде 
являти собою порушення міжнародного зобов’язання; d) ха-
рактеру і розмірів відшкодування за порушення міжнародного 
зобов'язання»1 випливає, що юрисдикція Суду охоплюється його 
компетенцією і означає перелік правових спорів, переданих йому 
для вирішення сторонами. Таким чином, нам необхідно 
розглянути питання про значення вказаної категорії стосовно 
Суду ООН2.  

Компетенція Міжнародного Суду ООН визначена в Главі II 
(ст.ст. 34-38), а також у Главі IV (ст.ст. 65-68) його Статуту. 
Зазначені норми досить повно визначають межі його компетенції. 
Які ж ці межі? Перш за все, п. 1 ст. 34 Статуту встановлює, що 
тільки держави можуть бути сторонами у справах, що роз-
глядаються Судом3. Дану норму необхідно розглядати в тісному 
зв'язку з положенням ст. 35 Статуту, згідно з яким Суд відкритий 
для держав, які є учасницями цієї Статуту, а також ст. 93 Статуту 
ООН, оскільки вона прямо вказує, що всі члени Організації є ipso 
facto учасниками Статуту Міжнародного Суду. Суд ООН може 
розглядати справу лише в тому випадку, якщо відповідні держави 
певним чином дали згоду на те, щоб стати стороною розгляду в 
Суді (принцип згоди сторін). Це основоположний принцип, який 
регулює розгляд міжнародних суперечок, оскільки держави є 
суверенними і мають свободу вибирати засоби вирішення спорів 
між ними. 

Відповідно до правила про факультативну компетенцію, 
держава може висловити свою згоду щодо юрисдикції Суду ООН 
наступними трьома різними способами: 

– спеціальною угодою: дві або більше держав-сторін спору 
можуть дійти згоди щодо його спільного подання на розгляд до 
Суду; 
                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 
2 Кожевников Ф.И. Указ. раб. – С. 33. 
3 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 
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– статтею в договорі: в одному або декількох договорах 
передбачаються спеціальні норми, відомі як юрисдикційні статті 
або клаузули, в яких держава-учасник заздалегідь зобов’язується 
визнати юрисдикцію Суду в разі виникнення спору з іншою 
державою-учасницею щодо тлумачення або застосування 
договору в майбутньому. До числа таких договорів належать 
мирні договори, угоди про мир і співробітництво, про спільну 
експлуатацію природних ресурсів, про розмежування морських 
просторів і деякі інші. Клаузулу про обов’язкову юрисдикцію 
Міжнародного Суду ООН містить також численна група 
багатосторонніх і універсальних міжнародних угод, учасниками 
яких виступає більшість держав. Таким чином, обов’язкова 
юрисдикція Міжнародного Суду ООН у договірному плані 
визнається державою або в цілому, або з застереженням, або по 
конкретним категоріям міжнародних суперечок; 

– односторонньою заявою: держави – учасники Статуту 
Суду ООН можуть зробити односторонню заяву про визнання 
юрисдикції Суду обов’язковою відносно будь-якої іншої 
держави, яка взяла на себе таке ж зобов’язання. Завдяки такій 
системі факультативних застережень сформувалася група держав, 
які на взаємній основі наділили Суд ООН юрисдикцією 
вирішувати між ними суперечки, які можуть виникнути в 
майбутньому. Заяви можуть бути обмежені за часом і містити 
застереження або виключати певні категорії спорів. Вони 
передаються на зберігання Генеральному секретарю ООН. Слід 
зазначити, що з п’яти постійних членів Ради Безпеки лише один 
(Сполучене Королівство) зробив таку заяву. Раніше це зробили 
Франція і Сполучені Штати, проте вони відкликали його, в той 
час як Китай і Росія завжди утримувалися від цього1. 

Крім зазначених, слід згадати визнання юрисдикції Суду 
ООН після звернення до нього (forum prorogatum). Такий спосіб 
відрізняється тим, що держава може в односторонньому порядку 
подати заяву про порушення розгляду в Суді і без згоди держави-
відповідача. На цій стадії Суд не має юрисдикції для розгляду 
заяви. Згідно п. 5 ст. 38 Регламенту Суду, він надсилає заяву 
потенційному відповідачеві. Міжнародний Суд не може вчиняти 
                                                
1 Див.: Міжнародне судочинство / Кол. авт.; за заг. ред. акад. НАН України 
Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. – С. 19-
20. 
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будь-яких інших дій, якщо тільки держава, проти якої подано 
таку заяву, не дає згоди на юрисдикцію Суду для цілей даної 
справи. Ця держава може визнати юрисдикцію Суду за 
допомогою прямої заяви або подальшої поведінки, з якої 
вбачається згода, наприклад, за допомогою подання будь-яких 
змагальних паперів чи явки в Суд. Принцип forum prorogatum як 
особлива підстава для юрисдикції Міжнародного суду ООН 
закріпився в практиці Суду з перших років його діяльності. Ще 
раніше цим принципом керувалася у своїй діяльності Постійна 
палата міжнародного правосуддя1. Із часу заснування Суду в 
1945 р. доктрина forum prorogatum використовувалася приблизно 
в 10 відсотках випадків. А потенційна держава-відповідач 
визнавала юрисдикцію Суду лише два рази: у справах «Деякі 
питання надання взаємної допомоги у кримінальних справах 
(Джібуті проти Франції 2008 р.)» і «Деякі кримінально-проце-
суальні дії у Франції (Республіка Конго проти Франції 2010 р.)». 

Як заявив Міжнародний Суд ООН в рішенні по справі 
Ноттебома, «Суд не стурбований визначенням значення слова 
«компетенція» взагалі. Він повинен визначити обсяг і значення 
відповідного титулу на компетенцію в цій справі»2.  

На відміну від договорів, в яких зазвичай чітко за-
кріплюються зобов’язання сторін і сфера юрисдикції Суду, яким 
сторони договору доручають розгляд їх спору, у випадку з 
визнанням за допомогою односторонніх декларацій одним із 
основних завдань Суду ООН є з’ясування дійсності й обсягу 
зобов’язань, які сторони мали намір взяти на себе відповідно до 
них3. До того ж у міжнародних договорах зазвичай детально 
прописуються умови припинення їх дії. 

                                                
1 Rosenne Sh. The law and practice of the International court / Sh. Rosenne. – 
Dordrecht etc.: Nijhoff, 1985. – 2nd rev. ed. – XXV. – Р. 344. Див. також: Waldock 
C.H.M. Forum Prorogatum or Acceptance of a Unilateral Summons to Appear before 
the International Court // International Law Quarterly. 1948. Vol. 2. P. 377; Yee S. 
Forum Prorogatum and the Advisory Proceedings of the International Court // 
American Journal of International Law. 2001. Vol. 95. No. 2. P. 381-385. 
2 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 
3Див.: Величковский А.В. Юрисдикция международного Суда ООН: автореф. 
дис… канд. юрид. наук / А.В. Величковский. – Минск, 2003. – С. 8., Див. також: 
Величковский А.В. Проблемные аспекты понятия «юрисдикция Международного 
суда ООН» / А.В. Величковский // Белорус. журн. междунар. права и междунар. 
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Міжнародні договори діють на умові rebus sic stantibus 
(незмінності обставин). При цьому проста зміна обставин не 
тягне за собою правових наслідків для учасників договору. Лише 
їх докорінна зміна і тільки за умови, що наявність таких обставин 
становила істотну підставу згоди учасників на обов’язковість для 
них договору або наслідки зміни обставин докорінно змінюють 
сферу дії зобов’язань, які все ще підлягають виконанню, дає 
право на анулювання міжнародного договору1. Це абсолютно не 
відповідає правовим наслідкам у випадку з одностороннім декла-
руванням визнання юрисдикції міжнародної судової інстанції, як 
це випливає з рішення у справі по Південно-Західній Африці 
(Ефіопія і Ліберія проти ПАР). Дана справа виникла 4 листопада 
1960 р. коли дві африканські держави – Ефіопія і Ліберія, діючи 
кожна самостійно, звернулися до Міжнародного Суду ООН із 
позовами проти дій Південно-Африканської Республіки щодо 
території Південно-Західної Африки. До цього випадку Міжна-
родному Суду вже тричі доводилося давати консультативні 
висновки з питання про Південно-Західну Африку у відповідь на 
запити Генеральної Асамблеї (один раз у 1950 р. і двічі – в 
1955 р.). На цей раз, однак, Суд ООН повинен був винести 
рішення по суті. У позовах Ефіопії та Ліберії вказувалося, що 
уряд ПАР не дотримується міжнародних зобов’язань щодо своєї 
підмандатної території Південно-Західної Африки, юридично і 
фактично анексував її, що грубо порушує Статут ООН і Загальну 
декларацію прав людини. У зв’язку з цим позивачі просили Суд 
підтвердити, що Південно-Західна Африка продовжує бути 
підмандатної територією, що знаходиться під управлінням ПАР, і 
що ПАР через це зобов’язана виконати всі міжнародні зо-
бов’язання, що випливають із мандата. Порушуючи цю справу в 
Міжнародному Суді ООН, Ефіопія і Ліберія діяли від імені всіх 
незалежних африканських держав, оскільки їх намір звернутися з 
цією справою до Суду знайшов підтримку на Другій конференції 
незалежних держав Африки, що проходила в Аддіс-Абебі 14-24 
червня 1960 р. Істотне значення для розуміння правомірності 
звернення Ефіопії та Ліберії з позовами до Міжнародного Суду 
                                                                                                                                                   
отношений. – 2000. – № 4 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.evolutio.info/content/view/378/51/ 
1 Див.: Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право: Підручник /  
Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко. – К.: Знання, 2012. – С. 140. 



 73 

проти ПАР має прийнята на XIV сесії Генеральної Асамблеї ООН 
резолюція № 1361 «Правові засоби забезпечення виконання зо-
бов’язань, прийнятих на себе Південно-Африканським Союзом 
щодо території Південно-Західна Африка»1, в якій підтверд-
жувалося право будь-якої держави-члена ООН звернутися до 
Суду в разі виникнення будь-якого спору, який стосується 
тлумачення або застосування мандата на Південно-Західну 
Африку. 

Суд ООН спеціальною постановою від 20 травня 1961 р. 
об'єднав обидва ці позови в одну справу і призначив до слухання. 
ПАР представила свої попередні заперечення проти компетенції 
Суду розглядати цю справу, в преамбулі до яких стверджувалося, 
що уряди Ефіопії та Ліберії не мають locus standi в цій справі, у 
зв’язку з чим у Суду немає юрисдикції слухати його. 21 грудня 
1962 р. Суд ООН вісьмома голосами проти семи відкинув 
попередні заперечення уряду Південно-Африканської Республіки 
і виніс рішення розглянути справу по суті. Суд зазначив у своєму 
рішенні, що ПАР обґрунтовувала свої права на Південно-Західну 
Африку на мандаті Ліги Націй, але коли постало питання про її 
обов'язки, вона стверджувала, що з розпуском Ліги мандат 
утратив силу. У зв’язку з цим Суд ООН підтвердив свою точку 
зору, яку він висловив раніше в консультативному висновку від 
11 липня 1950 р. і згідно з якою не можна зберігати права, 
отримані за мандатом, і в той же час заперечувати зобов’язання, 
що випливають з нього. Абсолютно безпідставним в зв’язку з 
цим виглядає і тлумачення ПАР ст. 7 Угоди про мандат на 
Південно-Західну Африку. Адже в цій статті ясно записано, що 
«Мандатарій погоджується, що в разі виникнення будь-якого 
спору між мандатарієм та іншим членом Ліги Націй, що 
стосуються тлумачення або застосування умов мандата, такий 
спір, якщо він не може бути врегульований шляхом переговорів, 
повинен бути переданий Постійній палаті міжнародного 
правосуддя ... ». Як відомо, передачу такого роду суперечок до  
Суду і має на увазі ст. 37 Статуту Міжнародного Суду ООН2. 
                                                
1 Офіційний  сайт ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://daccess-
dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/144/30/IMG/NR014430.pdf?OpenElemen  
2 Цит. за: Корецкий В.М. Избранные труды: В 2-х кн. – Кн. 2. / В.М. Корецкий. – 
К.: Наук. думка, 1989. – С. 372. 
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Відхиляючи попереднє заперечення відповідача, Суд ООН тоді 
сказав, що «істинний сенс і мета ст. 7 вказують на те, що члени 
Ліги вважалися такими, що володіють правом або правовим 
інтересом в дотриманні мандатарію як щодо населення 
підмандатної території, так і по відношенню до Ліги Націй та її 
членів ... Захист істотних інтересів Ліги і її членів, звичайно, 
передбачається нею, але добробут і розвиток населення 
підмандатної території не менш важливі»1.  

Простіше з тими спорами, які передаються Суду ООН за 
спеціальною угодою сторін. У цих випадках питання про 
компетенцію не виділяється в окреме провадження, але 
розглядається на попередній стадії не менш ретельно. Наприклад, 
у грудні 1978 р. до Суд було передано справу про розмежування 
континентального шельфу Середземного моря між Лівією і 
Тунісом. Ні для однієї з цих країн юрисдикція Суду не була 
обов'язковою, і їх звернення ґрунтувалося на компромісній угоді 
від 10 червня 1977 р. Сторони просили Суд ООН встановити 
принципи і норми, які могли бути застосовні до делімітації 
континентального шельфу, а також визначити практичні шляхи 
застосування цих принципів і норм в конкретній ситуації. У той 
же час, відповідно до ст. 2 «компромісу», сторони повинні були 
самі провести зустріч для втілення на практиці зазначених 
принципів і норм із метою визначення лінії кордонів2. Туніс 
представив Суду свій варіант перекладу цієї угоди французькою 
мовою, Лівія – англійською. При порівнянні в перекладах 
виявилися розбіжності, які поставили під сумнів компетенцію 
Суду. У туніському варіанті Суд ООН повинен був «точно 
визначити» практичні шляхи застосування принципів і норм, а 
сторони згодом «надати їм силу». За лівійського ж варіанту, Суд 
ООН повинен був «роз’яснити» практичний метод застосування 
принципів і норм, а сторони при наступній зустрічі - 
«застосувати» ці принципи і норми для визначення лінії 
делімітації. Тут не можна не згадати слова Батлера, що правовий 

                                                
1 Цит. за: Корецкий В.М. Указ. раб. – С. 372-373. 
2 Див.: Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура. – М.: Наука, 
1992. – С. 82-83. 
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переклад – без сумніву найбскладніше і найсуперечливіше 
питання, що є самою сутністю порівняльного правознавства1. 

Після уважного розгляду позицій сторін Суд ООН дійшов 
висновку, що основним актом, який визначає обсяг його 
компетенції, є компроміс, в якому виражена їхня спільна воля. 
Коментуючи цей висновок, суддя ad hoc Хіменс де Аречага в 
окремій думці заявив, що основні розбіжності сторін виявилися в 
їх односторонніх актах і що Суд мав право, не беручи до уваги ці 
документи, спиратися на тлумачення однієї тільки угоди від 
10 червня 1977 р.2 Звертаючись до спеціальної угоди між Тунісом 
і Лівією, за якою було розпочато розгляд, Суд нагадав про те, що 
йому пропонувалося викласти принципи і норми міжнародного 
права, які могли бути застосовані до делімітації районів 
континентального шельфу, що належать кожній із двох держав, 
ураховуючи при винесенні рішення наступні три фактори: 
а) принципи справедливості; b) відповідні обставини, характерні 
для даного району і с) нові визнані тенденції, що проявилися на 
III Конференції Організації Об'єднаних Націй з морського права. 
У ст. 2 і 3 спеціальної угоди з усією ясністю говорилося про те, 
що сторони визнали обов’язковість для себе рішення Суду, яке 
буде мати обов’язкову силу відповідно до ст. 94 Статуту ООН, 
ст. 59 і 60 Статуту і п. 2 ст. 94 Регламенту Суду.  

Принцип рівності сторін, що беруть участь у розгляді, 
вимагає надання їм оптимальних можливостей для встановлення 
балансу зобов’язань, особливо необхідного в тих випадках, коли 
визнання юрисдикції Міжнародного Суду проводиться за допо-
могою односторонньої декларації і носить досить невизначений 
характер. Що стосується положень, що містяться в договорах, то 
до них принцип взаємності не застосовується, оскільки сам по 
собі договір, як правило, ґрунтується на взаємності: учасники 
договору приймають на себе одні й ті самі зобов'язання в одному 
і тому самому обсязі. Виняток становить лише застосування 
цього принципу у ставленні застережень держав до положень 
договорів, які передбачають юрисдикцію Суду. Однак такі 
                                                
1 Butler W.E. Legal Translation, International Adjudication, and Comparative Law // 
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наук. 
праць / За ред. О.В. Кресіна, І.М. Ситара. – Львів: Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 2012. – С. 88.  
2 Див.: Шинкарецкая Г.Г. Указ. раб. – С. 84. 
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застереження заявляються досить нечасто, оскільки обсяг 
юрисдикції Суду за договором і так носить украй обмежений 
характер. Принцип взаємності становить невід’ємний елемент 
системи факультативної клаузули. У загальному вигляді він 
закріплений у вищезгаданій нормі п. 2 ст. 36 Статуту Міжна-
родного Суду, в якій говориться: «Держави – учасниці цього 
Статуту можуть у будь-який час заявити, що вони визнають без 
особливої про те угоди, ipso facto, щодо будь-якої іншої держави, 
яка прийняла таке саме зобов'язання, юрисдикцію Суду 
обов’язковою по всіх правових спорах ...»1  

Як зауважує К.О. Савчук, практика свідчить, що одно-
сторонні декларації використовувалися як підстава для юрис-
дикції Суду ООН приблизно в третині розглянутих ним справ. За 
спостереженням ученого, абсолютна більшість держав, які ви-
знають обов’язковою юрисдикцію Міжнародного Суду, зробили 
такі заяви з тими чи іншими застереженнями2.  

Крім функцій здійснення правосуддя, Суд ООН має право 
давати консультативні висновки з юридичних питань на запит 
будь-якої установи, уповноваженої на це Статутом ООН або 
згідно з останнім. Але по територіальним і прикордонним 
суперечкам Міжнародний Суд ООН консультативні висновки не 
давав.  

Бували випадки запиту Генеральної Асамблеєю і Радою 
Безпеки консультативного висновку Міжнародного Суду ООН 
щодо територіальних проблем узагалі: в 1949 р. Генеральна 
Асамблея ООН у своїй резолюції запросила консультативний 
висновок Міжнародного Суду ООН Південно-Західної Африки. 
Приводом для цього послужила відмова Південно-Афри-
канського Союзу (далі – ПАС) включити Південно-Західну Аф-
рику (далі – ПЗА) в систему опіки і його спроби анексувати цю 
територію. Запит Генеральної Асамблеї ООН стосувався статусу 
території Південно-Західної Африки і зобов’язань Південно-
Африканського Союзу, що випливають із цього статусу.  

У консультативному висновку від 11 липня 1950 р. 
Міжнародний Суд ООН зазначив, що Південно-Західна Африка 
                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 
2 Див.: Міжнародне судочинство / Кол. авт.; за заг. ред. акад. НАН України 
Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. – С. 20. 
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продовжує залишатися підмандатною територією Південно-
Африканського Союзу і що останній має в зв’язку з цим від-
повідні зобов’язання. Функції контролю повинні здійснюватися 
ООН, якій мандатарій представляє річні доповіді та петиції. Суд 
також зазначив, що постанови гл. XII Статуту ООН застосовні до 
території Південно-Західної Африки і остання може бути 
прийнята під опіку ООН, але ці постанови не накладають на 
Південно-Африканський Союз зобов’язання перевести Південно-
Західну Африку під режим опіки.  

29 липня 1970 р. Рада Безпеки ООН запросила консуль-
тативний висновок Міжнародного Суду про те, які юридичні 
наслідки для держав випливають із факту присутності ПАР у 
Намібії. Суд ООН 21 червня 1971 р. зазначив, що триваюча 
присутність ПАР у Намібії є незаконною, і держави-члени ООН 
зобов’язані визнати незаконність присутності ПАР у Намібії і 
неправомірність її актів від імені або щодо Намібії. 

У 1974 р. Генеральна Асамблея ООН у резолюції № 3292 
(XXIX) попросила Міжнародний Суд дати консультативний 
висновок щодо Західної Сахари. Це питання довгий час 
викликало розбіжності між Іспанією, Марокко і Мавританією. 
Іспанія претендувала на суверенітет над Західною Сахарою, 
посилаючись на її освоєння в період колонізації. Королівство 
Марокко стверджувало, що Західна Сахара завжди була частиною 
його території. Мавританія також вважала, що Західна Сахара є 
частиною її національної території. Марокко і Мавританія 
обґрунтовували свої претензії існуванням юридичних зв'язків із 
Західною Сахарою в минулому. Генеральна Асамблея поставила 
Суду два питання: 1) чи була Західна Сахара в період колонізації 
Іспанією нічийною територією (terra nullius); 2) які були 
юридичні зв'язки між цією територією і Марокканським 
королівством, а також Мавританією. 

У висновку від 16 жовтня 1975 р. Міжнародний Суд ООН 
указав, що в період колонізації Західна Сахара не була нічийною 
територією, оскільки була заселена народами, в достатній мірі 
соціально і політично організованими. В іспанському коро-
лівському декреті 1884 р. проголошувалося, що король Іспанії 
бере цю територію під свій захист на підставі угоди з вождями 
місцевих племен. По другому питанню Суд установив, що під час 
колонізації Західної Сахари між цією територією і марок-
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канським королівством, а також Мавританією існували певні 
юридичні зв’язки, що мали характер васальної залежності. 

Суд ООН із певними обмеженнями може здійснювати 
непрямий контроль за законністю рішень міжнародних орга-
нізацій, виступати в ролі апеляційної інстанції (як, наприклад, у 
справі, що стосується опротестування юрисдикції Ради ІКАО, 
розглянутій 18 серпня 1972 р.), а також робити висновки про 
перегляд рішень міжнародних адміністративних трибуналів 
(наприклад, Консультативний висновок від 12 липня 1973 р. за 
заявою про перегляд рішення № 158 Адміністративного три-
буналу Організації Об’єднаних Націй). Хоча випадки реалізації 
Судом зазначених повноважень є, він не схильний брати на себе 
функції апеляційної інстанції. Так, у вердикті суду ООН у справі 
про арбітражне рішення від 31 липня 1989 р. (Гвінея-Бісау проти 
Сенегалу) від 12 листопада 1991 р., в якому твердження позивача 
про недійсність зазначеного документа і його необов’язковість 
для сторін було відхилено, Суд зазначив, що в своїх доводах 
Гвінея-Бісау «фактично критикує тлумачення положень 
арбітражної угоди, що визначають юрисдикцію суду, і пропонує 
іншу їх інтерпретацію. На його думку, це буде фактично 
апеляційним переглядом, а Суд у цій справі вчинити таким чином 
не може»1. 

 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
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Глава 3. ПРАВОВА ПРИРОДА РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО 
СУДУ ООН 

 
3.1 Рішення міжнародних судових установ як джерела  

міжнародного права 
 

Історичний досвід показує, що звернення до мирних засобів 
вирішення міжнародного спору є єдино можливим і логічним 
способом урегулювання суперечок. Мирне врегулювання – це 
основний компонент забезпечення безпеки, формування системи 
міжнародних відносин, заснованих на виключенні сили, взаємо-
розумінні, співпраці та довірі між суб’єктами міжнародного 
права. Урегулювання суперечок мирними засобами між 
державами є гарантією забезпечення миру і міжнародної безпеки, 
що досягаються за допомогою міжнародних судів1. Із діяльністю 
міжнародних судових установ і, зокрема, Міжнародного Суду 
ООН, підвищенням їх авторитету і впливу на розвиток між-
народного права пов’язана актуалізація питання про юридичну 
значущість їх рішень, визнання або невизнання за останніми 
якостей і властивостей джерела міжнародного права. Зміни, що 
відбулися в Міжнародному Суді ООН, є наслідком розвитку 
міжнародних відносин, успіхів Суду у вирішенні спорів між 
державами, у тлумаченні норм міжнародного права, розвитку 
самого міжнародного права2. 

Питання джерел міжнародного права є виключно актуаль-
ним для визначення юридичної природи рішень міжнародних 
судів. Деякі вчені заперечують проти терміна «джерело права» 
через його невизначеність і двозначність3. Аналізуючи пробле-
матику, пов’язану з багатозначністю поняття «джерело права», 
О.М. Москаленко поділяє його на певні види. На його думку, 
                                                
1 Rosca V. International cаse-law on the use of force or threat of it in Internationalt law 
/ V. Rosc // Revista Moldovenească de Drept Interna ional i Rela ii 
Interna ionale. – 2016. – Nr. 3 (Vol. 11). – P. 325-326. 
2 Див.: McWhinney E. Judge Shigeru Oda and the progressive development of 
international law. Opinions (declarations, separate opinions, dissents) on the 
International Court of Justice, 1976-1992 / McWhinney Е. – Netherlands: Martinus 
Nijhoff publishers, 1993. – P. 44-46. 
3 Див.: Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права. 
Императивные нормы jus cogens / Л.А. Алексидзе – Тбилиси.: Изд. Тбилис. ун-
та, 1982. – С. 228. 
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джерела права – це: а) у матеріальному сенсі – суспільні відно-
сини, що обумовлюють зміст норм права, форми власності і т.п.; 
б) в ідеологічному сенсі – різні правові вчення, доктрини, право-
свідомість та ін.; в) як джерела пізнання – все, що містить у собі 
дані, що дозволяють пізнати характер і зміст права різних держав 
у різні періоди їх історії; г) історичні пам’ятники, які колись мали 
значення діючого права1. І.С. Мєтлова виходить із розуміння 
джерела права як офіційного способу закріплення і зовнішнього 
вираження (існування) норм права, надання їм загальнообов’яз-
кового характеру2. 

Позиції інших дослідників щодо джерел міжнародного 
права також досить неоднозначні. Так, Л.А. Алексідзе вважає, що 
справа не в двозначності самого терміна «джерело права», а в 
змісті того значення, яке в нього вкладається3. А. Фердрос такими 
називає обставини, за допомогою яких установлюються норми 
міжнародного права4. Т.Л. Сироїд під джерелами міжнародного 
права розуміє результати процесу нормотворчості5. Г.В. Ігна-
тенко веде мову про встановлені державами в процесі 
правотворчості форми втілення узгоджених рішень, форми існу-
вання міжнародно-правових норм і доводить, що до таких джерел 
застосовні основні характеристики джерел загальної теорії 
права6. Із урахуванням останньої точки зору зауважимо, що в 
загальній теорії права під джерелами права прийнято розуміти:  
1) систему правостворюючих чинників – економічних, соціально-
політичних, соціально-психологічних, духовних (загальна і полі-
                                                
1 Москаленко О.М. Джерела права Європейського Союзу (міжнародно-правовий 
аналіз): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2006. – С. 6. 
2 Метлова И.С. Решения Европейского суда по правам человека в системе 
источников Российского права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.С. Мет-
лова. – М, 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mosu-
mvd.com/inc_files/346/metlova.doc?PHPSESSID=4ba6d2cc8afe1ccb88519d4dfc6e1
244. 
3 Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права. 
Императивные нормы jus cogens / Л.А. Алексидзе – Тбилиси.: Изд. Тбилис. ун-
та, 1982. – С. 228-229. 
4 Фердросс А. Международное право / А. Фердросс. – М.: Изд. иностр. лит., 1959. 
– С. 153. 
5 Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / Т.Л. Сироїд. –  Х.: ТОВ 
“Прометей-Прес”, 2005. – С. 16. 
6 Международное право: Учебник для вузов / Отв. редакторы: Игнатенко Г.В., 
Тиунов О.И. – М.: НОРМА, 2000. – С. 103. 
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тико-правова культура) і т.п .; і 2) зовнішню форму існування 
юридичних норм (нормативний акт, нормативний договір, 
судовий прецедент, правовий звичай)1.  

Н.М. Пархоменко розділяє джерела права на загаль-
носоціальні (матеріальні, ідеологічні, освітні, і т.д.) і формально-
правові. Перші включають в себе всі явища, які визначають 
зовнішній вигляд формальних юридичних джерел права. 
Формально-правові (джерела права у формально-юридичному 
сенсі) – особлива форма вираження відповідного змісту їх 
стандартів, внутрішньої організації правової матерії, форми її 
зовнішнього вираження. Формально-правові джерела права 
включають нормативно-правові акти, правові звичаї, юридичні 
прецеденти, нормативно-правові договори, принципи права, 
правову доктрину2. Крім того, якщо розглядати систему джерел 
права як сукупність їх окремих видів, на думку вченого, їх можна 
охарактеризувати як сукупність підлеглих понять (ієрархія 
джерел, ієрархія нормативно-правових актів)3. Розподіл джерел 
міжнародного права на формальні і матеріальні є характерним 
для багатьох представників англосаксонського (Я. Броунлі,  
Дж. Старк, Дж. Фіцморіс та ін.) і радянського права (Є. Коровін, 
С.Б. Крилов, Ф.І. Кожевников. І.І. Лукашук і ін.)4. В.І. Лісовський 
під джерелами міжнародного права розуміє особливі зовнішні 
форми, в яких установлюються обов’язки суб’єктів міжнародного 
спілкування та їхні права. Зокрема, прецеденти як міжнародних 
судів і арбітражів, так і національних судів, якщо рішення ос-
танніх належать до питання міжнародного спілкування, визнані в 
останньому і відповідають загальновизнаним нормам міжна-
родного права5. У будь-якому випадку, щоб уникнути плутанини, 
перед тим як почати аналіз будь-якого питання, пов’язаного з 
джерелами міжнародного права, треба точно визначити, в якому 
сенсі буде застосовуватися цей термін. Для розуміння ж суті 
                                                
1 Див.: Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Изд. 3-е, стереотип / 
Л.Д. Тимченко. – Харьков: Консум; Нац. ун-т внутр. дел, 2004. – С. 49. 
2 Пархоменко Н.М. Джерела права: теоретико-методологічні засади: автореф. 
дис. …д-ра. юрид. наук / Н.М. Пархоменко. – К, 2009. – С. 19. 
3 Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології / Н.М. 
Пархоменко: Монографія. – К, 2008. – С. 37. 
4 Див.: Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи 
теорії: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 110. 
5 Лисовский В.И. Международное право. – М.: Высш. шк., 1970. – С. 8. 
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обговорюваних проблем слід усвідомити, по-перше, що ство-
рення норм міжнародного права – це процес, по-друге, що в 
результаті останнього з’являються правові норми, що існують і 
діють в у певній об’єктивованій формі1. Однак нам важлива не 
дефініція категорії «джерело міжнародного права», а перелік пра-
востворюючих факторів, який ним охоплюється, щоб відповісти 
на питання, чи є в ньому місце для рішень міжнародних судів.  
І зупинитися пропонуємо на позиції В.Г. Буткевича, оскільки 
точка зору судді міжнародного суду (ЄСПЛ) цікава для розкриття 
даного питання. На його думку, більшість теоретиків і практиків 
міжнародного права (незалежно від школи або напряму 
теоретично-філософського узагальнення міжнародно-правових 
явищ) під формальними джерелами міжнародного права мають 
на увазі фактичний, наявний на даний час матеріал, на підставі 
якого фахівець-міжнародник визначає юридично обов’язкові 
правила, які можна застосувати для даної ситуації. Такий ма-
теріал поділяють на п’ять основних категорій або форм:  
а) міжнародні угоди; б) міжнародні звичаї; в) рішення 
міжнародних судових і арбітражних інстанцій; г) доктрини 
міжнародного права; д) рішення міжнародних органів та 
організацій. В.Г. Буткевич стверджує, що така класифікація є 
своєрідним компромісом, якого дійшли вчені після гострих 
дискусій із приводу визначення джерел міжнародного права2. 

Аналіз ставлення доктрини міжнародного права до значення 
арбітражних і судових рішень як джерел міжнародного права 
показує відсутність однозначного підходу до даного питання. 
О.В. Кирилюк пише, що судові рішення мають відмінний від 
основних джерел права вплив на міжнародний правопорядок: 
вони використовуються як аргументи і формують загальний 
міжнародно-правовий дискурс3.  

                                                
1 Див.: Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве / 
Г.М. Даниленко. – М.: Наука, 1988. – С. 8-9. 
2 Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: 
Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 111. 
3 Кирилюк О.В. Міжнародно-правове забезпечення розвитку глобального 
інформаційного суспільства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.В. Кирилюк. 
– К, 2017. –  С. 9. 
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І.М. Забара пише, що в основі міжнародного правопорядку 
лежать норми міжнародних договорів, звичаїв, рішень між-
народних організацій1.  

П.М. Бірюков наголошує, що судові рішення не є 
джерелами міжнародного права з таких підстав: а) міжнародні 
суди своїми статутними документами не наділені правом 
створювати міжнародно-правові норми; б) судові рішення в 
міжнародному праві не мають характеру прецеденту і є виключно 
актами застосування міжнародних норм у конкретній справі. 
Рішення міжнародного суду є обов’язковим у цьому випадку, але 
не може бути підставою для винесення аналогічного рішення в 
наступній справі схожого змісту, хоча, безумовно, береться до 
уваги і сторонами спору і судом; в) суд, який виносить рішення в 
конкретній справі, виступає в міжнародних відносинах як 
одиничний суб’єкт, воля суду ні з чиєю волею не узгоджується, і 
держави не надають рішенням юридичної сили міжнародно-
правової норми2. Д.Г. Самхарадзе також підкреслює, що норми 
міжнародного права створюються в результаті узгодження воль 
його суб’єктів. Що ж стосується Міжнародного Суду ООН, він, 
по-перше, не є суб’єктом міжнародного права; по-друге, 
виносячи своє рішення по конкретній справі, Суд ООН виступає 
в міжнародних відносинах як одиничний суб’єкт, виходячи з чого 
його воля ні з чиєю волею не узгоджується. У таких умовах у 
рішенні Суду ООН відсутні необхідні елементи для створення 
норм міжнародного права3. 

М.О. Ушаков вважає джерелом міжнародного права рі-
шення міжнародних арбітражів або судів, які є юридично 
обов’язковими для сторін у справі, що розглядається4. Але, на 
його думку, індивідуальні норми, що визначають поведінку в 
одному або декількох одиничних випадках, загального міжна-
                                                
1 Див.: Забара І.М. Міжународний правопорядок: до питання визначення 
правового явища (теоретичні аспекти) / І.М. Забара // Альманах 
международного права. – 2017. – № 15. – С. 9. 
2 Бирюков П.Н. Учебное пособие / П. Н. Бирюков. – М.: Юристъ. 1998. – С. 22, 
Див. також: Бирюков П.Н. Международное право: Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2002. – С. 40. 
3 Самхарадзе Д.Г. Источники современного международного права / Д. Г. Сам-
харадзе // Междунар. публ. и частн. право. – 2006. – № 5 (32). – С. 14. 
4 Ушаков Н.А. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков. – М.: Юристъ, 
2003. – С. 27. 
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родного права не створюють1. Т.М. Зацепіна зазначені рішення 
відносить до джерел міжнародного права щодо індивідуальних 
норм2. М. Беджауі вказує, що рішення буде обов’язковим тільки 
для сторін спору і позбавлене загального значення. Суд лише 
відповість на поставлене перед ним питання всім своїм 
юридичним і моральним авторитетом, але його відповідь не тягне 
за собою обов’язкових юридичних наслідків3. 

На переконання В.А. Ліпкана і В.Ф. Антипенка, рішення 
Суду ООН є обов’язковими лише для сторін, які беруть участь у 
справі і тільки по даній справі4. М.В. Буроменський, стверд-
жуючи, що судове рішення повинно мати силу тільки в тій 
справі, в якій воно було прийняте, звертається до Статуту 
Міжнародного Суду ООН. Він вважає, що суди застосовують 
право, а не створюють його. Саме таке значення має ст. 59 
Статуту Міжнародного Суду ООН5, ст. 84 Конвенції про мирне 
розв’язання міжнародних зіткнень від 18 жовтня 1907 р.6 Крім 
того, рішення судів якщо і можуть бути використані як 
посилання на джерела, то лише як допоміжні. Це ст. 38 Статуту 
Суду ООН і передбачає: Суд застосовує судові рішення як 
допоміжний засіб для визначення правових норм7. А. Робертс 

                                                
1 Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права / Н.А. Ушаков. – М.: 
Наука, 1998. – С. 50. 
2 Зацепина Т.Н. Судебные решения как источник международного права: 
правомерна ли постановка вопроса о решениях Экономического Суда СНГ как 
источника права Содружества / Т.Н. Зацепина // Материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 15-летию Экономического 
Суда СНГ, 21 июня 2007 г. – Минск: Ковчег,  2008. – С. 151. 
3 Беджауи М.М. Право международных организаций на обращение в 
Международный Суд ООН: итоги и перспективы / Беджауи М.М. // Государство 
и право. – 1995. – № 6. – С.10; Див. також: Чернова Н.Н. Перспективы 
повышения роли Международного Суда ООН: предоставление права доступу в 
Суд международным правительственным и некоторым неправительственным 
организациям / Н.Н. Чернова // Междунар. публ. и частн. право. – 2006. – № 3 
(30). – С. 25. 
4 Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. Міжнародне право: підручник / заг. 
ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – С. 214. 
5 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Х.: Вид. 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 183. 
6 Междунароное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова,  
Г.М. Мелков – 4-е изд., перераб. и доп. – М. – 2003. – С. 642. 
7 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Х.: Вид. 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. –  С. 182. 
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звертає увагу, що судові рішення і думки суддів і вчених надають 
важливі докази змісту міжнародних норм, не будучи джерелами 
як такими1. Звідси випливає, що практика міжнародних судових 
органів має певний вплив на розвиток міжнародного права2. Так, 
консультативний висновок Міжнародного Суду ООН про від-
шкодування збитків, що отримані на службі ООН, дав зрозуміти, 
що міжнародна організація може бути суб’єктом майнових 
претензій. Рішення судів, відображаючи тенденції в розвитку 
міжнародного права, можуть бути також етапами міжнародної 
правотворчості3. У ст. 38(1) Статуту Міжнародного суду ООН не 
багато сказано про дійсний процес створення міжнародного 
права, і тому вона не вважається вичерпним переліком джерел 
міжнародного права4.  

Для рішень навіть найавторитетніших судових установ 
інколи необхідне наступне закріплення на більш високому рівні. 
Так, Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 95 (І) від 17 грудня 
1946 р. підтвердила принципи міжнародного права, визнані 
Статутом Нюрнберзького трибуналу і виражені в його вироку5. 
Зазначені принципи мали великий вплив також на розвиток 
міжнародно-правових норм, що стосуються видачі військових 
злочинців і проблеми нерозповсюдження термінів давності на 
військові злочини6. І.П. Блищенко і Ж. Доріа роблять висновок 
про реальний вплив судових рішень на розвиток міжнародного 
права в аспекті його принципів і становлення норм у конкретній 
сфері і наводять існуючу точку зору, згідно з якою судові 
рішення слід розглядати як непрямі джерела міжнародного 
                                                
1 Roberts A. Comparative International Law? The Role of National Courts in Creating 
and Enforcing International Law / А. Roberts // International and Comparative Law 
Quarterly. – 2011. – Vol. 60 – № 1. – Р. 63. 
2 Анакіна Т.М. Значення рішень міжнародних судів для розвитку міжнародного 
права /Т.М. Анакіна // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. 
В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2007. – № 89. – С. 200. 
3 Міжнародне право: Навч. посіб. / За ред. М.В. Буроменського – К.: Юрінком 
Інтер, 2006. – С. 49. 
4 Якубовская Н.А. Негосударственные акторы как участники международного 
правотворческого процесса / Н.А. Якубовская // Альманах международного 
права. – 2010. – № 2. – С. 91. 
5 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Х.: Вид. 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 812-813. 
6 Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в публичном и частном праве. – 2-е изд., 
доп. – М.: Изд-во МНИМП, 1999. – С. 13-15. 
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права1. Позиція І.І. Карпеця і Р.А. Каламкаряна полягає в тому, 
що роль непрямого джерела міжнародного права відіграють 
рішення і вироки внутрішньодержавних судів (наприклад, процес 
у справі найманців в Луанді, 1976 р., де був констатований 
злочинний характер найманства, а дії найманців були квалі-
фіковані як міжнародні кримінальні злочини)2.  

Рішення міжнародних судових органів, зокрема, Між-
народного Суду ООН і міжнародних арбітражних судів, як 
переконує Ж. Тускоз, сприяють формуванню міжнародного 
права. Формулюючи звичаї і загальні принципи, займаючись 
тлумаченням договорів, розглядаючи суперечки, винесені на їх 
розгляд, міжнародні суди долучаються до формування між-
народного права. Але суди насамперед здійснюють констатацію 
права, уточнюють зміст звичаїв, їх рішення часто викорис-
товуються в процесі підготовки конвенцій, що стосуються 
кодифікації3.  

Ю.М. Колосов розглядає судові рішення в контексті ст. 38 
Статуту Міжнародного Суду ООН4. Таку ж позицію займає і  
Ю.І. Мигачев5. Із ними згодні і В.Є. Теліпко з А.С. Овчаренком, 
які говорять про те, що при встановленні та застосуванні норм 
міжнародного права рішення і консультативні висновки 
Міжнародного Суду застосовуються лише як додаткові засоби6. 
Існує також думка, що прийняті Міжнародним Судом на підставі 
ст. 38 Статуту рішення є субсидіарним джерелом диспозитивних 
норм7. Аналізуючи зазначену норму, М.О. Баймуратов відносить 
судові рішення (рішення Міжнародного Суду ООН, вироки 
Нюрнберзького і Токійського трибуналів, а також рішення 

                                                
1 Там само. – С. 16. 
2 Международное уголовное право: Учеб. пособ. // И.П. Блищенко, Р.А. Ка-
ламкарян, И.И. Карпец и др. – М.: Наука, 1995. – С. 24. 
3 Тускоз Ж. Міжнародне право: Підручник / Ж. Тускоз. – К.: АртЕк, 1998. –  
С. 208. 
4 Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. – Международное право: Учебник. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 2005. – С. 58. 
5 Каламкарян Р.А. Международное право: учебник / Р.А. Каламкарян, 
Ю.И. Мигачев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ЭКСМО, 2005. – С. 135. 
6 Теліпко В.Е. Овчаренко А.С. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / За заг. 
ред. Теліпко В.Е. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 271. 
7 Keith K. The Extent of the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice 
/ K. Keith // Leyden: A.W. Sijthoff, 1971. – Р. 28-29. 
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національних судів у спорах між державами, їх органами та ін.) 
до допоміжних джерел міжнародного права1.  

Навряд чи можна погодитися з такою трансформацією 
сенсу, вкладеного в зміст п. 1 «d» ст. 38 Статуту Міжнародного 
Суду, де судові рішення визначені як допоміжний засіб для 
визначення правових норм, а не як допоміжне джерело 
міжнародного права. Хоча на перший погляд таке бачення може 
випливати з наступного. У контексті гіпотези цієї статті («Суд, 
який зобов’язаний вирішувати передані йому спори на підставі 
міжнародного права, застосовує ...»), наступні пункти диспозиції 
можна розуміти як перелік джерел, на підставі яких суд зобов’я-
заний вирішувати передані йому суперечки. Погоджуючись із 
таким тлумаченням як із загальною нормою ст. 38 Статуту 
Міжнародного Суду ООН, пропонуємо звернути увагу, що в 
зміст п. «d» сторони вклали два застереження проти розуміння 
судових рішень як джерела права. Так, вони повинні 
застосовуватися тільки як допоміжний засіб для визначення 
правових норм і тільки з застереженням, зробленим у ст. 59 
(рішення суду є обов’язковим лише для сторін у даній справі)2. 
Таким чином, щодо судових рішень у п. 1 «d» ст. 38 Статуту 
існує спеціальна норма, яка має пріоритет перед нормою 
загальною. Як бачимо, високі договірні сторони не тільки не 
включили, а (що досить важливо) однозначно виключили судові 
рішення з джерел міжнародного права, які може застосовувати 
Міжнародний Суд ООН. Проте А.М. Кучук, аналізуючи зазна-
чену норму, пише про прецедент3. 

Суд ООН не керується доктриною прецеденту в суворому 
сенсі цього терміну, хоча на практиці випадки звернення до своїх 
(як і ППМП, і інших міжнародних судових установ) рішень 
зустрічаються досить часто. У більш загальному плані акти 
міжнародних судових установ не є, суворо кажучи, формальним 
джерелом міжнародного права, але на ділі їх розглядають як 
авторитетний доказ стану права. Вони мають велике значення і 

                                                
1 Баймуратов М.А. Междунар. публ. право: Учебник. Изд. второе, перераб. и 
доп. – Х.: Одіссей, 2007.  – С. 88. 
2 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Х.: Вид. 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 183. 
3 Кучук А.М. Джерела права: міжнародний і теоретико-правовий аспекти /  
А.М. Кучук // Альманах международного права. – 2016. – № 14. – С. 24. 
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чинять реальний вплив на міжнародне право1. У зв’язку з цим 
міжнародні судові органи часто звертаються до своїх попередніх 
рішень2. 

В окремій думці Сетте-Камара, віце-голови Міжнародного 
Суду ООН, доданому до рішення у справі про континентальний 
шельф між Лівійською Арабською Джамахірією та Мальтою від 3 
червня 1985 р. говориться: «Доктрина про природне продовження 
в тому вигляді, як вона сформульована в 1969 р. в рішенні по 
справі про континентальний шельф Північного моря, зали-
шається основою концепції про континентальний шельф…»3. 
Оскільки це не просто наукова думка визнаного фахівця в галузі 
міжнародного права, а частина рішення Міжнародного Суду, ми 
його розглядаємо як достатньо авторитетну заяву про реальний 
вплив рішень Суду ООН на міжнародне право.  

Із урахуванням тієї обставини, що ООН є найбільш 
представницькою в світі організацією, а Статут Міжнародного 
Суду ООН вважається єдиним нормативним документом такого 
рівня, в якому визначено міжнародне значення судових рішень, 
зазначена позиція держав-членів ООН може поширюватися на 
акти всіх міжнародних судових установ. Крім того (або саме 
тому), при розгляді питання щодо джерел міжнародного права 
практичні і наукові працівники майже завжди звертаються до 
ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, яка дослівно повторює 
аналогічну норму Статуту Постійної палати міжнародного 
правосуддя, що підтверджує послідовність зазначеної позиції. 
В.І. Кузнєцов зауважує, що допоміжні засоби для визначення 
міжнародно-правових норм виявляють існування звичаєвих норм 
міжнародного права і що називати їх допоміжними джерелами не 
зовсім вдало в силу того, що вони ні за яких умов не можуть 
розглядатися як джерела міжнародного права. Швидше їх можна 

                                                
1 Энтин М.Л. Международные судебные учреждения: Роль международных 
арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров / 
Л.М. Энтин. – М.: Междунар. отнош., 1984. – С. 155. 
2 Звєрєв  Є.О. Тлумачення міжнародних договорів національними судами: 
європейський досвід та українська практика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 
Є.О. Звєрєв. – К., 2015. – С. 1. 
3 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/summary.php 
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віднести до свідчень існування звичаєво-правових норм1. Г.В. Іг-
натенко і С.О. Малінін заперечують поділ джерел міжнародного 
права на основні та допоміжні, тому що це не узгоджується з 
самим поняттям «джерело права»: «Або дана юридична форма  є 
втіленням норм права – і тоді ми маємо справу з джерелом 
міжнародного права, або ця форма не закріплює норми і, отже, не 
може вважатися джерелом права. У зв’язку з цим, за логікою ре-
чей, постановка питання про якісь «допоміжні» джерела 
виключається»2.  

Як пише Я.С. Пасічник, Міжнародний Суд ООН, застосо-
вуючи норми міжнародного права до конкретних обставин при 
розгляді спорів між державами, максимально розвиває, по-
глиблює й конкретизує їхній зміст. Ця робота завжди носить 
творчий характер і є допоміжним засобом для вдосконалення 
норм міжнародного права3. На переконання З.К. Аюпової і  
Д.О. Кусаінова, до міжнародно-правових норм відносяться: 1) ос-
новні принципи міжнародного права (вищі і імперативні норми, 
що містяться в Статуті ООН, в Заключному акті Наради з безпеки 
і співробітництва в Європі 1975 р., принципи права, в тому числі 
й основні (норми, що мають характер jus cogens); 2) міжнародні 
договори, двосторонні і багатосторонні; 3) нормативні акти, 
прийняті ООН і його органами; 4) рішення Міжнародного Суду 
ООН і його практика4.  

Л.П. Онуфрієва і К.А. Бекяшев відносять Міжнародний Суд 
ООН (як і будь-яку міжнародну судову установу взагалі) не до 
правотворчих, а до правозастосовчих органів, унаслідок чого 
його рішення не створюють нових норм міжнародного права. На 
їхню думку, акти Міжнародного Суду ООН не є і не можуть бути 
джерелами міжнародного права, вони обов’язкові для засто-
                                                
1 Международное право: Учебник / Отв. ред. В.И. Кузнецов. – М.: Юристъ, 2001. 
– С. 84-85. 
2 Цит по: Игнатенко Г.В., Малинин С.А. Новые тенденции в международном 
нормотворчестве // Сов. ежегодн. междунар. права. –  М.: Наука. –1986. – С. 37-
38. 
3 Пасічник Я. С.Вирішення морських спорів міжнародними судовими 
органами / Я. С. Пасічник // Часопис Київського університету права. – 2013. –  
№ 1. – С. 353. 
4 Аюпова З.К. Соотношение международного и внутригосударственного права в 
области прав человека / З.К. Аюпова, Д.О. Кусаинов // Евразийский 
юридический журнал. – 2011. – № 6 (37). – С. 48. 



 90 

сування тими державами, чий спір розглядався. Держави як 
основні суб’єкти міжнародного права ніколи в своїх діях не 
будуть керуватися судовими рішеннями1. Ф.І. Кожевников 
відносить рішення міжнародних судових і третейських органів до 
актів застосування, оскільки вони не створюють нових норм, а 
тільки застосовують чинне міжнародне право при вирішенні 
конкретних питань2. Д. Сирку під рішенням органу міжнародної 
юрисдикції розуміє винесений міжнародним судом заключний 
акт, який є результатом аналізу всіх обставин справи, фактичних і 
юридичних, після того, як були вичерпані всі етапи міжнародної 
процедури3, тобто не більше ніж підсумковий висновок щодо 
правового стану учасників спору на момент постановлення 
рішення. 

Із цього приводу Г.В. Ігнатенко каже, що не випадково в 
самому тексті ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН судові 
рішення іменуються допоміжним засобом для визначення 
правових норм, тобто орієнтиром при тлумаченні останніх, а не 
засобом (або формою) закріплення4. І.М. Глебов5 i Т.Л. Сироїд6 
також погоджуються з тим, що судові рішення є допоміжними 
засобами для визначення правових норм. 

Визнаючи рішення міжнародних судів допоміжними 
джерелами міжнародного права, І.Я. Тодоров помічає, що такі 
джерела є або відповідними стадіями в процесі створення 
міжнародно-правових норм, впливаючи на хід цього процесу, або 
допомагають установити існування чи зміст норми міжнародного 
права7.  
                                                
1 Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под 
ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2003. – С. 26. 
2 Кожевников Ф.И. Международное право: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Междунар. отношения, 1987. – С. 33. 
3 Cырку Д. Разработка аспекта международной юрисдикции / Д. Сырку // 
Молдавский журнал международного права и международных отношений. – 
2010. – № 3. – С. 123. 
4 Международное право: Учебник для вузов / Отв. Редакторы: Игнатенко Г.В., 
Тиунов О.И. – М.: НОРМА, 2000. – С. 105. 
5 Глебов И.Н. Международное право: Учебник для вузов. – М.: Дрофа, 2006. –  
С. 61. 
6 Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / Т.Л. Сироїд. –  Х.: ТОВ 
“Прометей-Прес”, 2005. – С. 17. 
7 Тодоров И.Я., Субботин В.Н., Филонов А.В. Международное публичное право: 
Учеб. пособ. – Киев: Знания, 2005. – С. 22. 
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Із точки зору В.І. Кузнєцова, судові рішення – це один із 
засобів, що дозволяють встановити існування звичаєво-правових 
норм міжнародного права незалежно від того, прийняті вони 
міжнародними або національними судовими органами1.  
Е.Т. Усенко і Г.Г. Шинкарецька висловлюють таку ж точку зору2. 
І. Кияниця, визнаючи судові рішення джерелом міжнародного 
права, вказує, що їх практичне застосування порівняно з між-
народним договором і звичаєм значно обмежене, оскільки, від-
повідно до ст. 59 Статуту Міжнародного Суду ООН, вони 
обов’язкові лише для сторін спору і тільки по даній справі3. 

Отже, базові тези проти визнання рішень Суду ООН 
прецедентами наступні: 

а) норма п. 1 «d» ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, в 
якому судові рішення вказані лише як допоміжний засіб для 
визначення правових норм, з обмеженням їх застосування 
посиланням на ст. 59 цього документа; 

б) відсутність нормативного правила щодо надання 
рішенням Суду ООН загальної обов’язковості, тобто розуміння 
його як прецеденту (статутними документами Суд не наділений 
правом створювати міжнародно-правові норми); 

в) відсутність волі держав, що підписали Статут ООН, 
надати рішенням Суду прецедентний статус (норма міжна-
родного права може ставити за обов’язок державі тільки в разі, 
якщо вона дасть свою згоду щодо цієї правової норми); 

г) правотворча діяльність Суду ООН суперечить принципу 
суверенної рівності держав; 

д) невідповідність доктрині узгодження воль (так само, як і 
узгодження позицій): воля Суду ні з чиєю волею не узгоджується, 
що не надає його рішенням юридичної сили міжнародно-правової 
норми; 

                                                
1 Международное право: Учебник / Отв. ред. В.И. Кузнецов. – М.: Юристъ, 2001. 
– С. 85. 
2 Усенко Е.Т., Шинкарецкая Г.Г. Международное право: Учебник / Е.Т. Усенко, 
Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристъ, 2003. – С. 172. 
3 Кияниця І. Внутрішньодержавне значення джерел міжнародного публічного 
права // Український часопис міжнародного права. Порівняльне правознавство. – 
2001. – № 1 (14). – С. 22. 
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е) заперечення проти суддівської нормотворчості взагалі: 
судові рішення в міжнародному праві є виключно актами 
застосування міжнародних норм у конкретній справі; 

Як бачимо, більшість дослідників висловлюються проти 
визнання рішень міжнародних судів джерелами міжнародного 
права, із чого випливає наступний висновок: рішення і постанови 
Міжнародного Суду ООН є результатом правозастосовчої, а не 
правотворчої діяльності, і тому його акти не можуть породжувати 
правових норм. Здавалося б, вести мову про існування 
прецедентного права Суду ООН немає підстав. Але в п. 1 ст. 38 
Статуту Міжнародного Суду ООН закріплено загальне поло-
ження щодо джерел міжнародного права, однак наведений 
перелік не є загальновизнаним. Через специфіку міжнародного 
права і процесу створення його норм не існує визнаного всіма 
суб’єктами міжнародного права будь-якого правового акту, яким 
установлювався б такий перелік джерел і їх визначення1. Його 
можна вважати відправною точкою при розгляді питання щодо 
джерел міжнародного права. На наш погляд, із урахуванням тієї 
обставини, що ООН є найбільш представницькою в світі ор-
ганізацією, а Статут Міжнародного Суду ООН є частиною 
Статуту ООН, положення п. 1 ст. 38 заслуговують на те, щоб 
вважатися базисними при вивченні проблеми джерел міжна-
родного права. Крім того, формулювання ст. 38 Статуту Між-
народного Суду ООН майже аналогічно відповідній нормі 
Статуту Постійної палати міжнародного правосуддя, що під-
тверджує послідовність позиції держав щодо джерел міжнарод-
ного права. Разом із тим, ця обставина є і причиною критики, 
оскільки положення Статуту ППМП були сформульовані після 
Першої світової війни2, тобто її вважають морально застарілою і 
такою, що не відповідає сучасним вимогам. 

Дана норма критикується також із урахуванням того, що 
вона не дає повного уявлення про всі джерела міжнародного 
права. Частково зазначену проблему Генеральна Асамблея ООН 
намагається вирішити, доповнивши, наприклад, зазначений 
перелік своїми актами: у резолюції 3232 (ХХІХ) «Розгляд 
                                                
1 Див.: Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / Т.Л. Сироїд. –  Х.: 
ТОВ “Прометей-Прес”, 2005. – С. 17. 
2 Див.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. : учеб. 
/ И. И. Лукашук. – М. : Издательство БЕК, 1996. – С. 8. 
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питання про роль Міжнародного Суду» від 12 листопада 1974 р. 
було визнано, що «розвиток міжнародного права може 
відбиватися в деклараціях і резолюціях Генеральної Асамблеї, які 
Міжнародний Суд у певній мірі зможе брати до уваги»1. 
В.Г. Буткевич зазначає, що ледь закріпили перелік джерел 
міжнародного права в ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, 
як життя внесло новації завдяки одностороннім актам і рішенням 
міжурядових організацій; що формування звичаїв пішло не за 
схемою класичного міжнародного права2. Але слід підкреслити, 
що жоден із запропонованих альтернативних переліків також не 
отримав загального схвалення3. Так, Н.Т. Блатова впевнена, що 
спроби розглядати ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН як 
перелік джерел міжнародного права є безпідставними, оскільки в 
ній названі не тільки загальновизнані форми закріплення 
міжнародно-правових норм (договори і звичаї), але й юридичні 
категорії, покликані сприяти їх тлумаченню й застосуванню4.  

О.О. Мережко звертає увагу, що визначення «цивілізовані 
нації» сьогодні вважається застарілим із урахуванням того, що 
воно було розроблено на початку ХХ ст., коли в міжнародному 
праві існувала дискримінаційна відмінність між «цивілі-
зованими» і «не цивілізованими» народами5, із чим фактично не 
погоджується П.Є. Земскова, стверджуючи, що термін «циві-
лізовані нації» в контексті ст. 38 Міжнародного Суду ООН не 
повинен розглядатися як дискримінаційний6. 

Цікава думка У.О. Батлера, що, пославшись на «загальні 
принципи права, визнані цивілізованими націями», статути 
                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/ga/29/docs/29res.shtml 
2 Буткевич В. Щорічник як новий рівень української науки міжнародного права / 
В. Буткевич // Український щорічник міжнародного права. – К.: Видавничий дім 
«Промені», 2010. – С. 54. 
3 Див.: Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом: Пер. з англ. – 
Х: Консум, 2000. – С. 71. 
4 Блатова Н.Т. Международное право: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1987. – С. 48. 
5 Мережко О.О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права 
/ О.О. Мережко. – К.: Юстиниан, 2010. – С. 78. 
6 Земскова П.Е. Общие принципы права, признанные цивилизованными 
нациями, в международном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /  
П.Е. Земскова. – М, 2010. – 26 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://lawtheses.com/obschie-printsipy-prava-priznannye-tsivilizovannymi-natsiyami-
v-mezhdunarodnom-prave  
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Постійної палати міжнародного правосуддя і Міжнародного Суду 
формально визнали перспективність і користь концепції 
порівняльного правознавства1. Крім того, не можна погодитися з 
розподілом джерел міжнародного права на основні, допоміжні, 
додаткові і т.п. Деякі вчені (П. Бірюков, О.М. Москаленко) 
подібну диференціацію вважають наслідком невпевненості щодо 
того, чи слід відносити те чи інше правове явище до джерел 
права2, і що такий розподіл не узгоджується з терміном «джерело 
права». Документ або інша форма фіксації міжнародно-правових 
норм або відповідає вимогам, що висуваються до джерела права, 
чи ні. Якщо міжнародно-правова норма є, вона вже міститься в 
конвенціях, склалася як міжнародний звичай або визнана як 
загальний принцип права і її потрібно просто застосувати. Якщо 
немає – яким чином її встановити? Сформулювати заново з фак-
тичного, наявного в даний час матеріалу, на підставі якого 
фахівець-міжнародник може визначити юридично застосовні для 
певної ситуації обов’язкові правила3, тобто задекларувати вже 
існуюче право4? Це говорить про те, що в ст. 38 Статуту Суду 
ООН закладена прецедентна природа рішень цього Суду.  

Торкаючись положення ст. 38 Статуту Міжнародного Суду 
ООН, суддя Постійної палати міжнародного правосуддя  
М. Хадсон указував, що Суду ООН не було дано жодної вказівки, 
яка вимагала б додержуватися прецедентів, установлених у його 
попередньої практиці5. Але, наприклад, у консультативному 
висновку від 20 грудня 1980 р. «Тлумачення угоди між ВООЗ та 
Єгиптом від 25 травня 1951 р.» Суд ООН, розглядаючи питання 
                                                
1 Батлер У.Е. Сравнительное международное право // Ідея порівняльного 
міжнародного права: pro et contra: Збірник наукових праць на честь іноземного 
члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера / За ред. 
Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Київ; Львів: 
Ліга-прес, 2015. – С. 122. 
2 Москаленко О.М. Джерела права Європейського Союзу (міжнародно-правовий 
аналіз): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2006. – С. 12. 
3 Див.: Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи 
теорії: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 111. 
4 В системі загального права формування правила прецеденту йшло шляхом 
визнання фікції, відповідно до якої, під час ухвалення рішення суд тільки 
застосовує ту чи іншу норму права, що є доказом її дійсності (теорія 
«виявлення» існуючого права). 
5 Hudson M. The permanent Court of International Justice 1920-1942 / М. Hudson // 
New York: Macmillan Сompany, 1943. – P. 626. 



 95 

про те, чи слід йому відмовитися від задоволення прохання про 
надання консультативного висновку через те, що вона, як 
стверджується, носить політичний характер, дійшов висновку, що 
відмова буде суперечити його усталеній практиці1.  

Із огляду на відсутність кодифікації міжнародного права, 
Х. Лаутерпахт при аналізі відношення Постійної палати 
міжнародного правосуддя до своїх попередніх рішень указував, 
що, незважаючи на положення ст. 59 Статуту, її рішення мають 
силу прецеденту2. Автори Статуту Постійної палати і, відповідно, 
Суду ООН визнавали за судовими рішеннями допоміжну роль.  
У свою чергу, значення, яке Суд ООН і Постійна палата почали 
надавати своїй практиці, докорінно відрізняється від міркувань 
розробників. Більш того, як зауважив професор Ш. Розан: «Хоча 
не існує формальної ієрархії міжнародних судів і трибуналів, 
провідна роль Постійної палати і сучасного Міжнародного суду 
ООН зараз є загальновизнаною. Будь-який інший міжнародний 
орган вирішення спорів, який би ігнорував відповідні dicta і 
рішення Міжнародного Суду, ставив би під сумнів свою 
репутацію. Постійне зростання кількості судових прецедентів 
створює базис міжнародного прецедентного права»3.  

За умов відсутності єдиного законодавчого органу в такій 
складній системі, як міжнародне право, судові рішення 
відіграють особливо важливу роль. На думку Т.М. Анакіної, 
класичне розуміння правової природи рішень міжнародних судів 
лише як допоміжних засобів для встановлення правових норм має 
бути переглянуто через важливість для розвитку міжнародного 
права діяльності міжнародних судових установ4. Причину цього 
О.О. Нігреєва бачить у зростанні авторитету міжнародних 
судових органів5.  
                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
2 Lauterpacht H. The development of international law by the International Court / 
Н. Lauterpacht // London: Stevens and Sons Ltd., 1958. – XIX. – P. 45. 
3 Rosenne S. The Law and Practice of the International Court 1926-1996 / S. Ro-
senne. – 3d (ed.). – The Hague: Martinus Nijhoff , 1997. – vol. 3. – Р. 1651-1652. 
4 Анакіна Т.М. Судовий прецедент у праві Європейського Союзу: дис. ... канд. 
юрид. наук /  Т. М. Анакіна. – Х., 2008. – С. 46. 
5 Нігреєва О.О. Міжнародна звичаєва правотворчість: окремі аспекти /  
О.О. Нігреєва // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр.; МОН 
України; НУ ОЮА. – О.: Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 74. – С. 124-127. 



 96 

Як зазначає угорський професор П. Ковач, «феномен індиві-
дуального юриспруденціонного розвитку може розглядатися як 
цеглинки, які використовуються для поступового зведення 
будинку»1. Під впливом міжнародної судової практики, на думку 
О.О. Коптєвої, відбувалося становлення концепції зобов’язань 
erga omnes2. Щодо зазначеної категорії досить докладно ви-
словився Суд ООН у консультативному висновку щодо правових 
наслідків будівництва стіни на окупованій палестинській 
території від 9 липня 2004 р. зазначивши, що серед порушених 
Ізраїлем зобов’язань є ряд зобов’язань erga omnes, як він зазначив 
у справі «Барселона Трекшн». Порушені Ізраїлем зобов’язання 
erga omnes є зобов’язаннями поважати право палестинського 
народу на самовизначення. Суддя Міжнародного суду ООН 
В. Симма вважає дане твердження компромісним3. У цій справі 
Суд дійшов висновку, що, з огляду на важливість порушених 
прав, всі держави можуть розглядатися як такі, що мають 
правовий інтерес в їх захисті. Відповідно, і треті держави (не 
сторони спору) також мають права в сфері дотримання та 
забезпечення дотримання цих правил4. Але тут ми не бачимо 
нічого поганого: саме тому судовий розгляд належить до мирного 
засобу вирішення спорів; до того ж, як пише С.М. Некіга, 
компроміс виступає як одна із складових механізму дії права5. На 
сучасному етапі розвитку суспільства компроміс може виступати 
                                                
1 Kovach P. Developments and Limits in International Jurisprudence / P. Kovach // 
Denver Journal of International law and Policy. – 2003. – No 31. – Р. 468. 
2 Коптєва О.О. Роль Міжнародного Суду ООН у становленні розуміння 
зобов’язань erga omnes / О.О. Коптєва // Наукові записки Інституту 
законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 4. – С. 134, Коптева Е.А. 
Классификация международных обязательств / Е.А. Коптева // Евразийская 
адвокатура. – 2013. – № 1 (2). – С. 115-116. 
3 Simma B. The Future of International Law Enforcement. New Scenarios – New Law? 
Proceedings of an International Symposium of the Kiel Institute of International Law / 
B. Simma // Duncker & Humblot. – Berlin: 1993. – P. 125. 
4 Brunnee J. «Common Interest» – Echoes from an Empty Shell? Some thoughts 
oncommon interests and international environmental law / J. Brunnee // Zeitschrift für 
Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht, 1989. – Vol 49. – Р. 801 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  
http://www.zaoerv.de/49_1989/49_1989_4_a_791_808.pdf 
5 Некига С.Н. Компромисс как составляющая механизма действия права /  
С.Н. Некига // Ученые записки Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского Серия «Юридические науки», Том 26 (65). – 2013. – № 2-2. – 
С. 42.  
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як форма вирішення судового спору. Він повинен формуватися як 
на засадах прийнятності його сторонами, так і не суперечити 
нормам права, бути прозорим і етично добронадійним1. 

Л.М. Анісімов підтверджує, що за своєю юридичною 
природою консультативний висновок Суду ООН означає лише 
вираз думки його суддів із того чи іншого питання міжнародного 
права. Воно не носить імперативного характеру для органу, який 
звернувся до Міжнародного Суду, а є всього лише реко-
мендацією, що не виключає можливості визнання для себе 
обов’язковості такого висновку2. Усі зазначені міркування визна-
чають вагомий авторитет навіть obiter dictum попередніх рішень 
Суду для його подальшої практики. Це вказує на істотну відмін-
ність дії судового прецеденту в міжнародному праві від доктрини 
і судової техніки, які властиві національним правовим системам. 

Важливим є питання юридичної природи консультативних 
висновків Суду ООН. Сам він, розглядаючи питання про тлу-
мачення мирних договорів із Болгарією, Угорщиною та Румунією 
(перший етап) від 30 березня 1950 р. прямо визнав, що відповідь 
Суду (на запит про надання консультативного висновку) має суто 
дорадчий характер: в цій якості він не має обов’язкової сили. 
Однак такі висновки є авторитетними в тому сенсі, що їх юри-
дична правильність не може формально або офіційно ставиться 
під сумнів суб’єктом, за запитом якого вони надаються3. На 
відміну від консультативних висновків, обов’язковий характер 
яких обмежений, рішення Суду ООН стали чимось більшим, ніж 
просто актом, обов’язковим лише для сторін, які беруть участь у 
справі, і тільки по даній справі: вони стали джерелами міжна-
родного права, прецедентами. Горизонтальну дію прецеденту в 
своїй діяльності визнає не тільки Суд ООН, а й інші міжнародні 
юрисдикційні органи. Так, відповідно до ч. 2 ст. 21 Римського 
                                                
1 Некига С. Н. Компромисс в праве и правовой компромисс / С. Н. Некига // 
Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. 
ред..), Л. І. Кормич, Ю. П. Аленін [та ін.] ; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2012. – 
Вип.. 45. – С. 61. 
2 Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства разрешения 
межгосударственных споров (конфликтов) / Л.Н. Анисимов/ – Ленинград: Изд-
во Ленинградского университета, 1973. – С. 94-95. 
3 Fitzmaurice G. The Law and Procedure on the International Court of Justice: 
International Organizations  and Tribunals / G. Fitzmaurice // British Year Book of 
International Law. – Vol. 39. – 1952. – Р. 54. 
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Статуту Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р., 
«Суд може застосовувати принципи і норми права відповідно до 
того, як вони були витлумачені в його попередніх рішеннях»1. 
Специфіка системи міжнародного права визначає й особливу 
роль, яку відіграють прецеденти в практиці міжнародних судових 
органів різної компетенції. Така «міжсудова взаємодія», хоча і 
формально не визначена, є притаманною сучасній міжнародній 
юриспруденції, яка встановлює певну узгодженість у підходах 
ієрархічно не зв’язаних судів при застосуванні міжнародного 
права. Але не завжди. Так, Європейський суд з прав людини 
відмовився дотримуватися прецедентів Суду ООН у справах 
Інтерханделя і Амбатьелоса щодо застосування правила про 
вичерпання національних засобів захисту. Нагадаємо, що в 
1942 р. уряд США заморозив більшу частину акцій компанії 
«ДАФ» як ворожу власність відповідно до положень закону 
торгівлі з ворогом 1917 р.2 Більшість акцій «ДАФ» належала 
швейцарській компанії «Інтерхандель», що знаходилася, на 
думку уряду США, під контролем товариства «Іг-Фарбен».  
У 1946 р. між Францією, Великобританією і США, з одного боку, 
і Швейцарією – з іншого, було підписано Вашингтонську угоду 
про ліквідацію в Швейцарії майна, що перебувало у власності або 
під контролем німців у Німеччині, розблокування швейцарських 
активів у США і передачу в арбітраж суперечок із приводу 
застосування цієї угоди3.  

Міжнародний Суд ООН у своїй практиці схильний більше 
покладатися на свої власні прецеденти, рішення свого 
попередника – Постійної палати міжнародного правосуддя і між-
народних арбітражів, тому практика Європейського, Міжаме-
риканського й інших судів не знайшла широкого визнання в його 
роботі. Однак чи не означає це, що Суд ООН, звертаючись до 
судових рішень своїх та інших міжнародних і національних 
судових установ, порушує власний Статут? Замість відповіді 
                                                
1 Статут Международного уголовного суда 1998 г. Офіційний сайт Верховної 
Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_588 
2 Briggs H.W. Interhandel: The Court's Judgment of March 21,.1959, on the 
Preliminary Objections of the United States / H.W. Briggs // American Journal of 
International Law. – 1959. – Vol. 53. – № 3. – P. 549-551. 
3 Visscher H. Theory and Reality in Public International Law / H. de Visscher. – 
Revised edn. – Princeton: N.J., 1968. – Р. 316. 
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наводимо правову позицію, висловлену Судом ООН у консуль-
тативному висновку «Присудження компенсацій адміністра-
тивним судом ООН» від 13 липня 1954 р. наступним чином: «... 
якщо через обережний підхід в Статуті Трибуналу не міститься 
положень про перегляд рішень, хоча вони і могли б міститися, це 
не означає, що Трибунал не може сам переглянути рішення в 
особливих випадках при встановленні нових фактів, що мають 
вирішальне значення. Трибунал на практиці вже дотримувався 
такого курсу, який знаходиться у відповідності з принципами, 
повсюдно передбаченими в статутах різних судових органів»1. 
Тобто фактично Суд ООН застосував концепцію компетенції, що 
мається на увазі2, яку в міжнародному праві не можна визнати 
безперечно. Швидше, для процесуальної діяльності міжнародних 
судових інстанцій слід застосовувати спеціально дозвільний 
принцип (дозволено тільки те, що спеціально дозволено). А зна-
чить, справа в іншому – в динамічному тлумаченні Судом ООН 
міжнародних договорів, складовими частинами яких і є статути 
міжнародних судових органів. І тенденція цієї динаміки спря-
мована на збільшення ролі останніх у формуванні міжнародного 
права в тому числі і на підставі відсутності заборони.   

 
3.2 Декларування (оголошення) міжнародного права 

Судом ООН 
 

Формування правила прецеденту в системі загального права 
йшло шляхом визнання фікції, відповідно до якої під час 
ухвалення рішення суд не створює, а тільки застосовує ту чи 
іншу норму права, що є доказом її дійсності (теорія «виявлення» 
існуючого права). Зазначена теорія застосовується і в сучасному 
міжнародному праві. Як приклад нагадаємо суперечку про 
відповідність Статуту Нюрнберзького трибуналу деяким загаль-
ним принципам права. Р.М. Валєєв і І.П. Сафіулліна вважають, 
що тільки на перший погляд цей міжнародний документ, 
формулюючи склади злочинів, порушив важливий принцип 
                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf 
2 Див.: Щекин Ю.В. Применение доктрины подразумеваемой компетенции в 
практике Постоянной палаты международного правосудия / Ю.В. Щекин // 
Альманах международного права. – 2015. – № 9. – С. 102-110. 
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права, викладений у формулі ex post facto laws, про заборону 
зворотної сили кримінального закону. Але це не так. Невірними і 
поспішними є висновки про те, що принципи Нюрнберга 
утворили саме поняття «міжнародний злочин». При детальному 
аналізі складів злочинів підсудних Нюрнберзького трибуналу 
стає зрозуміло, що його Статут є вираженням міжнародного 
права, яке вже існувало до моменту його утворення1. С.В. Шев-
чук заперечує проти цього, стверджуючи, що було б помилкою 
вважати, що в міжнародному праві діє декларативна концепція, 
властива англійському праву2.  

Г. Кельзен стверджує, що судове рішення не має суто 
декларативного характеру. Суд повинен не просто знайти і 
проголосити якесь готове, заздалегідь створене право, а з’ясувати 
ту загальну норму, яку належить застосувати в конкретній справі. 
І навіть це з’ясування, ця констатація має не декларативний, а 
установчий характер3. 

У рішенні по суті справи про протоку Корфу від 9 квітня 
1949 р. Міжнародний Суд ООН, зокрема, зазначив: «Зрозуміло, 
Суд визнає, що уряд Албанії не виконав після вибухів жодного 
свого зобов’язання, а його дипломатичні ноти носять вичіку-
вальний характер, що є пом’якшувальною обставиною для дій 
Сполученого Королівства. Але щоб забезпечити повагу до 
міжнародного права, органом якого він є, Суд повинен заявити, 
що дії британського військово-морського флоту становлять 
порушення суверенітету Албанії»4. Як бачимо, Міжнародний Суд 
ООН, починаючи з самого початку своєї діяльності, позиціонує 
себе не як судовий механізм міжнародної організації (ООН), а 
саме як орган міжнародного права, і в цій заяві міститься 
глибокий сенс. 

                                                
1 Валеев Р.М., Сафиуллина И.П. Нюрнбергские принципы и их влияние на 
развитие современного международного права (к 60-летию Нюрнбергского 
процесса) / Р.М. Валеев, И.П. Сафиуллина // Моск. журн. междунар. права. – 
2006. – № 3 (63). – С. 191-192. 
2 Шевчук С. Судовий прецедент як джерело міжнародного права / С. Шевчук // 
Вісн. Акад. прав. наук України. – 2007. – № 1 (48). – С. 51. 
3 Кельзен Г. Чисте правознавство: З дод.: Проблеми справедливості. – К.: 
Юніверс, 2004. – С. 264. 
4 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
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Г.О. Анцелевич до джерел міжнародного права, якими він 
вважає форми, за допомогою яких виражається і закріплюється 
якесь правило (або комплекс правил) поведінки суб’єктів між-
народного права, відносить рішення Міжнародного Суду ООН та 
інших, а також різні прецеденти1. До джерел міжнародного права 
відносить судові рішення і М.Є. Черкес2. Ю.Р. Боярс, аналізуючи 
правову природу рішень Суду ООН, називає справу Ноттебома 
класичним прецедентом 3. 

Т. Левицький і В. Мацигіна переконані, що, попри політич-
не значення ООН, акти органів організації (крім Ради Безпеки 
ООН) не мають обов’язкової сили, а рішення Міжнародного Суду 
ООН є обов’язковими тільки для сторін справи4. 

Л.Р. Шамасова переконує, що Міжнародний Суд ООН ви-
ступає правозастосовним і використовує в своїх рішеннях між-
народні норми вже об'єктивно існуючі, а не створює їх5. На думку 
Д.Г. Самхарадзе, повноваження і функції Суду ООН визна-
чаються виключно його Статутом, виходячи з чого цей Суд не 
може претендувати на те, щоб його рішенням надавалося 
значення більше, ніж встановлено цим документом. Попри те, що 
рішення Міжнародного Суду ООН користуються величезним 
авторитетом у міжнародному праві, вони не мають характеру 
прецеденту. Учений стверджує, що рішення Міжнародного Суду 
– це доказ наявності або відсутності тих чи інших принципів і 
норм. Таким чином, судова практика є не самостійним, а лише 
допоміжним джерелом міжнародного права. А приписувати 
Міжнародному Суду ООН правотворчу роль – значить йти далі 
норм його Статуту6. С.В. Гузей також переконаний у тому, що 
                                                
1 Анцелевич Г.О, Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під 
редакцією Г. О. Анцелевича. - К.: Алерта, 2005. – С. 68-70. 
2 Черкес М.Е. Международное право: учеб. пособ. / М.Е. Черкес. – Харьков: 
Одиссей, 2006. – С. 41. 
3 Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве / Ю.Р. Боярс. – М.: 
Междунар. отношения, 1986. – С. 20. 
4 Левицький Т. Мацигіна В. Окремі аспекти впливу Європейської конвенції про 
захист прав та основних свобод людини 1950 р. на розвиток права прав людини 
/ Т. Левицький, В. Мацигіна // Вісн. Лвівськ. універс. – 2007. – № 19. – С. 190. 
5 Шаммасова Л.Р. Международно-правовой обычай в современном 
международном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.10 / Л. Р. Шаммасова. – Казань, 2006. – С. 18. 
6 Самхарадзе Д.Г. Источники современного международного права / Д. Г. Сам-
харадзе // Междунар. публ. и частн. право. – 2006. – № 5 (32). – С. 13-14. Див. 
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судові рішення і консультативні висновки Міжнародного Суду 
ООН служать допоміжним джерелом у процесі створення нових 
норм міжнародного права. Але, на його думку, Суд ООН бере 
участь у правотворчому процесі1. 

В.Г. Буткевич, відстоюючи розуміння рішень міжнародних 
судів, зокрема, Суду ООН як джерел міжнародного права, каже, 
що основними аргументами на користь нігілістичного ставлення 
до міжнародних судових і арбітражних рішень були такі: ні 
Статут Суду ООН, ні практика держав не визнають за актами 
останнього характеру джерел міжнародного права. Завдання 
Суду полягає не в створенні міжнародно-правових норм, а в 
застосуванні їх в конкретних випадках. Його рішення є юри-
дичний факт, а не правовий акт. Крім рішень щодо конкретних 
справ, Суд ООН може надавати консультативні висновки, вже 
сама назва яких свідчить про їх консультативну, юридично не 
обов’язкову природу. Статут Міжнародного Суду не уповно-
важує його вносити зміни в чинне міжнародне право, не надає 
йому права створювати судові прецеденти. Рішення Суду ООН не 
є частиною процесу створення або коригування норм міжна-
родного права. Міжнародний Суд ООН складається не з 
представників держав, а з незалежних суддів, і його рішення – це 
їх думки. Вище зазначені аргументи, висунуті ще радянськими 
вченими, В.Г. Буткевич пояснює ідеологічними причинами і 
політичною особливістю відносин до Міжнародного Суду: 
Радянський Союз був представлений у ньому лише одним суддею 
з 15, а тому марно було сподіватися на використання в своїх 
цілях цієї міжнародної установи; краще було звести його рішення 
до думок окремих суддів. Інша ситуація склалася в науці 
міжнародного права Заходу де, як було сказано, окремі 
прихильники континентального, позитивного напрямку розвитку 
також заперечували наявність ознак джерела міжнародного права 
                                                                                                                                                   
також: Василевич Г.А. Судебный прецедент в международном праве и 
единообразная судебная практика / Г.А. Василевич // Типы правопонимания и 
вызовы меняющегося мира: сборник научных статей по результатам 
Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 23-
24 сентября 2016 г.). – СПб.: Астерион, 2016. – С. 529-541. 
1 Гузей С.В. Развитие международного права международным судом ООН: на 
примере территориальных споров / С.В. Гузей: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 
– М., 2006. – С. 12. 
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в рішеннях міжнародних судів і арбітражів. Але більшість 
прихильників англосаксонського напрямку і ряд позитивістів-
міжнародників визнавали такі рішення джерелами міжнародного 
права, хоча і з деякими застереженнями1. 

Показово, що навіть ті, хто заперечував проти визнання 
судових рішень джерелами міжнародного права (Г. Шварцен-
бергер, Х. Лаутерпахт і ін.) із часом змінили свою думку. Так, Х. 
Лаутерпахт стояв на тому, що рішення міжнародних судів не є 
джерелами права. Але з часом він присвятив цій проблемі 
монографію «Розвиток міжнародного права Міжнародним Су-
дом»2, в якій доводив, що рішення Міжнародного Суду ООН 
констатують наявність права і тому немає підстав стверджувати, 
що вони не представляють собою джерела права3.  

У навчальному посібнику з міжнародного морського права 
І.М. Авраменко окремо виділив главу під назвою «Прецеденти в 
міжнародному морському праві, розглянуті Міжнародним Су-
дом»4, що однозначно підтверджує позицію даного автора про 
прецедентний характер рішень Суду ООН.  

За твердженням професора В.М. Корецького, практика 
Постійної палати міжнародного правосуддя і Міжнародного Суду 
ООН свідчить про ту велику увагу, яку вони приділяють колиш-
нім рішенням, їх мотивам і висловленим думкам5. О.Ю. Во-
дянніков підкреслює, що поняття «прецедент» служить об’єк-
тивною характеристикою паритетної правової системи, якою є 
міжнародне право. Право, як соціальний феномен, оперує 
певними загальними принципами, які відрізняють його від інших 
регулятивних систем6. Р.К. Джабраїлов погоджується, що 

                                                
1 Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: 
Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 133-135. 
2 Lauterpacht H. The development of international law by the International Court /  
Н. Lauterpacht // London: Stevens and Sons Ltd., 1958. – XIX. – 411 p. 
3 Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. – Вказ. робота. – С. 135. 
4 Авраменко И.М. Международное морское право: Учебное пособие / И.М. Ав-
раменко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – С. 61. 
5 Корецкий В.М. Избранные труды: В 2-х кн. – Кн. 2. / В.М. Корецкий. – К.: Наук. 
думка, 1989. – С. 374. 
6 Цит. за: Водянніков О. Наднаціональність в праві Європейського Союзу: 
Goetterdammerung Європи, чи переоДивислення права? [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: 
http://www.eclc.gov.ua/new/html/ukr/6/article_ecj_vodyannikov.html 
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судовий прецедент є одним із найефективніших механізмів у 
боротьбі з прогалинами у законодавстві1. 

Л.Д. Тимченко акцентує увагу на тому, що Міжнародний 
Суд ООН при розгляді спорів між державами не просто визначає 
існування звичаєвої норми, а й формулює її. У своєму рішенні у 
справі щодо англо-норвезького спору про рибальство 1951 р. Суд 
ООН визнав наявність звичаєвої норми про використання прямих 
вихідних ліній для виміру ширини територіальних вод і спеціаль-
них зон і сформулював критерії використання таких ліній2. Як 
бачимо, Суд, можна сказати, виявив існуюче право і задекларував 
його, що відповідає розглянутій вище декларативній теорії. 

Позиція Ю.М. Колосова і Е.С. Кривчикова полягає в тому, 
що в деяких випадках судові рішення можуть покласти початок 
формуванню звичаєвої правової норми3. Так само вважають  
Е.Т. Усенко і Г.Г. Шинкарецька, стверджуючи, що конститутив-
ним елементами звичаю можуть служити судові і арбітражні 
рішення: Постійна палата міжнародного правосуддя і Міжна-
родний Суд ООН у своїх рішеннях по конкретних справах 
визнавали постанови судових і арбітражних органів, які їм 
передували, конститутивними елементами звичаю4.  

Однак Міжнародний Суд ООН обережно підходить до 
визначення існування звичаєвої норми і її формулювання: в 
консультативному висновку щодо загрози ядерною зброєю або її 
застосуванням від 8 липня 1996 р. він відмовився визнати ці дії 
законними. Ось що говорить про це в своїй заяві суддя В.С. Ве-
рещетін: «Суд ясно визнає, що загроза ядерною зброєю або його 
застосування підпадали б під дію заборон і жорстких обмежень, 
установлених Статутом Організації Об’єднаних Націй і рядом 
інших багатосторонніх договорів і конкретних положень, а також 
звичаєвими нормами і принципами права збройних конфліктів. 
Більш того, Суд установив, що загроза ядерною зброєю або її 
                                                
1 Джабраилов Р.К. Пробелы в законодательстве Азербайджанской республики и 
проблемы их преодоления / Р.К. Джабраилов: автореф. …  дис. канд. юрид. наук. 
– Баку, 2014. – С. 8. 
2 Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Изд. 3-е, стереотип / 
Л.Д. Тимченко. – Харьков: Консум; Нац. ун-т внутр. дел, 2004. – С. 52. 
3 Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. – Международное право: Учебник. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 2005. – С. 58. 
4 Усенко Е.Т., Шинкарецкая Г.Г. Международное право: Учебник / Е.Т. Усенко, 
Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристъ, 2003. – С. 168. 
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застосуванням в цілому суперечили б нормам міжнародного 
права, які можуть застосовуватися в період збройного конфлікту 
і, зокрема, принципам і нормам гуманітарного права. Цілком 
імовірно, що Суд (причому саме це деякі держави в своїх 
письмових та усних доповідях закликали його зробити) міг би 
вивести з вищесказаного якусь загальну норму, що повністю 
забороняє загрозу ядерною зброєю або її застосування, не 
залишаючи місця для будь-якої, прогалини в праві. Але ті самі 
держави, які закликали Суд проявити мужність і виконати свою 
історичну місію, наполягали на тому, щоб Суд залишався в 
рамках своєї судової функції і не виступав як законодавець, 
просили Суд викласти право таким, яким воно є, а не таким, яким 
воно повинно бути. По-друге, Суд не міг не відзначити той факт, 
що в минулому всі діючі заборони щодо застосування інших 
видів зброї масового знищення (біологічного, хімічного), а також 
особливі обмеження щодо ядерної зброї встановлювалися за 
допомогою конкретних міжнародних договорів або окремих 
положень договору, що, безсумнівно, вказує на образ дії, обраний 
міжнародним співтовариством як найприйнятніший для вирі-
шення питання про повну заборону застосування зброї масового 
знищення і її остаточної ліквідації. І, по-третє, Суд повинен 
подбати про авторитетність і дієвість виведеної загальної норми, 
що стосується питання, по якому думки держав настільки істотно 
розходяться»1. Автор повністю згоден із позицією Суду ООН, 
хоча, звичайно, зазначає він, було б здорово одним махом – за 
допомогою консультативного висновку Суду ООН позбутися 
ядерної зброї взагалі. Але в цьому і криється каверза, яку Суд 
побачів і вказав, що всі діючі заборони, зокрема, щодо ядерної 
зброї встановлювалися за допомогою певних договорів, 
узгодження позицій держав, що відбувалося завжди виключно 
важко. А тому Суд дійсно подбав про авторитетність і дієвість 
своєї норми – він не сформулював свідомо «мертве» правило, 
чим підтримав в першу чергу свій авторитет, оскільки в іншому 
випадку країни, що володіють ядерною зброєю, просто 
проігнорували б його думку. 

                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
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Проте, як зазначив суддя Креча в окремій думці до рішення 
по тимчасовим заходам у справі про правомірність застосування 
сили (Югославія проти Португалії) від 2 червня 1999 р., 
«останнім часом у практиці Суду, особливо в тих справах, в яких 
прямо зачіпаються інтереси фізичних осіб, при розгляді питання 
щодо тимчасових заходів звертається увага на гуманітарні 
чинники. Гуманітарні міркування, незалежно від норм міжна-
родного права, що регулюють питання прав і свобод людини, 
набули в певному сенсі самостійного правового значення; вони 
вийшли за рамки моральної і гуманітарної сфери і вступили в 
сферу права»1. Що значить «незалежно від норм міжнародного 
права» і як розуміти «самостійне правове значення? Навряд чи 
малося на увазі, що деякі гуманітарні міркування набули 
абстрактне правове значення поза традиційних джерел права. 
Швидше за все, суддя Креча говорить про те, що Суд ООН щодо 
зазначеної категорії питань вважає себе вправі самостійно 
створювати правила навіть «незалежно від норм міжнародного 
права», тобто «сontra legem». 

С.В. Черниченко, виходячи з аналізу Статуту Міжнародного 
Суду ООН, робить висновок, що він правотворчістю не 
займається. Будь-які спроби обґрунтувати можливість такої 
діяльності спрямовані на відхід від Статуту Суду і Статуту ООН. 
Єдиним випадком, коли Суд ООН має право здійснювати 
діяльність, що нагадує правотворчу, можна назвати використання 
передбаченого в п. 2 ст. 38 Статуту права вирішувати за згодою 
сторін справу ex aequo et bono – по справедливості і з доброї волі. 
Саме по собі таке рішення, відповідно до Статуту, було б 
обов’язковим тільки для сторін у справі. Таке рішення 
породжувало б правовідносини без застосування норми права і 
надалі могло послужити не більше ніж прикладом для вирішення 
подібних справ і при певних умовах призвести до виникнення 
звичаєвої норми2. Концепція подібного розгляду спору не є 
новою: ще ст. 38 Статуту Постійної палати міжнародного 
правосуддя передбачала, що справи можуть вирішуватися по 
справедливості і з доброї волі, якщо на це є згода сторін. 
                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
2 Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х т. – Т. 1: Современные 
теоретические проблемы. – М.: Изд. НИМП, 1999. – С. 24-25. 
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Зазначена формула часто вживається в інших контекстах, однак її 
значення на той час так і не було точно визначено. У тлумаченні 
цієї фрази дослідниками також не було одноманітності.  
М.О. Хадсон вважає, що, якби сторони зажадали, щоб рішення 
було винесено «по справедливості і з доброї волі», це слід було б 
зрозуміти в тому сенсі, що вони уповноважують Палату, коли 
вона вважатиме це бажаним, вийти за межі існуючих правових 
норм, щоб прийняти рішення, виходячи з об'єктивних підстав 
чесності і сумлінності. В.Ф. Антипенко стверджує, що винесення 
рішення ex aequo et bono або коротко – «по справедливості» – є 
обов’язком будь-якого суду, і в цьому сенсі справедливість є 
основним джерелом. Однак в Статуті мається на увазі техніка 
безпосереднього винесення справедливого рішення, без посилань 
на будь-які джерела, і в цьому сенсі «звернення безпосередньо до 
справедливості» є допоміжним джерелом1. Норма ст. 38 Статуту 
Палати породила розбіжність щодо давно обговорюваного 
питання про включення в міжнародне право, яке має засто-
совувати суд, права справедливості.  

Повноваження Суду вирішувати спір ex aequo et bono 
недвозначно підпорядковане згоді сторін спору. Деякі автори 
вважають, що в справах про розмежування континентального 
шельфу Північного моря Міжнародний Суд удався до викорис-
тання поняття справедливості тому, що позитивне право, яке 
існувало на той час, було досить невизначеним, а сам Суд ООН 
прагнув прийняти таке рішення, яке дало б сторонам деякий 
напрям в обставинах, перевантажених фактами2. До того ж, як 
пише Р.П. Луцький, позитивне право недосконале і корот-
кочасне3. 

                                                
1 Міжнародне публічне право: підручник: у 3 т. / (В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тим-
ченко, О.В. Бєглий, О. А. Радзівілл та ін.); за заг. ред. В. Ф. Антипенка. – К.: 
НАУ, 2012. – Т. 1. – С. 55. 
2 Коваленко С.Г. Международный трибунал по морскому праву: определение 
применимого права // Интернет-журнал «Морское право». – 2008 г. – № 1. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу к журн.: http://www.sea-
law.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=76 Див також: 
Мацко А.С. Міжнародне право: Навч. посіб. / А.С. Мацко // Міжрегіон. акад. 
упр. персоналом. – К., 2002. – С. 128. 
3 Луцький Р.П. Позитивне право та природне право: опозиція категорій /  
Р.П. Луцький // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. – С. 40. 
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Суддя Міжнародного суду ООН В.М. Корецький в окремій 
думці, доданій до рішення по справі про делімітацію 
континентального шельфу в Північному морі від 20 лютого 
1969 р. вказав: «Правильно, що Суду може бути надано право ... 
вирішувати справу ex aequo et bono, але тільки якщо сторони з 
цим згодні. Тут слід згадати, що уряд Сполученого Королівства в 
своєму листі Комісії міжнародного права писав: «Уряд її 
Величності вважає, що в тих випадках, коли прикордонні 
держави не змогли дійти згоди, вони повинні, як правило, 
звертатися до судового врегулювання. Таке врегулювання має 
бути проведено відповідно до міжнародного права, скоріше, ніж 
ex aequo et bono»1.  

Сам Суд ООН в рішенні по справі про делімітацію конти-
нентального шельфу в Північному морі від 20 лютого 1969 р. 
вказав: «Сторони повинні діяти таким чином, щоб у даному 
конкретному випадку з урахуванням усіх обставин дотриму-
ватися принципів справедливості. Безперечно, що Суд вирішує 
справу ex aequo et bono. Це якраз та правова норма, яка вимагає 
застосування принципів справедливості; у випадках, подібних 
розглянутим зараз, метод рівного відступу безперечно може 
призвести до несправедливого рішення»2. А, як пише Ву Нгок 
Дионг, справедливість – це мета розмежування морських 
просторів3.  

Як відомо, основою судового прецеденту служить принцип 
ratio decidendi4, який міститься в мотивувальній частині рішення і 
становить пояснення, чому саме так було вирішено конкретну 
справу. Ratio decidendi базується на «трьох китах»: це, по-перше, 
фактичні обставини справи, по-друге, норми міжнародних 
договорів, національного законодавства, попередні прецеденти, 
роздуми суддів, цитати з авторитетних доктринальних джерел, 
                                                
1  Корецкий В.М. Избранные труды: В 2-х кн. – Кн. 2. / В.М. Корецкий. – К.: 
Наук. думка, 1989. – С. 390. 
2 Всю информацию по практике Суда ООН можно найти на официальном сайте 
Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
3 Ву Нгок Дыонг. Проблема разграничения континентального шельфа 
в международном морском праве и практика Социалистической Республики 
Вьетнам: автореф. дис. … канд. юрид наук / Нгок Дыонг Ву. – М., 1989. – С. 12. 
4 Отечественному правоприменителю термин «ratio decidendi» более знаком в 
виде понятий «правовая позиция» или «правовое обоснование». 
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посилання на іноземні прецеденти і законодавство тощо і, по-
третє, мотив, аналог внутрішнього переконання суддів. 

С.С. Алексєєв зазначає, що «обов’язковим зразком» є не 
саме по собі судове рішення, а закладене в ньому ratio decidendi – 
принцип, ідея, правові мотиви рішення, його юридична суть, або, 
по-іншому, думка нормотворчого характеру1. Однак, читаючи 
акти судів загального права, можна побачити, що мова йде саме 
про норму. Наприклад, у рішенні Верховного Суду штату Фло-
рида (США) у справі «Ф. Ф. Хоффман-молодший і Корпорація 
«ПЕВ-Е-Вей» проти Хейзл Д. жоунз » (1973 р.) йдеться: «...Суди, 
відповідно до принципу stare decisis, зобов'язані дотримуватися 
норм загального права, що встановлені в судовому порядку в 
раніше розглянутих справах. Див. Рішення у справі «Лейн проти 
компанії «Трібюн » (Збори рішень вищих судів південних штатів. 
1933 р. Том 146, с. 234)2». 

В окремій думці до рішення Міжнародного Суду ООН від 
18 липня 1966 р. у справі про Південно-Західну Африку В.М. Ко-
рецький зазначає, що диспозитивна частина рішення нечасто 
містить правові обґрунтування. Більш того, міркування, мотиви, 
підстави знаходяться в тій частині рішення, яку можна назвати 
мотивувальною. Обидві частини рішення, диспозитивна і 
мотивувальна, не відокремлені одна від іншої, а становлять 
рішення в цілому. Можна згадати, що в ст. 56 Статуту Суду ООН 
сказано: «У рішенні повинні бути наведені міркування, на яких 
воно ґрунтується»3. Ці слова, на думку вченого, свідчать про те, 
що мотиви судового рішення мають силу як обов’язкова його 
частина, у той же час вони визначають природу мотивів, які 
повинні мати обов'язкову силу4.   

За твердженням В.М. Корецького, мотиви рішення Між-
народного Суду ООН від 22 грудня 1962 р. в справі про 
Південно-Західну Африку щодо права або правового інтересу 
позивачів були підставою рішення, яким Суд відкинув третє 
                                                
1 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С. С. Алексеев. – М. : 
НОРМА, 2001. – С. 254. 
2 Бернам У. Правовая система США / У. Бернам. – 3-й вып. – М. : Новая 
юстиция, 2006. – С. 1184. 
3 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Х.: Вид. 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 183. 
4 Корецкий В.М. Избранные труды: В 2-х кн. – Кн. 2. / В.М. Корецкий. – К.: 
Наук. думка, 1989. – С. 374. 
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попереднє заперечення відповідача, що спір не є спором за 
змістом ст. 7 мандату. Суд нагадав, що в ст. 7 мова йде про будь-
який спір між мандатарієм й іншим членом Ліги Націй. 
Використана тут термінологія носить загальний характер, і в той 
же час є точною1. Суд ООН дійшов висновку, що даний спір є 
спором за змістом ст. 7 угоди про мандат, і що третє попереднє 
заперечення має бути відхилено. В.М. Корецький указав на 
мотив, який випливає з аналізу матеріального права, яке, в 
принципі, є стабільним і може змінюватися разом зі зміною 
розуміння самого Статуту внаслідок його динамічного 
тлумачення. Ідеологічний же мотив (що виходить із норм моралі, 
справедливості, гуманності і т.п.), як показує практика, є не 
правовим обґрунтуванням рішення, а покликаний швидше 
запевнити в його справедливості і може змінюватися з метою 
надання переконливості рішенням, які можуть викликати неод-
нозначну оцінку. У справі, що розглядається, можна простежити 
саме таку трансформацію. Так, в рішенні від 22 грудня 1962 р. 
Міжнародний Суд ООН, оперуючи високими і досить абстракт-
ними поняттями, вказав, що правовий захист священної місії 
цивілізації в кожній угоді про мандат становив сутність 
мандатної системи. Адміністративне спостереження, здійснюване 
Лігою, було звичайним запобіжним заходом, необхідним для 
забезпечення повного виконання мандатарієм «священної місії» 
щодо населення підмандатної території. У рішенні ж від 18 липня 
1966 р. Міжнародний Суд ООН фактично переглянув рішення, 
прийняте ним чотири роки тому у цій же справі, в якому він 
відкинув попередні заперечення ПАР і ухвалив розглянути 
справу по суті (відмовивши в позові Ефіопії та Ліберії на тій 
підставі, що держави-заявники не можуть розглядатися як такі, 
що довели в своїх позовних вимогах якесь юридичне право або 
інтерес до предмета спору), змінив свою думку про «священну 
місію цивілізації». Суд ООН на цей раз запропонував наступне 
розуміння даної категорії, фактично знівелювавши її: «Священна 
місія, як було сказано, це священна місія цивілізації і, отже, всі 
цивілізовані нації мають інтерес у тому, щоб бачити, як вона 
реалізується. Але щоб цей інтерес отримав специфічно правовий 

                                                
1 Корецкий В.М. Избранные труды: В 2-х кн. – Кн. 2. / В.М. Корецкий. – К.: Наук. 
думка, 1989. – С. 373. 
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характер, священна місія повинна бути або стати чимось 
серйознішим, ніж моральний або гуманістичний ідеал. Щоб стати 
джерелом законних прав і зобов'язань, вона повинна отримати 
правове вираження і отримати юридичну форму. Моральний 
ідеал не слід плутати з юридичними нормами, що забезпечують 
його реалізацію. Принцип священної місії не має якогось 
конкретного юридичного змісту, який міг би ... реалізуватися сам 
по собі і породжувати законні права та зобов'язання поза 
системою в цілому»1. Суддя В.М. Корецький, критикуючи дану 
позицію, вказав, що рішення Суду ООН є не тільки обов'язковим 
для сторін у справі (ст. 59 Статуту), а й остаточним (ст. 60 
Статуту). Будучи остаточним, воно остаточне і для самого Суду, 
якщо тільки це рішення не буде ним переглянуто на умовах і 
відповідно до порядку, запропонованими ст. 61 Статуту2 и ст. 78 
Регламенту Суду ООН3. 

Як бачимо, часто ідеологічний мотив має підлеглий ха-
рактер до мотиву політичного, пом’якшуючи негативну реакцію 
на присутність останнього. Політичний же мотив, будучи в 
багатьох випадках домінуючим, маскується всіма іншими, 
розглянутими раніше. Його можна простежити тільки на підставі 
аналізу резолютивної частини рішення, що викликало певні 
сумніви. Так, у рішенні по справі між Румунією і Україною 
політичним мотивом, на наш погляд, було членство першої в ЄС і 
енергетична безпека Західної Європи, що набуло особливої 
актуальності після російсько-української газової кризи, коли 
питання постачання енергоресурсів з економічної площини 
перейшло в політичну. На думку С.В. Талібова, енергетична 
безпека складається з сукупності сприятливої правової, 
інституційної системи, здатної передбачити стійке забезпечення 

                                                
1 Всю информацию по практике Суда ООН можно найти на официальном сайте 
Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
2 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 
3 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/icjrules.php 
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споживачів усіма корисними в екологічному відношенні 
ресурсами1. 

«Урахування острова Зміїний означало б юридичний пере-
гляд географії», – заявила Розалін Хіггінс, зачитуючи рішення, 
мабуть розуміючи його неоднозначність і пояснюючи, чому воно 
дещо не відповідає нормам міжнародного права. Проте, зазначене 
рішення повністю відповідає практиці Міжнародного Суду ООН. 
Було б доречно нагадати в цьому зв’язку сказане суддею Келло-
гом у розглянутій в 1930 р. Постійною палатою міжнародного 
правосуддя справі про вільні зони Верхньої Савойї і району 
(Франція проти Швейцарії), Справа про вільні зони), що Суд не 
може «вирішувати питання, ґрунтуючись на міркуваннях 
політичної та економічної доцільності»2. Тлумачачи ст. 38 Стату-
ту, він зауважив, що «буде неможливо уникнути висновку, що 
Суд має юрисдикцію вирішувати тільки такі питання, які дають 
можливість вирішити їх шляхом застосування норм і принципів 
міжнародного права». Далі він процитував заяву, зроблену  
Д.Б. Скоттом у промові на Гаазькій конференції миру 1907 р.: 
«Суд не відділ Міністерства закордонних справ і не Канцлерство. 
Питання політичного характеру повинні бути ... виключені, бо 
суд не є дорадчим або законодавчими органом. Він не творить 
законів і не визначає політику. Його вища функція – тлумачити і 
застосовувати право до конкретного випадку ... Якщо будуть 
залучені приватні інтереси, політичні питання, то рішення суду 
виявиться таким саме суперечливим і заплутаним, як ці інтереси і 
політичні питання»3.  

В окремій думці до рішення по справі, що стосується 
делімітації морського кордону між Катаром і Бахрейном (Катар 
проти Бахрейну) від 16 березня 2001 р., судді Беджауі, Ранджева і 
Корома поділяють висновок Суду про непридатність принципу 
uti роssidentis juris, прихильниками якого вони є, будучи пред-
ставниками різних правових систем африканського континенту. 
                                                
1 Талыбов С.В. Международно-правовые проблемы региональной 
энергетической безопасности: автореф. дис. ... докт. филос. по праву / Сеймур 
Васиф оглы Талыбов. – Баку, 2014. – С. 12.  
2 Case of the Free Zones of Upper Savoy and the District Of Gex [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: 
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1930.12.06_savoy_gex.htm 
3 Цит. за: Корецкий В.М. Избранные труды: В 2-х кн. – Кн. 2. / В.М. Корецкий. – 
К.: Наук. думка, 1989. – С. 392. 
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Але, на їхню думку, в даному випадку не можна говорити про 
правонаступництво держав із огляду на те, що не було створено 
нового суб’єкта міжнародного права. До того ж прості мірку-
вання правової етики змушують їх заперечувати застосування 
цього принципу з огляду на справжні мотивів рішення 1939 р.: їм 
видається, що в основі цього рішення був девіз «нафта домінує 
над сушею і над морем». Будь-яка правова доктрина, яка 
базується на цій ідеї, неминуче містить виверти і обман – на 
шкоду правам народів1.  

За спостереженням В.Ф. Антипенка, конфліктогенність 
існуючого комплексу економічних протиріч визначається трьома 
основними характеристиками. По-перше, вони породжують 
протестні настрої, по-друге, конфліктне, нестабільне середовище 
сприяє багаторазовому зростанню прибутків для великого 
транснаціонального капіталу, а, по-третє, створення обстановки 
нестабільності і конфліктності в деяких регіонах використо-
вується в цілях обґрунтування економічної і політичної неспро-
можності національних режимів2. В.М. Репецький зазначає, що 
на оцінку конкретної міжнародної ситуації істотний вплив 
спричиняють політичні, військові, економічні та інші чинники3.  
Є думка, що наявність політичних моментів практично в кожній 
суперечці іноді змушує окремі держави вважати, що Суд утратив 
актуальність і необхідність в ньому як у постійно діючому 
судовому органі ООН відпала4. Із останньою тезою ми пого-
дитися не можемо, але слід визнати, що політична й економічна 
ситуація в світі, розстановка сил на міжнародній арені, 
геополітичні інтереси як окремих акторів міжнародних відносин, 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
2 Антипенко В.Ф. Международное антитеррористическое право в условиях 
глобализации преступности / В.Ф. Антипенко // Альманах международного 
права. – 2009. – № 1. – С. 22. 
3 Репецкий В.Н., Гутник В.В. Социальная ценность международного права / 
В.Н.\ Репецкий, В.В. Гутник // Международное право как основа современного 
миропорядка: коллективная монография Liber Amicorum к 75-летию проф. 
В.Н. Денисова. Под ред. А.Я. Мельника, С.А. Мельник, Т.Р. Короткого. Киев-
Одесса: Фенікс, 2012. – С. 333.  
4 Див.: Boisson de Chazournes L., Sands P. International law, the International Court 
of Justice and nuclear weapons / Р. Sands, L. de Chazournes Boisson / Cambridge: 
Cambridge university press, 1999. – P. 16-18. 
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так і їхніх об’єднань, місце, що займають сторони спору на цій 
«шахівниці» – все це впливає на формування правової позиції 
міжнародних судів і, як наслідок, на прийняття рішення1. Таку 
ситуацію не можна визнати позитивною. Але й не можна сказати, 
що в такому випадку має місце порушення принципу об’єк-
тивності або рівності сторін – ні – просто на даний момент 
розвитку міжнародної спільноти міжнародне право також 
змінилося. І цю зміну міжнародний суд може «виявити» і 
«задекларувати – оголосити» відповідно до декларативної теорії, 
що отримала розвиток у практиці міжнародної юриспруденції. 
Потрібно це визнати і використовувати при формуванні правової 
позиції, тактики і стратегії з міжнародного спору. 

Деякі судді кажуть про обов’язок Суду ООН реагувати на 
зміни міжнародного правопорядку і саме за допомогою 
ухвалення прецедентних рішень. Так, суддя Ван ден Вінгарт в 
окремій думці до рішення у справі про ордер, виданий 11 квітня 
2000 р. (Демократична республіка Конго проти Бельгії) від 
14 лютого 2002 р. заявив: «Ця справа мала стати свого роду 
прецедентом, в якому Міжнародний Суд міг би спробувати 
вирішити ряд питань, які не розглядалися з часу слухання 
знаменитої справи «Лотус» у Постійній палаті міжнародного 
правосуддя в 1927 р.»2. 

Процес зміни позиції самого Суду щодо застосування 
прецедентної норми (як адміністративної, так і судової) досить 
цікавий, хоча ця позиція спочатку не відрізнялася однозначністю. 
Так, в консультативному висновку «Присудження компенсацій 
адміністративним судом ООН» від 13 липня 1954 р. Суд 
констатує: «У відношенні того, що отримало назву прецеденту, 
створеного Лігою Націй у 1946 р., Суд не може йому слідувати. 
Інститути, особливі умови, що існували на той момент, значно 
відрізнялися від нинішніх умов; ці дві ситуації зовсім не 
                                                
1 Див.: Кононенко В.П., Стоянова Е.Е. Индивидуальная ответственность 
должностных лиц государства за нарушение права на жизнь – позиции 
международных судов / В.П. Кононенко, Е.Е. Стоянова // Застосування 
міжнародного гуманітарного права в сучасних збройних конфліктах: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11 листопада 2015 р.). – 
К.: Українська асоціація міжнародного права, ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – 
С. 71-75. 
2 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
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ідентичні»1. Наведений консультативний висновок від 13 липня 
1954 р., показує, що в даному випадку була застосована техніка 
встановлення відмінностей (нехай навіть і щодо «адміністра-
тивного прецеденту»), що є ознакою застосування прецедентного 
права. Так, безліч судових рішень надає можливість право-
застосувачу вибрати прецедент, що підходить до конкретної 
справи. Вибір проводиться на підставі зіставлення фактів, що 
лежать в основі даної справи, і справи, за якою було встановлено 
прецедент. Оскільки повний збіг фактів практично виключається, 
суддя вибирає з декількох відповідних прецедентів. Процес 
визначення прецеденту досить суб’єктивний, бо залежить від 
оцінки суддею фактів, що лежать в основі двох справ, і вибору 
відповідного прецеденту залежно від того, чи виходить він із 
суворих логічних побудов або з ідеї справедливості. Рішення 
справи на підставі логіки не завжди правильно з точки зору 
справедливості2. Даний вибір здійснюється за допомогою техніки 
встановлення відмінностей. 

Така процедура загального права, як «техніка встановлення 
відмінностей» або «техніка виключення», визначає природу 
прецедентної норми. Суддя загального права повинен ретельно 
аналізувати існуючі судові рішення (прецеденти), виділяти, з 
одного боку, те, що є необхідною основою судового рішення 
(ratio decidendi), а з іншого – що є попутно сказаним (obiter 
dictum). Ratio decidendi утворює правило (норму, прецедент). Те, 
що сказано попутно, не має значення прецеденту. Його мета 
полягає в обґрунтуванні справедливості винесеного рішення. 
Техніка виключення є технікою тлумачення права. Л.О. Корчевна 
вважає, що, застосовуючи її, судді створюють нові, більш точні 
норми, а не репродукують уже існуючі3. Суд ООН і надалі 
використовував техніку встановлення відмінностей: у рішенні по 
справі про компанію «Барселона трекшн, лайт енд пауер лімітед» 
(попередні заперечення) від 24 липня 1964 р. він дійшов 
висновку, що запропонований варіант аргументації вперше був 

                                                
1 Там само. 
2 Богдановская И.Ю. Прецедентное право / И. Ю. Богдановская. – М.: Наука, 
1993. – С. 24-27.  
3 Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного 
правознавства: автореф. дис. …д-ра. юрид. наук. – К.: Видавничий центр ІДП, 
2005. – С. 17. 
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використаний відповідачем після винесення судом 26 травня 
1956 р. рішення у справі про повітряний інцидент (Ізраїль проти 
Болгарії). Однак у тій справі йшлося про односторонню заяву з 
приводу обов'язкової юрисдикції Постійної палати, а не про 
договір…1. 

Наявність у рішеннях Міжнародного Суду ООН ratio 
decidendi, його встановлення і застосування саме як прецедентної 
норми можна відзначити в рішенні по справі, що стосується 
права проходу через територію Індії (Португалія проти Індії) від 
26 листопада 1957 р. (попередні заперечення), в якому Суд 
послався на принцип, який був закладений у справі Ноттебома, 
сформульований наступним чином: «Такий зовнішній фактор, як 
втрата сили заяви в результаті закінчення терміну дії або відмови, 
не може позбавити Суд юрисдикції»2. Суд також заявив, що цей 
принцип застосовувався як до повної, так і до часткової відмови, 
як передбачалося в оспорюваному положенні заяви Португалії. 
12 квітня 1960 р. при розгляді даної справи по суті, Міжнародний 
Суд ООН застосував як прецедентну норму правову позицію 
Постійної палати міжнародного правосуддя, вказавши: «...в 
1938 р. Постійна палата міжнародного правосуддя провела 
розмежування між ситуаціями і обставинами, що були джерелом 
виникнення прав, на які претендує одна зі сторін, і такими 
ситуаціями і обставинами, які є причиною виникнення спору. 
Тільки останні повинні враховуватися для цілей застосування 
заяви (про юрисдикцію Суду – К.В.)»3. Однак на словах проти 
прецедентної природи своїх актів Суд ООН категорично 
заперечує: так, 26 травня 1961 р. в рішенні про храм Преах Віхеар 
(Камбоджа проти Таїланду) він заявив: «Суд не вважає, що його 
рішення від 1959 р.4 має ті наслідки, про які заявляє Таїланд. 
...Дане рішення не має обов'язкової сили ні для кого, крім сторін 
…»5 Але пізніше в рішенні по справі про Південно-Західну 
                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Имеется в виду Дело об инциденте в воздушном пространстве, происшедшем 
27 июля 1955 г., когда болгарскими силами противовоздушной обороны был 
сбит самолет компании «El Al Israel Airlines Ltd» (Израиль против Болгарии). 
5 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
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Африку (друга фаза) від 18 липня 1966 р. Суд ООН чітко заявив 
про обов’язковість його прецедентних норм, зазначивши, що «...в 
рішенні 1962 р. говорилося лише, що Суд має компетенцію 
розглядати справу по суті і що якби постало питання про 
прийнятність претензії, то в даний час він мав би вирішуватися 
таким же чином, як і при розгляді по суті справи Ноттебома; в 
цьому випадку Суд вирішив би питання так само, тобто, 
розглядаючи справу з точки зору права заявників висувати їхні 
нинішні вимоги, Суд встановив би, що вони такого права не 
мають, і, отже, їх претензія є неприйнятною»1. Однак, практично 
застосовуючи прецедентне право, Суд ООН продовжує стверд-
жувати зворотне – в тому ж рішенні наведено аналіз відсутності у 
Суду подібних повноважень: «Суд не є законодавчим органом. 
Сторони завжди можуть звернутися до Суду з проханням 
вирішити справу ex aequo et bono відповідно до п. 2 ст. 38 
Статуту. Суд зобов’язаний застосувати відому йому норму в тому 
вигляді, в якому вона існує, а не створювати нову. Можна було 
наполягати на тому, що Суд має право «заповнити прогалину», 
застосовуючи теологічний принцип тлумачення, відповідно до 
якого угоди повинні бути наділені правовою силою в 
максимальному ступені, з тим, щоб забезпечити досягнення 
поставлених у них основних цілей. Принцип цей вельми 
суперечливий, у всякому разі, він не може бути застосований в 
умовах, коли Суд мав би вийти за межі того, що з повною 
підставою могло б розглядатися як інтерпретація і включатися в 
процес виправлення або перегляду. Суд не може бути засобом 
усунення недоліків, якщо для того, щоб це зробити, він повинен 
вийти за межі звичайного судового процесу»2. Майже те ж саме 
ми бачимо в консультативному висновку Міжнародного Суду 
ООН щодо законності загрози ядерною зброєю або її 
застосування від 8 липня 1996 р. під час підготовки якого деякі 
держави стверджували, що, відповідаючи на поставлене 
запитання, Суд вийде за рамки своєї судової ролі і візьме на себе 
нормотворчу функцію. На що Суд ООН відповів: «Цілком ясно, 
що Суд не може займатися нормотворчістю, і – з урахуванням 
обставин сьогоднішньої справи – від нього це не потрібно. 

                                                
1 Там само. 
2 Там само. 
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Завдання Суду полягає, скоріше, у виконанні своєї звичайної 
судової функції визначення наявності або відсутності правових 
принципів і норм, які можна застосувати до загрози ядерною 
зброєю або її застосування. Твердження про те, що відповідь на 
поставлене запитання буде вимагати від Суду нормотворчості, 
ґрунтується на припущенні, що нинішній соrpus juris не містить 
норм, що стосуються даного питання. Суд не може погодитися з 
цим аргументом; він викладає діючі норми права і не займається 
нормотворчістю. Це саме так, навіть якщо в ході викладу і 
застосування права Суду неминуче доводиться уточнювати сферу 
його дії і іноді відзначати його загальну спрямованість»1.  

У заяві судді В.С. Верещетіна до даного консультативного 
висновку йдеться: «Навіть якби Суд просили заповнити 
прогалини, йому довелося б відмовитися брати на себе тягар 
нормотворчості, яка взагалі не повинна бути функцією Суду. 
Якщо в ході консультативної процедури, коли Суд знаходить 
прогалину в праві або знаходить право недосконалим, він 
повинен усього лише вказати на це, не намагаючись заповнити 
прогалину або поліпшити право за допомогою судового нормо-
творчості. Суд не можна звинувачувати в нерішучості або 
ухиленні, якщо право, яке він повинен застосувати, саме по собі є 
непереконливим. Ще менш обґрунтованим було б будь-яке 
твердження про нерішучість або ухилення Суду в зв’язку з даним 
конкретним Висновком, в якому дається недвозначна – нехай і не 
вичерпна – відповідь на поставлене перед Судом питання»2. Ми 
вважаємо, що в даному випадку має місце не суперечливість 
Суду або відсутність послідовної позиції – швидше за все, 
розуміючи, що у нього відсутнє юридичне право на судову 
правотворчість, Суд намагається завуалювати його фактичне 
здійснення, що викликано постійною динамічною зміною 
міжнародних відносин і, як наслідок, відповідною еволюцією 
міжнародного права, за яким явно не встигає процес формування 
таких його класичних джерел, як договір або звичай. Проблему 
частково вирішує раніше згадана декларативна теорія (теорія 
виявлення), що є однією з основних доктрин загального права: 
прецедентні рішення Суду ООН є вираженням міжнародного 
                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
2 Там само. 
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права, яке вже існувало на момент розгляду конкретної справи, 
але ще не отримало свого юридичного закріплення у відповідних 
формах. 

Пропонуємо ще раз уважно проаналізувати норму п. 1 «d» 
ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, яка говорить, що «Суд, 
який зобов'язаний вирішувати передані йому спори на підставі 
міжнародного права, застосовує ...із застереженням, зазначеним в 
ст. 59, судові рішення і доктрини найкваліфікованіших фахівців 
із публічного права різних націй як допоміжний засіб для 
визначення правових норм»1, а саме останні три слова: «визна-
чення правових норм». Очевидно, мається на увазі процес 
кваліфікації спірних правовідносин, тобто встановлення (або 
підшукування) правової норми їх регулюючої або, іншими 
словами, ідентифікації правової норми з тими фактичними 
обставинами, в яких вона повинна буті застосована. А які норми 
підлягають застосуванню відповідно до п. 1 ст. 38 Статуту Між-
народного Суду ООН, який, до речі, має вирішувати суперечки на 
підставі міжнародного права? Ті, що містяться в міжнародних 
конвенціях, міжнародних звичаях, і загальні принципи права, 
тобто в класичних джерелах міжнародного права. Чи випливає з 
цього висновок, що правило підпункту «d» в сукупності зі ст. 59 
Статуту є процесуальною нормою? Вважаємо, що ні, оскільки тут 
ми бачимо спробу встановити статус судових рішень і доктрини 
серед джерел, що застосовуються Міжнародним Судом ООН 
(спочатку), а сьогодні розглядаються як основні джерела 
міжнародного права взагалі. Але ж правова норма або є, або її 
немає. Якщо вона є в наявності – тобто прописана в міжна-
родному договорі, сформувалася як міжнародний звичай і 
визнана державами в цій іпостасі або міститься в загальних 
принципах права, її потрібно просто застосувати. Якщо ж 
відповідної норми немає – як її встановити? Створити шляхом 
укладення міжнародного договору? Не годиться, оскільки 
суперечка вже має місце і її необхідно вирішувати на підставі 
наявної правової бази (сторони, звичайно, можуть домовитися і 
укласти угоду, що сприяє врегулюванню спору, але це дещо інша 
процедура). Таким же чином не підходять й інші вже існуючі 

                                                
1Международное право в документах / Сост. Блатова Н.Т. – М.: Юрид. лит., 
1982. – С. 663. 
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джерела права, що не містять потрібної норми. Що ж 
залишається Міжнародному Суду і що він робить? Він визначає 
правову норму шляхом виявлення такої, тобто декларує якусь 
норму, яка фактично була відсутня. Таким чином, ми вважаємо, 
що формулювання п. 1 «d» ст. 38 Статуту Міжнародного Суду 
ООН співвідноситься з теорією «виявлення» існуючого права. 

 
3.3 Формування міжнародного звичаю визнавати 

практику Суду ООН прецедентною 
 

На думку У. Бернама, застосування в сучасному міжна-
родному праві (хоча і в прихованому вигляді) декларативною 
теорії, або теорії виявлення існуючого права, додає легітимності 
міжнародній судовій правотворчості, в результаті чого рішення 
міжнародних судів набувають ознак прецеденту. І якщо суддя, 
виявляючи норму права, використовує науковий метод при його 
застосуванні, або розширює встановлені нормою права межі, 
його рішення є об’єктивними і продиктовані правом, а не влас-
ними політичними установками1. 

Так, у рішенні по справі, що стосується делімітації 
морського кордону і територіальних питань між Катаром і 
Бахрейном (Катар проти Бахрейну) від 16 березня 2001 р., Суд 
ООН, розглянувши проходження єдиного морського кордону в 
тій частині району делімітації, яка охоплює як континентальний 
шельф, так і виключну економічну зону, використав як прецедент 
свої рішення по попередніх справах про встановлення єдиного 
морського кордону. Зокрема, Суд ООН зазначив, що він буде 
дотримуватися такого ж підходу й у цій справі: для делімітації 
морських зон за межами 12-мильної зони він спочатку проведе 
серединну лінію, а потім розгляне, чи існують обставини, які 
вимагають коригування цієї лінії. Суд також указав, що правило 
про серединну лінію / особливі обставини, яке застосовується, 
зокрема, до делімітації територіальних вод, і правило про прин-
ципи справедливості / відповідні обставини, як воно склалося, 
починаючи з 1958 р. в прецедентному праві і в практиці держав 
відносно делімітації континентального шельфу та виключної 

                                                
1 Бернам У. Правовая система США. – 3-й вып. – М: Новая юстиция, 2006. –  
С. 113-114. 
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економічної зони, тісно переплітаються. Із іншого боку, не 
застосування Судом ООН при розгляді аналогічних справ (або 
вирішення подібних питань у таких справах) правових позицій, 
сформульованих  раніше, стало піддаватись критиці. 

Д.С. Власов під правовою позицією міжнародного суду в 
широкому сенсі розуміє окремі висновки і положення, що 
відображають уявлення суду з певного питання, до яких суд 
приходить самостійно в процесі аргументації або запозичує з 
інших актів. Правова позиція міжнародного суду у вузькому 
сенсі – це висновки і положення, яких послідовно дотримується 
даний суд у своїх рішеннях за схожими питаннями. Тільки 
міжнародний суд, що володіє універсальною юрисдикцією і 
відкритий для всіх держав, може брати участь у розвитку 
загального міжнародного права1. Так, суддя Ши в заяві, доданій 
до рішення про тимчасові заходи у справах, що стосуються 
правомірності застосування сили (Югославія проти Франції), 
(Югославія проти Німеччини), (Югославія проти Італії) від 
2 червня 1999 р. вказав, що «незважаючи на прохання Югославії 
про визначення тимчасових заходів, Суд це не зробив, що роз-
ходиться з його рішенням про використання таких повноважень у 
справі Лагранд (Німеччина проти Сполучених Штатів Америки) в 
ситуації не настільки терміновій»2. Далі, в окремій думці до 
рішення по справі, що стосується делімітації морського кордону і 
територіальних питань між Катаром і Бахрейном (Катар проти 
Бахрейну) від 16 березня 2001 р., суддя Торес Бернардес заявив 
про те, що не може підтримати більшість членів суду ООН щодо 
суверенітету над островами Хавар і Кітат Джарада. Як недолік 
рішення він особливо відзначив ігнорування прецедентної 
практики Суду ООН, указавши, що прецедент у справі про 
британські острови Ла-Маншу (англо-нормандські острови) був 
залишений без уваги, хоча підпункт 2 b резолютивної частини 
рішення нагадує про надане, відповідно до звичайного міжна-

                                                
1 Власов Д.С. Правовая позиция Международного Суда ООН: понятие, природа и 
варианты проявления: дис. ... канд. юрид. наук / Д.С. Власов. – Екатеринбург, 
2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/pravovaya-pozitsiya-mezhdunarodnogo-suda-oon-
ponyatie-priroda-i-varianty-proyavleniya 
2 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 



 122 

родного права, право мирного проходу катарських суден через 
територіальні води Бахрейну, що відокремлюють острова Хавар 
від інших островів Бахрейну1.  

М. Шахабуддін, кажучи про те, що Суд не пов’язаний 
доктриною обов’язкового прецеденту і може відступати від своїх 
попередніх рішень, зауважує, що йому не просто це зробити2. 
Про прецедентність практики Міжнародного Суду ООН говорить 
і суддя В.С. Верещетін в окремій думці до постанови в справі, що 
стосується правомірності застосування сили (Югославія проти 
Бельгії) від 2 червня 1999 р.: «Відмова належним чином ура-
хувати намір держави, яка робить заяву про визнання юрисдикції 
Суду, несумісна з прецедентним правом Суду...», а суддя Креча в 
окремій думці до тієї ж постанови Суду ООН говорить про його 
«послідовну судову практику»3. 

Роком раніше суддя Корома в заяві до постанови Суду ООН 
про тимчасові заходи у справі, що стосується Віденської 
конвенції про консульські зносини (Парагвай проти Сполучених 
Штатів Америки) 1998 р. вказав, що, приймаючи це рішення, Суд 
діяв із необхідною правовою обачністю... не торкатися питань, 
які безпосередньо належать до захисту відповідних прав кожної 
зі сторін або які підлягають розгляду по суті. Таким чином, він 
знову підтвердив свою послідовну судову практику, відповідно 
до якої тимчасові заходи повинні застосовуватися тільки в 
випадках, коли це обов’язково і необхідно для забезпечення 
відповідних прав кожної зі сторін...»4 Р.В. Алямкін, говорячи про 
значний вплив рішень Міжнародного Суду ООН на міжнародний 
правопорядок, робить висновок, що рішення Суду мають 
прецедентний характер5.  

                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
2 Shahabuddeen M. Precedent in the World Court / М. Shahabuddeen. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996. – P. 3. 
3 Всю информацию по практике Суда ООН можно найти на официальном сайте 
Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
4 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
5 Алямкін Р.В. Мирне вирішення міжнародних територіальних спорів: практика 
міжнародних судових органів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.В. Алямкін. – 
К, 2011. – С. 8. 



 123 

І хоча послідовну судову практику можна назвати сино-
німом практики прецедентної, саме визнання наявності такої і 
правила, відповідно до якого Суд повинен дотримуватися своїх 
правових позицій, сформульованих у його попередніх рішеннях, 
підтверджує формування прецедентного права Суду ООН. 
Б.І. Квятковська говорить про прецедент міжнародних судових 
інстанцій1. Але Л.М. Ніколенко робить висновок, що рішення 
міжнародних судових органів не містять у собі норм між-
народного права і через це не є судовими прецедентами в тому 
сенсі, який вкладається в цей термін національними правовими 
системами2. І дійсно, міжнародний судовий прецедент, безсум-
нівно, відрізняється від класичного судового прецеденту. Це акт 
міжнародної судової установи, що є як консультативним вис-
новком із питань міжнародного права, так і результатом 
вирішення спору по суті, має імперативну обов’язковість для 
його сторін через угоду про визнання юрисдикції суду і мо-
рально-політичну обов’язковість для третіх держав, зумовлену 
загальним прагненням до забезпечення стабільності міжна-
родного правопорядку та ефективного функціонування системи 
міжнародного права. Прецедентний характер актів Міжнародного 
Суду ООН заснований на його високому авторитеті. 

На думку Д.С. Власова, правова позиція Міжнародного 
Суду ООН не має прецедентної якості і доктрину прецеденту як 
джерела права не можна перенести на правові позиції або, 
ширше, судові рішення міжнародних судів, оскільки відсутні 
основні умови, за рахунок яких діє прецедент у країнах англо-
саксонської правової системи: єдина судова система та її внут-
рішня ієрархія3. М.Л. Ентін, заперечуючи проти прецедентного 
характеру рішень міжнародних судових установ, указує, що 
                                                
1 Квятковська Б.І. Теоретичні засади судового прецеденту: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук / Б.І. Квятковська. – К., 2015. – С. 11, Квятковская Б.И. 
Сравнительный анализ основных моделей (форм) судебного прецедента /  
Б.И. Квятковская // LEGEA ŞI VIAŢA. Publicatie stiintifico-practica/ – 2014. – Nr. 
4/2 (268) – Р. 107. 
2 Ніколенко Л.М. Визначення судового прецеденту в системі міжнародного права 
/ Л.М. Ніколенко // Європейські перспективи. – 2013. – № 12. – С. 167. Див. 
також: Ніколенко Л.М. Щодо визначення судового прецеденту в Україні /  
Л.М. Ніколенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія : Право. – 2014. – Вип. 27(2). – С. 11-15. 
3 Власов Д.С. Указ. раб. 
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міжнародні арбітражні і судові органи створюються відповідно 
до міжнародного договору. Вони наділяються рівно тим обсягом 
повноважень, який обумовлюється в статутних документах. 
Довільне присвоєння додаткових прав, які не санкціонуються або 
не підтверджуються згодом державами-засновниками, не 
допускається. Міжнародні судові установи можуть здійснювати 
тільки такі дії і ці дії будуть мати тільки таке юридичне значення, 
яке їм надається прямим або імовірним волевиявленням держав. 
На переконання вченого, абстрактні міркування про правотворчі 
функції міжнародних судових установ суперечать природі 
виникнення і функціонування останніх. Не існує міжнародних 
арбітражних і судових органів взагалі, а є конкретні міжнародні 
судові установи. Вони беруть участь у процесі формування норм 
міжнародного права так і в такій мірі, в якій це визначається і 
визнається державами1. Повторимо, що М.Л. Ентін ці слова писав 
ще 1986 р., заперечуючи проти прецедентного характеру 
міжнародних судових установ, однак ми на них посилатимемося 
для обґрунтування протилежного. Ні, держави не прийняли 
договірної норми про надання Суду ООН права створювати 
норми міжнародного права – вони визнали прецедентний харак-
тер його рішень, сформувавши міжнародний звичай. Але чи 
можливо це? Для відповіді необхідно проаналізувати таку 
категорію, як міжнародний звичай. Як стверджує Л.О. Корчевна, 
звичай був історично першим проявом природного права. Теорія 
підпорядкування звичаю останньому була одним із визначних 
досягнень у правовій науці. Для визначення справедливості 
звичаю були розроблені витончені критерії: його тривалість, 
загальність, однакове застосування, розумність2. 

Г.І. Тункін писав: «Концепція, згідно з якою загальне 
міжнародне право є виключно звичаєвим, була вірною за часів 
Ваттеля і навіть в ХІХ ст., проте сьогодні вона застаріла і не 
відображає міжнародно-правової дійсності. ... Існування великої 
кількості багатосторонніх міжнародних договорів, в яких беруть 
участь усі або майже всі держави, а також значна діяльність в 
області кодифікації міжнародного права створюють положення, 
                                                
1 Энтин М.Л. Указ. раб. – С. 153-154. 
2 Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного 
правознавства: автореф. дис. …д-ра. юрид. наук. – К.: Видавничий центр ІДП, 
2005. – С. 17. 
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коли зазначені договори стають засобом безпосереднього ство-
рення, зміни і розвитку норм загального міжнародного права»1. 
Але при цьому автор погоджувався з тим, що звичаї продов-
жують помітно впливати на формування норм загального 
міжнародного права, проте вважав, що з часом вплив стане 
нікчемним2. 

Життя показало, що більшість загальних багатосторонніх 
договорів дійсно отримала універсальний характер, охопивши 
своїми зобов’язаннями величезну кількість держав, але жоден із 
них не зміг об'єднати їх усі. Уже через порівняно нетривалий час 
практика застосування цих договорів актуалізувала питання щодо 
їх зміни та доповнення. Тому Г.І. Тункін був змушений пого-
дитися з особливою роллю міжнародно-правового звичаю у 
формуванні норм загального міжнародного права. Як якийсь 
компромісний варіант, він запропонував ідею змішаних дого-
вірно-звичаєвих норм. І хоча вчений на перше місце знову поста-
вив договірний спосіб формування норм загального міжна-
родного права, він визнав, що цей спосіб нерозривно пов’язаний 
зі звичаєво-правовим3. 

Чому ж неможливо виключити звичай із процесу 
формування загальновизнаних принципів і норм загального 
міжнародного права? Д. Анцилотті, вказуючи на географічне 
розширення міжнародного права як продукту європейської 
культури на неєвропейські країни і континенти і на перетворення 
його в загальне міжнародне право, пише: «Спочатку то були 
загальні переконання, які поступово набули чинності норм, 
обов’язкових для всіх держав, між якими підтримувалися 
відносини. Це були норми, настільки пов’язані з характером і 
потребами такого роду відносин, що їх підтримка уявлялася 
невіддільною від дотримання цих норм, а вступ нового співчлена 

                                                
1 Тункин Г.И. Теория международного права / Под общ. ред.: Шестаков Л.Н. / 
Г.И. Тункин. – М.: Зерцало, 2000. – С. 122.   
2 Там само. 
3 Див.: Щекин Ю.В. Международно-правовой обычай или международный 
договор: конкуренция источников в приоритете закрепления норм общего 
международного права // Проблеми законності. Республ. міжвідом. наук. 
збірник. – Х.: Національна юридична академія України. – 2003. – № 68. – С. 188. 
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в міжнародне спілкування – від визнання їх в якості загальних, 
історично обумовлених принципів самого спілкування»1.  

О.О. Мережко стверджує, що норми, що містяться в 
кодифікованих конвенціях, отримують універсальне застосування 
лише в результаті функціонування звичаю, чинного разом із 
останніми. До того ж механізм взаємодії договору і звичаю 
сприяє досягненню цілей конвенцій, спрямованих на створення 
загальновизнаних норм сучасного міжнародного права2.  
О.М. Москаленко вважає, що звичай відрізняється від договірної 
норми перш за все значним розривом у часі між створенням 
певного правила поведінки і визнанням за ним сили міжнародно-
правової норми. Крім того, до його особливостей слід віднести 
менший ступінь формальної визначеності і узгодженості позицій 
держав, важливість практики в процесі формування звичаю і 
складність відмежування правотворчої процедури від норма-
тивного результату3. Вважається, що звичаєва норма відріз-
няється від договірної не за суттю, а за способом досягнення 
угоди і форми її вираження4. Відомий англійський юрист 
Х. Уолдок писав, що звичаєве право є не формою мовчазної 
угоди, а самостійною формою права»5. Багато хто розуміє звичай 
як форму угоди. При цьому Г.І. Тункін відзначав важливу 
обставину: «Концепція, відповідно до якої звичаєві норми між-
народного права, як і договірні, створюються шляхом узгодження 
воль держав, відповідає основним принципам міжнародного 
права»6. Концепцію «узгодження воль держав» відстоює і  
Р.Л. Бобров, кажучи, що сучасне загальне міжнародне право є 
сукупністю загальновизнаних державами норм, що закріплюють 

                                                
1Анцилотти Д. Курс международного права: Т. 1. Ведение: Общ. теория / Пер. с 
итал. – М.: Изд-во иностр. лит., 1961. – С. 97. 
2 Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та 
практики: Монографія / О.О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – С. 205. 
3 Москаленко О.М. Джерела права Європейського Союзу (міжнародно-правовий 
аналіз): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2006. – С. 7. 
4 Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются 
естественное право и право народов, а також принципы публичного права /  
Г. Гроций. – М.: Госюриздат, 1956. – С. 48. 
5 Waldok H. General Course on Public Internation Law // RdC. – 1962. – P. 49. 
6 Курс Международного права: В 7 т. – Т. 1. – М.: Наука, 1989. – С. 197. 



 127 

на даний момент результати їх взаємодії1. В.І. Кузнєцов запевняє, 
що якась частина членів міжнародного співтовариства може 
своєю поведінкою рано чи пізно мовчки дати зрозуміти про своє 
визнання звичаю2. Досить показовою є компромісна точка зору 
Дж. Фіцморіса, що коли загальна норма звичаєвого міжнародного 
права формується практикою держав, було б вірно казати, що 
згода криється у взаємній терпимості, яка дозволяє взагалі 
формуватися практиці»3.  

Існує багато теоретичних суперечок щодо юридичної 
природи міжнародного звичаю. Для одних – це лише мовчазна 
угода, яка взагалі належить до тієї ж юридичної категорії, що і 
договори. Для інших звичай є формою стихійного розвитку 
права, повторенням певної позиції, яку підхоплюють інші 
суб’єкти права, займаючи таку ж позицію, очікуючи таку ж по-
ведінку4. Слід зауважити, що теорія мовчазної угоди започат-
кована в давньоримському праві. Як зауважує Р. Уолден, її вплив 
на формування звичаю найчіткіше сформульовано в словах 
Ульпіана про те, що звичай – це мовчазна угода, збережена 
тривалим застосуванням5. Відносно даного питання Р. Леcаффер 
переконує, що римське (приватне) право слугувало прямим 
джерелом для сучасного міжнародного права 6. 

Поширену теорію, започатковану Г. Гроцієм, що розглядає 
міжнародне звичаєве право як мовчазний договір, А. Фердрос 
вважає фікцією, яка спростовується тим, що держави люблять 
посилатися на правила, яких ані вони, ані держава, до якої 
заявлені певні вимоги, ще не дотримувалися. Так само і 
третейські суди при застосуванні норм звичаєвого права не 

                                                
1 Бобров Р.Л. Основные проблемы теории международного права / Р.Л. Бобров. – 
М.  – Международные отношения, 1968. – С. 168. 
2 Международное право: Учебник / Отв. ред. В.И. Кузнецов. – М.: Юристъ, 2001. 
– С. 81. 
3 Fitzmaurise G. The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951-
1954 // BYIL. 1955. Vol. 30. P. 4. 
4 Тускоз Ж. Міжнародне право: Підручник / Ж. Тускоз. – К.: АртЕк, 1998. –  
С. 205. 
5 Walden R.M. The Subjective Element in the Formation of Customary International 
Law / R.M. Walden // Israel Law Review. – 1977. – Vol. 12. – № 3. – Р. 344. 
6 Lesaffer R. Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation 
and Acquisitive Prescription / R. Lesaffer // European Journal of International Law. – 
2005. – Vol. 16. – № 1. – Р. 32. 
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ставлять питання про те, чи застосовувалося це правило саме 
сторонами, а лише з’ясовують, чи відповідає ця норма загальній 
правосвідомості і чи застосовувалася вона тими державами, які 
до цього потрапляли в положення, коли з’являлася необхідність її 
застосування. А тому міжнародне звичаєве право є обов’язковим 
також і для тих держав, які в момент його виникнення ще не 
існували. Цей висновок, на думку А. Фердроса, підтверджується 
раніше згаданим рішенням Постійної палати міжнародного 
правосуддя у справі пароплава «Лотус», в якому йдеться про те, 
що норми міжнародного права випливають із волі держав, але не 
слід шукати правил, які були б визнані саме сторонами, більш 
того, треба встановити загальні правові звичаї1. У своїй теоретич-
ній концепції вчений підкреслює, що необхідно розрізняти 
звичай і звичайність2. За твердженням І.А. Шeрера, звичайність є 
першою стадією звичаю. Звичайність – це міжнародна звичка 
діяти, яка ще не отримала повного юридичного підтвердження3.  

Незважаючи на те, що створення спільної звичаєвої норми 
не передбачає її застосування всіма державами, не може виник-
нути таке загальне звичаєве право, яке суперечило б правовим 
переконанням будь-якого народу. Ця правова точка зору була 
підтверджена рішенням Міжнародного Суду ООН від 18 грудня 
1951 р. у справі про норвезькі води. У ньому Суд ООН відхилив 
твердження про існування загальновизнаної міжнародної норми 
про вхід у бухти (10-мильна зона) на тій підставі, що Норвегія 
«завжди чинила опір будь-якої спробі застосувати її до 
норвезьких берегів»4. На переконання Г.М. Даниленка, практика 
держав, які є членами певної організації, може призвести до 
створення звичаєвих норм, що зв'язують тільки держав-членів 
цієї організації. Обмежене коло може складатися також із держав, 
які є учасниками багатосторонньої конвенції. Практика учасників 

                                                
1 S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7) [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: 
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.htm 
2 Фердросс А. Международное право / А. Фердросс. – М.: Изд. иностр. лит., 1959. 
– С. 154. 
3 Sherer I.A. Starkes`s International Law / I.A. Sherer. – 11th Edition. – London, UK: 
Butterworth & Co (Publishers) Ltd, 1994. – Р. 31. 
4 Цит. за: Фердросс А. Указ раб. – С. 154-155. 
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останньої може вести до конкретизації або навіть зміни положень 
такої конвенції1. 

Як уже згадувалося, Статут Міжнародного Суду ООН 
сприйняв Статут Постійної палати міжнародного правосуддя, що 
передувала йому. Одна з небагатьох новел стосувалася п. 1 «b» 
ст. 38. Раніше в ньому містилася формула: «Загальна практика, 
прийнята як право, є свідченням звичаєвої норми»2. Як вважає 
Л.Р. Шамасова, міжнародно-правовий звичай займає особливе 
місце серед інших аналогічних норм. Обумовлено це особливим 
складом суб’єктів правотворчості, особливостями процесу нор-
мотворення в міжнародному праві і недоговірною формою 
закріплення норми звичая, створеної шляхом угоди суб’єктів 
міжнародної правотворчості щодо визнання юридичної обов’яз-
ковості за певним правилом поведінки3. 

В.Г. Буткевич каже, що на наявність сформованого міжна-
родного звичаю, як правило, вказують три головні чинники: 
а) міжнародна практика (прецеденти); б) opinio juris sive 
necessatis – думка, що визнає цю практику (прецеденти) 
юридичною нормою; в) фактор часу (тривалість застосування)4. 
Три елементи міжнародно-правового звичаю виділяє і А. Кассезе, 
кажучи, що фактор часу в формуванні звичаєво-правових норм 
може змінюватися залежно від обставин справи та інтересів 
держави в цей момент5. Б. Стерн розуміє міжнародний звичай як 
певний фактичний стан, якому надано значення права6. 
O`Koннелл уважає, що звичаєве право складається з норм, які 
виходять із фактичної практики. На думку вченого, термін 
«практика» використовується для того, щоб визначити сукупність 

                                                
1 Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве / Г.М. Да-
ниленко. – М.: Наука, 1988. – С. 127. 
2 Цит. за: Лукашук И.И. Нормы международного права в международной 
нормативной системе. – М.: Спарк, 1997. – С. 217. 
3 Шаммасова Л.Р. Международно-правовой обычай в современном 
международном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.10 / Л. Р. Шаммасова. – Казань, 2006. – С. 9-10. 
4 Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: 
Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 121-122. 
5 Сassese A. International Law / A. Сassese. – 2 ed. New York U.S.A. Oxford 
University Press Inc., 2005. – Р. 157-160. 
6 Stern B. Custom at the Heart of International Law / B. Stern // Duke Journal of 
Comparative & International Law. – 2001. – Vol. 11. – № 1. – Р. 89-90. 
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кроків, які формують право, тоді як термін «звичай» визначає 
право як таке. У цьому сенсі «практика» повинна відрізнятися від 
політики, що проводиться державою1.  

Фактично в усіх концепціях міжнародно-правового звичаю 
центральне місце займають два елементи - практика і визнання за 
сформованим правилом юридичної сили звичаю (opinio juris). 
Трактування цих елементів, а також їхнє співвідношення і 
визначає суть розглянутої нами категорії. Відомі також думки, 
що відкидають саму ідею сукупності двох названих елементів.  
В одному випадку вважають за необхідне лише opinio juris, в 
іншому – лише практику2. А. Д’Амато, дотримуючись першої 
концепції, намагався поставити opinio juris на об’єктивну основу, 
доводячи, що воно вимагає комбінації кількісного і якісного 
елементів у практиці держав3. М. Байєрс, навпаки, надає практиці 
особливо важливого значення для формування міжнародного 
звичаю. Що стосується opinio juris, учений визнає, що він своїм 
існуванням дозволяє контролювати зловживання державами 
владою в процесі створення міжнародних звичаїв4. 

Має також місце заперечення необхідності і того, й іншого, 
що типово для природної школи, згідно з якою звичаєве право 
визначається законами природи, а не волею держав5. М. Со-
ренсен, відзначав наступні ознаки звичаю як способу формо-
утворення: неформалізований характер, спонтанність виникнення 
і збіг воль стосовно звичаєво-правової норми на противагу свідо-
мому, навмисному погодженню воль у разі укладення договору6. 
І.І. Лукашук доводить, що відмінність підходів до тлумачення 
цих елементів свідчить про те, що розбіжності між ними не є 
досить значними. У радянській і пострадянській доктрині в 
поняття практики як елементу формування міжнародно-правових 
                                                
1 O`Connell D.P. International Law / D.P. O`Connell. – 2nd ed. Vol. 1. – London: 
Stevens and Sons, 1970. – P. 8. 
2 Лукашук И.И. Указ раб. – С. 221. 
3 D`Amato A. Customary International Law: A Reformulation / A. D`Amato // 
International Legal Theory. – Vol. 4. – 1998. – P. 1. 
4 Byers M. Introduction Power, Obligation, and Customary International Law /  
M. Byers // Duke Journal of Comparative & International Law. – Fall/Winter, 2001. – 
Vol. 11. – № 1. – P. 84. 
5 Лукашук И.И. Указ раб. – С. 221. 
6 Sorensen M. Theory and Reality in International Law//American Society of 
International Law. Proceedings of the 75th anniversary convocation. 1981. P. 148. 
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звичаїв включаються всі зовнішні прояви (дія або бездіяльність), 
які виходять від офіційних органів суб’єктів міжнародного права, 
перш за все, держав. «Практика означає дію або утримання від 
дій суб’єктів, їх органів. Це – поведінка суб’єктів, у процесі якої 
формується практика...»1. На думку Г.І. Тункіна, «практика дер-
жав може полягати в тому, що за певних обставин вони здій-
снюють певні дії або, навпаки, утримуються від дій»2. Стосовно 
практики Л.Р. Шамасова зазначає, що в теорії вона розглядається 
як в широкому, так і у вузькому сенсі. У першому випадку до неї 
входять і акти, на підставі яких формулюється правило поведінки 
і за допомогою яких здійснюється визнання такого правила 
юридично обов’язковою нормою. У другому – з практики виді-
ляється другий елемент – оріnіо juris, пов’язаний саме з визнан-
ням правила поведінки як обов’язкової норми. Вимогу визна-
ченості і тривалості автор не розглядає як необхідну умову, 
оскільки визначеність практики вже передбачається, якщо вона 
постійна й однакова, а фактор часу вже не має вирішального 
значення. У той же час відкидається моментальне створення зви-
чаю в результаті єдиного прецеденту, бо в будь-якому випадку 
слід простежити реакцію інших держав на нього, що саме по собі 
вимагає деякого часу3. Необхідність певного часу для станов-
лення звичаю відповідає вислову К. Маркса: «Якщо форма проіс-
нувала протягом певного часу, вона зміцнюється як звичай і 
традиція і, нарешті, санкціонується як позитивний закон»4. 
З’явилися пропозиції використовувати концепцію «моменталь-
них» міжнародних звичаїв для вирішення деяких складних 
проблем сучасних міжнародних відносин5. Перш за все, це між-
народно-правові звичаї, які регулюють міждержавні відносини, 
що стосуються освоєння космічного простору. М.В. Буро-
менський каже, що перші й найважливіші міжнародно-правові 
норми в даній галузі з’явилися ще до підписання міжнародних 
                                                
1 Цит. за: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. : учеб. 
/ И. И. Лукашук. – М. : Издательство БЕК, 1996. – С. 74.  
2 Тункин Г.И. Теория Международного права. / Под общ. ред. Л.Н. Шестакова. – 
М., 2000. – С. 101. 
3 Шаммасова Л.Р. Указ раб. – С. 18-20. 
4 Маркс К. Капитал // К. Маркс, Ф. Энгельс. – Соч., 2-е изд. – Т. 25. – Ч. 2. –  
С. 357. 
5 Щокін Ю.В. Міжнародно-правовий звичай: проблеми теорії і практики: 
монографія / Ю.В. Щокін. – Х.: Право, 2012. – С. 154. 
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договорів про космос і були звичаєво-правовими1. В. Лоу з цього 
приводу пише про широко розповсюджене переконання, що резо-
люції ефективно створили «моментальне» звичайне міжнародне 
право2. Однак створення «космічних» звичаїв не слід розглядати 
як якесь виключення. Так, американський учений Б. Ленгілл го-
ворить про «негайне» формування міжнародно-правового зви-
чаю, що забороняє надавати допомогу і притулок безпосереднім 
виконавцям терористичних актів, а також особам, які їх орга-
нізували і фінансували, де б вони не знаходилися (так звана 
доктрина Буша)3.  

Ю.В. Щокін уважає, що об’єктивність практики як елементу 
міжнародно-правового звичаю стосується реальних життєвих 
ситуацій, подій, які дійсно мали місце в міжнародному житті. Не 
випадково деякі вчені як синонім практики – елемента міжна-
родно-правового звичаю вживають термін «прецеденти»4.  
У рішенні Римського військового трибуналу у справі Keppler від 
20 липня 1948 р. говориться, що для утворення міжнародного 
звичаю недостатньо простого застосування, бо критерієм є оцінка 
з боку держав, які його застосовують5. На відміну від практики, 
opinio juris – нематеріальний елемент міжнародно-правового зви-
чаю. У п. 1 «b» ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН opinio 
juris закріплюється визнанням загальної практики як правової 
норми. Opinio juris характеризує ментальне ставлення суб’єктів 
міжнародного права до будь-якої дії, що має значення для 
правового регулювання міжнародних відносин і закріплене 
переважно в різних офіційних джерелах – заявах, протестах, 
текстах міжнародних угод тощо.6 В.Г. Буткевич згоду держав в 
                                                
1 Міжнародне право: Навч. посіб. / за ред. М.В. Буроменського – К.: Юрінком 
Інтер, 2006. – С. 136. 
2 Lowe V. International Law / V. Lowe. – New York U.S.A. Oxford University Press 
Inc., 2007. – P. 42. 
3 Langille B. It’s «Instant Custom»: How the Bush Doctrine Became Law After the 
Terrorist Attacks of September 11, 2001 / B. Langille // Boston College International 
& Comparative Law Review. – 2003. – Vol. 26. – № 1. – P. 145. 
4 Щокін Ю. Формування міжнародно-правових звичаїв: розмежування понять 
“практика” і “opinio juris” / Ю.В. Щокін // Вісн. Акад. прав. наук України. – 
2005. – № 4 (43). – С. 139. 
5 Див.: Фердросс А. Указ. раб. – С. 154. 
6 Щокін Ю. Формування міжнародно-правових звичаїв: розмежування понять 
“практика” і “opinio juris” / Ю.В. Щокін // Вісн. Акад. прав. наук України. – 
2005. – №  4 (43). – С. 142. 
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звичайній нормотворчості вбачає в: а) прецедентах, які не викли-
кають протесту інших держав; б) правових претензіях, що випли-
вають із їх конкретних дій; в) односторонніх і багатосторонніх 
актах; г) заявах, що не викликають протесту інших держав, які 
починають наслідувати їх; д) мовчазній згоді держав на якесь 
правило поведінки; е) неформалізованому консенсусі світової 
(або регіональної) спільноти, учасників локальних міжнародних 
відносин; і) свідомому, а не спонтанному процесі створення 
права1.  

У справі про континентальний шельф Північного моря Між-
народний Суд ООН у рішенні від 1969 р. проголосив, що хоча 
факт появи в обороті в короткий проміжок часу не містить у собі 
перешкоди утворення нової норми звичаєвого міжнародного 
права, необхідно, щоб у цей період часу правозастосовна прак-
тика, в тому числі держав, чиї інтереси порушені особливо, 
постійно розширювалася і була б дійсно одноманітною щодо 
застосовуваних положень, а також свідчила б про загальне 
визнання правової норми2. Стосовно розглянутого питання, 
звертаємо увагу, що надання рішенням Міжнародного Суду ООН 
прецедентного характеру не викликало протестів держав-
учасниць Статуту Суду ООН. Вони з цим погодилися і самі стали 
обґрунтовувати свої позиції у справах на раніше постановлених 
рішеннях Міжнародного Суду. Більш того, прецеденти Суду 
ООН застосовуються для обґрунтування політичних позицій 
держав щодо спірних питань3. Так, законність анексії Криму 
Російською Федерацією І.З. Фархутдинов обґрунтовує тим, що в 
консультативному висновку Міжнародного Суду ООН від 
22 липня 2010 р. прийнятому за запитом Генеральної Асамблеї 

                                                
1 Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Вказ. роб. – С. 121. 
2 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1948-1991.pdf 
3 Див.: Кононенко В.П. Судебный прецедент в международном и национальном 
праве: монография / В.П. Кононенко. – О.: Фенікс, 2013. – 512 с., Кононенко В.П. 
Обычно-правовая природа прецедентного характера решений Европейского суда 
по правам человека: монография / В.П. Кононенко. – Х.: Право, 2008. – 508 с., 
Кононенко В.П. Баланс конкурирующих интересов в практике судов: 
международный и национальный аспект / Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко // 
Международное право как основа современного миропорядка: коллективная 
монография Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н. Денисова. Под ред.  
А.Я. Мельника, Т.Р. Короткого. – Киев-Одесса: Фенікс, 2012. – С. 481-502. 
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ООН із ініціативи Сербії, підтверджувався той факт, що одно-
стороннє проголошення незалежності частиною держави не 
порушує будь-яку норму міжнародного права. На думку ро-
сійського дослідника, оскільки ці міжнародно-правові акти 
визнали сецесію Косово, Кримський референдум із повним пра-
вом можна трактувати як «одностороннє проголошення неза-
лежності». А тому входження Республіки Крим до складу 
Російської Федерації не суперечить принципам і нормам між-
народного права, закріпленим в Статуті ООН, інших міжнародно-
правових актах і документах, які знайшли підтримку, зокрема, в 
практиці Міжнародного суду ООН1. Таким чином, із моменту, 
коли Суд при розгляді справи вперше послався на своє попереднє 
рішення і застосував його як прецедент, а держави – сторони 
спору не заперечили проти цього, почав формуватися міжна-
родний звичай визнавати практику Суду ООН прецедентною. 

Йдеться про виникнення міжнародного звичаю надавати 
рішенням міжнародних судів прецедентний статус, і застосу-
вання правила прецеденту в даному випадку не пов’язане з 
англосаксонською правовою системою, а є наслідком об'єктивних 
факторів2. 

На думку А.С. Смбатян, не будучи обов’язковими для май- 
бутніх суперечок, прецедентні рішення, внаслідок цитованості і 
запозичення зроблених у них висновків, істотно впливають на 

                                                
1 Фархутдинов И.З. Евразийская интеграция и испытание украинской 
государственности в системе международного права / И.З. Фархутдинов // 
Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 1 (80) [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: 
http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6913%3
A2015-01-16-12-10-42&catid=99%3A2010-06-02-08-56-30&Itemid=1 Див. також: 
Тимченко Л.А. Незалежність Косово, інститут визнання держав та майбутнє 
міжнародного права / Л.А. Тимченко // Держава і права: Збірник наукових 
праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – К.: Ін-т держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України, 2008. – 720 с. – С. 509-515, Кононенко В.П. 
Позиция Суда ООН относительно условий перехода правового титула над 
территорией в решении по делу о суверенитете над Педра-Бранка/Пулау-Бату-
Путех, Мидл-Рокс и Саут-Ледж (Малайзия/Сингапур) / В.П. Кононенко // 
Актуальні проблеми міжнародного права. Матеріали науково-практичного 
круглого столу (17 квітня 2015). – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 59-63. 
2 Кононенко В.П. Порівняльна характеристика правової природи рішень 
Європейського суду з прав людини та Суду ЄС / В.П. Кононенко // Порівняльно-
правові дослідження – 2011. – № 2. – С. 112. 
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подальшу практику вирішення спорів і розвиток відповідних 
областей міжнародного права1. Так, у справі про храм Преах 
Віхеар (Камбоджа проти Таїланду) як попередні заперечення 
уряд Таїланду висував заперечення проти юрисдикції Міжна-
родного Суду ООН, посилаючись на рішення у справі «Повіт-
ряний інцидент 27 липня 1955 р.» (Ізраїль проти Болгарії) від 
26 травня 1959 р. Далі, при провадженні у справі «Про сухо-
путної і морської межі між Камеруном і Нігерією» Камерун, 
стверджуючи, що його заява відповідає всім умовам, запропо-
нованим Статутом Суду ООН, посилався на рішення у справі 
«Про право проходу через індійську територію», в якій Суд 
указав: «Статут не встановлює ніякого інтервалу між здачею 
державою на зберігання своєї заяви про визнання і подачею заяви 
цією державою...»2 Камерун стверджував, що немає підстав не 
дотримуватися цього прецеденту, не ризикуючи підірвати 
систему обов’язкової юрисдикції, передбаченої факультативною 
клаузулою. 

Нігерія ж, заперечуючи, заявила, що рішення у справі «Про 
право проходу через Індійську територію» було винесено за 
відсутності прецедентів, що це рішення застаріле і є одиничним, 
а, відповідно до ст. 59 Статуту, вказане рішення обов’язково res 
judicata лише для сторін і тільки щодо даної справи. Суд, 
нагадавши, що його рішення у справі «Право проходу через 
індійську територію», було підтверджено в наступних справах, 
зазначив, що «дійсно, як стверджує Нігерія, рішення Суду, 
відповідно до ст. 59 Статуту, обов’язкові лише для сторін у 
справі і лише у даній справі. Не йдеться про те, щоб пов’язувати 
Нігерію рішеннями, винесеними Судом по попереднім справах. 
Справжнє питання полягає в тому, чи є підстави не дотриму-
ватися в цій справі обґрунтувань і висновків із попередніх 
справ»3, черговий раз вказавши на загальнообов’язковість своїх 
попередніх рішень. Крім того, як бачимо, Нігерія заперечувала не 
                                                
1 Смбатян  А.С. Прецедентные решения органов международного правосудия / 
А.С. Смбатян // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 3 (58) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4155:20
13-04-22-07-26-26&catid=109:2010-06-17-09-48-32 
2 Официальній сайт Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1997-2002-ru.pdf 
3 Там само. 
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проти застосування Судом ООН прецедентного права взагалі, а 
проти конкретного прецеденту, вважаючи його застосування в 
цій справі некоректним. Суд же в черговий раз жорстко став на 
позиції своїх прецедентів. Існує думка, що тут закладений важли-
вий баланс: Міжнародний суд завдяки ст. 59 не зобов’язаний 
слідувати в наступній справі правовим доводам і логіці попе-
редніх рішень навіть при схожості обставин справи (тобто через 
дану статтю тут немає місця доктрині stare decisis); разом із тим, 
із урахуванням ст. 38 на практиці Суд майже завжди спирається 
на свої попередні рішення1. А деякі рішення, які традиційно ци-
туються при обґрунтуванні нових рішень, були настільки 
важливими для розвитку міжнародного права, що вийшли за межі 
традиційного тлумачення існуючих норм права2. 

Цікавою є позиція судді Т. Бернардеса щодо зв’язку між 
резолютивною частиною і мотивацією рішення, висловлена в 
неспівпадаючій окремій думці до рішення у справі, що стосується 
територіального і морського спору між Нікарагуа і Гондурасом у 
Карибському морі (Нікарагуа проти Гондурасу) від 8 жовтня 
2007 р. На його переконання, res judicata застосовується не тільки 
до того, що по суті зазначено в резолютивній частині арбі-
тражного чи судового рішення3. Як наслідок, потрібно визнати, 
що практика Міжнародного Суду ООН має прецедентний харак-
тер, що має звичаєво-правову природу.  

 

                                                
1 Вылегжанин А.Н. Международное право: учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин 
— М.: Высшее образование, Юрайт-Издат. – 2009. – С. 95. 
2 Бойко І.С. Прецедентна практика щодо морських територіальних спорів у 
рішеннях міжнародного суду / І.С. Бойко // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2016. – № 2 (85). – С. 78. 
3 Офіційний  сайт Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2&case=120&p3=0 
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Глава 4. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИМ 
СУДОМ ООН СУПЕРЕЧОК, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 

СУХОПУТНИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

4.1 Територіальні конфлікти – загроза міжнародному миру і 
безпеці 

 
На думку Т.С. Ківалової, питання території в міжнародному 

праві в цілому досліджені досить добре, що, можливо, обумовлює 
відносно низький інтерес до цієї галузі міжнародного права1, із 
чим ми погодитися не можемо і події останніх років в Україні, 
Європі, на сході і, в принципі, в багатьох частинах світу говорять 
про актуальність проблеми і наявність прогалин у праві, що, в 
свою чергу, призводить до конфліктних ситуацій. За визначенням 
М.С. Черноудової, міжнародний конфлікт – це ситуація гранич-
ного загострення протиріч в області міжнародних відносин і 
міжнародного права, що проявляється в поведінці його сторін – 
суб’єктів міжнародного права у формі активної протидії і 
зіткнення (збройного або неозброєного)2. І події 2014 р. в Украї-
ні послужать поштовхом до переосмислення багатьох практичних 
напрацювань та наукових концепцій, що стосуються територіаль-
них питань, зокрема, пошуку нових підходів до забезпечення 
принципу територіальної цілісності держав, наслідків незакон-
ного придбання територій. 

Існування держав і необхідність їхньої взаємодії одна з 
одною обумовили об’єктивну потребу регулювати відносини між 
ними правовими засобами3. Ще з давніх часів: у єгиптян, хеттів, 
месопотамців (від шумерів до ассірійців) оборона від втручання 

                                                
1 Кивалова Т.С. Развитие исследований международного права в Украине в 1991-
2012 гг. / Т.С. Кивалова, Т.Р. Короткий, Н.В. Хендель // Международное право 
как основа современного миропорядка: коллективная монография Liber 
Amicorum к 75-летию проф. В.Н. Денисова. Под ред. А.Я. Мельника, С.А. Мель-
ник, Т.Р. Короткого. Киев-Одесса: Фенікс, 2012. – С. 222. 
2 Черноудова М.С. Правовые проблемы мирного урегулирования междуна-
родных конфликтов в рамках международных организаций: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук / М.С. Черноудова. – М., 2006. – С. 7. 
3 Репецький В.М. Особливості дії норм внутрішньодержавного права на території 
з міжнародним режимом / В.М. Репецький // Юридична наука – 2011. – № 1 (1). 
– С. 195. 
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ззовні розглядалася як державна функція1. Пізніше, за часів 
«військових банд», вождеств, як зазначає О.В. Буткевич, інститут 
території втратив значення, властиве йому в більш ранні часи – в 
стародавньому міжнародному праві2. Невизначеним було став-
лення і до державних кордонів унаслідок того, що вони переноси-
лися в просторі в міру того, як переміщалося плем’я. Але 
поступово відбувається відродження античних рис інституту 
території, поновлюються міжнародні сервітути, право проходу та 
ін. Уже за часів правління Каролінгів і Меровінгів земля 
проголошується власністю короля, встановлюються державні 
кордони. Право проходу обкладається податком, видаються 
королівські едикти, що закріплюють режим територіального 
верховенства3. Тривалий період в історії людської цивілізації 
держави були єдиними учасниками міжнародних відносин, уре-
гульованих нормами права, тобто суб’єктами міжнародного 
права. В основі міжнародної правосуд’єктності держав лежить 
властива їм особлива політико-правова властивість – суверенітет. 
В.М. Репецький зазначає, що в сучасних умовах назріла необ-
хідність для більш поглибленого вивчення проблеми, що виникає 
на перетині суверенних прав та інтересів різних держав4.  

Історично більшість територіальних суперечок вирішува-
лась силою, і у переважній більшості держав ця проблема 
виявлялася в тенденціях до сепаратизму, нерідко закінчуючись 
сецесією, під якою розуміють здійснення певною організованою 
соціальною групою сепаратистських дій, спрямованих на 
створення суверенної держави або на інтеграцію з іншою 
суверенною державою5. О.О. Мережко зазначає, що влада і 
самостійність держав зменшується під впливом регіональних 
інтеграційних процесів. У рамках регіональних міжнародних 

                                                
1 Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного 
права / О.В. Буткевич – К.: Україна, 2003. – С. 630. 
2 Буткевич О.В. Міжнародне право середніх віків / О.В. Буткевич. – К.: Вид-во 
гуманіст. л-ри, 2008. – С. 99. 
3 Там само. – С. 99-100. 
4 Репецький В.М. Вказ. праця. – С. 195. 
5 Мережко А. Вопрос о сецессии в международном праве и проблема Нагорного 
Карабаха / А. Мережко // Международное право и проблемы интеграции. – Баку, 
2014. – № 1 (37). – С. 23. 
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організацій (наприклад, ЄС) держави помітно втрачають реальну 
свободу дій1. 

Для сучасного світу характерні процеси інтеграції 
суспільств і держав у певну структуровану соціально-політичну 
спільність, пов’язану з формуванням інтеграційних структур2. 
Проблема території завжди була однією з найгостріших і 
складних у міжнародному праві, бо територія – це не просто 
простір, а необхідний атрибут держави, матеріальна основа 
життєдіяльності народу, що його населяє, і людства в цілому. 
Протягом усієї історії цивілізації виникали конфлікти і 
спалахували війни за володіння тією чи іншою територією. Як 
зазначає В.М. Буроменський, війни як неминучий засіб політики 
грабежу і захоплення чужих територій завжди були супутницями 
соціально-економічних формацій, заснованих на приватній 
власності3. 

Під територією в доктрині та практиці міжнародного права 
розуміються різні простори земної кулі, що включають його 
сухопутну і водну поверхні, надра, повітряний простір, а також 
космічний простір і небесні тіла. Однією з непростих між-
народно-правових проблем, що привертають увагу вчених-юрис-
тів, теоретиків і практиків, є проблема юридичної класифікації 
територій. Це цілком закономірно, оскільки питання територіаль-
ного верховенства, суверенних прав на ті чи інші простори, сфери 
діяльності на них або користування їх ресурсами безпосередньо 
пов'язані з політичними і економічними відносинами і, нарешті, з 
матеріальними умовами життя держав і народів4.  

Більшість юристів-міжнародників (Ю.Г. Барсегов, Я. Броун-
лі, М.І. Лазарєв, С.В. Молодцов, М.В. Яновський та ін.) вико-
ристовують поняття «режим» або «статус» як критерій для 
                                                
1 Мережко А.А. Кризис современной микросистемы и будущее международного 
права в XXI веке  Альманах международного права / А.А. Мережко // Альманах 
международного права. – 2010. – № 2. – С. 22. 
2 Пашковский М.І. Забезпечення функціонування інтеграційних співтовариств 
засобами кримінальної юстиції  / М.І. Пашковский // Альманах международного 
права. – 2010. – № 2. – С. 126. 
3 Буроменский М.В. Механизм переговоров о разоружении (международно-
правовые аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Буроменский М.В. – Х., 
1984. – С. 1. 
4 Див.: Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право: Підручник /  
Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко. – К.: Знання, 2012. – С. 352-353. 
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юридичної класифікації територій. Відомий британський юрист-
міжнародник Я. Броунлі пише: «Міжнародне право знає чотири 
види режиму територій: територіальний суверенітет; територія, 
на яку не поширюється суверенітет якоїсь держави або групи 
держав і яка має свій власний статус (наприклад, підмандатні і 
підопічні території); res nullius (нічийна територія) і res communis 
(територія, що належить усім)»1.  

Б.М. Клименко до територіальних режимів відносить 
територіальний суверенітет і територіальну юрисдикцію, транзит 
через іноземну територію, спеціальні територіальні режими, 
створені за угодою зацікавлених держав, і деякі інші2. Терміни 
«режим» («правовий режим») і «статус» («правовий статус») 
використовуються в Конвенції ООН з морського права 1982 р. 
Так, в п. 4 ст. 49 говориться: «Режим архіпелажного проходу 
морськими коридорами встановлюється в цій Частині, в інших 
відносинах не зачіпає статус архіпелажних вод...»3. Р.В. Алямкін, 
вважаючи найприйнятнішою ознакою для класифікації території 
її правову (юридичну) природу, розділяє державну і міжнародну 
територію4. Однак такий підхід, на наш погляд, є досить 
спрощеним і не відображає всієї складності даної категорії. 

На думку Р.В. Деканозова, правовий режим територій, що 
мають різну юридичну природу, може мати багато спільного, 
наприклад, правовий режим міжнародних каналів і відкритого 
моря5. Під терміном «правовий режим», на думку В.О. Кон-
стантинова, слід розуміти сукупність правових норм, що 
регламентують основні права і обов'язки держав у відповідному 

                                                
1Броунли Я. Международное право: В 2-х кн. – Кн. 1. / Я. Броунли. – М.: 
Прогресс, 1977. – С. 173. 
2 Клименко Б.М. Мирное решение международных споров. – М.: Междунар. 
отношения, 1982 г. – С. 6. 
3Сборник важнейших документов по международному праву : Особенная часть. 
Ч. 2 / Сост.: Андреева М.В. – М.: Триада Лтд, 1997. – С. 102. 
4 Алямкін Р.В. Мирне вирішення міжнародних територіальних спорів: практика 
міжнародних судових органів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.В. Алямкін. – 
К, 2011. – С. 5. 
5Див.: Деканозов Р.В. О правовой классификации морских пространств 
(постановка вопроса) / Р.В. Деканозов // Советский ежегодник международного 
права. – М.: Наука, 1986. – С. 126. 
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морському просторі, зміст яких дозволяє його відрізняти від 
інших видів (категорій) морських просторів1.  

Юридичну природу державної території становить суве-
ренітет. Суверенітет, тобто верховенство на власній території і 
самостійність у міжнародних відносинах, притаманний лише 
державі. Найважливішою складовою частиною суверенітету є 
вища влада держави, здійснювана в межах її території, що 
означає підпорядкованість державі всіх осіб і організацій, що 
знаходяться в її межах (а в деяких випадках – і за ними). Вища 
влада над територією є формою реалізації суверенітету держави. 
Що стосується міжнародної території загального користування 
(далі – МТЗК), за своєю юридичною природою це простори, на 
які не поширюється суверенітет жодної держави, вони зна-
ходяться в загальному користуванні людства. Континентальний 
шельф – це своєрідна з правової точки зору територія, на яку не 
поширюється суверенітет прибережних держав, але ці держави, 
згідно зі ст. 77 Конвенції ООН з морського права 1982 р., 
здійснюють над нею суверенні права з метою розвідки та 
розробки її природних ресурсів. Тобто це і не державна 
територія, і не МТЗК, тому континентальний шельф виділений у 
самостійну просторову категорію. На відміну від іншого зовні 
схожого інституту морського права – виключної економічної 
зони (ВЕЗ), прибережні держави здійснюють суверенні права 
саме над континентальним шельфом як над територіальним 
утворенням, у той час як відносно ВЕЗ ці держави мають 
суверенні права виключно в функціональній сфері (у розвідці, 
розробці та збереженні природних ресурсів ВЕЗ, створенні та 
використанні штучних островів і споруд, проведенні морських 
наукових досліджень тощо). Ця суттєва відмінність юридичної 
природи ВЕЗ не дозволяє виділити її в особливу просторову 
категорію. Таким чином, виключна економічна зона належить до 
МТЗК, маючи специфічний правовий режим.  

Архіпелаг Свальбард (Шпіцберген) є норвезькою держав-
ною територією загального користування, що породжує в ни-
нішніх умовах розвитку міжнародних відносин ряд політичних і 

                                                
1 Константинов В.А. Международно-правовой режим морских пространств 
дальневосточного бассейна: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Кон-
стантинов. – М, 1999. – С. 4-5. 
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міжнародних проблем1, оскільки, на думку О.М. Вилегжаніна, 
розширення суверенних прав Норвегії на морські простори 
навколо Шпіцбергена загрожує порушенням сформованого ба-
лансу інтересів найзацікавленіших держав2. Більш того, Норвегія, 
відповідно до принципів Договору про Шпіцберген, була 
зобов’язана розробити процедуру набуття права власності на 
земельні ділянки, призначені для будь-якого виду господарсько-
економічної діяльності в рамках Гірського Статуту3. Договір про 
Шпіцберген разом із Гірським Статутом і норвезьким законом 
про Шпіцберген від 17 липня 1925 р. набули чинності 14 серпня 
1925 р. У двох останніх актах архіпелаг отримав нову назву: 
Свальбард4. Л.Д. Тимченко пропонує розглядати державну тери-
торію як частину поверхні Землі, що правомірно належить певній 
державі, в межах якої вона здійснює своє верховенство. Іншими 
словами, суверенітет лежить в основі юридичної природи 
державної території. Згідно з міжнародним правом, територія 
пов’язана з її населенням. Державна територія і її населення – 
необхідні атрибути держави5. На переконання С.М. Бабуріна, 
територія держави являє собою простір самовизначення народу, в 
межах якого держава здійснює свій суверенітет6. 

Як зазначив Б.М. Клименко, думка про те, що територіальні 
суперечки є плодом тільки капіталістичного суспільства, вже 
залишилися в минулому7: територіальне питання, без сумніву, 
                                                
1 Тимченко Л.Д. Международно-правовой статус Шпицбергена и современность: 
автореф. дис... канд. юрид. наук / Л.Д. Тимченко. – К., 1989. – С. 1. 
2 Вылегжанин А.Н. Шпицберген: правовой режим прилегающих морских 
районов // А.Н. Вылегжанин, В.К. Зиланов / Теория и практика морской 
деятельности под ред. Войтоловского Г.К. – М., 2006. – № 6. – С. 94. 
3 Орешенков А.М. Международно-правовой режим сухопутной территории 
Шпицбергена. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Орешенков А.М. – М., 1997. –  
193 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovoi-rezhim-sukhoputnoi-
territorii-shpitsbergena 
4 Тимченко Л.Д. Quo Vadis, Arcticum? Міжнародно-правовий режим Арктики та 
тенденції його розвитку: автореф. дис... д-ра юрид. наук / Л.Д. Тимченко; НАН 
України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1997. – С. 11. 
5 Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Изд. 3-е, стереотип / 
Л.Д. Тимченко. – Харьков: Консум; Нац. ун-т внутр. дел, 2004. – С. 285. 
6 Бабурин С.Н. Территория государства: теоретико-правовые проблемы: автореф. 
дис. …д-ра. юрид. наук. / С.Н. Бабурин – М., 2005. – С. 6. 
7 Клименко Б. М. Мирное решение территориальных споров. – М., Наука – 1982. 
– С. 5. 
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було найважливішим для людства в будь-який період його роз-
витку і залишатиметься таким і надалі. А тому не слід забувати 
вислів короля Пруссії Фрідріха II про те, що можна захопити 
будь-яку бажану територію і країну, після цього знайдуться 
юристи та історики, які зможуть обґрунтувати «справедливість» 
цієї окупації та існування «неспростовних прав на захоплену 
територію»1. 

У рішенні спільного польсько-німецького третейського суду 
по справі Deutsche Kontinental Gesellschaft від 1 серпня 1929 р. 
говориться: «Для того щоб держава існувала і була визнана за 
така з територією, без якої вона не може ні існувати, ні бути 
визнаною, досить, щоб ця територія була досить певною (навіть 
якщо її межі ще не уточнені) і щоб на цій території держава 
здійснювала реальну незалежну публічну владу»2. Крім того, в 
доктрині міжнародного права приділяється значна увага гро-
мадянству як об’єкту правонаступництва держав3. Поняття тери-
торіального верховенства, як і поняття державного суверенітету, 
не носить абсолютного характеру. Тенденції розвитку сучасного 
міжнародного права свідчать про те, що держава є вільною в 
праві користування своїм територіальним верховенством у тій 
мірі, в якій не будуть зачіпатися права та законні інтереси інших 
держав, оскільки суверенітет однієї з них є обмеженим суве-
ренітетом іншої4. У рамках даної територіальної категорії можуть 
існувати певні види правових режимів: кондомініум, сервітут, 
оренда, спільне користування. Кондомініум (від лат. con – разом, 
спільно, dominium – володіння) – це спільне володіння двох або 
більше держав певною територією, на яку поширюється їхній 
                                                
1 Цит. за: Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические 
проблемы / С.Н. Бабурин. – М.: Изд-во Московского университета, 1997. – С. 70. 
2 Цит. за: Фердросс А. Международное право / А. Фердросс. – М.: Изд. иностр. 
лит., 1959. – С. 121. 
3 Див.: Zimmerman A. State Succession and the Nationality of Natural Persons: Facts 
and Possible Codification / A. Zimmermann // States succession: codification tested 
against the facts / M. Eisemann [and oth.]; ed. by M. Eisemann, M. Koskenniemi. – 
The Hague [etc.], 2000. – Ch. 9. – P. 611-661; Ert G.V. Nationality, State Succession 
and the Right of Option: the Case of Quebec / G.V. Ert // Canadian Yearbook of 
International Law. – 1998. – Vol. XXXVI. – P. 151-179; Ginsburgs G. Citizenship 
and State Succession in Russia`s Treaty and Domestic Repertory / G. Ginsburgs // 
Review of Central and East European Law. – 1995. – № 5. – P. 433-482. 
4 Kokoroko D. Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique /  
D. Kokoroko // Revue quebecoise de droit international. – Vol. 16.1 – 2003. – S. 39. 
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суверенітет. Установлення кондомініуму, як правило, є компро-
місним заходом для задоволення домагань декількох держав на 
право володіння певною територією. Юридичною підставою для 
встановлення кондомініуму служить угода між зацікавленими 
державами, що визначає характер і межі адміністративної влади 
кожної з них. Цей міжнародно-правовий режим можна про-
ілюструвати такими прикладами: земля Шлезвиг-Гольштейна й 
Лауенбурга, що перебувала від 1864 до 1866 р. під кондомі-
ніумом Австрії і Пруссії на підставі Віденського договору 
1864 р.; кондомініум Бельгії і Пруссії в Морені, що проіснував 
більше ста років та завершився в 1919 р. у результаті визнання 
Версальським мирним договором повного суверенітету Бельгії 
над цією територією; як кондомініум існувало з 1906 по 1980 рр. 
англо-французьке колоніальне співволодіння Нові Гебриди (у 
1980 р. ця територія стала незалежною і одержала назву Респуб-
ліка Вануату). Актуальність даної категорії для міжнародного 
права не втрачена й зараз. Так, фахівці розглядають створення 
албансько-сербського кондомініуму над Косово як засіб об’єд-
нання розділеного албанського народу при одночасному збере-
женні територіальної цілісності Сербії. Під сервітутом у між- 
народному праві розумілося певне обмеження територіального 
верховенства держави, що накладається міжнародним договором 
на користь іншої держави або групи держав. Дане обмеження 
носило постійний характер і при зміні територіального суверена 
поширювалося на нову державу, до якої переходила обумовлена 
в договорі територія. При цьому різнилися сервітути позитивного 
характеру – обов’язок держави допускати на своїй території дію 
влади іншої держави (право проходу або проїзду, право корис-
тування водоймою іншою державою) і негативного – обов’язок 
держави втримуватися від певних дій на своїй території (до 
останнього відносять демілітаризовані й нейтралізовані зони). 
Однак одностайного визнання міжнародні сервітути не одержали 
ні в доктрині, ні в практиці міжнародного права. Так, у 1920 р. 
комісія юристів, яка була призначена Лігою Націй для з’ясування 
питання про Аландські острови, у своєму висновку відзначила, 
що існування міжнародних сервітутів не є загальновизнаним. 
Практика міжнародних відносин пішла більш простим шляхом: 
за наявності потреби у проході або проїзді через територію іншої 
держави проблема може вирішуватись на дипломатичному рівні 
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щодо кожної окремої ситуації у досить стислі строки. Наприклад, 
2 квітня 2009 р. Генеральний секретар Організації Північно-
атлантичного договору звернувся до Глави Місії України при 
НАТО з листом, у якому, зокрема, говориться: «Шановний пане 
Посол! Маю честь послатися на потребу в транзитному пере-
міщенні територією України з метою полегшення наземного 
перевезення вантажів для забезпечення Міжнародних сил 
сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки 
Афганістан, поважаючи суверенітет, територіальну цілісність і 
національне законодавство України… Бажаючи запровадити 
необхідні домовленості й процедури стосовно надання Держав-
ною адміністрацією залізничного транспорту України послуг для 
швидкого та безперешкодного транзитного переміщення тери-
торією України вантажів МССБ, які належать Організації 
Північноатлантичного договору (НАТО) державам – членам 
НАТО й державам – нечленам НАТО, які надають сприяння, для 
забезпечення операції МССБ на території Ісламської Республіки 
Афганістан…»1 Відповідь на вказаний лист склала другу частину 
укладеного таким чином міжнародного договору і з’явилась 
Угода (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів Украї-
ни та Організацією Північноатлантичного договору стосовно 
транзитного перевезення територією України вантажів для за без-
печення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на 
території Ісламської Республіки Афганістан. Угоду було подано 
на ратифікацію Постановою Кабінету Міністрів України № 853 
від 12.08.2009 р. І, хоча процедура ратифікації не пройшла всі 
необхідні стадії, Кабінет Міністрів України виніс постанову «Про 
тимчасове застосування Угоди (у формі обміну листами) між 
Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлан-
тичного договору стосовно транзитного перевезення територією 
України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил 
сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки 

                                                
1 Угода (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та 
Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення 
територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил 
сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан від 
2 квітня 2009 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=950_020  



 146 

Афганістан»1, яка оперативно розв’язала питання. Професор  
М.В. Яновський визначав міжнародно-правову оренду «як 
тимчасове використання однією державою територіальної 
ділянки іншої держави для цілей, що не суперечать основним 
принципам міжнародного права і не пов’язані з установленням 
політичного панування цієї держави на даній території...»2 
Іншими словами, сутність міжнародно-правової оренди полягає в 
її цільовому характері (надання орендованої території для 
будівництва й експлуатації транспортних шляхів, розміщення 
наукових станцій, створення вільних економічних зон і т.п.). 
Причому орендована територія не може використовуватися з 
іншою метою, крім зазначеної у договорі, а остання, у свою 
чергу, повинна відповідати основним принципам і нормам 
міжнародного права. Оренда території повинна надаватися на 
чітко визначений строк і на відплатній основі. У міжнародних 
договорах про оренду прямо обумовлюється, що суверенітет над 
орендованою територією зберігається за державою-орендодавцем 
або таке положення мається на увазі3. При цьому, на думку  
Д. Кулеби, відмова від одного або декількох прав держави або 
участь у пов’язаних із такою відмовою правовідносинах не 
змінює загального правового статусу держави, а лише потенційно 
обмежує обсяг її індивідуального міжнародно-правового статусу 
(положення)4. Крім того, поняття сервітуту в міжнародному праві 
вкрай суперечливе, а сама концепція сервітутів публічного права 

                                                
1 Про тимчасове застосування Угоди (у формі обміну листами) між Кабінетом 
Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно 
транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції 
Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки 
Афганістан: Постанова КМ № 853 від 12.08.2009 р. / Офіційний сайт Верховної 
Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1355-2009-
%EF&check=4/UMfPEGznhhAX1.ZiiDccrMHI4k.s80msh8Ie6 
2 Яновский М.В. Борьба СССР за справедливое разрешение территориальных 
вопросов в период и после второй мировой войны: Автореф. дисс. ... канд. юрид. 
наук. – Ташкент, 1953. – С. 13.   
3 Див.: Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право: Підручник / Л.Д. Тим-
ченко, В.П. Кононенко. – К.: Знання, 2012. – С. 357-358. 
4 Кулеба Д. Міжнародна правосуб’єктність: теорія та її перспективи  / Д. Кулеба 
// Альманах международного права. – 2010. – № 2. – С. 81. 
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визнається неспроможною багатьма авторами1. А Постійна па-
лата третейського суду в рішенні по справі про рибальство в 
Північній Атлантиці відкинула доктрину сервітутів публічного 
права з огляду на її невідповідність принципу суверенітету 
держави2. 

У сучасних умовах право на недоторканність і політична не-
залежність держави поєднуються з її обов’язком дотримуватися 
норм міжнародного права. Цей обов’язок у жодному разі не 
порушує незалежності держави3. Територіальні зміни часто 
болючий процес. М. Шоу зазначає, що це впливає не тільки на 
міжнародне співтовариство і зацікавлені держави, а й на окремі 
особи та групи, які населяють відповідні території; що особливо 
актуально, коли існуюча незалежна держава демонтується в 
цілому або в частині4. Так думає і І.В. Рачков: «Територіальні 
зміни впливають на чисельність, етнічний склад і правовий 
статус громадян»5.  

На думку В.Б. Чамарова, теоретичними і міжнародно-
правовими підставами розмежування державних територій є: 
міжнародно-правова теорія на право володіння державою 
територією, яка розглядає територію держави, в кордонах якої 
вона знаходиться, не тільки як просторову межу здійснення 
влади, а й як її власність в міжнародних відносинах6. Як зауважує 
Г.Х. Алі Бін Абаді, питання розмежування територіального 
суверенітету є однією з найгостріших проблем, вирішення якої 
здатне істотно зменшити небезпеку збройних конфліктів між 
                                                
1 Кипеть А.И. Актуальные проблемы международного публичного и 
международного частного права: сборник научных трудов / А.И. Кипеть. – 
Выпуск 2. – 2010. – С. 68. 
2 Цит по: Оппенгейм Л. Международное право. Т. I, полутом 2 / Л. Оппенгейм – 
М.: Изд-во иностранной литературы, 1949. – С. 110. 
3 Ipsen K. Völkerrecht 4th ed. – München: Beck Juristischer Verlag, 1999. – S. 332. 
4 Shaw M. Peoples, Territorialism and Boundaries / М. Shaw // European Journal of 
International Law. – 1997. – Vol. 3. – Р. 478. 
5 Цит. за: Рачков И.В. Международно-правовое регулирование гражданства при 
территориальных изменениях в Европе в ХХ в.: дис. … канд. юрид. наук /  
И.В. Рачков. – М., 1999. – 212 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-voprosov-
grazhdanstva-pri-territorialnykh-izmeneniyakh- 
6 Чамаров В.Б. Международно-правовые проблемы разграничения  
государственных территорий и морских пространств: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук / В.Б. Чамаров. – М ., 2001. – С. 22. 
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державами, які можуть в епоху глобалізації переростати в 
зіткнення регіонального і навіть більш широкого масштабу. Тому 
кроки в напрямку усунення існуючих між державами розбіж-
ностей і суперечок є значним внеском у зміцнення міжнародного 
миру і безпеки1. Але, незважаючи на політичні течії за створення 
держав без кордонів2, глобалізація не призвела до створення 
світу, в якому кордони не мають значення3. У той же час, як пише 
О.О. Мережко, процеси глобалізації спричинили руйнівний вплив 
на традиційну систему суверенних держав і відповідне 
міжнародне право4. 

На переконання С.М. Бабуріна, територія є ознакою дер-
жави за умови існування в її межах єдиного суспільства 
(об’єднання населення і державної влади)5. М.В. Остроухов 
зазначає, що дотримання принципів рівноправності і самовиз-
начення народів у сукупності з принципом територіальної ціліс-
ності держав є однією з актуальних проблем сучасного між-
народного права6. А.М. Шульга пише, що «право на само-

                                                
1 Г.Х. Али Бин Абади. Мирное урегулирование территориальных споров Йемена с 
соседними государствами: Международно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. 
наук / Г.Х. Али Бин Абади. – М, 2000. – 171 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.dissercat.com/content/mirnoe-uregulirovanie-territorialnykh-
sporov-iemena-s-sosednimi-gosudarstvami-mezhdunarodno 
2 Fabri H.R. Immateriel, territorialite et Etat / H.R. Fabri. – Arch. phil. droit. –1999. – 
Vol. 43.  – Р. 187. 
3 Kumm M. The Legitimacy of International Law: A Constitutionalist Framework of 
Analysis / M. Kumm. – The European Journal of International Law. – 2004. – Vol. 15. 
– № 5. – Р. 913. 
4 Мережко А.А. Кризис современной микросистемы и будущее международного 
права в XXI веке  Альманах международного права / А.А. Мережко // Альманах 
международного права. – 2010. – № 2. – С. 22. 
5 Бабурин С.Н. Территория государства: теоретико-правовые проблемы: автореф. 
дис. …д-ра. юрид. наук. – М, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/territoriya-gosudarstva-teoretiko-pravovye-
problemy 
6 Остроухов Н.В. Территориальная целостность государств в современном 
международном праве и ее обеспечение в Российской Федерации и на 
постсоветском пространстве: Монография / Н.В. Остроухов. – М.: 
Юрлитинформ, 2009. – С. 128. Див. также: Остроухов Н.В. Территориальная 
целостность государств в современном международном праве и ее обеспечение в 
Российской Федерации и на постсоветском пространстве: автореф. дис. 
...доктора юрид. наук / Н.В. Остроухов. – М.: Российский ун-т дружбы народов, 
2010. – 61 с. 
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визначення» не є «правом на відділення»1. Л.О. Тимченко додає, 
що суб’єктами права на самовизначення є колоніальні народи і 
народи несамоврядних територій2. А саме право самовизначення 
пов’язується з колективною волею суспільства, яке в сучасному 
розумінні укладається в термін «народ-демос держави», але не 
«народ-етнос»3. 

О.Л. Айоола вважає, що відповідно до цілей і принципів 
Статуту ООН та інших норм міжнародного права, територіальна 
цілісність держав має ґрунтуватися на самовизначенні народів. У 
той же час здійснення народом свого права на самовизначення не 
може розглядатися як розчленовування держави, часткове або 
повне порушення її територіальної цілісності4. Проте міжна-
родним правом передбачено і такі форми зовнішнього самовиз-
начення, як об’єднання, приєднання або поділ держав. Саме 
таким чином відбулося об’єднання Північного і Південного 
Ємену в Республіку Ємен (1990 р.), НДР і ФРН (1990 р.), розпад 
СРСР (1991 р.), поділ Чехословаччини (1993 р.), відділення 
Еритреї від Ефіопії (1993 р.)5 та інші територіальні зміни. За 
спостереженням З. Мерібоута, на відміну від правонаступництва 
держав, термін «відділення» є все ще аморфним, який не має 
чіткої правової інтерпретації6. А такі технічні терміни, як «поділ 
частин держави», «розчленування» або створення «нових 
                                                
1 Теорія держави і права: навч. посіб. для студ., які навчаються за напрямом під-
готовки 6.030202 – «Міжнародне право» / [А.М. Шульга, Л.В. Новікова, В.І. Сі-
доров та ін.]; за ред. А.М. Шульги. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 44. 
2 Тимченко Л.А. Толкование понятия «право народов на самоопределение» в 
современном международном праве / Л.А. Тимченко // Evropsky politicky a pravni 
diskurz. – 2016. – Vol. 3, Iss. 4. – С.31. 
3 Тимченко Л.А. Определение «признаков государства» в исследованиях 
юристов-международников классического периода / Л.А. Тимченко // 
Молдавский журнал международного права и международных отношений. – 
Кишинев: Институт истории, государства и права Академии наук Республики 
Молдова, 2009. – №1. – С. 23. 
4 Айоола Огбойе Латиф. Международно-правовые проблемы территориальных 
споров в Африке: / О.Л. Айоола: автореф. дис. … канд. юрид. наук /  
О.Л. Айоола. – М., 1993. – С. 7. 
5 Гусейнов Т. Оккупация территорий Азербайджанской Республики: риторика о 
самоопределении и вопросы международной ответственности / Т. Гусейнов, У. 
Мамедов // Международное право и проблемы интеграции. – Баку, 2014. – № 1 
(37). – С. 275. 
6 Z. Meriboute. La codification de la succession d’Etats aux traités. Décolonisation, 
sécession, unification / Z. Meriboute. – Paris: Press Univ. de France, 1984. – Р. 141. 
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незалежних держав» уже застаріли. Усі ці терміни описують 
ситуації, які, принаймні частково, можуть бути описані як 
варіанти відділення1. Здавалося б, що це чиста теорія, але 
актуальність проблематики не слід применшувати. Так, щодо 
європейського регіону, М. Мартіні вважає, що регіональний уряд 
області, що відділяється, і національний уряд держави-члена має 
повідомити Європейську Раду про їхні наміри, які останній 
повинен буде розглянути. Таке повідомлення має бути завчасним, 
щоб європейські лідери змогли сформулювати єдину думку2. 

Як відомо, в доктрині міжнародного права і в практиці 
держав давно зміцнилося положення про те, що в разі розпаду 
однієї держави і виникнення на її території нових, останні, за 
фактом, успадковують цю територію в межах, установлених в 
договірному порядку, і поширюють на неї свій державний 
суверенітет3. Що стосується наслідків розпаду СРСР, як пише 
О.В. Задорожний, між Україною та Російською Федерацією 
спірним було питання про статус Криму, адже російська сторона 
неодноразово підкреслювала, що Севастополь Україні не 
передавався, а залишався містом союзного підпорядкування4.    

Ідеї права народів на самовизначення і принципу тери-
торіальної цілісності держав закріплені в авторитетних джерелах 
міжнародного права, містяться в деклараціях Генеральної 
Асамблеї ООН, документах міжнародних організацій; до них 
часто апелюють під час етнічних конфліктів. Виникнення ж 
доктрини національного самовизначення відносять до епохи 
                                                
1 Kohen Marcelo G. Secession: International Law Perspectives / Marcelo G. Kohen // 
Cambridge University Press, 2006. – Р. 209. 
2 Martini M., Damm M. Succession of States in the EU / M Martini, M Damm. – 
Ancilla Iuris, 2014. – Р. 173. 
3 Анцелевич Г.А. Некоторые аспекты развития науки и практики международного 
морского права в суверенной Украине / Г.А. Анцелевич // Международное право 
как основа современного миропорядка: коллективная монография Liber 
Amicorum к 75-летию проф. В.Н. Денисова. Под ред. А.Я. Мельника, С.А. Мель-
ник, Т.Р. Короткого. Киев-Одесса: Фенікс, 2012. – С. 507. 
4 Задорожний А.В. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
Украиной и РФ 1997 г.: предпосылки, содержание, значение / А.В. Задорожний // 
Международное право как основа современного миропорядка: коллективная мо-
нография Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н. Денисова. Под ред. А.Я. Мель-
ника, С.А. Мельник, Т.Р. Короткого. Киев-Одесса: Фенікс, 2012. – С. 467; Див. 
також: Овчаренко А. Делімітація Україно-Російських кордонів: хронологія 
проблем / А. Овчаренко // Юридичний авангард. – 2009. – № 1. – С. 144-148. 
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Просвітництва і пов’язують із іменами таких мислителів, як 
Д. Локк, Г. Гроцій, де Ваттель, Ж.Ж. Руссо, які теоретично об-
ґрунтовували суверенітет народу за допомогою теорії «при-
родного права». У першій французькій Конституції, прийнятій 
3 вересня 1791 р. декларувалося: по-перше, свобода і рівність у 
правах від народження; по-друге, що мета кожної держави 
полягає в забезпеченні природних і невід’ємних прав людини; по-
третє, що джерело суверенітету ґрунтується, по суті, в нації, що 
заклало основи ідеї самовизначення народів, виходячи з 
природного права людини, даного їй від народження. Французька 
буржуазна революція 1789-1794 рр. вперше проголосила відмову 
від завоювання чужих територій, обмеження прав монархів у 
розпорядженні державною територією, недоторканність націо-
нальних кордонів. У травні 1790 р. до Національних зборів було 
внесено проект декларації, що став пізніше декретом, в якому 
вказувалося, що вторгнення в одну державу з боку іншої загро-
жує свободі і безпеці всіх... Таким чином, ґрунтуючись на прин-
ципах народного суверенітету, територіального верховенства, 
невтручання у внутрішні справи інших держав, суб’єктом права 
власності на територію був названий народ. Вплив народу і його 
права на самовизначення і державність детально обговорювався в 
контексті правового статусу Німеччини після її поразки у Другій 
світовій війні. Зокрема, розглядалося питання про те, чи 
припинилося або продовжується існування німецької держави1.  

Згідно з положеннями ст. 1 прийнятої в 1933 р. в Монте-
відео Межамериканської конвенції прав і обов'язків держав, 
держава як суб'єкт міжнародного права має володіти такими 
ознаками: а) постійним населенням; б) певною територією; 
в) урядом; г) здатністю вступати в стосунки з іншими 
державами2. Г. Кельзен стверджував, що якщо будь-яка влада 
забезпечує постійне підпорядкування членів спільноти, на яке 
                                                
1 Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: 
международно-правовой статус Эстонии, Латвии и Литвы в 1940-1991 гг. и 
после 1991 г. Исследование конфликта между нормативностью и силой в 
международном праве / Л. Мялксоо. – Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2005. –  
C. 62-63. 
2 Див.: Александрова Е.C. Ещё раз к вопросу легитимности права на сецессию: 
демократическое право на самоопределение vs децентрализация государства? / 
Е.C. Александрова // Международно-правовые чтения / отв. ред. П. Н. Бирюков. 
– Воронеж: ВГУ, 2014. – Вып. 12. – С. 20. 
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вона поширює свій вплив, то спільнота, утворена цією системою 
примусу, є державою1. Хоча деякі питання і залишалися:  
С. Томушат, наприклад, вважав, що ефективний уряд апріорі має 
міжнародну правоздатність вступати в стосунки з іншими 
державами2. О.Ф. Черданцев визначає наступні ознаки держави: 
суверенність, територіальність, універсальність, публічність, мо-
нополізм на законодавство, збори податків, примус3. Аналогічно 
міркує і В.Я. Любашиц4. На думку Л. Мялксоо, визначення дер-
жави, використане в Конвенції Монтевідео, відображає концеп-
цію державності в міжнародному праві5. Але цим положенням не 
в повній мірі відповідають позиції інших вчених6. Так, В.С. Нер-
сесянц розглядає державу як організаційно-владну форму вира-
ження, конкретизації та реалізації принципу формальної рівнос-
ті...7 У всякому разі, з точки зору теорії трьох елементів від-
сутність в Німеччині уряду після арешту членів уряду Деніца в 
травні 1945 р. свідчило проти продовження існування німецької 
держави і Г. Кельзен поряд із іншими вченими доводив, що 
Німеччина припинила існування8. Щодо наслідків 1949 р., коли в 
                                                
1 Kelsen H. The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence / Н. Kelsen // 
Harvard Law Review. – 1941-42. – Р. 44. 
2 Tomuschat C. International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a 
New Century: General Course on Public International Law / С. Tomuschat // 
R.C.A.D.I. – 2001. – vol. 281. – Р. 96. 
3 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов / А.Ф. Чер-
данцев. – М.: Юрайт-М, 2002 – С. 86-89. 
4 Любашиц В.Я. Теория государства и права: Учебное пособие / В.Я. Любашиц, 
А.Ю.Мордовцев, И.В. Тимощенко. – Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2002. –  
С. 69-81. 
5 Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: 
международно-правовой статус Эстонии, Латвии и Литвы в 1940-1991 гг. и 
после 1991 г. Исследование конфликта между нормативностью и силой в 
международном праве / Л. Мялксоо. – Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2005. –  
С. 40., Tchernichenko S.V. State as a Personality, Subject of International Law and 
Bearer of Sovereignty / S.V. Tchernichenko // Russian YBIL. – 1993-1994. – Р. 15. 
6 Див., наприклад: Dahm G. Begründet von Georg Dahm. – Band I/1. Die 
Grundlagen. Die Völkerrechtssubjekte. – 2 völlig neu bearbeitete Auflage / G. Dahm, 
J. Delbrück, R. Wolfrum.. – Berlin, New York, 1989. – S. 133. 
7 Нерсесянц В.С. Общая теория государства и прав: Учебник для вузов /  
В.С. Нерсесянц // Судебная практика как источник права. – М., НОРМА-
ИНФРА, 2002. –  С. 78.  
8 Kelsen H. The Legal Status of Germany to be Established Immediately upon 
Termination of War / Н. Kelsen // American Journal of International Law. – 1944. – 
vol. 38 – Р. 680 
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окупаційних зонах були створені дві німецькі держави – одна на 
заході, інша на сході, Федеративна Республіка Німеччини запе-
речувала припинення існування німецької держави і 
стверджувала, що правосуд’єктність німецького рейху продов-
жилася в ФРН1. Соціалістична ж наука критикувала доктрину 
єдіної і неподільної Німеччини2. Відповідно до класичної точки 
зору, правовий інститут військової окупації сам по собі має тим-
часові обмеження або ж носить тимчасовий характер3. 

Фахівці з міжнародного публічного права писали про прин-
цип максимально можливого континуітета держав4. На переко-
нання К. Марека, оскільки міжнародне право прагне до збере-
ження стабільності міжнародних відносин, то цілком природно, 
що в практиці держав присутня презумпція на користь конти-
нуітета існуючих держав5. Тому і практика пішла шляхом його 
визнання. Наприклад, коли 1 листопада 1958 р. Сирія об’єдналася 
з Єгиптом, утворивши державу під назвою «Об'єднана Арабська 
Республіка», а 28 вересня 1961 р. знову відокремилася після 
військового перевороту6, К. Бюлер, проаналізувавши відповідну 
практику держав, дійшов висновку, що навіть після об’єднання 
Сирія розглядалася як така, що продовжує своє існування як 
суб’єкт міжнародного права з обмеженою правоздатністю7. Джо 
Верховен уважає тезу про припинення існування Сирії фікцією1. 

                                                
1 Див.: Ress G. Die Rechtslage Deutschlands nach dem Grundlagenvertrag vom 21. 
Dezember 1972 / G. Ress. – Berlin, New York: Springer-Verlag. – 1978. Blumenwitz 
D. What is Germany? Exploring Germany’s Status after World War II / D. Blu-
menwitz // Bonn: Kulturstiftung der dt. Vertriebenen, 1989. 
2 Feldman D.I. Illegality of the Hallstein Doctrine / D.I. Feldman // Soviet YBIL. – 
1962. – Р. 158–165. 
3 Gerson A. War, Conquered Territory, and Military Occupation in the Contemporary 
International Legal System \ А. Gerson \\  Harvard ILJ. – Vol. 18. – 1977. – Р. 525. 
4 Див.: Dahm G. Volkerrecht. Band I. / Dahm G. – Stuttgart: Kohlhammer, 1958. –  
S. 85. 
5 Marek K. Identity and Continuity of States in International Law. – 2e ed. / Е. Marek. 
– Geneve: Librairie Droz, 1968. – Р. 548; Crawford J. The Creation of States in 
International Law / J. Crawford. – Cambridge Law Journal. – Oxford: Clarendon 
Press, 1979. – vol. 9. – P. 417; Czaplinski W. La continuite, l’identite et la succession 
d’etats — evaluation de cas recents / W. Czaplinski // 26 Revue Belge de Droit 
International, 26. – 1993. – Р. 375. 
6 Young R. The State of Syria: Old or New? / R. Young // ASIL 56. – 1962. – Р. 482. 
7 Buhler K. State Succession and Membership in International Organizations. Legal 
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На думку Б.М. Клименка, історичність як фактор утворення 
території, яка належить народу, що самовизначається, також 
потребує обережного і діалектичного підходу, оскільки в процесі 
історії багато народів міняли місця своїх поселень, переміщалися, 
зливалися з іншими народами, утворювали нові і стійкі еко-
номічні, соціальні та інші зв’язки. Історичність передбачає 
тривалий процес, який у відриві від інших чинників може 
спотворювати дійсний стан речей і служити підставою для 
необґрунтованих територіальних домагань2. А тому істотним 
елементом змісту принципу територіальної цілісності є заборона 
перетворювати територію держави на об'єкт військової окупації 
або на об’єкт придбання іншою державою в результаті засто-
сування сили або загрози її застосування3. Як пише Л.А. Алек-
сідзе, виходячи з того, що держава – це, з одного боку, суверенно 
«відособлена» територіальна одиниця з певним населенням, а з 
іншого – класово-політична організація суспільства, єдність цих 
сторін – обов’язковий атрибут держави як суб’єкта міжнародного 
права4.  

Роль і значення території для функціонування держави має 
вирішальне значення. Її охорона припускає неподільність тери-
торії, її унітарність у межах державних кордонів5. Забезпечення 
територіальної цілісності і єдності є основною функцією дер-
жави6. Проблема територіальної цілісності розглянута в ряді 
                                                                                                                                                   
Theories versus Political Pragmatism / К Buhler. – Kluwer Law International, The 
Hague/London/Boston. – Series: Legal Aspects of International Organization, Vol. 38. 
– 2001. – Р. 101. 
1 Verhoeven J. La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine . – 
Paris: Pedone, 1975. – Р. 32. 
2 Клименко Б.М. Мирное решение международных споров. – М.: Междунар. 
отношения, 1982 г. – С. 8-9. 
3 Зейналов Ф. Военная стратегия Армении и геноцид в Ходжалах: политические 
и юридические аспекты / Ф Зейналов // Международное право и проблемы 
интеграции. – Баку, 2014. – № 1 (37). – С. 67. 
4 Алексидзе Л.А.  Р. Л. Бобров. Основные проблемы теории международного 
права / Л.А. Алексидзе // Правоведение. – М., 1969. – № 2. – С. 145. 
5 Жалій Т.В. Міжнародні принципи територіальної цілісності та непорушності 
кордонів держави в контексті необхідності їхнього вивчення в правознавчих 
курсах ВНЗ України / Т.В. Жалій // Альманах международного права. – 2015. – 
№ 10. – С. 15. 
6 Див.: Салимов Р.Ф. Проблемы имплементации принципа территориальной 
целостности и нерушимости границ государств на современном этапе: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук / Р.Ф. Салимов. – Баку., 2010. – С. 11. 
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міжнародно-правових документів, у тому числі в матеріалах 
Гельсінської конференції з безпеки і співробітництва в Європі 
(1975 р.). У Декларацію про принципи включений спеціальний 
розділ під назвою «Територіальна цілісність держав». Незабаром 
після розпаду СРСР у 1994 р. була підписана Декларація про 
повагу суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності 
кордонів держав-членів СНД, сторони якої підтвердили, що, 
будуючи свої відносини як дружні, держави будуть утримуватися 
від військової, політичної, економічної чи будь-якої іншої форми 
тиску, включаючи блокаду, підтримку і використання сепара-
тизму проти територіальної цілісності і недоторканності, а також 
політичну незалежність будь-якої з держав – учасників в Спів-
дружності. Було заявлено, що СНД створювався для того, щоб 
процеси розпаду СРСР відбувалися більш цивілізовано, гранично 
м’яко, з найменшими втратами в сфері економіки і в гуманітарній 
області, при цьому у СНД ніколи не було завдань у сфері еко-
номічної та іншої інтеграції1. Принципи територіальної цілісності 
і недоторканності кордонів посідають центральне місце в 
сучасній системі міжнародного права, будучи демократичним 
керівним джерелом міжнародного права, що визначає загальні 
зобов’язання нормами універсального характеру2.  

Разом із тим у взаємозалежній системі міжнародних відно-
син в умовах глобалізації важко розраховувати на ізольованість 
конфліктів навіть у двосторонніх відносинах, без більшої чи 
меншої залученості третіх сил. Тому питання про мирне 
вирішення міжнародних суперечок як політичної необхідності 
вимагає всебічного врахування інтересів усіх учасників 
міжнародного спілкування і співвіднесення конкретних ситуацій 
із більш загальними імперативами зміцнення міжнародної 
безпеки3. 

                                                
1 Беспалов С.В. Меркушев В.Н. Политика России на постсоветском пространстве: 
историческая периодизация и перспективный прогноз / С.В. Безпалов, В.Н. Мер-
кушев. – М.: Рос. акад. нар. хоз-ва,  2014. – С. 7. 
2 Див.: Салимов Р.Ф. Указ. раб. – С. 12.  
3 Г.Х. Али Бин Абади. Мирное урегулирование территориальных споров Йемена с 
соседними государствами: Международно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. 
наук / Г.Х. Али Бин Абади. – М, 2000. – 171 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.dissercat.com/content/mirnoe-uregulirovanie-territorialnykh-
sporov-iemena-s-sosednimi-gosudarstvami-mezhdunarodno 
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Міжнародна правосуд’єктність держав базується на сувере-
нітеті, які отримують його з моменту створення. Д.І. Фельдман 
критикував правові доктрини, які не враховували нові реалії і 
відстоювали конститутивну теорію визнання, що заперечувала 
нову державу як суб’єкт міжнародного права, якщо вона не 
визнана іншими державами1. М.В. Буроменський стверджує, що 
існуючі держави та інші суб’єкти міжнародного права не можуть 
ігнорувати міжнародну правосуд’єктність новоствореної 
держави, але з політичних мотивів вони іноді утримуються від 
установлення двосторонніх відносин або обумовлюють їх мож-
ливість виконанням певних вимог. Однак нормальний розвиток 
міжнародного співробітництва передбачає, що нова держава 
отримає в найкоротший термін визнання з боку інших держав і 
виступить повноправним учасником міжнародних правовідно-
син2. Держави-члени ЄС висунули критерії, яким має відповідати 
нова держава, щоб бути визнаною: 1) повага положень Статуту 
ООН і зобов’язань, що випливають з Гельсінського Заключного 
акта та Паризької хартії, особливо щодо верховенства права, де-
мократії і прав людини; 2) гарантії прав етнічних і національних 
груп і меншин відповідно до зобов’язань у рамках НБСЄ; 
3) повага недоторканності кордонів; 4) прийняття всіх необхідних 
зобов’язань із роззброєння і нерозповсюдження ядерної зброї, а 
також безпеки і регіональної стабільності; 5) зобов’язання вирі-
шувати всі питання правонаступництва держав і регіональних 
суперечок за допомогою угод, здійснюючи, якщо це необхідно, 
звернення до арбітражу3. 

Після подій, що відбулися в 2014 р. на півдні і сході України, 
питання анексії і окупації, а також державного контінуітету 
набули особливого значення. На думку З.Б. Нігматуліної, той 
факт, що територія однієї держави колись у минулому (до 
прийняття Статуту ООН) належала іншій державі, у жодному разі 
                                                
1 Фельдман Д.И. Признание государств в современном международном праве / 
Д.И. Фельдман. – Казань: КГУ, 1965. – С. 5; Див. також: Мартенс Ф.Ф. 
Признание новых государств // Современное международное право 
цивилизованных народов / Ф.Ф. Мартенс. – М.: Юридический колледж МГУ, 
1996. Т. 1. – С. 183-184. 
2 Міжнародне право: Навч. посіб. / за ред. М.В. Буроменського – К.: Юрінком 
Інтер, 2006. – С. 33-35.  
3 Turk D. Recognition of States. A Comment / D. Turk // European Journal of 
International Law. – Vol. 4. – 1993. – P. 72. 
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не може служити основою для висування претензій про її 
повернення в даний час. Це суперечило б таким фунда-
ментальним принципам, як територіальна цілісність і непо-
рушність державних кордонів, які передбачають серед усього 
іншого, що зміни територій держав і їх кордонів можуть 
відбуватися тільки відповідно до міжнародного права (укладення 
міжнародного договору, об’єднання, поділ, приєднання держав 
тощо). В іншому випадку політична карта світу постійно 
зазнавала б змін і була б украй нестабільною. На цій підставі 
Росія як правонаступник Російської Імперії могла б вимагати, 
наприклад, включення до складу її території Польщі і Фінляндії, 
яка в минулому входила до складу імперії. Таку вимогу, 
зрозуміло, не можна визнавати легітимною в світлі норм і 
принципів сучасного міжнародного права1. Існує також думка, 
що прийняття багатьма республіками (крім РФСР) актів про 
державну незалежність вступало в протиріччя з конституційним 
законодавством про порядок виходу зі складу СРСР, резуль-
татами референдуму про збереження СРСР від 17 березня 1991 р., 
і тим самим не могло породити юридичних наслідків2. 

Е. Аман підкреслює, що зміни, які відбулися в Східній Європі 
в кінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст., призвели до виникнення 
цілого ряду держав-наступників, велика частина яких утворилася 
в результаті розпаду СРСР. У дослідженнях, присвячених розпа-
ду Радянського Союзу, вивчалося насамперед одне питання: чи 
всі утворені держави є новими державами. Країни Балтії вважали 
себе продовжувачами держав, що існували до 1940 р.3 У той же 
час і РФ говорить про безперервність (континуітет) державного 
існування Російської імперії, Російської Республіки, РФСР, СРСР 
і Російської Федерації4. Правда, на офіційному рівні. На 
                                                
1 Нигматуллина 3.Б. Справка Депутату Государственной Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации А.Н. Савельеву из СФ по проблеме 
континуитета / 3.Б.Нигматуллина. – М, 2007 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.savelev.ru/journal/case/attachment/?caseid=49&id=17 
2 Кремнев П.П. Международно-правовые проблемы, связанные с распадом СССР 
: Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук / П.П. Кремнев. – М., 2010. – С. 12. 
3 Аман Э. Взгляд европейских юристов на распад СССР / Э. Аман // 
Правоведение. – 1999. – № 2. – С. 220-230. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=149079 
4 Пояснительная записка "К проекту Федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О внесении изменений 
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науковому ж існує думка, що концепція «Російська Федерація – 
держава-продовжувач СРСР» не випливає з доктрини конти-
нуітета, а є новою категорією події правонаступництва держав, 
результатом визнання з боку міжнародних організацій1 і говорити 
про континуітет РФ не доводиться2. Як зазначає О.В. Задорожній, 
концепція «РФ – держава-продовжувач» і «генеральний право- 
наступник СРСР» суперечить договірним і звичаєвим нормам 
міжнародного права3. Якщо ж проаналізувати питання про 
власність колишнього СРСР, щодо одних об’єктів РФ виступає як 
правонаступник, інших – продовжувач4. Ф.Р. Гасимов висловлює 
таку ж думку щодо міжнародних договорів5. Для цілей даної 
роботи вивчення проблеми правонаступництва держав важливо 
для аналізу вирішення Міжнародним Судом ООН питання про 
його юрисдикцію ratione personae у відповідних випадках. Як 
зазначає Л. Буасон де Чaзоурн, це досить делікатна ситуація, 
особливо у зв’язку з проблемою правонаступництва держав6. 

                                                                                                                                                   
в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"» от 23.06.2014 
N 157-ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=32537 
1 Кремнев П.П. Образование и прекращение существования СССР как субъекта 
международного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П.П. Кремнев. – М., 
2000. – С. 10. Див. також: Вельяминов Г. Воссоединение Крыма с Россией: 
правовой статус / Г. Вельяминов // Государство и право. – 2014. – № 9. – С. 17. 
2 Кремнев П.П. О новых понятиях и категориях правопреемства государств: 
теоретико-практические вопросы / П.П. Кремнев // Журн. междунар. права и и 
междунар. отношений. – 2010. – № 1. – С. 25. Див. також: Кремнев П.П. Распад 
СССР: международно-правовые проблемы / П.П. Кремнев. – М.: Зерцало-М, 
2005. – С. 173-242. 
3 Задорожній О.В. Міжнародне право у відносинах України і Російської 
Федерації: автореф. дис. ... докт. юрид. наук / О.В. Задорожній. – К., 2015. –  
С. 18. 
4 Гавло Ю.Н. Распад СССР и международно-правовой статус Российской 
Федерации / Ю.Н. Гавло // Изв. Алтайск. ун-та. Юриспруденция. – 2000. – № 2 
(16) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cyberleninka.ru/article/n/raspad-sssr-i-mezhdunarodno-pravovoy-status-
rossiyskoy-federatsii 
5 Гасымов Ф.Р. Признание государств и правительств: 
Современная международно-правовая теория и практика: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук / Ф.Р. Гасымов. – Казань, 2005. – 21 с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1191693 
6 Boisson de Chazournes L. Les ordonnances en mesures conservatoires dans l'affaire 
relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
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Тому пропонуємо більш уважно розглянути питання конти-
нуітета держав.  

Континуітет (англ. continuity – безперервність) – політична 
теорія про безперервність держави і, у правовому сенсі, про 
безперервність її зобов’язань. У цьому полягає відмінність від 
поняття «правонаступництво», коли одна держава бере на себе 
міжнародні права і зобов’язання іншої – існуючої або припинив-
шої своє існування. Проблема континуітета виникає в разі кар-
динальних змін у державі – революція і зміна державного режи-
му, розпад або об'єднання1. Р. Бернхардт пише, що континуітет 
держави – це продовження існування держави як суб’єкта міжна-
родного права, незважаючи на зміни у зовнішній і внутрішній 
обстановці2. Такий стан має місце, оскільки, на думку Р.Л. Бо-
брова, сутність міжнародної правосуд’єктності держави стано-
вить народ3. С. Цибичовський говорив про таке розуміння права і 
держави, де народу дається перевага перед державою4. Виразні 
приклади застосування геософічного підходу подає політична 
географія. Політичні (зокрема, електоральні) уподобання насе-
лення часто мають досить глибоку вкоріненість у рисах його мен-
тальності, ступені національної свідомості окремих субетносів, 
історичних особливостях розвитку населених ними регіонів5. 

На переконання А. Фердроса, ідентичність правосуд’єктності 
держави залежить не від тотожності її конституції, а від конти-

                                                                                                                                                   
génocide / L. Boisson de Chazournes // Annuaire français de droit international. – 
Editions du CNRS, Paris. 1993. – Р. 517. 
1 Пыхтин С. События 1917 г. и проблема непрерывности российской 
государственности / С. Пыхтин // Выступление на конференции "Отречения не 
было? (изучение обстоятельств февральского переворота 1917 г.)". – М., 2009 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://legitimist.ru/sight/politics/2010/arxivnyie-novosti/sobyitiya-1917-g.-i-problema-
nepr.html 
2 Bernhardt R. Kontinuitat, in: Strupp К., Schlochauer H. / R. Bernhardt. – Worterbuch 
des Volkerrechts. – Band 2. – 2 Aufl. – 1961.– Р. 295.  
3 Бобров Р.Л. Основные проблемы теории международного права / Р.Л. Бобров. – 
М.  – Международные отношения, 1968. – С. 64. 
4 Cybichowski S. Das volkerrechtliche Okkupationsrecht / S. Cybichowski // XVIII Z. 
fur VR, 1934. – S. 318-319. 
5 Кисельов Ю.О. Геософічний підхід як феномен постнекласики в суспільно-
географічних дослідженнях / Ю.О. Кисельов // Науковий вісник Волинського 
національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 9 (234). – С. 136. 
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нуітета її населення1. Його підтримують і інші науковці2. Однак, 
щоб виключити юридичну фікцію в розумінні категорії «конти-
нуітет народу», останній повинен підтверджуватися активними 
діями населення проти анексії3. Однак, оскільки континуітет 
народу є постійним незалежно не тільки від існування держави та 
її дій у разі анексій, але навіть і за умови необхідності покинути 
(свідомо чи несвідомо) територію свого проживання. А ось 
континуітет держави безпосередньо залежить від континуітета 
народу. Тут ми абсолютно згодні з вищевказаною думкою 
А. Фердроса, але за одного доповнення: якщо даний народ не був 
відірваний від місця свого історичного проживання. Не дарма  
Г. Фарби стверджує, що територія є матрицею владних 
повноважень4. Таким чином, ідентичність правосуд’єктності 
держави, незалежно від її останнього найменування і різних 
обставин, що мали місце за весь час її існування (окупацій, 
анексій тощо) випливає з континуітета народу, що знаходиться на 
території його історичного проживання. 

Як наслідок виникає питання, а чи може визнання анексії 
незаконною забезпечити континуітет держави без здійснення дій, 
які б підтверджували його існування?5 Якщо звернути увагу на 
період радянської анексії країн Балтії, можна побачити, що про-
відні політологи посилалися на даний випадок як на ілюстрацію 
меж міжнародного права в ситуаціях, коли воно протиставляється 
таким факторам, як сила6. У меморандумі, представленому в 

                                                
1 Verdross A., Simma B. Universelles Volkerrecht. Theorie und Praxis / 
А. Verdross, B. Simma. – 3. Auflage. – Berlin: Ducker & Humblot, 1984. – S. 231. 
2 Verosta S. Die internationale Stellung Österreichs: Eine Sammlung von Erklärungen 
und Verträgen aus den Jahren 1938 bis 1947 / S. Verosta. – Wien: Manz, 1947. – S. 9. 
3 Scheuner U. Die Funktionsnachfolge und das Problem der staatsrechlichen 
Kontinuitat, in: Maunz T. (Hg.). Vom Bonner Grundgesetz zur gesamtdeutschen 
Verfassung (Festschrift fur F. Nawiasky) / U. Scheuner. – Munchen: Isar Verlag, 
1956. – P. 21. 
4 Fabri H.R. Immateriel, territorialite et Etat / H.R. Fabri. – Arch. phil. droit. –1999. – 
Vol. 43.  – Р. 190. 
5 Scheuner U. Entstehung, Altersstufen und Untergang von Staaten im Lichte des 
Rechts, / U. Scheuner. – Kolner Zeitschrift fur Soziologie. – 1951/52. – №. 4. – S. 209. 
6 Aron R. Peace and War: A Theory of International Relations / R.  Aron. – Abridged 
Version Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday and Co., Inc., 1973 (Repreint 
1966). – Р. 108. Див. також: Foucher M.  Transitions géopolitiques sur le continent 
européen: mutations dans l'isthme Mer Baltique-Mer Noire / M. Foucher . – Fondation 
pour les études de défense, 1998. – 224 р. 
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1992 р. Раді Європи, міністр закордонних справ Російської 
Федерації заявив, що не можна однозначно інтерпретувати події 
1940 р. і ситуацію, яка виникла в наступні роки в Латвії, Литві та 
Естонії, оскільки на цей рахунок існують різні політичні оцінки1, 
фактично заперечуючи факт радянської анексії. Вивченню 
проблеми континуітета країн Балтії присвятив свою роботу 
професор Тартуського університету Лаурі Мялксоо, який звернув 
увагу, що Естонія, Латвія і Литва були силою стерті з політичної 
карти світу в 1940 р., але в 1991 р. вони «прокинулися»2 і від-
новили раніше репресовані суверенітети3. Але ряд учених у галу-
зі міжнародного права скептично оцінили ідею підтвердження 
континуітета / ідентичності їх правосуд’єктності як проблема-

                                                
1 Meissner B. The Occupation of the Baltic States from a Present-Day Perspective /  
B. Meissner // The Baltic States at Historical Crossroads. Political, Economic, and 
Legal Problems in the Context of International Cooperation on the Doorstep of the 
21st Century. A Collection of Scholarly Essays Published in Remembrance of Senator 
August Loeber and the 75th Birthday of Professor Dietrich Andre Loeber. – Riga: 
Academy of Sciences of Latvia, 1998. – P. 473. 
2 Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: 
международно-правовой статус Эстонии, Латвии и Литвы в 1940-1991 гг. и 
после 1991 г. Исследование конфликта между нормативностью и силой в 
международном праве / Л. Мялксоо. – Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2005. –  
С. 17. Див. також: Mälksoo L. State Identity, Deconstruction and "Functional 
Splitting": The Case of Illegal Annexations. Loibl, Gerhard (Toim.) / L. Mälksoo // 
Austrian Review of International and European Law. – 2002. – Vol. 7. – P. 91-110, 
Mälksoo L. Soviet Genocide? Communist Mass Deportations in the Baltic States and 
International Law / L. Mälksoo // Leiden Journal of International Law. – 2001. –  
Vol. 14(4). – Р. 757-787. 
3 Mfodwo K. Last Tango with Moscow: a Political and Jurisprudential Analysis of the 
Australia-USSR Fisheries Access Agreement of 1990 / K. Mfodwo. – Melbourne 
Journal of International Law. – 2005. – Vol. 6. – No. 2. – Р. 381. Див. також: Rich R. 
Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union / R. Rich // 
European Journal of International Law. – Vol. 4. – 1993. – P. 36-65; Aust А. Modern 
Treaty Law and Practice Paperback: 2 ed. / А. Aust. – Cambridge University Press, 
2007. – 610 p.; Mullerson R. The Continuity and Succession of States by Reference to 
the Former USSR and Yugoslavia / R. Mullerson // International and Comparative 
Law Quarterly. – 1993. – Vol. 42. – Р. 473-493; Yakemtchouk R. Les républiques 
baltes et la crise du fédéralisme soviétique / R. Yakemtchouk. – Inst. Royal des 
Relations Internat., 1990 – 408 p.; Yakemtchouk R. Les republiques Baltes en droit 
international. Echec d’une annexion operee en violation du droit des gens / R. Yake-
mtchouk // AFDI . – 1991. – Vol. 37. – Р. 259-289; Pullat R. The Restauration of the 
Independence of Estonia / R. Pullat // 2 Finnish YBIL. – 1991. – Р. 512-529. 
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тичну1. Інші юристи-міжнародники наполягали, що визнання 
континуітета країн Балтії було політичним рішенням2. Деякі їх 
розглядали як держави, що виділилися зі складу СРСР, а не 
відновили свою незалежність3. 

У практиці більшості інших держав була визнана ідентич-
ність правосуд’єктності країн Балтії з балтійськими респуб-
ліками, що існували до 1940 р4. М. Коскенніемі пише, що в між-
народному праві переважає теза про континуітет, висунута 
країнами Балтії5. Деякі вчені стверджували, що балтійські 
республіки дійсно припинили існування після їх анексії,6 а  

                                                
1 Zimmermann A. Staatennachfolge in volkerrechtliche Vertrage: Zugleich ein Beitrag 
zu den Moglichkeiten und Grenzen volkerrechtlicher Kodifikation / A. Zimmermann. 
– Berlin: Springer, 2000. – S. 50. 
2 Koskenniemi M., Lehto M. La succession d’etats dans l’ех-URSS, en ce qui concerne 
particulierement les relations avec la Finlande / M. Koskenniemi, M. Lehto // 38 
AFDI, 1992. – Р. 197-198. 
3 Loeber D.A. Consequences of the Molotov-Ribbentrop Pact for Lithuania of Today 
International Law Aspects / D.A. Loeber // Lithuanian Foreign Policy Review. – 1999. 
– № 4. – Р. 99. Див. також: G. Hafner. Staatensukzession und Schuldenubernahme 
beim Zerfall der Sowjetunion / G. Hafner. – Wien: Service Fachverlag, 1995 – 168 s.; 
Grashoff D. Staatensukzessionbedingter Schuldnerwechsel. Die Teilung offentlicher 
Schulden unter Nachfolgestaaten im Dismembrationsfall / D. Grashoff // Europaische 
Hochschulschriften: Reihe 2; 1678. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 1995. – 186 s.; 
Ebenroth C., Grashoff D. Öffentliche Schulden im Prozess desintegrierender 
Staatensukzession: die Zuordnung von Staatsschulden auf Nachfolgestaaten /  
C. Ebenroth, D. Grashoff // Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaften. – 
1993. – S. 1-28; Beemelmanns H. Die Staatennachfolge in Staatsvermögen in 
Drittstaaten, Auslandsschulden, gebietsbezogene rechtliche Regelungen und 
Staatsangehörigkeit - eine Problemskizze / H. Beemelmanns // Osteuropa Recht. – 
1995. – Jahrgang 41. – Heft 2. – S. 73-98; Loeber D.A. Die baltischen Staaten vor 
volkerrechtlichen Problemen: Kontinuitat oder Staatennachfolge in bezug auf 
Staatsvertrage, Staatseigentum und Staatsschulden / B. Meissner, D.A. Loeber,  
E. Levits (eds.) // Die Wirtschaft der baltischen Staaten im Umbruch. Koln, 1993. –  
S. 29; Burdeau G. Money and State Succession in Eastern Europe / G. Burdeau, 
B.Stern (ed.) // Dissolution, Continuation and Succession in Eastern Europe. – The 
Hague, 1998. – Р. 35-66. 
4 Мялксоо Л. Указ. раб. – С. 100. 
5 Koskenniemi M. The Wonderful Artificiality of States / М. Koskenniemi  // ASIL 88. 
– 1994. – Р. 24 
6 Antonowicz L. The Disintegration of the USSR from the Point of View of 
International Law / L. Antonowicz // Polish YBIL. – №. 19. – 1991–1992. – Р. 7; 
Verhoeven J. La reconnaissance internationale: declin ou renouveau? / J. Verhoeven // 
AFDI. – Vol. 39. – 1993. – Р. 7-40, Gray C. Self-Determination and the Breakup of 
the Soviet Union / С. Gray // YBEL. – Vol. 12. – 1992. – Р. 483-484. 



 163 

С. Торреквадрада писав, що відродження країн Балтії в 1991 р. є 
випадком ідентичної правосуд’єктності без континуітета1. Р. Річ 
аргументував визнання континуітета балтійських республік2. 
Проте ідентичність країн Балтії балтійським республікам, що 
існували раніше, особливо не оскаржувалася і була підтверджена 
багатьма вченими в галузі міжнародного права3. 

На думку О. Дорра, є спірним твердження про достатність 
тільки одностороннього проголошення державою, що анексує, чи 
держава, яку анексують, також має визнати цей факт4, оскільки 
існувала думка, що принцип ex injuria jus non oritur (право не 
може виникнути з правопорушення) незастосовний до міжна-
родного права5. У. Фастенрат припустив, що держави, які при-
пинили одного разу своє існування, можуть бути відновлені як 
той самий суб’єкт права і, тим самим, відновити становище щодо 
їх колишніх прав і зобов’язань, якщо фактичне припинення 
існування було викликано незаконним актом і, отже, юридично 
спростовно6. О. Дорр писав, що право на завоювання і анексію, 
що випливає з т.зв. класичного періоду міжнародного права, ще 
існувало до кінця Другої світової війни як частина звичайного 
міжнародного права7. Однак задовго до цього, в 1918 р. пре-
зидент США В. Вільсон говорив про необхідність укладення 
міжнародних договорів, які повинні були б закріпити взаємні 
гарантії політичної незалежності і територіальної цілісності 

                                                
1 Torrecuadrada S. Le role du consentement dans la succession d’Etats aux traites /  
S. Torrecuadrada // Polish YBIL. – No. 23. – 1997-1998. – Р. 127 
2 Rich R. Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union /  
R. Rich // EJIL. – No. 4. – 1993. – Р. 38. 
3 Див., наприклад: Schweisfurth T. Soviet Union, Dissolution / Т. Schweisfurth,  
R. Bernhardt (ed.) // EPIL. – Vol. 4. – 2000. – Р. 529-547; Peters A. Das 
Gebietsreferendum im Völkerrecht: Seine Bedeutung im Licht der Staatenpraxis nach 
1989 / А. Peters. – Nomos, Baden-Baden, 1995. – S. 150;  
4 Dörr O. Die Incorporation als Tatbestand der Staatensukzession / O. Dörr // Schriften 
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New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1967, p. 316. 
6 Fastenrath U. States, Extinction / U. Fastenrath // EPIL. – Vol. 10. – 1987. – Р. 465. 
7 Dörr O. Die Incorporation als Tatbestand der Staatensukzession / O. Dörr // Schriften 
zum Völkerrecht, band 120. – Berlin: Duncker & Humblot, 1995 – S. 67. A також: 
Peters A., Peter S., Lehren vom "gerechten Krieg" aus völkerrechtlicher Sicht /  
А. Peters, S. Peter // Der "gerechte Krieg", Basel. – 2006. – S. 43-96. 
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держав1. І вже в 1919 р. Статут Ліги Націй заборонив силове 
захоплення території іншої держави і його анексію2. Це, на жаль, 
ще не означало остаточного проголошення принципу терито-
ріальної цілісності держав, оскільки прийняття Статуту Ліги 
Націй відбувалося на тлі визнання територіальних змін в Європі і 
часто супроводжувалися далеко не взаємною згодою суб’єктів3. 
H.B. Захарова стверджує, що ніяких прав наступника держава-
агресор не має, його дії, спрямовані на привласнення собі прав на 
захоплену територію, а також будь-яких прав держави, якій ця 
територія належить, є юридично нікчемними...4  

У минулому столітті найістотнішу роль юридичної підстави 
територіальних змін зіграв принцип самовизначення народів. 
Реалізація цього принципу призвела до великих територіальних 
змін, унаслідок яких на політичній карті світу з’явилися нові дер-
жави в Європі, Азії, Африці, Латинській Америці. М.Є. Черкес 
звертає увагу, що поступово на зміну первинному освоєнню 
прийшло похідне придбання, коли територія однієї держави 
переходить іншій на договірних або позадоговірних підставах5. 
Принцип самовизначення народів тривалий час був предметом 
вивчення правознавцями-міжнародниками. Найглибше його 
вивчав Х. Лаутерпахт, який розробив комплексну концепцію його 
розвитку як правового принципу відповідно до Статуту ООН та 
його взаємодії з іншими принципами міжнародного права6. На 
думку Ю.Г. Барсегова, самовизначення слід вважати основним 

                                                
1 Knock T. To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order 
/ Т. Knock // Oxford: Oxford University Press, 1992. – Р. 144. 
2 The Covenant of the League of Nations (Including Amendments adopted to 
December, 1924) // Yale Lаw School [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp 
3 Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти 
України основних принципів міжнародного права: монографія / О.В. Задо-
рожній. – К.: К.І.С., 2015. – С. 129. 
4 Захарова Н.В. Правопреемство государств / Н.В. Захарова. – 
М., Международные отношения, 1973. – С. 9-10. 
5 Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. – 5-те вид. / М.Ю. Черкес – К.: 
Знання, 2006. – С. 172. 
6 Cassese A. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal / А. Cassese. The 
American Journal of International Law. – 1996. – Vol. 90. – No. 2. – Р. 331. 
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принципом територіального розмежування1. Сьогодні перед 
людством стоїть безліч ще не вирішених проблем, зокрема, тери-
торіальні суперечки, які часто виливаються в запеклі збройні 
конфлікти2. Проблема застосування сили завжди була і зали-
шається однією з найскладніших і дискусійних в міжнародному 
праві3, але, на переконання О.О. Мережка, твердження тих, хто 
вважає, що в області міжнародних відносин ключову роль завжди 
буде грати сила, є помилковим4. 

Р.В. Алямкін до ознак міжнародного територіального спору 
відносить три основні елементи: об’єкт, предмет і суб’єктів 
спору. Першим, на думку дослідника, є державна територія, 
предметом – протиріччя, що виникають між сторонами, в яких 
проявляється міжнародно-правова суть спору, суб’єктами ж – 
держави-сторони спору5. Безліч територіальних суперечок поді-
ляється в основному на два типи: про стан лінії кордону і про 
приналежність певної ділянки території6. Різниця між ними не 
завжди є істотною і зводиться в основному до предмету доказу-
вання: у першому випадку доводиться певне положення лінії 
кордону, в другому – приналежність певної ділянки території. 
Межі такої ділянки визначаються і узгоджуються в більшості 
випадків ще до початку спору. Серед суперечок про проходження 
лінії кордону можна виділити два типових випадки. У першому з 
них не існує ані делімітованого, ані демаркованого належним 

                                                
1 Див.: Барсегов Ю. Г. Территория в международном праве. Юридическая 
природа территориального верховенства и правовые основания распоряжения 
территорией / Ю.Г. Барсегов. – М.: Госюриздат, 1958. – С. 101. 
2 Мамаду К. Разрешение международных споров в современном международном 
праве : на примере территориального спора  между Республикой Мали и 
Республикой Буркина-Фасо: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Мамаду. – М., 
2010. – С. 3. 
3 Долженкова О.А. К вопросу о применении силы в международном праве/ 
О.А. Долженкова // Право: история, теория, практика: материалы II Междунар. 
науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2013 г.). – СПб.: Реноме, 2013. – С. 131. 
4 Мережко А.А. Наука политики международного права: истоки и перспективы / 
А.А. Мережко. – К.: Юстиниан, 2009. – С. 124. 
5 Алямкін Р.В. Мирне вирішення міжнародних територіальних спорів: практика 
міжнародних судових органів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.В. Алямкін. – 
К, 2011. – С. 6. 
6 Орлов А.С. Классификация международных территориальных споров и ее 
значение для их разрешения / А.С. Орлов. // Вестник Удмуртского университета. 
– 2008. – Вып. 2. – С. 153. 
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чином кордону, і суперечка точиться про те, де і як ця межа 
повинна бути встановлена, тобто перш за все делімітована. До 
цього виду належить безліч суперечок у Латинській Америці, де, 
хоча і був прийнятий принцип uti роssidetis (володій чим 
володієш) – формула, що означає встановлення державних кор-
донів по адміністративним межам колишніх колоній, часто 
відсутня досить чітка їх делімітація. В Азії є чимало неточних 
кордонів, а суміжні держави часто заперечують існування будь-
якої делімітації або підкреслюють свою неучасть у старих угодах, 
які визначали лінію проходження кордону1.  

У сучасних міжнародних правовідносинах принцип uti 
possidetis був уперше застосований саме в процесі деколонізації 
Латинської Америки. Так, в період прийняття декларацій неза-
лежності латиноамериканськими державами на початку XIX ст., з 
огляду на продовження збройних конфліктів із метрополіями, 
було вирішено зберегти в регіоні територіальний status quo, до 
настання більш зручного моменту для вирішення питань про лінії 
делімітації2. Принцип uti possidetis є універсальним і застосо-
вується для встановлення державного кордону по лінії адмі-
ністративного розмежування, тобто там, де кордону до цього не 
існувало3. Ідеєю про універсальність принципу uti possidetis і про 
його застосуванні в ситуаціях розпаду сучасних держав стали 
зловживати4. Проте за зазначену концепцію проголосувало 
чимало фахівців у галузі міжнародного права5. 

                                                
1 Алямкін Р.В. Указ. раб. – С. 6. 
2 Lalond S. Determining Boundaries in a Conflicted World: The Role of Uti Possidetis 
/ S. Lalond. – McGill Queen’s University Press, Montreal & Kingston-London-Ithaca. 
– 2002. – P. 28. 
3 Ноговіцина Ю.О. Правонаступництво України: міжнародно-правові аспекти : 
автореф. дис... канд. юрид. наук / Ю. О. Ноговіцина. – К., 2005. – С. 10. 
4 Геворгян Л. Вопрос унаследования административных границ СССР в 
международном праве / Л. Геворгян // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2014/02/410.pdf 
5 Shaw M.N. The Heritage of States: The Principle of Uti Possidetis Juris Today / 
M.N. Shaw. – British Year Book of International Law. – 1996. –Vol. 67. – P. 97., 
Kruger H. The Nagorno-Karabakh Conflict: A Legal Analysis / Kruger Н. – Springer 
Berlin Heidelberg. – 2010. – P. 42-44; Peters A. The Principle of "Uti Possidetis 
Juris": How relevant is it for Issues of Secession. Self-Determination and Secession in 
International Law ? / А. Peters //  C. Walter, Antje von Ungern-Sternberg, K. Abushov 
(eds.). – Oxford University Press. – 2014. – Р. 95-137.  
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Крім того, проблемним аспектом застосування принципу uti 
possidetis juris є ситуація неправомірності встановлення влади 
адміністрації, якою надалі вирішується питання розмежування 
(нелегітимність адміністрації), або ж неправове встановлення 
внутрішніх адміністративних кордонів (нелегітимність процеду-
ри). У таких ситуаціях застосування uti possidetis суперечить 
принципу ex injuria jus non oritur, згідно з яким неправомірні дії 
не можуть служити джерелом прав1. За яких же умов пра-
вопорушення може стати джерелом права? Це може статися, 
якщо делікт здійснений особою або групою осіб, що захопили 
управління правопорядком, коли один і той самий акт є злочином 
із точки зору старого права і джерелом права – з точки зору 
нового2. І.Ю. Богдановська говорить про те, що визнання 
позитивізмом домінуючої ролі держави призводить до того, що з 
джерел права акцент переноситься на дослідження нормотворчих 
повноважень державних органів. Розмежування цих категорій, на 
її думку, забезпечує ефективну, внутрішньо несуперечливу 
систему джерел права3.  

У другому випадку (спорів про проходження кордонів) або 
існують дві взаємовиключні делімітації, або розуміння місця 
проходження делімітаційної лінії не збігається. Оскільки кожна 
сторона в територіальній суперечці стверджує, що володіє 
суверенітетом над певною територією, то така сторона повинна 
цей суверенітет здійснювати в більшій чи меншій мірі, в 

                                                
1 Brownlie I. Principles of Public International Law / I. Brownlie. – Oxford University 
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минулому або зараз. Згідно з практикою Міжнародного Суду 
ООН по даній категорії справ, до актів здійснення суверенітету в 
першу чергу відноситься виконання державних функцій, а серед 
них перевага надається цивільній та кримінальній юрисдикції, 
організації місцевої адміністрації. 

Іноді сторони стверджують, що суверенітет над територією 
існує з давніх часів. Таке становище склалося в суперечці між 
Англією і Францією про острови Менкен і Екріхос, в якому уряд 
Сполученого Королівства простежує своє право володіння з 
моменту завоювання Англії герцогом Нормандські Вільгельмом в 
1066р. Укладений у результаті цього союз між Англією і 
Нормандським герцогством, що поширювався на острови в 
протоці Ла-Манш, тривав до 1204 року, коли французький король 
Філіп-Август завоював континентальну Нормандію1. В інших 
випадках стверджується про втрату правового титулу однією зі 
сторін. Так, у справі про суходольний і морський кордон між 
Камеруном і Нігерією (Камерун проти Нігерії), розглянутій 
Судом ООН 10 жовтня 2002 р., Нігерія претендувала на спірні 
території, ґрунтуючись на таких доказах: 1) тривале перебування 
Нігерії і нігерійських громадян, яке є історичним закріпленням 
правового титулу; 2) реальне управління з боку Нігерії, яка 
виступає сувереном, і відсутність протесту; 3) прояви суверені-
тету Нігерії в поєднанні з мовчазною згодою з боку Камеруну2. 

Згідно з поглядами англійських дослідників Ф. Нортеджа і 
М. Донелана, міжнародним спором є «сформульована розбіж-
ність у думках щодо права, факту або справедливості у взаємних 
відносинах держав»3. У рішенні по попереднім запереченням у 
справі про Південно-Західну Африку від 21 грудня 1962 р. 
Міжнародний Суд ООН охарактеризував суперечку між 
державами як конфлікт правових поглядів, виявлений і 
сформульований до початку розгляду та існуючий об’єктивно4.   
                                                
1 Див. Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
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3 Northedge F.S., Donelan M.D. International Disputes: The Political Aspects /  
F.S. Northedge, M.D. Donelan. – London: Published for the David Davies Memorial 
Institute of International Studies by Europa, 1971. – P. 7.  
4 Див.: Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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С.М. Бабурін погоджується з Б.М. Клименком у розумінні 
територіальної суперечки як існуванні розбіжностей, що ви-
кристалізувалися і сформульовані щодо ясно вираженого і 
об'єктивно існуючого предмета спору1. Як зазначає Н.В. Пронюк, 
існування різних думок ще не обумовлює наявності спору між 
державами2. Відповідно до принципу мирного вирішення спорів, 
наслідком визнання територіальної суперечки є обов’язок сторін 
урегулювати його мирними засобами, не залишаючи невирі-
шеним, або прагнути до цього. Одночасно сторони зобов’язані 
утримуватися від дій, які можуть погіршити становище в такій 
мірі, що буде поставлено під загрозу підтримання міжнародного 
миру і безпеки. Як пише І.А. Орлова, сьогодні в будь-якій системі 
права правомірними визнаються тільки ті способи вирішення 
спору, які не пов'язані з застосуванням насильства3. 

Міжнародна судова практика вимагає констатації наявності 
міжнародного спору, який набув характеру попередньої умову 
для початку судового розгляду4. Разом із тим у міжнародному 
праві немає загальновизнаного визначення поняття «міжнарод-
ний спір». Рішення Постійної палати міжнародного правосуддя і 
Міжнародного Суду ООН стали вихідною віхою для дослідження 
різних аспектів поняття міжнародного спору авторами, яких 
умовно професор М.Л. Ентін розділяє на представників двох 
напрямків – логічного і телеологічного. У спрощеному вигляді, 
відповідно до логічного напряму, суперечка може виникнути в 
результаті протесту однієї держави на дії іншої. На противагу 
цьому, загальна характеристика міжнародного спору на підставі 
теологічного методу в основних рисах зводиться до наступного: 
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3 Орлова И.А. Разрешение споров в международном публичном и частном праве: 
сравнительно-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Орлова. – 
Екатеринбург, 2009. – 226 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/304013.html    
4 Савчук К.О. Перспективи захисту інтересів України в Міжнародному суді ООН 
у зв’язку з агресією з боку Російської Федерації / К.О. Савчук, О.І. Мельничук // 
Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 282. 
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об’єктивно наявність спору необхідна для згоди міжнародної 
судової установи приступити до його розгляду; відмінність у 
правових підходах становить факт спору1. Я.С. Пасічник зазна-
чає, що поняття «міжнародний спір» зазвичай використовується 
для визначення взаємних претензій між державами2.  

Обов’язок вирішувати територіальну суперечку ставить 
питання про вибір одного з мирних засобів для його розв’язання і 
дає можливість одній зі сторін пропонувати звернення до 
арбітражу або суду, що неможливо в разі односторонніх тери-
торіальних претензій. Наявність територіального спору означає 
визнання існування території, юридична приналежність якої 
остаточно не встановлена. Доки цього не зроблено, сторони 
повинні зберігати існуючий стан. Одностороння територіальна 
претензія не утворює територіальної суперечки. Характеризуючи 
основи міждержавного спору, Міжнародний Суд ООН у раніше 
згаданому рішенні по попереднім запереченням у справі про 
Південно-Західну Африку від 21 грудня 1962 р. вказав, що 
недостатньо ствердження про наявність спору. Необхідно 
довести, що претензіям однєї із сторін явно протистоїть позиція 
іншої3. При односторонній територіальній претензії не 
заперечується юридична приналежність певної території кон-
кретній держави, але заявляється, що вона втратила своє право на 
неї. Британський фахівець Р. Дженнінгс підкреслює відмінність 
між питаннями про те, хто має право на територію, і чи повинно 
бути змінено це право з тих чи інших причин4. Різницю між 
територіальними суперечками і односторонніми претензіями 
проводить і американський учений А. Бурхарт, відзначаючи при 
цьому, що останні не мають юридичних підстав5.  

                                                
1 Энтин М.Л. Концепция межгосударственного спора в международной 
судебной практике и буржуазной доктрине международного права / М.Л. Энтин 
// Советский ежегодник международного права. – 1978. – М., 1980. – С. 178. 
2 Пасічник Я. С. Основні процесуальні права держав у міжнародних судах і 
трибуналах / Я. С. Пасічник // Вісник Центральнної виборчої комісії. – Київ, 
2015. – № 1. – С. 71. 
3 Див.:  Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
4 Див.: Jennings R. Acquisition of territory in International Law / R. Jennings // 
Manchester University Press, 1963. – P. 14. 
5 Burghardt Andrew F. The Bases of Territorial Claims / Andrew F. Burghardt // 
Geographical Review, 1973. – No. 2. – P. 228. 
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Коріння деяких територіальних суперечок йде в далеке 
минуле, в історичний період поділу світу, коли території 
набувалися на різних підставах: первинному відкритті, окупації, 
за набувальною давністю, через завоювання. Римське приватне 
право під окупацією розуміло привласнення і заволодіння речами 
з наміром утримати їх за собою. Воно обґрунтовувало право 
власності загарбника і поширювалося на всі безхозні речі, 
відповідно до принципу, вираженому в законах ХІІ таблиць – res 
nullius cedit primo occupanti – безхазяйна річ слідує за першим, 
хто її захопив1.  

Із питання здійснення окупації вже виробилися різні 
правила: незаперечним є перш за все те, що обсяг необхідного 
здійснення панування залежить від щільності населення і від 
інших обставин (наприклад, як було зазначено в третейському 
рішенні Макса Губера у справі «Пальмас» від 4 квітня 1928 р., 
держава, що окупує, може здійснювати своє панування і побічно, 
через туземного представника). Але завжди на окупованій 
території необхідне ефективне здійснення панування, а також 
«намір і бажання діяти як суверен ... і всілякі прояви або 
здійснення даної влади» – як це підкреслила Постійна палата 
міжнародного правосуддя в рішенні у справі «Ostgronland-Streit» 
від 5 квітня 1933 р.2  

Лише на незаселених островах достатньо символічного 
домагання на володіння, наприклад, підняття прапора, як указав 
король Іспанії в третейському рішенні в спорі між Францією і 
Мексикою про острів Кліпертон від 9 лютого 1931 р.3. 

Старе міжнародне право не забороняло ані агресивних воєн, 
ані насильницького захоплення територій. Розроблялася кон-
цепція розуміння війни, у тому числі й агресивної, яка визнавала 
будь-яку війну дозволеною через те, що війна є боротьбою між 
націями, отже, все війни повинні розглядатися як законні4. 
                                                
1 Перетерский И.С. Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого 
и И.С. Перетерского. – М, 2012. – С. 209. 
2 Див.: Фердросс А. Международное право / А. Фердросс. – М.: Изд. иностр. 
лит., 1959. – С. 256. 
3 Див.: Фердросс А. Международное право / А. Фердросс. – М.: Изд. иностр. лит., 
1959. – С. 256. 
4 Гороховская Е.В. Агрессия как международное преступление: генезис развития 
понятия / Е.В. Гороховская // Альманах международного права. – 2009. – № 1. – 
С. 45. 
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Вважалося тільки, що сам по собі факт збройного захоплення і 
військової окупації іноземної території не означає її юридичного 
приєднання. Для останнього була потрібна декларація переможця 
про анексію завойованої території. За відсутністю такого акта 
територія залишалася в складі переможеної держави. Однак не 
завжди ці правила суворо дотримувалися, і численні війни часто 
призводили до складної і заплутаної ситуації. Кожен зі згаданих 
способів придбання території в минулому передбачав наявність 
майбутніх територіальних суперечок. Крім того, часто трап-
лялося і так, що одна і та сама територія виявлялася придбаною 
різними державами за різними підставами. Одна держава вва-
жала, наприклад, що вона набула дану територію на підставі оку-
пації, а інша – що набула цю територію на підставі набувальної 
давності1.  

Як стверджує О.С. Орлов, механізм вирішення територіаль-
ного спору становить сукупність дій його учасників, що відпо-
відає певній юридичній процедурі і спрямований на врегулюван-
ня територіальних розбіжностей (форма врегулювання спору в 
широкому сенсі). Характерні особливості процедури мають дого-
вірна і судова форми. У вузькому сенсі під формою врегулюван-
ня територіальної суперечки розуміється безпосередньо акт, що 
завершує суперечку. Підсумком вирішення територіальних 
розбіжностей виступають угоди сторін і рішення юрисдикційних 
органів – судів і арбітражів. Кожна з форм урегулювання терио-
ріальних суперечок має особливості процедурного характеру, 
якими обумовлена специфіка процесу доказування матеріально-
правових підстав вирішення спору2. 

Ель-Сір А.А. Хамід під поняттям «територіальний спір» між 
державами має на увазі спір, що виникає з приводу певної 
частини території, яка знаходиться під юрисдикцією однієї з них і 
на яку претендує інша держава, виходячи з різних міркувань і 
аргументів. На думку суданського вченого, суперечка між 
сторонами повинна збігатися як за об’єктом, так і за предметом. 
Історія показує, що явні і потенційні територіальні суперечки 
                                                
1Див.: Клименко Б.М. Мирное решение международных споров. – М.: Междунар. 
отношения, 1982 г. – С. 28. 
2 Орлов А.С. Международные территориальные споры: соотношение договорной 
и судебной форм урегулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.С. Ор-
лов. – Екатеринбург, 2009. – С. 6. 
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загрожують небезпечними збройними конфліктами. У зв’язку з 
цим виникає необхідність вирішувати подібні питання на самому 
початковому етапі їх виникнення, суворо дотримуючись норм 
міжнародного права. До вирішення територіальної суперечки 
сторони повинні зберігати існуючий стан1. Територіальні питання 
мають велику актуальність і для України, а їх неврегульованість є 
потенційним джерелом напруженості в регіоні. Як наслідок,  
О.В. Мякота пропонує здійснити односторонню демаркацію 
державного кордону з Російською Федерацією як засіб правового 
захисту (лат. Ibi jus, ibi remedium – де право, там і засіб його 
захисту)2.  

 
4.2 Практика Суду ООН по вирішенню територіальних 

суперечок 
 

Із огляду на прецедентний характер рішень Суду ООН є 
важливим не тільки знання результатів розгляду Судом ООН 
певних суперечок між конкретними сторонами, а й вивчення 
самих рішень і процедури їх прийняття, починаючи від пору-
шення справи і закінчуючи аналізом особливих думок суддів. І 
хоча сам Суд стверджував, що він не створює право, як зауважив 
М. Шоу, його численні позиції з питання про те, що є право, 
мають найвищий авторитет3. 

Одна з перших територіальних справ, розглянутих Міжна-
родним Судом ООН, стосувалася спору між Бельгією та Нідер-
ландами щодо суверенітету над деякими прикордонними 
землями. Воно було передано до Суду ООН відповідно до 
спеціальної угоди, укладеної між двома урядами 7 березня 
1957 р., оскільки вони протягом ряду років не могли домовитися 
з питання щодо суверенної приналежності двох спірних 
кадастральних прикордонних ділянок площею в 14 га. Зокрема, в 
районі на північ від бельгійського міста Тюрнхаут є ряд анклавів, 
утворених бельгійської комуною Баерле-Дюк і нідерландської 

                                                
1 Хамид Эль-Сир Абас Абдель. Практика урегулирования территориальных 
споров в Африке (международно-правовые аспекты): дис. … канд. юрид. наук / 
Эль-Сир Абас Абдель Хамид. – М., 1998. – С. 4. 
2 Мякота О.В. Міжнародно-правовий статус державних кордонів України: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О.В. Мякота. – Х., 2016. – С. 7. 
3 Shaw M.N. International law. – Cambridge, 1997. – P. 749. 
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комуною Барле-Нассау. Територія першої складається з ряду 
ділянок, багато з яких оточені землями комуни Барле-Нассау. 
Різні частини комуни Баерле-Дюк ізольовані не тільки від 
основної території Бельгії, а й одна від одної. У результаті спроб 
визначити кордон між двома комунами, а також між двома 
країнами в 1836-1841 рр. властями обох комун було складено 
документ, відомий як «міжобщинний протокол», у розділі під 
назвою «Розділ А, Зондерейген» якого йдеться: «Ділянки під 
номерами 78-111 включно належать комуні Барле-Нассау». 

Крім того, після відділення Нідерландів від Бельгії в 1839 р. 
була створена Змішана прикордонна комісія для визначення меж 
володінь двох держав. У ст. 14 Договору про кордон, який 
укладений між ними в 1842 р. і набрав чинності в 1843 р., 
йдеться: «Status quo зберігається як відносно сіл Барле-Нассау 
(Нідерланди) і Баерле-Дюк (Бельгія), так і відносно доріг, що їх 
перетинають»1. Результатом роботи Змішаної прикордонної комі-
сії став текст Прикордонної конвенції від 8 серпня 1843 р. яка 
була ратифікована 3 жовтня 1843 р. У ст. 90 протоколу з описом 
кордону (додається до цієї Конвенції) викладається процедура, 
яка використовувалася при його визначенні в районі комун 
Барле-Нассау і Баерле-Дюк, і говориться, що члени Прикор-
донної комісії вирішили в даній статті дослівно відтворити 
міжобщинний протокол 1841 р. «з описом ділянок, що утво-
рюють комуни Баерле-Дюк і Барле-Нассау»2. 

У тій частині протоколу з описом кордону 1843 р., яка 
відтворює текст Міжобщинного протоколу 1841 р., говориться 
наступне: «Ділянки під номерами 78-90 включно належать 
комуні Барле-Нассау. Ділянки під номерами 91 і 92 належать 
комуні Баерле-Дюк. Ділянки під номерами 93-111 включно 
належать комуні Барле-Нассау». Крім того, на спеціальній карті, 
яка додається до Прикордонної конвенції, спірні ділянки показані 
як такі, що належать Бельгії. Бельгійський уряд, стверджуючи, 
що ділянки під номерами 91 і 92 були віднесені до комуни 
Баерле-Дюк і що суверенітет над ними належить Бельгії, виходив 
                                                
1 Всю информацию относительно практики Международного Суда можно найти 
на официальном сайте Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/summary.php 
2 Офіційний  сайт Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf 
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із положень Міжобщинного протоколу, як вони відтворені в 
документі з описом кордону. Уряд Нідерландів, зі свого боку, 
стверджував, що Конвенція 1843 р. всього лише визнала іс-
нування status quo, не визначивши його, а положення, що 
стосується спірних ділянок, в Прикордонній конвенції 1843 р. 
було спотворено помилково. Щоб переконатися в цьому, на його 
думку, досить просто порівняти положення Міжобщинного 
протоколу і положення протоколу з описом кордону. Більш того, 
суверенні дії, що здійснювалися ним щодо цих ділянок після 1843 
р., роблять недійсними права, що випливають із Конвенції 1843 р. 
і закріплюють суверенітет за Нідерландами. У принципі, не 
можна сказати, що така заява про скасування договірної норми 
про визнання суверенітету Бельгії над спірними ділянками (за 
твердженням Нідерландів), сформованим у подальшому звичаєм, 
абсолютно позбавлена підстав. Але чи може існуючий текст 
міжнародного договору бути змінений (скасований) звичаєвою 
нормою щодо питання втрати суверенітету однією і придбання 
його іншою державою? У зв’язку з цим слід врахувати, що в 
сучасному міжнародному праві не існує принципу, згідно з яким 
певна норма міжнародного права може бути змінена лише 
нормою такої самої юридичної природи. В.Г. Буткевич стверд-
жує, що наступний звичай може змінити положення договору1. 
Крім того, аналіз практики застосування міжнародних договорів 
свідчить: зміна договору подальшою практикою держав може 
призводити до повної заміни договірної норми або до її допов-
нення чи мовчазного припинення дії цієї норми2. Р. Мюллерсон 
каже: «Що б держава не робила в міжнародних відносинах, все це 
є державною практикою, яка має два аспекти: видиме, заявлене, 
що спостерігається як поведінка держав (або інших суб’єктів), та 
їх суб’єктивне ставлення до цієї поведінки, яке може пере-
даватися іншим державам за допомогою різних актів по-
ведінки…»3. 

                                                
1 Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: 
Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 121. 
2 Исполинов А.С. Роль последующей практики государств в праве 
международных договоров / А.С. Исполинов // Законодательство. – 2016. – № 9. 
– С. 81. 
3 Mullerson R. The Interplay of Objective and Subjective Elements in Customary Law 
/ R. Mullerson // International Law: Theory and Practice. Essays in Honour of Eric 
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Можливість зміни договірних норм наступним звичаєм була 
визнана міжнародним арбітражем у спорі Великобританії і 
Франції щодо делімітації континентального шельфу. У рішенні 
по даній суперечці було зазначено: «Розвиток звичаєвого права 
може в певних умовах служити доказом згоди зацікавлених 
держав зі зміною або навіть припиненням існуючих до цього часу 
договірних прав та зобов’язань»1.  

Ж. Тускоз стверджує, що переваги писаного права часто 
бувають більш уявними, ніж реальними2. Тому не випадково 
абсолютна більшість учених саме міжнародно-правовий звичай 
вважає найадекватнішим способом зовнішнього вираження норм 
загального міжнародного права. Я. Броунлі, розглядаючи імпе-
ративні (jus соgеns) норми, констатує: «Це норми звичаєвого 
права, які не можуть бути скасовані договором або через 
мовчазну згоду, а можуть зникнути тільки після утворення нових 
норм звичаєвого права протилежного змісту»3. Таким чином, слід 
визнати, що і доктрина міжнародного права, і практика міжна-
родних судів погоджується з можливістю зміни договірної норми 
звичаєм. Але як ця концепція співвідноситься з даною справою? 
Очевидно, в основу своєї позиції щодо обґрунтування придбання 
суверенітету над спірною ділянкою Нідерланди поклали інститут 
набувальної давності. Подібно первісній окупації, придбання 
території на основі строку володіння має передумовою також 
тривалу й ефективну окупацію території. Але цей вид придбання 
відрізняється від початкової окупації тим, що він належить до 
території, яка була на момент заняття ще державною територією 
іншої держави, або якщо між двома державами існував спір про 
приналежність даної території. 

Подібні окупації не обґрунтовують негайного придбання 
території, оскільки факт ефективного панування може бути 
підставою для виникнення відповідних прав лише тоді і лише 
остільки, оскільки міжнародне право пов’язує з ним саме ці 
                                                                                                                                                   
Suy / Ed. by Karel Wellens. – The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1998. – P. 165. 
1 Цит. за: Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве /  
Г.М. Даниленко. – М.: Наука, 1988. – С. 181. 
2 Тускоз Ж. Міжнародне право: Підручник / Ж. Тускоз. – К.: АртЕк, 1998. –  
C. 203. 
3 Броунли Я. Международное право: В 2-х кн. – Кн. 2. / Я. Броунли. – М.: 
Прогресс, 1977. – C. 189.  
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правові наслідки. Заволодіння ж чужою або оспорюваною те-
риторією без відповідного договору є легальним лише в разі, 
коли має місце непорушне, безперервне і неоспорюване 
здійснення панування, як було відзначено в американо-мекси-
канському третейському рішенні по справі «El Chamizal» від 
15 червня 1911 р. Через ці обставини недійсними в сенсі 
міжнародного права були і британська декларація про анексію 
Бурської Республіки, і італійська декларація про анексію 
Триполітанії і Абіссінії, що були опубліковані анексуючими 
державами ще до закінчення військових дій. Цей же принцип був 
установлений вироком Міжнародного військового трибуналу в 
Нюрнберзі 1 жовтня 1946 р. Зокрема, перед Трибуналом було 
висунуто твердження, що анексія Австрії була виправдана 
сильним прагненням до союзу між Австрією і Німеччиною, яке 
висловлювалося в багатьох колах. Стверджувалося також, що у 
цих народів було багато спільних рис, які робили такий союз 
бажаним, і що в результаті мета була досягнута без крово-
пролиття. Суд дійшов висновку, що ці твердження, навіть якщо 
вони є правильними, фактично не важливі, оскільки факти з 
певністю доводять, що методи, які застосовувалися для досяг-
нення цієї мети, були агресивними. Вирішальним фактором була 
військова міць Німеччини, яка готова була вступити в дію в тому 
випадку, якщо б вона зустріла опір. Більш того, жодне з цих 
міркувань, як випливає зі звіту Госсбаха про нараду 5 листопада 
1937 р., не була мотивом дій Гітлера. Навпаки, в цьому документі 
підкреслюється насамперед та перевага, якої набуває Німеччина з 
військової точки зору в результаті анексії Австрії1. Як пише  
В. Ширер, без жодного пострілу і без перешкод із боку Вели-
кобританії, Франції чи Радянського Союзу Гітлер додав до свого 
Райху 7 млн. підданих і отримав стратегічне розташування 
неймовірної ваги для його майбутніх планів2. Так, після окупації 
Австрії німецькою армією 12 березня і анексії Австрії 13 березня 
Йодль зробив у своєму щоденнику такий запис: «Після анексії 
Австрії Гітлер заявляє, що немає потреби поспішати у вирішенні 
чеського питання, тому що Австрія повинна бути спочатку 
                                                
1 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. – В 2-х т. – Т. 2: Приговор 
международного военного трибунала. – М.: Юрид. лит., 1954. – С. 966. 
2 Ширер В. Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини: у 2 т. 
/ В. Ширер. – К.: Наш формат. – 1 том. – С. 395. 
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переварена. Однак приготування до проведення «Зеленого 
плану» (тобто плану проти Чехословаччини) повинні прово-
дитися енергійно; вони повинні бути заново підготовлені з 
урахуванням стратегічних позицій, що змінилися в результаті 
анексії Австрії»1. Таким чином, будь-які спроби захоплення 
території іншої держави не визнаються правомірними2. 

Яку ж позицію з даного питання в суперечці між Бельгією 
та Нідерландами зайняв Міжнародний Суд ООН? Щоб відповісти 
на перше питання, чи визначає Конвенція 1843 р. суверенітет над 
зазначеними ділянками або ж вона обмежується посиланням на 
status quo, була вивчена робота Прикордонної комісії, яка 
відображена в її офіційних документах, з яких випливає, що з 
4 вересня 1841 р. робота по делімітації проводилася на основі 
збереження status quo і що на своєму засіданні 4 квітня 1843 р. 
вона прийняла текст статті, що передбачає, як про це йдеться в 
протоколі з описом кордону, дослівне відтворення Міжобщин-
ного протоколу. Тим самим Змішана комісія віднесла спірні 
ділянки до володінь Бельгії. На думку Суду ООН, правомочність 
Змішаної прикордонної комісії визначати межу між двома 
комунами не викликає сумнівів. Це випливає зі ст. 6 укладеного 
19 квітня 1839 р. в Лондоні договору між Нідерландами та 
Бельгією, в якій говориться: «Зазначені межі встановлюються 
відповідно до цих статей бельгійськими та голландськими 
членами Комісії з демаркації, які повинні провести свою нараду 
якомога швидше ...», і підтверджується в преамбулі Прикор-
донної конвенції 1843 р. Тому будь-яке тлумачення При-
кордонної конвенції як такої, що залишає невирішеним питання 
про те, кому з держав належать права на спірні ділянки, і 
обмежується посиланням на status quo без його визначення не 
відповідає загальному наміру сторін. Щодо першого твердження 
Суд визнав, що Конвенція 1843 р. в дійсності визначає, які 
ділянки кожної з комун належать тій чи іншій державі, і що, 
згідно з її положеннями, спірні території належать Бельгії. 

                                                
1 Там само. – С. 967. 
2 Філяніна Л.А. Сучасні реалії міжнародно-правових засобів вирішення 
міжнародних територіальних спорів / Л.А. Філяніна, В.І. Гузема // Науковий 
вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. 
– № 3. – С. 92. 
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Що стосується другого твердження – про те, що в 
Конвенцію 1843 р. закралася помилка, Суд ООН у своєму 
рішенні зазначив, що воно може бути сформульовано таким 
чином: в протоколі з описом кордону 1843 р. вказується, що 
Протокол 1841 р., який визначає ділянки, що утворюють комуни 
Баерле-Дюк і Барле-Нассау, повинен бути відтворений у тексті 
ст. 90 протоколу з описом кордону дослівно. Однак порівняння 
копії Міжобщинного протоколу, представленого Нідерландами, з 
протоколом, що містить опис кордону, показує, що перший не 
був відтворений «дослівно». Суд ООН визнав, що просте 
порівняння цих двох документів не дає підстав говорити про 
наявність помилки. Щоб це стверджувати, Нідерландам 
необхідно було довести, що Змішана прикордонна комісія мала 
намір включити в протокол із описом кордону саме той текст 
Міжобщинного протоколу, який міститься в копії, поданій 
Нідерландами. Таким чином, Суд ООН указав на те, що кожна 
сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона 
посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, і визначив 
предмет доказування по першому питанню – намір Змішаної 
прикордонної комісії здійснити конкретні, зазначені вище дії. Із 
огляду на те, що з моменту роботи Комісії пройшло 117 років, 
Нідерланди не змогли виконати таку непросту задачу. Складність 
полягала в тому, що довести потрібно було не фактичну 
обставину, а намір комісії - навіть не мету, яка є категорією права 
міжнародних договорів, а те, що в національному праві 
називається умислом, тобто усвідомлення суб’єктом діяння (дії 
або бездіяльності) характеру своїх дій, передбачення його 
наслідків і бажання (або усвідомлене припущення) їх настання.  
У міжнародному праві зазначена концепція, в принципі, може 
бути застосована, але з урахуванням особливостей його специ-
фіки. І питання полягає в тому – чи існувала воля сторін Конвен-
ції 1843 р. включити в протокол саме той текст Міжобщинного 
протоколу, який міститься в копії, поданої Нідерландами. 
Оскільки результатом роботи Змішаної прикордонної комісії, що 
складалася з уповноважених представників Бельгії та Нідер-
ландів, став текст Прикордонної конвенції 1843 р. тобто між-
народний договір, отже, є резон шукати відповідь у праві 
міжнародних договорів.  
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Австрійський юрист Ф. Ліст свого часу писав про те, що 
міжнародний договір є «узгодження воль, що відбулося між 
двома або кількома державами, щодо державних верховних 
прав»1. Цю ж точку зору поділяли Ф.Ф. Мартенс і Д. Анцилотті. 
Останній, зокрема, зазначав: «Двосторонній юридичний акт в 
міжнародному праві являє собою будь-яке узгодження воль двох 
або декількох суб’єктів...»2. Стосовно міжнародного права дер-
жавна «воля» – це свідома цілеспрямованість держави на вико-
нання певних дій3 або утримання від таких для досягнення цілей, 
які є в даний історичний момент пріоритетними або політично 
значущими для конкретної держави (збереження або збільшення 
території, забезпечення безпеки, економічного розвитку тощо).  
У радянській науці міжнародного права широке розповсюдження 
набула розроблена Г.І. Тункіним концепція узгодження воль, що 
покладена в основу права міжнародних договорів4. Узгоджена 
воля накладає на учасників міжнародного договору певні 
обов’язки, в чому і полягає мета та зміст усього процесу5. Із 
цього приводу І. Валерстайн помітив, що норми міжнародного 
права впроваджувалися в життя не стільки шляхом згоди або 
консенсусу, скільки шляхом готовності і здатності більш сильних 
держав до примусу слабших держав і один одного до дотримання 
цих правил6. 

Але повернемося до справи, що аналізується. Суд ООН, 
оцінюючи ситуацію, що склалася під час роботи Змішаної 
прикордонної комісії по визначенню меж володінь Нідерландів і 
Бельгії, нагадав, що в її обов’язки входило в основному 
визначення status quo. На підставі вивчення поданих документів, 

                                                
1Лист Ф. Международное право в систематическом изложении / Ф. Лист. – 
Юрьев, 1912. – С. 214-215. 
2Анцилотти Д. Курс международного права. Т. 1: Введение – общая теория / 
Пер. А.Л. Саккетти, Э.М. Фабрикова; Под ред. Д.Б. Левина. – М.: Иностр. Лит., 
1961. – С. 307. 
3 Див.: Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Изд. 3-е, стереотип / 
Л.Д Тимченко. – Харьков: Консум; Нац. ун-т внутр. дел, 2004. – С. 90. 
4 Див.: Тункин Г.И. Теория международного права / Тункин Г.И. – М., 1970. –  
С. 236-245; Международное право / Под. ред. Тункина Г.И. – М.: Юрид. лит., 
1994. – С. 54-58. 
5 Див.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть.: учеб. 
/ И. И. Лукашук. – М. : Издательство БЕК, 1996. – С. 6. 
6 Wallerstein I. Historical Capitalism / I. Wallerstein. – London, Verso, 1983. – P. 32. 
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що стосуються роботи Комісії, та пов’язаного з цим листування, 
Суд ООН дійшов висновку, що гіпотеза, висунута Нідерландами, 
не дозволяє з упевненістю стверджувати про наявність помилки. 
У відповідь на твердження Нідерландів, що немає необхідності 
шукати причини помилки, оскільки просте порівняння двох 
документів із достатньою переконливістю доводить її наявність, 
Суд ООН заявив, що цього занадто мало, щоб вважати питання 
закритим, і що він повинен установити наміри сторін, що 
випливають із положень договору, з урахуванням усіх обставин.  

Суд ООН зазначив також, що в нератифікованій конвенції 
між двома державами, підписаній в 1892 р., Бельгія погодилася 
передати Нідерландам обидві спірні ділянки. Вона не породжує 
будь-яких юридичних прав або зобов’язань, однак її положення 
свідчать про те, що на той момент Бельгія підтвердила свій 
суверенітет над цими ділянками і що Нідерланди знали про це. 
Ані в 1892 р., ані в подальшому до виникнення спору між двома 
державами в 1922 р. Нідерланди не заперечували проти 
затвердження Бельгією свого суверенітету, а тому Суд порахував, 
що встановлений в 1843 р. суверенітет Бельгії над спірними 
ділянками не втратив своєї сили. Таким чином, ефективне 
здійснення територіального верховенства протягом тривалого 
періоду може мати, за певних умов, істотне значення для 
визначення суверенної приналежності спірної ділянки, якщо про 
це немає міжнародної угоди. Але якщо на цей рахунок є 
міжнародний договір, укладений відповідно до загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права, то в разі спору конкретна 
угода між сторонами буде мати вирішальне значення для визна-
чення сфери територіального верховенства1. Зміст даної справи 
має теоретичний і практичний інтерес, оскільки стосується 
питання про міжнародно-правове значення конвенцій про делімі-
тацію кордонів. Також рішення у справі щодо суверенітету над 
деякими прикордонними землями від 20 червня 1959 р. привертає 
увагу до питання про значення помилки при укладанні між-
народних угод і про необхідність доведення її існування. Із пра-
вової точки зору питання про помилку може бути важливе тим, 
що дозволяє говорити про відносну недійсність міжнародного 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
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договору, що означає його оспорюваність. Найчастіше відносна 
недійсність договору обумовлена помилкою, обманом, підкупом 
представника держави, порушенням повноважень або консти-
туційних положень при його укладанні. Право на оскарження 
з’являється у держави в тому випадку, якщо порушення певних 
положень внутрішнього законодавства, що регулюють процедуру 
укладення міжнародних договорів, було істотним і явним1. Сут-
тєва помилка, тобто така, що спотворює справжню волю сторін 
або хоча б однієї з них, помилка, що міститься в самому тексті 
договору, може послужити підставою для сумніву щодо юридич-
ної сили підписаного акта частково або навіть у цілому. Але 
твердження про існування подібної помилки повинно бути дове-
дено переконливим чином2, оскільки в міжнародному праві діє 
презумпція дійсності міжнародних договорів (ст. 42 Віденської 
конвенції про право міжнародних договорів 1969 р). У даному 
випадку уряду Нідерландів не вдалося довести існування подібної 
помилки при укладанні Конвенції про делімітацію 1843 р. 

Наступна справа по спору між Камбоджею і Таїландом, 
розглянута Міжнародним Судом ООН 15 червня 1962 р., має 
деякі спільні риси з попереднім. Предметом позову був 
суверенітет над районом храму Преах Віхеар. Це частково 
зруйноване стародавнє святилище, розташоване на виступі 
Дангрекської гірської гряди, по якій проходив кордон між 
Камбоджею і Таїландом. Історія даного спору бере початок із 
угод про кордон, укладених в період 1904-1908 років між 
Францією, яка здійснювала в той час міжнародні відносини 
Індокитаю, і Сіамом. Зокрема, мова йшла про застосування 
договору від 13 лютого 1904 р., що встановлював загальний 
напрямок кордону, точна делімітація якого була здійснена 
змішаною франко-сіамською комісією: 2-го грудня 1906 р. між 
сторонами було укладено угоду про те, що з метою делімітації 
спірної ділянки кордону буде створено змішану комісію, яка 
здійснить поїздку уздовж Дангрекської гряди і зробить необхідну 
рекогносцировку. Голови французької та сіамської сторін комісії 
належним чином здійснили обстеження, і в січні-лютому 1907 р. 
голова французької частини комісії повідомив своєму уряду про 
                                                
1 Див.: Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Изд. 3-е, стереотип / 
Л.Д. Тимченко. – Харьков: Консум; Нац. ун-т внутр. дел, 2004. – С. 100. 
2 Кожевников Ф.И. Указ. раб. – С. 86. 
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остаточне встановлення лінії кордону. Із цього випливає з усією 
очевидністю, що межа була обстежена і зафіксована, хоча і не 
існує будь-якого запису даного рішення і в протоколах засідань 
комісії після 2 грудня 1906 р. немає згадок про Дангрекський 
район. Фінальною стадією делімітації стала підготовка карт. 
Сіамський уряд, що не володів необхідними технічними засо-
бами, звернувся з проханням про те, щоб карту прикордонного 
району підготували французькі чиновники. У 1908 р. готові карти 
були передані сіамському уряду. На одній із них Преах Віхеар 
був показаний на території Камбоджі. Саме ця карта (позначена 
як додаток I до пам’ятної записки) була головним аргументом, 
використовуваним Камбоджею в обґрунтування своєї претензії на 
суверенітет над храмом. Карта, наведена в додатку I, ніколи не 
була офіційно схвалена змішаною комісією, що припинила своє 
існування за кілька місяців до її виготовлення. Хоча вона була 
складена на підставі роботи посадових осіб у дангрекському 
секторі, Суд ООН дійшов висновку, що вона від самого початку 
не носила зобов’язуючого характеру. Однак із протоколів видно, 
що карти були послані сіамському уряду з метою представити 
результат роботи з делімітації; оскільки ані тоді, ані протягом 
багатьох наступних років із боку сіамської влади не було ніякої 
реакції, то можна вважати, що вона з цими картами погодилася. 
Більш того, карти були послані сіамським членам змішаної 
комісії, і вони нічого не заявили з цього приводу, а також 
сіамському міністру внутрішніх справ, принцу Дамронгу, який 
висловив за це вдячність французькому посланцеві в Бангкоці і 
губернаторам сіамських провінцій, дехто з яких знали про Преах 
Віхеар. Якщо ж сіамська влада погодилася з картою, наведеною в 
додатку I, без з’ясування будь-яких питань, або своїм мовчанням 
дала привід припускати таке визнання, то вона не має права тепер 
заявляти про свою помилку як про підставу для визнання своєї 
згоди недійсною1.  

Як указує Б.М. Клименко, під мовчазним визнанням зазви-
чай розуміється відсутність відповідного протесту в тих випад-
ках, коли є для цього підстави. Наприклад, відсутність протесту з 
приводу поширення законодавства іншої держави на спірну 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
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територію може розцінюватися як визнання дії цього зако-
нодавства на даній території з відповідними наслідками1, тобто, 
по суті, відмова від свого права на неї. Із цим не погоджується 
Г. Дам, стверджуючи, що акт відмови повинен бути чітко ви-
раженим і не може презюмуватися... факт того, що держава не 
використовує наявне у неї право, не означає відмову від нього2. 
Концепція мовчазної згоди неодноразово застосовувалася в 
рішеннях міжнародних судів і арбітражів. Зокрема, вона була 
використана Міжнародним Судом ООН в рішеннях по англо-
норвезькому спору про рибальські зоні (1951 р.); у бельгійсько-
нідерландській суперечці про деякі прикордонні землі (1959 р.). 
Протест у територіальній суперечці – це заперечення однієї дер-
жави з приводу дій іншої щодо спірної території. Таким чином, 
протест є засобом заявлення своєї позиції в територіальній 
суперечці, який не вирішує самого спору по суті. Протест 
дозволяє стороні, що його заявила, зайняти тверду позицію в 
суперечці, що має важливе значення для її вирішення. Однак і 
мовчання не завжди розцінюється як визнання3. І. МакГібон 
стверджує, що не завжди відсутність протесту означає мовчазне 
визнання, наприклад, у випадку, коли сторони домовилися 
залишити питання відкритим4.  

Уряд Сіаму і згодом уряд Таїланду не піднімали питання 
про карту, наведену в додатку I, до початку своїх переговорів із 
Камбоджею в Бангкоці в 1958 р. Також важливо, що, хоча 
здійснене в 1934-1935 рр. обстеження встановило відмінність між 
кордоном на карті і дійсною лінією водорозділу, в результаті чого 
були підготовлені карти, що показують храм на території 
Таїланду, Таїланд продовжував використовувати і публікувати 
карти, в яких храм Преах Віхеар знаходиться на території 
Камбоджі. Більш того, і в ході переговорів із підготовки 
укладених у 1925 і 1937 рр. франко-сіамських договорів, які 
підтвердили існуючі кордони, і в 1947 р. у Вашингтоні на 

                                                
1 Клименко Б.М. Мирное решение международных споров. – М.: Междунар. 
отношения, 1982 г. – С. 158. 
2 Dahm G. Völkerrecht Band I/3 / G. Dahm , J. Delbrück, R. Wolfrum. – Berlin: De 
Gruyter Recht, 2002. – S. 771. 
3 Там само. – С. 158-159. 
4 MacGibbon І.C. The Scope of Acquiescence in International Law / MacGibbon І.С. 
– British Year Book of International Law, 1954. – vol. 31. – Р. 143.  
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засіданні франко-сіамської погоджувальної комісії було б при-
родним для Таїланду підняти це питання, проте він цього не 
зробив. Природний висновок із цього полягає в тому, що Таїланд 
погодився з таким проходженням кордону в районі Преах Віхеар, 
як воно зафіксовано на карті незалежно від відповідності лінії 
вододілу. Таїланд заявляв, що в усі часи він фактично володів 
Преах Віхеар, тому у нього не було необхідності піднімати це 
питання, і вважав акти своїх адміністративних властей на міс-
цевому рівні свідченням того, що ніколи не визнавав щодо Преах 
Віхеару лінію кордону, зазначену в додатку I. Міжнародний Суд, 
однак, вважав, що важко розглядати подібні місцеві акти як 
заперечення послідовної позиції центральної влади. Більш того, 
коли в 1930 р. принц Дамронг відвідав храм, він був офіційно 
прийнятий французьким резидентом прилеглої камбоджійської 
провінції і реакції Сіаму на це не було. Ґрунтуючись на за-
значених фактах, Суд дійшов висновку, що Таїланд визнавав 
карту, наведену в додатку I. Навіть якщо і були в зв’язку з цим 
якісь сумніви, це не дає Таїланду права тепер стверджувати, що 
він не визнавав її, оскільки Франція і Камбоджа були впевнені в 
такому визнанні. У той час сторони погодилися з тим, що межа, 
позначена на карті, має пріоритет над положеннями договору і, 
оскільки не було причин вважати, що сторони надають лінії 
водорозділу особливої ваги, Суд вирішив, що і далі слід давати 
таку ж інтерпретацію. Виходячи з цього, Суд ООН висловився на 
користь кордону, позначеного на карті, наведеній в додатку I 
щодо спірної території, і не визнав за необхідне розглядати 
питання про відповідність цієї межі лінії водорозділу. За даних 
обставин Суд ООН підтримав заяву Камбоджі щодо суверенітету 
над Преах Віхеар. 

На нашу думку, запропоноване Міжнародним Судом ООН 
обґрунтування наявності визнання урядом Сіаму (пізніше – Таї-
ланду) карти, позначеної як додаток I, недостатньо переконливо, 
як і аргументи про малозначність еffectivites Таїланду. Це, 
нагадаємо, (1) відсутність реакції сіамської влади на спірну кар-
ту; (2) сіамський міністр внутрішніх справ висловив подяку фран-
цузькому посланнику в Бангкоку після отримання надісланих 
йому карт (що, в принципі, є актом елементарної ввічливості, 
який навряд чи може розглядатися як офіційна позиція держави з 
певного питання); (3) уряд Сіаму і згодом уряд Таїланду не 
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піднімали питання про карту, наведену в додатку I, до початку 
своїх переговорів із Камбоджею в Бангкоку в 1958 р.; (4) коли в 
1930 р. принц Дамронг відвідав храм, він був офіційно прийнятий 
французьким резидентом прилеглої камбоджійської провінції і 
реакції Сіаму на цей факт не було; (5) в 1947 р. у Вашингтоні на 
засіданні франко-сіамської погоджувальної комісії Таїланд не 
підняв це питання. Більшість аргументів, наведених Судом ООН 
проти позиції Таїланду, полягають в констатації відсутності 
заперечень останнього проти карти, наведеної в додатку I.  
У принципі, таку поведінку Таїланду можна було б розглядати як 
мовчазну згоду, але Суд ООН віддав пріоритет указаній 
бездіяльності проти активних дій по здійсненню Таїландом 
суверенітету над спірною ділянкою у вигляді актів адміні-
стративних органів на місцевому рівні, які свідчили про те, що 
він ніколи не визнавав щодо Преах Віхеар лінію кордону, 
зазначену в додатку I. Зазначені дії Таїланду Суд ООН нівелював 
тим, що, на його думку, важко розглядати подібні місцеві акти як 
заперечення послідовної позиції центральної влади. Однак, по-
перше, як такої послідовної позиції центральної влади не було – 
якщо, звичайно, Суд ООН не має на увазі відсутність більш 
ранніх (до 1958 р.) заперечень; а, по-друге, стверджувати, що 
акти місцевої влади протягом багатьох років суперечили позиції 
центральної влади, некоректно: дія або бездіяльність посадових 
осіб будь-якого рівня розглядається в міжнародній практиці як 
поведінка самої держави. 

Дана справа, в принципі, аналогічна спору між Бельгією та 
Нідерландами щодо суверенітету над деякими прикордонними 
землями, розглянутому Міжнародним Судом ООН 20 червня 
1959 р. Загальними моментами, зокрема, є: (а) спірна ділянка, 
щодо якої (б) була створена і діяла змішана комісія, (в) результат 
діяльності якої заперечувався через (г) помилки, нібито наявні в 
правовстановлюючому документі. Крім того, (д) було заявлено 
про фактичне володінні спірною територією, тобто про існування 
звичаєво-правової норми щодо наявності суверенітету над нею. 
Суд ООН, як і в рішенні по справі між Бельгією та Нідерландами, 
використовував критерій малозначності при оцінці важливості 
для створення відповідного міжнародного звичаю адміністра-
тивних та інших дій сторони, яка претендує на суверенітет, 
унаслідок їх здійснення на спірній ділянці. На нашу думку, 
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головна мета такого критерію – дати якісну і кількісну оцінку 
аргументам, заявленим із метою подолати презумпцію дійсності 
міжнародних договорів (у подальшому вказаний критерій був 
застосований при розгляді справи про делімітацію морських 
просторів у Чорному морі «Румунія проти України» від 3 лютого 
2009 р.). 

У справі, що розглядається, міжнародного договору щодо 
делімітації кордону в спірному районі як такого не було – під ним 
Суд ООН має на увазі пакет документів, який є результатом 
роботи змішаної комісії, а саме – як карт, складених групою 
французьких чиновників у процесі фінальної стадії делімітації, 
так і карти, позначеної як додаток I і складеної кількома місяцями 
пізніше припинення роботи комісії. І хоча остання спочатку не 
носила зобов’язуючого характеру, в подальшому, в результаті її 
фактичного визнання урядом Сіаму, вона набула такого харак-
теру (на думку Суду). Як наслідок, таке недостатньо переконливе 
обґрунтоване рішення не спричинило припинення конфлікту між 
сторонами спору. 28 квітня 2011 р. Камбоджа подала заяву про 
тлумачення рішення, винесеного Судом 15 червня 1962 р. в 
справі про храм Преах Віхеар (Камбоджа проти Таїланду). Вона 
просила Суд роз'яснити сенс і обсяг рішення в межах, 
установлених ст. 60 Статуту, оскільки таке роз’яснення, яке було 
б обов’язковим для Камбоджі і Таїланду, може потім служити 
основою для остаточного вирішення спору шляхом переговорів 
або будь-якими іншими мирними засобами. Крім того, Камбоджа 
просила зазначити тимчасові заходи на підставі ст. 41 Статуту і 
ст. 73 Регламенту Суду, оскільки з 22 квітня 2011 р. мають місце 
серйозні інциденти в районі храму, а також у декількох місцях 
уздовж кордону між двома державами, що призводять до загибелі 
людей, поранень і евакуації місцевого населення.  

Відповідно до ст. 74 Регламенту Суду ООН, прохання про 
застосування тимчасових заходів користується пріоритетом перед 
усіма іншими справами. Якщо Суд не засідає в момент заявлення 
прохання, він негайно скликається для термінового його роз-
гляду1. Як зауважив П. Пескатор, хоча процедура застосування 
тимчасових заходів і не може існувати сама по собі, вона має 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/icjrules.php 
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певний характер автономії1, що, однак, не означає її обов’яз-
кового застосування тільки лише з огляду на залучення Суду до 
розгляду спору2.  

18 липня 2011 р. Суд ухвалив постанову про задоволення 
прохання Камбоджі і вказав тимчасові заходи, відповідно до 
яких: (1) обидві сторони негайно виводять своїх військово-
службовців, які перебувають у тимчасовій демілітаризованій зоні, 
утримуються від будь-якої військової присутності в межах цієї 
зони і будь-якої збройної діяльності, спрямованої щодо цієї зони; 
(2) Таїланд не чинить перешкод вільному доступу Камбоджі до 
храму Преах Віхеар або постачання Камбоджею свіжих запасів 
свого невійськового персоналу в храмі; (3) обидві сторони 
продовжують співпрацю, розпочату ними в рамках АСЕАН, і 
дозволяють спостерігачам, призначеним цією організацією, мати 
доступ до тимчасової демілітаризованої зони; (4) обидві Сторони 
утримуються від будь-яких дій, які можуть погіршити або 
продовжити суперечку, що знаходиться на розгляді Суду, або 
утруднити його врегулювання3.  

Наступна справа стосовно суперечки про кордон між 
Буркіна-Фасо з Республікою Малі цікава тим, що її було 
розглянуто утвореною Міжнародним Судом ООН Камерою, яка 
встановила в одноголосно прийнятому 22 грудня 1986 р. рішенні 
лінію кордону в межах спірного району.  

Судове провадження у цій справі почалося з повідомлення 
Секретаря Суду про укладення 16 вересня 1983 р. спеціальної 
угоди між Республікою Верхня Вольта (відомої з 4 серпня 1984 р. 
під назвою Буркіна-Фасо) і Республікою Малі про передачу на 
розгляд Суду ООН спору про визначення лінії розташування їх 
спільного кордону. Відповідно до ст. I угоди, завдання Камери 
полягало в зазначенні місця проходження лінії кордону між 
сторонами на спірній ділянці, що складалася зі смуги території 
від сектора Коро (Малі) – Джибо (Верхня Вольта) до Бели 
                                                
1 Pescatore P. Les mesures conservatoires et les referes.  La juridiction internationale 
Permanente / P. Pescatore // Societe francaise pour le droit international, Colloque de 
Lyon. – Paris: Pedone, 1986. – Р. 325. 
2 Abi-Saab G. Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour internationale 
/ G. Abi-Saab. – Paris, Pédone. – 1967. – Р. 84-89. 
3 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/450/60/PDF/N1145060.pdf?OpenElement 
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включно. У надісліаних у Камеру поданнях обидві держави 
вказали свої позиції щодо даного питання. 

Буркіна-Фасо є колишньою колонією Верхня Вольта, а 
Республіка Малі – колишньою колонією Судан (Французький 
Судан). У преамбулі до спеціальної угоди сторони заявили, що 
рішення спору повинно ґрунтуватися, зокрема, на повазі 
принципу непорушності кордонів, успадкованих із часів 
колонізації, відповідно до принципу, про який чітко заявлено в 
резолюції AGH / Rеs. 16 (I), прийнятій в липні 1964 р. на першій 
Конференції Організації африканської єдності, і згідно з яким усі 
держави-учасниці урочисто зобов’язуються поважати кордони, 
які існують із часу отримання незалежності1. При таких умовах 
Камера не могла знехтувати принципом uti possidetis juris, 
застосування якого забезпечує повагу непорушності кордонів і 
який, як зазначає Л.Д. Тимченко, означає повагу кордонів, 
установлених колоніальною адміністрацією, державою, яка 
звільнилася від колоніальної залежності2. 

Принцип uti possidetis, що походить із римського цивільного 
права, спочатку призначався для збереження статус-кво у 
володінні майном. У Римському праві принцип uti possidetis був 
покликаний вирішувати спори про тимчасове володінні. У разі 
сумлінного придбання речі (без застосування сили, обману), 
римське право застосовувало «uti possidetis, ita possideatis», що 
означало «володійте чим володієте». Власне, в класичному 
римському праві діяли різні інтердикти для захисту володіння, 
наприклад, interdictum uti possidetis – нерухомістю і utrubi – 
рухомими речами. Interdictum uti possidetis названий так за 
початковими словами інтердикту, коли претор говорить: 
«Забороняю застосовувати насильство, і надалі ви так володійте, 
як володієте (тепер) тими будівлями, про які йде суперечка, якщо 
це володіння не є насильницьким або таємним»3. Суддя визначає, 
хто невинний власник ділянки під час видання інтердикту, і 

                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1948-1991.pdf 
2 Тимченко Л.Д. Правопреемство государств. Опыт конца ХХ века / Л.Д. Тим-
ченко. – Х.: Нац. ун-т внутр. дел, 1999. – С. 39-40. 
3 Цит. за: Подопригора A.A. Основы римского гражданского права / 
А.А. Подопригора // Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и факультетов, – 
2-е изд., перераб. – К.: Вентури, 1995. – С. 124. 
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змушує противника визнати цей факт1. Згідно з цим принципом, 
фактичному власнику дарувалось право тимчасового володіння, 
яке зберігалося до моменту вирішення цього спору2. 

Х. Лаутерпахт каже, що інтердикт uti possidetis засто-
совувався в тому випадку, коли на володіння річчю, що 
знаходиться у володінні добросовісного набувача, претендувала 
інша особа. Відповідно до цього інтердикту, володіння особи 
залишалося недоторканним, якщо воно виникло не насильно і не 
таємно. Зі звичайного правила римського цивільного права uti 
possidetis трансформувався в принцип міжнародного права, що 
відноситься переважно до питань державного або териоріального 
суверенітету3. І лише в 18-19 століттях він як принцип став засто-
совуватися в Латинській Америці4. Після чого набув поширення в 
Африці, скоріше як політичний інститут, затверджений Орга-
нізацією африканської єдності5. 

Цікава категорична думка М. Рейсмана, який писав, що 
принцип uti possidetis був латинським неологізмом (і, при цьому, 
інверсією преторського едикту, чиї терміни він згубив, щоб 
створити ілюзію авторитету давнини). Він дарував ауру істо-
ричної законності експропріації земель корінних народів. Нові 
еліти розділили між собою територію як і колишні імперські 
держави, іншими словами, незалежно від домагань або інтересів 
корінного населення6. 

                                                
1 Барон Ю. Система римского гражданского права: В 6 кн. Книга 2. Право 
владения / Ю. Барон. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. – 1102 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sci-book.com/rimskoe-pravo/120-
interdicta-retinendae-81278.html 
2 Ratner S. Drawing a Better Line: Uti Possidetis and the Borders of New States /  
S. Ratner. – American Journal of International Law. – 1996. – Vol. 90. – № 4. –  
Р. 593. 
3 Lauterpacht H. International Law. By L. Oppenheim / Н. Lauterpacht // London: 
Longmans, Green & Co. – Vol. II. – 7th ed. – 1952.  –  Р. 598-599. 
4 Hasani E. Uti Possidetis Juris: From Rome To Kosovo // Fletcher Forum of World 
Affairs, 2003. – Р. 85 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pbosnia.kentlaw.edu/symposium/resources/hasani-fletcher.htm. 
5 McWhinney E. Self-Determination of Peoples and Plural-Ethnic States: Secession 
and State Succession and the Alternative, Federal Option / Е. McWhinney. – Recueil 
des Cours. – 2002. – Vol. 294. – Р. 231. Див. також: Foucher M. Frontières 
d'Afrique: Pour en finir avec un mythe / M. Foucher. – CNRS Editions, 2014. – 64 р. 
6 Reisman M. Protecting Indigenous Rights in International Adjudication // Amer. J. 
Int’l L., 1995, No. 1. – Р. 352. 
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На латиноамериканському континенті принцип uti possidetis 
juris регулював питання визначення державних кордонів після 
здобуття незалежності колишніми іспанськими колоніями. Як 
пише Ф. Мірзоєв, принцип uti possidetis означав, що межами 
новоутворених республік стають кордони колишніх іспанських 
колоній, на місці яких вони виникли1. Пізніше даний принцип 
був використаний в Європі: 11 cічня 1992 р. арбітражна комісія 
Бадінтера дійшла висновку, що колишні внутрішні кордони між 
Сербією і Хорватією, Сербією і Боснією і Герцеговиною та 
іншими суміжними незалежними державами повинні розгляда-
тися як міждержавні, і вони не можуть бути змінені інакше як за 
згодою сторін2. Отже, комісія механічно перенесла принцип uti 
possidetis на кордони між колишніми югославськими респуб-
ліками, ігноруючи той факт, що вони часто не збігалися з 
етнічними, і таким чином залишила сотні тисяч сербів у складі 
Хорватії та Боснії і Герцеговини3.  

Деякі райони практично ніколи не освоювалися, не 
досліджувалися, але вважалися такими, що входять до складу тієї 
чи іншої адміністративно-колоніальної одиниці. Межі цих 
одиниць в деяких випадках були невідомі. Карти були 
незадовільні, а назви річок, місцевостей і гір, що згадувались у 
документах того часу, нерідко виявлялися спотвореними. Після 
того, як на початку XIX ст. іспанські колонії домоглися своєї 
незалежності, таке становище стало причиною гострих тери-
торіальних конфліктів. Із цих же причин застосування uti 
possidetis для вирішення територіальних суперечок давало мало 
позитивних результатів. Показовою в цьому відношенні є 
територіальна суперечка між Гватемалою і Гондурасом4, коли 
після безуспішних спроб її врегулювати на основі принципу uti 
                                                
1 Мирзоев Ф.С. Принцип uti possidetis juris в современном международном праве: 
теория и практика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ф.С. Мирзоев. – Баку, 
2008. – С. 22-23. 
2 Pelle A. The opinions of the Badinter Arbitration Committee. A second Breath for 
the Self-Determination of Peoples / А. Pelle // European Journal of International Law. 
– Vol. 3. – 1992. – P. 184. 
3 Shaw M.N. International Law / M.N. Shaw. – Cambridge University Press. – 2003. – 
Р. 80. 
4 Хайд Ч. Международное право, его понимание и применение Соединенными 
Штатами Америки. В 2-х т., Т. 2. М.: Иностранная литература, 1951. – С. 244-
245. 
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possidetis сторони уклали договір, в якому погодилися, що єдина 
юридична лінія кордону – це лінія «uti possidetis 1821 р.», яка 
повинна бути визначена арбітражним судом. Проте подальші 
події показали, що уряду Гватемали і Гондурасу розійшлися в 
тлумаченні сенсу формули «uti possidetis 1821 р.». У зв’язку з цим 
Х. Уолдок відзначав, що при відсутності точно вираженої угоди 
про значення принципу uti possidetis, виникають певні труднощі 
його застосування навіть латиноамериканськими країнами1. 

Може здатися, що принцип uti possidetis juris суперечить 
праву націй на самовизначення, проте в дійсності підтримання в 
Африці територіального status quo розглядається найчастіше як 
мудра політика. Основна вимога стабільності з метою виживання, 
розвитку і поступового зміцнення своєї незалежності в усіх га-
лузях спонукало африканські держави погодидись зі збереженням 
кордонів, що відносяться до колоніальної епохи, і враховувати це 
при тлумаченні принципу самовизначення націй. І якщо принцип 
uti possidetis і зберіг своє місце серед найважливіших правових 
принципів, то це сталося завдяки свідомому вибору, зробленому 
африканськими державами.  Якщо в минулому принцип uti 
possidetis застосовувався в основному в рамках деколонізації в 
Латинській Америці та Африці, то зараз він визнається як 
загальний принцип міжнародного права. Це було підтверджено 
Міжнародним Судом ООН у суперечці про кордон між Буркіна-
Фасо і Малі, де Суд постановив, що «uti possidetis є загальним 
принципом міжнародного права, який логічно пов’язаний із 
процесом здобуття незалежності, незалежно від того місця, де 
цей процес має місце»2. Ф. Мірзоєв після вивчення основних 
аспектів і юридичної природи права народів на самовизначення і 
принципу uti possidetis прийшов висновку, що, хоча вони обидва 
є загальновизнаними універсальними принципами міжнародного 
права, розгляд доктрини і практики міжнародного права, а також 
міжнародно-правових документів дозволяє зробити висновки 
                                                
1 Waldock H.M. Disputed Sovereignty in the Falkland Island Dependencies /  
H.M. Waldock // British Yearbook of International Law, 1948. – Vol. 25. – Р. 224-
225. 
2 Цит. за: Мирзоев Ф.С. Обзор критических взглядов на принцип uti possidetis / 
Ф.С. Мирзоев // Московский журнал международного права. – 2015. – № 1. –  
С. 107-108. Див. також: Мирзоев Ф.С. Пограничный спор Буркина-Фасо против 
Мали и его значение в определении и утверждении роли принципа uti possidetis 
/ Ф. С. Мирзоев / Евразийский юридический журнал. –2017. – № 6. – С. 18-21. 
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щодо переважної сили одного принципу над іншим. Насправді, 
існує загальна думка, що необмежене використання і непра-
вильне розуміння права на зовнішнє самовизначення можуть 
створити серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці. Сучасна 
система міжнародного права основними учасниками міжнарод-
них відносин розглядає лише держави, підпорядкувавши пробле-
ми національних меншин їхній внутрішній юрисдикції. Із цього 
випливає, що право на самовизначення не має абсолютного 
характеру1. Як зазначив учений, є достатні підстави для того, щоб 
принцип uti possidetis був застосований для визначення між- 
народних кордонів п’ятнадцяти колишніх радянських республік2. 

Відправним пунктом розвитку ідеї універсальності принци-
пу uti possidetis стало створення Європейськими співтоварист-
вами так званої Арбітражної комісії, яка повинна була проводити 
моніторинг процесу створення нових республік на території 
колишньої Югославії. Ця комісія, що складається з голів 
конституційних судів Франції, Іспанії, Італії, Німеччини та 
Бельгії, в літературі часто іменується Комісією Бадінтер, на ім.’я 
її президента. Їй належить твердження про універсальність 
принципу uti possidetis і про його застосування, і в ситуаціях 
розпаду сучасних держав3. Після розпаду СРСР у межах його 
кордонів колишні союзні республіки окреслили свої кордони, 
керуючись, фактично, принципом uti possidetis juris. Вважаємо, 
що перегляд зазначених меж суперечить зазначеній нормі, яка 
сьогодні є рівноцінною принципу територіальної цілісності і 
недоторканності кордонів. 
                                                
1 Мирзоев Ф.С. Принцип uti possidetis juris в современном международном праве: 
теория и практика: дис. ... канд. юрид. наук / Ф.С. Мирзоев. – Баку, 2008. –  
С. 169. Див. також: Кононенко В.П. Принцип uti possidetis juris в практике 
Международного Суда ООН / Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко // Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 94-летию со 
дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара 
Алиева, на тему: "Современные тенденции развития правовой науки и 
образования в Азербайджанской Республике" (Баку, 1-2 июня 2017). – С. 98-102. 
2 Mirzayev F.S. UTI Possidetis v self-determination: the lessons of the post-soviet 
practice. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy / F.S. Mirzayev. – 
Leicester: at the University of Leicester by. LL.M, LL.B School of Law. – 2014. –  
Р. 169. 
3 Геворгян Л. Вопрос унаследования административных границ СССР в 
международном праве / Л. Геворгян // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2014/02/410.pdf 
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4.3 Проблеми доказування в Міжнародному Суді ООН 
 

Даний розділ не буде присвячений вивченню теорії доказів у 
міжнародному праві, оскільки це дуже глибоке і, на відміну від 
національного права, малодосліджене питання, що вимагає 
окремого і всебічного наукового осмислення. Це пов’язано, перш 
за все, з тим, що питання доказування висвітлені в Статуті Суду 
ООН загальними фразами, що не дають чіткого розуміння 
конкретних засобів доказування, належності та допустимості 
доказів, їх оцінки тощо. А виняткова актуальність проблеми, 
пов’язана з участю (поки, на жаль, не досить успішнішою) 
України в міжнародних судових розглядах, вимагає звернути 
увагу хоча б на деякі питання, пов’язані з процесом доведення в 
Міжнародному Суді ООН. Підтвердженням наявності проблеми 
доказування обставин, що підтверджують позицію України в 
Суді ООН, є формулювання п. 75 Постанови Суду від 19 квітня 
2017 р. щодо прохання України про тимчасові заходи у справі 
«Україна проти Росії» про застосування Міжнародної конвенції 
про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної 
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 
Міжнародний Суд, зокрема, вказав, що Україна посилається на 
(а) напад на мирних демонстрантів у Харкові; (в) бомбардування 
Маріуполя; (с) напад у Волновасі і Краматорську; і (d) знищення 
повітряного судна малазійських авіаліній (Flight MH17), які 
призвели до смерті і поранень великого числа цивільних осіб. 
Однак Україна не представила докази, які дали б достатньо 
підстав вважати, що ці елементи присутні1. 

Безсумнівно, доказування в міжнародному праві має деякі 
загальні елементи з аналогічною діяльністю у внутрішньо-
державній процедурі (не важливо – адміністративній, цивільній, 
господарській або кримінальній); важлива наявність діаметраль-
них відмінностей, одна з яких – положення сторін спору щодо 
самого суду. Так, якщо в національному праві суд є однією з 
самостійних гілок влади (або декларується такою), що стоїть над 
учасниками процесу, то в міжнародному – він створюється через 
волевиявлення суб'єктів міжнародного права – держав, які 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/166/19394.pdf 
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можуть бути залучені до участі в судовому розгляді не інакше, як 
за власною згодою. Процедура доведення в національному праві 
чітко прописана, її порушення не припустимо і тягне скасування 
судового акта, прийнятого з процесуальними порушеннями, 
тобто має жорстку позитивну основу. У міжнародному ж праві 
немає законодавця, що стоїть над процесом. Держави, засно-
вуючи міжнародний суд, лише в загальних рисах регламентують 
процедурні питання, пов’язані з доведенням, а тому їх вирішення 
може входити до компетенції самого міжнародного суду, якому 
часто надається право сформулювати і затвердити власний 
регламент, а нюанси, ним не охоплені, залишаються на розсуд 
суддів. 

Доказуванням у міжнародній судовій процедурі є 
здійснювана за участю міжнародної судової установи і під її 
контролем діяльність сторін спору щодо встановлення наявності 
або відсутності обставин, що обґрунтовують їхні вимоги і 
заперечення, та інших обставин, що мають значення для 
вирішення спору відповідно до норм міжнародного права. Ця 
діяльність здійснюється на основі принципів рівності сторін і 
змагальності, які, крім іншого, передбачають і обов’язок 
доведення вищезазначених обставин. Тут слід звернути увагу на 
те, що відсутність у сторони спору можливості підтвердити 
певний аргумент не означає автоматичного визнання вірною 
позиції іншої сторони. Так, в рішенні по справі, що стосується 
суперечки про кордон між Буркіна-Фасо та Республікою Малі від 
22 грудня 1986 р., Камера Міжнародного Суду вказала: 
«Систематичне застосування правила щодо тягаря доведення не 
завжди може забезпечити належне рішення, і відхилення будь-
якого конкретного аргументу внаслідок його недоведеності не 
може служити достатньою підставою для підтримки протилежної 
аргументу»1. 

Принцип рівності сторін випливає з принципу державного 
суверенітету, під яким слід розуміти верховенство на своїй 
території і незалежність у міжнародних відносинах. Ця 
властивість визначає характер прав і обов’язків держав як 
суб’єктів міжнародного права. Відповідно до ст. 35 Статуту 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1948-1991.pdf 
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Міжнародного Суду ООН, він відкритий для держав, які є 
учасницями цього Статуту. Умови, на яких Суд відкритий для 
інших держав, визначаються Радою Безпеки ООН із дотриманням 
особливих положень, що містяться в чинних договорах; ці умови 
ні в якому разі не можуть поставити сторони спору в нерівне 
становище перед Судом1. Навіть якщо одна з них не з’являється 
до Суду або не подає своїх доводів, а інша, відповідно до п. 1 
ст. 53 Статуту, просить про вирішення справи на свою користь, 
Суд ООН зобов’язаний до задоволення цього клопотання упев-
нитися не тільки в підсудності йому справи, але також і в тому, 
чи має це домагання достатнє фактичне і правове обґрунтування2. 
Хоча в територіальних суперечках випадків відмови однієї зі 
сторін у справі від захисту своїх інтересів в суді не було, аналіз 
інших справ не створює впевненості в тому, що інтереси 
відсутньої сторони будуть надійно захищені. Так, у рішенні по 
справі про протоку Корфу (визначення розміру компенсації) від 
15 грудня 1949 р. Суд ООН і заявив, що, оскільки уряд Албанії 
відмовився від захисту, тому вводиться в дію судочинство в 
умовах неявки відповідача, в якому Суд зобов’язаний упевнитися 
в тому, що домагання має достатнє фактичне і правове 
обґрунтування. Послідовно розглянувши три пункти заяви про 
компенсацію, зазначені в позові Сполученого Королівства 
(вимога замінити есмінець «Сомарес», який у результаті вибухів 
у протоці Корфу повністю вийшов із ладу; надати компенсацію за 
шкоду, заподіяну есмінцю «Воладж» і за загибель і тілесні 
ушкодження військово-морського персоналу), він задовольнив 
усі вимоги в заявленому обсязі і зобов'язав Албанію виплатити 
компенсацію на загальну суму 843 947 англійських фунтів 
стерлінгів3. Оскільки не існує загальноприйнятих норм або 
правил визначення розміру компенсації за міжнародно-проти-
правні діяння, розмір такої визначається в кожному конкретному 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 
2 Там само. 
3 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
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випадку індивідуально на підставі встановлених фактів і розміру 
збитку1.  

Об’єктом доказування в міжнародній територіальній супе-
речці є наявність суверенітету однієї зі сторін над спірною 
територією. Предмет доказування – сукупність обставин, які слід 
установити для підтвердження наявності суверенітету однієї зі 
сторін над спірною територією. У більшості випадків основними 
предметами доказування є положення лінії кордону, наявність 
або відсутність мовчазного визнання, ефективні дії окупанта або 
однієї зі сторін спору, яка стверджує, що її effectivites значніше 
аналогічних дій контрагента тощо. Як зазначає індійський юрист 
С. Шарма, при визначенні ефективності здійснення суверенітету 
міжнародні суди набагато більше зацікавлені в доказах, які прямо 
відносяться до володіння спірною територією, ніж до тих, які 
служать підтвердженням абстрактних прав, придбаних у 
стародавні часи2. У таких випадках виключно важливим є вірне 
визначення предмета доказування, тобто сукупності обставин, які 
належить установити для справедливого вирішення між народ-
ного територіального спору. Якщо метою доведення є встанов-
лення об’єктивної істини, то предмет доказування вказує на те 
коло обставин, які утворюють юридично значимі елементи такої 
істини, а їх встановлення дозволяє вирішити справу по суті3.  

При розгляді приналежності спірної ділянки часто буває 
важко вирішити питання тільки на одній формально-юридичної 
основі отримання суверенітету, оскільки його витоки можуть йти 
в минулі століття, коли угод про встановлення кордону в 
сучасному розумінні не існувало, а способи придбання території 
носили вельми різноманітний характер. Із усіх цих способів 
згодом виділилися два: ефективна окупація і набувальна давність, 
в основі яких лежить один і той самий принцип ефективного 
здійснення державного суверенітету, який часто і служить 
основою вирішення спору. У цьому випадку з’ясуванню підлягає 
                                                
1 Камишанський М.М. Міжнародно-правове регулювання використання 
компенсацій як форми відшкодування шкоди держав і міжнародних 
міжурядових організацій за міжнародно-протиправні діяння: автореф. дис... 
канд. юрид. наук / М.М. Камишанський. – Х., 2017. – С. 14.  
2 Shurma S. India`s Boundary and Territorial  Disputes / S. Shurma. – Delhi: Vikas 
Publications, 1971. – P. 179. 
3 Див.: Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: Учебное издание / 
В.М. Тертышник, С.В. Слинько. – Х.: Арсис, 1998 г. – С. 47. 
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питання про те, хто зі сторін спору ефективніше здійснював 
суверенітет над певною територією і в яких просторових межах. 
Оскільки витоки територіальних суперечок часто йдуть в далеке 
минуле, виникає необхідність встановлення фактів здійснення 
територіального суверенітету відповідно до правил того часу.  

За результатами вирішення спорів про острів Пальмас, про 
Східну Гренландію, про острів Кліпертон, про острови Менкьє і 
Екріхос в міжнародній судовій практиці склалися основні 
критерії доведення ефективної окупації: 1) мирний характер 
окупації; 2) практичне здійснення суверенних дій; 3) здійснення 
суверенних дій у ступені, що відповідає територіальному вер-
ховенству; 4) безперервність здійснення таких дій1. Мирний ха-
рактер означає лише те, що ефективна окупація не повинна бути 
узурпацією прав іншої держави, в іншому випадку мова може йти 
тільки про придбання території на підставі строку володіння. 

У суперечці про кордон між Буркіна-Фасо та Республікою 
Малі, сторони приводили як аргумент колоніальні effectivites, 
тобто поведінку адміністративної влади в певному районі в 
колоніальний період. Роль таких effectivites носить складний 
характер, і камері довелося провести ретельну оцінку законної 
сили дій влади в кожному конкретному випадку, оскільки 
традиційні критерії державності на основі «ефективності» 
означають, що конкретні дії повинні мати правові наслідки2. 
Посилання на ефективну окупацію має місце при заяві про 
наявність суверенітету на підставі давності володіння або, у 
всякому разі, така мається на увазі. І навпаки, заявляючи про 
effectivites, учасник спору має на увазі давність ефективного 
володіння, що є передумовою створення міжнародного звичаю. 
Це ми вже не раз зустрічали при розгляді попередніх справ. 
Зазначена категорія (effectivites) Судом ООН розглядається як 
принцип і розуміється як дії держави, що свідчать про здійснення 
ним влади на даній території (рішення у справі, що стосується 

                                                
1 Див.: Клименко Б.М. Мирное решение международных споров. – М.: 
Междунар. отношения, 1982 г. – С. 159-161. 
2 Okeowo D. Statehood, Effectiveness and the Kosovo Declaration of Independence / 
D. Okeowo // Faculty of Law. – Queen's University, Canada, 2008. – Р. 1. 
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територіального і морського спору (Нікарагуа проти Колумбії) 
від 19 листопада 2012 р.)1. 

У практиці судового вирішення територіальних суперечок 
держави на підтвердження своїх прав на певну територію часто 
посилаються на відсутність протестів із боку іншої держави. 
Аргумент про відсутність відповідних протестів використову-
вався: Великобританією в суперечці зі США щодо приналежності 
островів у затоці Пассамокводі, Колумбією в прикордонній 
суперечці з Венесуелою, Данією в її суперечці з Норвегією про 
Східну Гренландію, Норвегією в суперечці з Великобританією 
про рибальство. У багатьох випадках суди та арбітражі надають 
істотне значення фактору мовчазного визнання. Тривалість 
мовчання, що створює мовчазне визнання, може бути різною. 
Мабуть, багато що залежить від ступеня активності держави, яка 
освоює спірну територію. Чим вище ця активність, тим менше 
часу необхідно для перетворення мовчання на мовчазне визнання 
і, навпаки, неглибока і рідкісна діяльність однієї держави лише 
при повному потуранні з боку іншої держави протягом дуже 
тривалого часу може призвести до застосування концепції 
мовчазного визнання. У багатьох випадках мовчання з приводу 
територіальної діяльності іноземної держави створює презумпцію 
мовчазного визнання, і чим довше воно триває, тим більше ця 
презумпція перетворюється на реальне визнання. Оскільки 
мовчазне визнання передбачає згоду держави, чиї права 
порушені, з виниклим порядком речей, то природною умовою 
такої згоди є знання цієї держави про це. Подібну думку 
висловлює І. МакГібон, а також С. Шарма. При цьому обидва 
посилаються на аналогічні позиції сторін в арбітражному рішенні 
територіальних суперечок, зокрема на висловлювання США в 
суперечках про приналежність островів у затоці Пассамокводі і 
про острів Пальмас, а також на позицію Великобританії в 
суперечці про Аляску2. 

Необхідність знання територіальним сувереном про 
порушення його права передбачає два елементи. Із одного боку, 
дії претендента повинні бути загальновідомі, а з іншого – 
                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
2 Див.: Shurma S. India`s Boundary and Territorial  Disputes / S. Shurma. – Delhi: 
Vikas Publications, 1971. – P. 23. 
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передбачається певна самостійна обізнаність держави про стан її 
прав і їх порушення. Звісно ж, що дії держави для того, щоб 
вважатися безумовно відомими, повинні бути або досить 
помітними фактичними діями, або юридичними, що відби-
ваються в офіційних виданнях, наприклад, публікаціях законо-
давчих або адміністративних актів, картографічних виданнях 
тощо. І в обох випадках це повинні бути дії держави та її органів, 
а не приватних осіб. Як свідчить І. МакГібон, міжнародні суди 
при розгляді суперечок, що включають давні претензії, одно-
значно застверджують важливість мовчазного визнання, хоча 
воно саме по собі нечасто становило єдину основу вирішення 
територіального конфлікту1. Із мовчазним визнанням тісно 
пов'язана концепція естоппель, згідно з якою держава повинна 
бути послідовною і не може заперечувати вже визнаний факт. 

Міжнародне правило естоппель має історічну основу як в 
загальному праві, так и в європейськіх системах цивільного 
права. Проте, на переконання Мегана Л. Вагнера, міжнародне 
правило естоппель відрізняється від своїх загальних і цівільних 
предків2. Міжнародний естоппель грунтується на принципі 
сумлінності і сприяє впорядкованості міжнародних відносин. Це 
широке поняття, що охоплює безліч варіантів прояву і є 
аналогічним до загальних принципів права, визнаних цивілізо-
ваними націями, воно має переконливу моральну вагу і може 
бути доказом у Міжнародному Суді3.  

Відповідно до судової практики, естоппель зобов’язує 
державу бути послідовною у своєму ставленні до відповідної 
фактичної або правової ситуації4. На думку Ф. Поллока, 
естоппель є одним із найпотужніших і гнучких інструментів в 
будь-якій судовій системі5. У тій чи іншій формі це визнають всі 

                                                
1 MacGibbon І.C. The Scope of Acquiescence in International Law / MacGibbon І.С. 
– British Year Book of International Law, 1954. – vol. 31. – Р. 154. 
2 Megan L. Wagner. Jurisdiction by Estoppel in the International Court of Justice / 
L.W. Megan //  California Law Review. – 1986. – vol. 74 –  Р. 1777-1778. 
3 Ibid. – P. 1779. 
4 Ovchar A. Estoppel in the Jurisprudence of the ICJ A principle promoting stability 
threatens to undermine it / А. Ovchar. – Bond Law Review. – Vol. 21: Iss. 1. – Article 
5. – 2009. – Р. 1. 
5 Pollock F. The Expansion of the Common Law / F. Pollock. – London: Stevens and 
Sons Ltd., 1904. – Р. 108. 
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системи права1. У зв’язку з цим Я. Броунлі стверджує, що ес-
топпель є загальним принципом міжнародного права2. Він юри-
дично не дозволяє державі заперечувати певний факт і вимагає 
послідовності дій щодо певної ситуації, що сприяє стабілізації 
міжнародних відносин. Основною метою естоппеля, підкреслює 
Д. Боует, є запобігання отриманню вигоди шляхом непослідовної 
поведінки однієї сторони на шкоду іншій, яка сумлінно покла-
далася на певне уявлення про факти3. Однак, за спостереженням 
А. Мартіна, Суд не був послідовний у застосуванні естоппеля4. 
І. МакГібон, у свою чергу, говорить, що значна різноманітність 
форм, в яких був використаний принцип естоппель робить дане 
поняття настільки розмитим, що воно втрачає своє значення 
процесуального інституту5.  

В.А. Новицький пише про взаємозв’язок доведення і 
застосування права. На його переконання, традиційною є загаль-
нотеоретична класифікація стадій правозастосовчого процесу, 
яка складається з трьох основних: установлення фактичних 
обставин справи, встановлення юридичних основ справи та її 
вирішення6. При вирішенні територіальних суперечок виникає 
необхідність давати юридичну оцінку фактам, що мали місце в 
далекому минулому. Від найдавніших витоків спору, які беруться 
до уваги, до моменту його розгляду по суті часто проходять 
століття. У зв’язку з цим виникає питання: в світлі якого права 
повинні оцінюватися факти, що мали місце в минулому? 

                                                
1 Lauterpacht H. Private Law Sources and Analogies of International Law: With 
Special Reference to International Arbitration / Н. Lauterpacht. – London: Longmans, 
Green and Co. Ltd. – 1927. – Р. 204. 
2 Brownlie I. Principles of Public International Law / I. Brownlie. – Oxford University 
Press, Oxford, 2008. – 7th ed. – Р. 616. 
3 Bowett D. Estoppel before International Tribunals and its Relations to Acquiescence / 
D. Bowett // British Year Book of International Law, v. 39. – 1957. –  Р. 177. 
4 Martin А. L’Estoppel En Droit International Public: Precede d’un Apercu de la 
Theorie de l’Estoppel en Droit Anglais / А. Martin. – Publication de la Revue generale 
de droit international public, 1979. – Р. 274 
5 MacGibbon I.C. Estoppel in International Law / I.C. MacGibbon. – The International 
and Comparative Law Quarterly, Cambridge University Press, 1958. – Vol. 7. – No. 3. 
– Р. 478. 
6 Новицкий В.А. Теория российского процессуального доказывания и 
правоприменения [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1169503&subID=100065774,10006
5776,100065778,100065788,100069244 
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Неможливо вимагати, щоб держави, наприклад, XV ст. в своїх 
діях керувалися міжнародним правом XXI ст. Отже, взаємини 
держав взагалі і з територіальних питань зокрема, в XV ст. 
повинні розглядатися з урахуванням відповідного права. А тому 
правомірність придбання території в XV ст. повинна оцінюватися 
по праву цього століття. І, як наслідок, засоби доказування 
повинні (можуть) відповідати особливостям розглянутого періоду 
життя суспільства. Можливо, це право в багатьох випадках 
здається негуманним і несправедливим, а докази на сьогоднішній 
день неприпустимими, але іншого права не було, і можливість 
отримання інших доказів із цілком зрозумілих причин втрачена. 
Це принцип інтертемпорального права, який у судовій практиці 
був сформульований суддею М. Губером у рішенні по справі про 
острів Пальмас наступним чином: «Юридичний факт повинен 
бути оцінений в світлі сучасного йому права, а не чинного на 
момент розгляду спору»1. 

У зв’язку з необхідністю оцінки факту, що мав місце в 
минулому, слід згадати положення Декларації про принципи 
міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співко-
бітництва між державами відповідно до Статуту ООН 1970 р., яке 
забороняє зміну приналежності території шляхом загрози силою 
або її застосування, але в той же час обумовлює, що це не 
повинно тлумачитися як позбавлення юридичної сили угод, 
укладених до прийняття Статуту ООН. Отже, при оцінці зміни 
приналежності території, наприклад, у середні віки, має вра-
ховуватися право того часу. Але це, звичайно, не означає, що те-
риторіальні зміни минулого повинні залишатися надалі незмін-
ними. Більш того, в рішенні по справі про сухопутний і морський 
кордон між Камеруном і Нігерією (Камерун проти Нігерії) від 
10 жовтня 2002 р. Суд ООН зробив висновок, що будь-які 
нігерійські еffectivites слід розцінювати щодо їх правових нас-
лідків як дії соntrа legem. Теорія історичного закріплення 
правового титулу досить спірна і не може замінити встановлені в 
міжнародному праві способи його придбання, які враховують 
багато важливих фактичних і правових аспектів. Даний висновок 
треба розуміти таким чином, що захоплення території, що в 
                                                
1 Див.: Доклад Комиссии международного права ООН 1964 г. / Офіційний  сайт 
ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1964_v2_e.pdf 
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правовому плані суперечить міжнародному праву, чинному на 
момент розгляду справи, повинне відповідати вимогам від-
повідної епохи.  

23 травня 2008 р. Міжнародний Суд виніс рішення у справі, 
що стосується суверенітету над Педра-Бранка / Пулау-Бату-
Путєх, Мідл-Рокс і Саут-Ледж (Малайзія / Сінгапур)1, в якому 
зазначив, що будь-який перехід суверенітету може бути реалізо-
ваний лише за допомогою домовленості між двома відповідними 
державами, наприклад, у формі договору. Домовленість може 
також матися на увазі і випливати з поведінки сторін. 
Суверенітет над територією може при деяких обставинах перейти 
в результаті того, що держава – власник не відреагувала на 
прояви територіального суверенітету з боку іншої держави. Від-
сутність реакції може означати мовчазну згоду2. Суд порахував, 
що такі дії Сінгапуру, як розслідування катастроф суден у межах 
територіальних вод острову і дозволи, видані малайським 
посадовим особам для дослідження вод навколо острова, слід 
розглядати як поведінку a titre de souverain. Свій висновок Суд 
обґрунтовує поведінкою Сінгапуру і його попередників a titre de 
souverain в поєднанні з поведінкою Малайзії та її попередників, у 
тому числі відсутністю реакції з їхнього боку3. 

Цілком очевидно, що утримання території, придбаної будь-
яким чином в минулому проти волі її населення, буде суперечити 
сучасному принципу самовизначення народів. Зовсім інше 
питання – як довести ту обставину, що утримання території 
відбувалося проти волі її населення. Очевидно, про це свідчитиме 
збройний опір такому утриманню. Тут будуть виключно важливі 
історичні документи, літописи, можливо, навіть культурна 

                                                
1 Див.: Кононенко В.П. Позиция Суда ООН относительно условий перехода 
правового титула над территорией в решении по делу о суверенитете над Педра-
Бранка/Пулау-Бату-Путех, Мидл-Рокс и Саут-Ледж (Малайзия/Сингапур) /  
В.П. Кононенко // Актуальні проблеми міжнародного права. Матеріали науково-
практичного круглого столу (17 квітня 2015). – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. 
– С. 59-63. 
2 Judgment of 23 May 2008 - Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, 
Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore) [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14492.pdf 
3 Сеидова А.А. Решения международного суда ООН по спорам о признании 
государственного суверенитета в отношении территории / А.А. Сеидова // Право 
і суспільство – 2012. – № 1. – С. 105.  
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спадщина народу, що підтверджують, що боротьба, яка мала 
місце в далекому минулому, характеризується тим, що вона була 
(1) саме народною (а не спробами окремих претендентів захопити 
владу над певною територією або просто дрібними заколотами, 
викликаними невдоволенням владою); (2) обумовлена неприйнят-
тям протиправного утримання певної території окупантом, а не 
носила, наприклад, економічний характер. 

Р. Дженнінгс зазначає: важливим є правило про те, що 
дійсність акта повинна визначатися правом того часу, коли він 
був виданий, а не того, коли була висунута претензія1. Однак у 
випадку значної давності таких актів, може виникнути необ-
хідність доведення обставин, пов’язаних із їх виникненням, дією, 
скасуванням та ін., що ускладнить оцінювання доказів. 

Під засобом доведення слід розуміти передбачені міжна-
родним договором про заснування міжнародного суду або прий-
нятих ним у межах своєї компетенції процесуальних правилах 
способи отримання фактичних даних, які мають значення для 
вирішення спору. До таких можна віднести пояснення пред-
ставників, повірених і адвокатів сторін, показання свідків, 
письмові та речові докази, висновки і свідчення експертів, 
результати розслідування, проведеного судом (ст. 67 Регламенту 
Суду ООН).  

Серед безлічі засобів доказування, що застосовуються при 
вирішенні територіальних суперечок, головне місце займають 
положення договорів щодо спірної території, її делімітації. Як 
стверджує Б.М. Клименко, договірні положення мають першо-
рядне значення, оскільки саме вони ясно висловлюють наміри, 
волю і згоду сторін щодо положення кордону. Це перше, що 
повинно бути виявлено при розгляді будь-якого територіального 
спору2. С. Шарма вважає, що міжнародна угода є найперекон-
ливішим доказом установлення та існування кордону3. Заува-
жимо, що при судовому розгляді територіальних суперечок 
договірним положенням надається більш великої ваги, ніж будь-
яким іншим факторам. Так, в бельгійсько-нідерландському спорі 
щодо суверенітету над деякими прикордонними землями, 
                                                
1 Jennings R. Acquisition of territory in International Law. Manchester., 1963. – P. 28. 
2 Клименко Б.М. Мирное решение международных споров. – М.: Междунар. 
отношения, 1982. – С. 137. 
3 Shurma S. India`s Boundary and Territorial  Disputes. P. 4. 
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розглянутому Міжнародним Судом ООН 20 червня 1959 р., Суд 
вирішив суперечку на користь Бельгії, ґрунтуючись саме на тому, 
що кордон між сторонами був визначений спеціальною при-
кордонною конвенцією і ніякі подальші події або дії Нідерландів 
не похитнули юридичного значення цієї конвенції. За це рішення 
голосував і суддя від СРСР Ф.І. Кожевніков, виходячи з того, що 
до основи висновків Суду ООН було покладено принцип pacta 
sunt servanda. Шляхом інтерпретації саме договору про 
делімітацію кордону від 1904 р. була вирішена Міжнародним 
Судом і суперечка між Камбоджею і Таїландом про храм Преах 
Віхеар. Це рішення також підтримав суддя від СРСР (В.М. Ко-
рецький). 

Міжнародний Суд ООН із метою забезпечення стабільності 
міжнародного права, найважливішим джерелом якого були і є 
міжнародні угоди, підтримує повагу до міжнародних договорів, у 
тому числі нератифікованих або оспорюваних на різних під-
ставах. Так, у рішенні по справі про суходольний і морський 
кордон між Камеруном і Нігерією (Камерун проти Нігерії) від 
10 жовтня 2002 р. Суд ООН зазначив, що неодноразово 
оспорювана Нігерією після її підписання і після засідання 
Спільної комісії з прикордонних питань Декларація Мароуа є 
міжнародною угодою, укладеною державами в письмовій формі і 
де визначено лінію кордону. Вона регулюється нормами 
міжнародного права і є міжнародним договором у розумінні 
Віденської конвенції про право міжнародних договорів, 
учасницею якої Нігерія є з 1969 р., а Камерун – з 1991 р. і яка в 
будь-якому випадку відображає норми міжнародного звичаєвого 
права в цьому відношенні. Крім того, Суд ООН не погодився з 
доводом про те, що Декларація Мароуа не мала юридичної сили 
згідно з міжнародним правом, оскільки вона була підписана то-
дішнім нігерійським главою держави, але так і не була ратифі-
кована. Суд зазначив, що, хоча в міжнародному праві діє двосту-
пенева процедура, що складається з підписання і ратифікації, 
часто існують положення, згідно з яким міжнародний договір 
набирає чинності негайно по підписанню. На думку Суду, 
Декларація Мароуа набрала чинності відразу ж по її підписанню. 

Щодо аргументу Нігерії, згідно з яким її конституційні 
норми щодо укладення міжнародних договорів не були 
дотримані, Суд нагадав, що в п. 1 ст. 46 Віденської конвенції 
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передбачено, що держава не має права посилатися на ту 
обставину, що її згода на обов'язковість договору була виражена 
на порушення положення її внутрішнього права, що стосується 
компетенції укладати договори, як на підставу недійсності її 
згоди. Правда, далі в цьому пункті уточнюється: «... якщо тільки 
це порушення не було явним і не стосувалося норми 
внутрішнього права особливо важливого значення»; у той же час 
у п. 2 ст. 46 передбачається, що «порушення є явним, якщо воно 
буде об'єктивно очевидним для будь-якої держави, що діє в 
цьому питанні добросовісно і відповідно до звичайної 
практики»1. Г. Шварценбергер відносить принцип сумлінності до 
основних принципів міжнародного права і вказує, що саме він 
покладений в основу міжнародних договорів2.  

У справі, що стосується суверенітету над деякими прикор-
донними землями щодо спору між Бельгією та Нідерландами, 
розглянутому Міжнародним Судом ООН 20 червня 1959 р., Суд 
зазначив, що нератифікована конвенція, звичайно, не породжує 
будь-яких юридичних прав або зобов’язань, однак її положення 
свідчать про те, що на той момент Бельгія підтвердила свій 
суверенітет над цими ділянками і що Нідерланди знали про це. 
Також і в рішенні по справі, що стосується делімітації морського 
кордону і територіальних питань між Катаром і Бахрейном (Катар 
проти Бахрейну) від 16 березня 2001 р., Суд зазначив, що під-
писані, але не ратифіковані договори можуть точно відображати 
позиції сторін під час підписання. Зокрема, в рішенні говорилося, 
що обидві сторони згодні з тим, що англо-османська Конвенція 
1913 р. ніколи не була ратифікована; з іншого боку, вони 
розходяться в думці щодо її значущості як доказу суверенітету 
Катару над півостровом. А тому англо-османська Конвенція 
дійсно є відображенням точок зору Великобританії і Османської 
імперії на фактичні межі влади правителя Аль-Тані в Катарі до 
1913 р. Суд також зазначає, що стаття ІІ Конвенції 1913 р. 
згадується в статті III подальшого англо-османського Договору 
від 9 березня 1914 р., ратифікованого належним чином у тому ж 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1948-1991.pdf 
2 Schwartzenberger G. International Law / G. Schwartzenberger.– 3rd Edition, 
London, 1957. – P. 488. 
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році. Тому сторони даного договору не вбачали ніякої іншої 
влади над півостровом, крім влади Катару.  

Від міжнародних договорів, які є доказами у справі, слід 
відрізняти міжнародні договори, що застосовуються відповідно 
до п. 1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН як джерела 
міжнародного права: «Суд, який зобов’язаний вирішувати пере-
дані йому спори на підставі міжнародного права, застосовує: 
а) міжнародні конвенції, як загальні, так і спеціальні, що 
встановлюють правила, точно визнані сперечалися державами»… 
У цьому випадку також може йти мова про нератіфіціровані 
договори. Наприклад, розглядаючи по справі про розмежування 
морського простору між Катаром і Бахрейном (Катар проти 
Бахрейну) питання про морську делімітацію, Суд ООН зазначив, 
що ані Бахрейн, ані Катар не є учасниками Женевських конвенцій 
з морського права від 29 квітня 1958 р.; Бахрейн ратифікував 
Конвенцію Організації Об'єднаних Націй з морського права, 
прийняту 10 грудня 1982 р., а Катар тільки підписав її, а тому в 
даному випадку застосовним правом є звичаєве міжнародне 
право. Однак обидві сторони погодилися з тим, що більшість 
положень Конвенції 1982 р., що мають відношення до цій справі, 
відображають звичаєве право.  

У справі про делімітацію континентального шельфу в Пів-
нічному морі, розглянутій Міжнародним Судом ООН 20 лютого 
1969 р., перше питання, яке необхідно було вирішити, полягало в 
застосовності Женевської конвенції про континентальний шельф 
1958 р. до спірних правовідносин. Згідно з формальними 
положеннями Конвенції, вона набирає чинності для кожної 
окремої держави, яка підписала її до закінчення передбаченого 
терміну, тільки після подальшої її ратифікації. Данія та Ні-
дерланди підписали і ратифікували Конвенцію 1969 р. і стали її 
учасниками, однак Федеративна Республіка, підписавши, не рати-
фікувала зазначений міжнародний договір. Данія та Нідерланди 
були згодні з тим, що в таких умовах Конвенція 1969 р. не може 
як така юридично пов'язувати Федеративну Республіку. Однак 
вони стверджували, що передбаченого у ст. 6 Конвенції 1969 р. 
правового режиму Федеративна Республіка зобов’язана до-
тримуватися, оскільки своєю поведінкою, своїми публічними 
заявами, деклараціями та іншим чином вона прийняла на себе 
зобов’язання по Конвенції. 
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На думку Суду ООН, твердження Данії та Нідерландів 
могли бути визнані обґрунтованими лише за умови, якщо 
Федеративна Республіка була б змушена відмовитися від 
невизнання передбаченого Конвенцією 1958 р. правового режиму 
внаслідок її попередньої поведінки, заяв тощо, які не тільки з 
усією очевидністю свідчили б про згоду з цим правовим 
режимом, але і завдали б Данії та Нідерландам, які вже 
довірилися цим заявам, певної шкоди в результаті зміни їх стану 
чи інших причин. Оскільки підтверджень цьому в Суд 
представлено не було, він вирішив, що ст. 6 Женевської конвенції 
1969 р. як така не може застосовуватися для делімітації, питання 
про яку було предметом даного судового розгляду1. 

Крім договорів при розгляді територіальних суперечок у 
міжнародних судових інстанціях можуть застосовуватися 
показання свідків, які, однак, не є поширеним засобом доведення. 
Ставлення до них Суду ООН ми розкриємо на прикладі рішення 
у справі «Про військову і воєнізовану діяльності в Нікарагуа і 
проти Нікарагуа (Нікарагуа проти Сполучених Штатів Америки) 
від 27 червня 1986 р., від участі в якому, нагадаємо, США 
відмовилися. Отже, що стосується показань свідків, представ-
лених Нікарагуа, – п’ятеро свідків дали усні свідчення і ще один 
– письмові під присягою, – то одним із наслідків відсутності 
відповідача в суді стала неможливість перевірки показань свідків 
перехресним допитом. Тому Суд ООН не визнав прийнятним 
доказом дані під присягою свідчення, які були простим виразом 
думки щодо ймовірності або щодо існування будь-якого факту, 
безпосередньо не відомого свідкові. Таким чином, можна зробити 
висновок, що докази у вигляді показань свідків без можливості їх 
перевірки перехресним допитом безпосередньо в судовому 
засіданні, визнаються Судом неприпустимими.  

С.М. Пунжин в діяльності Міжнародного Суду розглядає 
таку категорію, як прийнятність, яка крім сфери попередніх 
заперечень має в певних обставинах інше значення, пов’язане зі 
встановленням Судом можливості прийняття до розгляду про-
цесуального інструменту, що використовується стороною в 
справі. Ця процесуальна прийнятність є елементом деяких про-

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf 
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цедур судочинства, які включають супутнє судочинство 
(зустрічні вимоги, вступ у справу). Визначення прийнятності 
полягає в тому, щоб встановити, наскільки процесуальний 
інструмент (зустрічна вимога, заява або декларація про вступ у 
справу, прохання про тлумачення або перегляд) відповідає 
умовам, установленим Статутом, Регламентом або усталеною 
практикою Суду1. 

Пояснення представників сторін є одним із засобів до-
казування. Доказами вони є в тій частини, де міститься 
інформація про обставини справи. Особливість пояснень сторін 
полягає в тому, що вони виходять від осіб, юридично 
зацікавлених у результаті справи. Це змушує ставитись до них із 
обережністю. Щодо заяв представників держав, зроблених на 
вищому рівні, Суд ООН дотримується думки, що такі заяви 
мають особливу доказову цінність, коли вони підтверджують 
факти несприятливого характеру для держави, представленої 
особою, яка зробила таку заяву2. На переконання Б.М. Клименка, 
офіційні висловлювання окремих державних діячів можуть мати 
зобов’язуючий характер. Так, Постійна палата міжнародного пра-
восуддя в рішенні по спору між Норвегією і Данією про Східну 
Гренландію визнала зобов’язуючим висловлювання норвезького 
міністра закордонних справ про те, що данські плани здійснення 
свого суверенітету над Східною Гренландією не натрапляли на 
опір із боку Норвегії. Так само розцінюється в міжнародно-
правовій літературі заява Чжоу Еньлай, який, перебуваючи з 
візитом в Індії в 1956 р., в перемовинах із прем’єр-міністром Індії 
Д. Неру про індокитайський кордон заявив про визнання 
китайським урядом лінії Макмагона. Ця заява розцінюється як 
безумовне визнання Китаєм лінії Макмагона, що становить угоду 
сторін про даний кордон3. 

Географічні карти можуть певною мірою бути доказом того 
чи іншого положення лінії кордону. У зв’язку з цим цікава думка 
                                                
1 Пунжин С.М. Процессуальное право Международного суда ООН: решение 
вопросов приемлемости в рамках сопутствующего судопроизводства при 
толковании и переДивотре решений / С.М. Пунжин // Международное 
правосудие. – 2012. – № 3. – С. 49-50. 
2 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
3 Див.: Клименко Б.М. Мирное решение международных споров. – М.: 
Междунар. отношения, 1982 г. – С. 157. 
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Е. Франка, який вважає, що, з одного боку, ретельно розроблені 
карти можуть бути ключем до вирішення міжнародних 
суперечок, повідомляючи про наміри сторін і забезпечуючи точні 
географічні дані. Із іншого боку, завзято вдаватися до карт 
небезпечно, оскільки, як і статистика, вони можуть брехати. Із 
аналізу судової практики, що стосується картографічних доказів, 
він дійшов висновку, що карти мають досить слабку доказову 
силу в суді1. Камера, утворена Судом ООН у справі, що сто-
сується суперечки про кордон між Буркіна-Фасо та Республікою 
Малі, в рішенні від 22 грудня 1986 р. зазначила, що при ви-
значенні меж карти можуть служити тільки інформаційним 
матеріалом, але не є самі по собі доказом права власності на те-
риторію. Вони є зовнішнім свідченням, яке може бути викорис-
тане разом із іншими даними для встановлення справжніх фактів. 
Їхня цінність залежить від технічної достовірності і нейтрального 
характеру відносно суперечки. Як зазначає відомий австра-
лійський фахівець Д. Прескот, карти, що додаються до договору, 
можуть бути єдиним документом, який визначає положення лінії 
кордону, або в самому договорі може бути зазначений пріоритет 
доданих географічних карт над текстом делімітаційного опису в 
договорі2. 

Кашуб Масуд Алі Салім зазначає, що міжнародні суди у 
своїй практиці часто утримувалися від визнання географічних 
карт як доказу при вирішенні територіальних суперечок. 
Наприклад, при розгляді спору між США і Голландією про острів 
Пальмас США надали понад тисячу карт, датованих 1599-
1898 рр. Палата вирішила, що карти не є підставою для 
вирішення спору, незважаючи на їхню кількість. А. Куквурах 
вважає, що карти можуть видаватися з умисним наміром ввести в 
оману щодо стану кордону. Хоча, на його думку, неточність карт 
зменшує їх доказову цінність, але не виключає повністю їх 
можливого використання. Як приклад він наводить згоду між 
США і Канадою про те, що Мітчеловські карти, які вико-
ристовувалися для делімітації кордону при укладанні мирного 
                                                
1 Franckx E. Dots and Lines in the South China Sea: Insights from theLaw of Map 
Evidence / E. Franckx M. Benatar // Asian Journal of International Law. – 2012. – 
Vol. 2. – P.  90-91. 
2 Prescott J.R.V. Boundaries and Frontiers / J.R.V. Prescott –  London: Croom Helm; 
Rowman and Littlefield, 1978. – Р. 128. 
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договору 1783 р., є топографічно неточними, що, однак, не 
завадило сторонам використовувати їх для з’ясування дійсного 
наміру сторін1.   

Як було згадано вище, у підпункті «d» п. 1 ст. 38 Статуту 
Міжнародного Суду ООН закріплено загальне положення щодо 
застосування судових рішень як допоміжного засобу для визна-
чення правових норм, тобто, фактично, як засіб доказування. 
Однак із аналізу практики Міжнародного Суду ООН випливає 
зворотнє. Наприклад, в рішенні по справі про сухопутний і 
морський кордон між Камеруном і Нігерією (Камерун проти 
Нігерії) від 10 жовтня 2002 р. Суд ООН, звернувшись до своєї 
прецедентної практики, вказав, що ним уже неодноразово 
виносилися рішення щодо правового взаємозв'язку між еffectivites 
і правовими титулами. Пославшись на рішення щодо кордону 
(Буркіна-Фасо / Республіка Малі), Суд зазначив, що якщо дія не 
відповідає праву, коли територія, що є предметом спору, в 
дійсності управляється не тією державою, що володіє правовим 
титулом, слід віддавати перевагу власнику правового титулу. 
Якщо еffectivites здійснюється при відсутності у будь-кого 
правового титулу, його неодмінно слід брати до уваги. Тобто Суд 
ООН застосовує раніше прийняті рішення в аналогічних справах 
не для визначення правових норм, а як правові норми, що може 
свідчити про прецедентний характер його рішень.  

 

                                                
1 Cukwurach A. The Settlement of Boundary Disputes in International Law /  
А. Cukwurach // New York: Oceana Publications, 1967. – Р. 224. 
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Глава 5. ПРОБЛЕМИ ДЕЛІМІТАЦІЇ МОРСЬКИХ 
ПРОСТОРІВ У ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН 

 
5.1 Міжнародне значення делімітації морських кордонів 

 
 
У зв’язку з бурхливим розвитком торговельного, ри-

бальського й військового флоту держав, розширення сфер діяль-
ності у Світовому океані стало зрозуміло, що звичаєвий характер 
норм міжнародного морського права перестав задовольняти 
зростаючі потреби морської діяльності. Виникла гостра необ-
хідність у розробці й прийнятті міжнародних морських угод. 

Перша спроба кодифікації норм міжнародного морського 
права, що не увінчалася успіхом, була здійснена в 1930 р. у 
рамках Гаазької конференції по кодифікації міжнародного права.  

Організація Об’єднаних Націй із самого початку своєї 
діяльності вдалася до кодифікації й прогресивного розвитку між-
народного морського права. Так, у період 1949-1956 рр. Комісія 
міжнародного права ООН провела велику роботу з кодифікації 
звичаєвих норм і розробки нових. Це надало можливість 
провести I Конференцію ООН з морського права в 1958 р., на 
якій було розглянуто й прийнято чотири конвенції: про відкрите 
море; територіальне море і прилеглу зону; континентальний 
шельф; рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря. 

У результаті цієї великої роботи міжнародного співто-
вариства вдалося кодифікувати ряд загальновизнаних принципів і 
норм міжнародного морського права: принцип свободи відкри-
того моря, що включає свободу судноплавства, рибальства, 
прокладки морських кабелів і трубопроводів, польотів над від-
критим морем; право мирного проходу через територіальне море; 
принцип реального зв’язку між судном і державою прапора; про 
режим континентального шельфу та ін. 

Однак на I Конференції не вдалося вирішити питання про 
максимальну ширину територіального моря й рибальської зони. 
Для вирішення цих проблем була скликана II Конференція ООН з 
морського права в 1960 р. На жаль, II Конференція не дала 
бажаних результатів. 

Тим часом питання, пов’язані з шириною територіального 
моря, рибальської зони, континентального шельфу, з економіч-
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ними та іншими правами прибережних держав у їхній взаємодії з 
інтересами міжнародного співтовариства в цілому, ставали усе 
більш актуальними. Додатково до цих питань додалися пробле-
ми, породжені науково-технічною революцією – забруднення 
морів і океанів, можливість використання потужних технічних 
засобів у справі розвідки й видобутку живих і неживих ресурсів 
Світового океану, розширення й ускладнення наукових дослід-
жень морських просторів. 

Вагомим політичним фактором міжнародних відносин стали 
держави, що розвиваються, які заявили про свої інтереси в 
освоєнні Світового океану. 

Сукупність цих обставин викликала необхідність нової 
широкої дискусії з проблем розвитку міжнародного морського 
права, що почалася під егідою ООН в 1967 р. 

У процесі цієї дискусії державам удалося погодити свої 
позиції з питань безпеки мореплавання і охорони людського 
життя на морі, захисту і збереження морського середовища, 
режиму рибальства. У результаті з’явилися такі міжнародно-
правові акти, як Конвенції з охорони людського життя на морі 
1960 р. і 1974 р.; Конвенція про міжнародні правила запобігання 
зіткнення суден у морі 1972 р.; Конвенція з пошуку й рятування 
на морі 1979 р.; Конвенція про втручання у відкритому морі у 
випадках аварій, що призводять до забруднення нафтою 1969 р.; 
Конвенція про запобігання забруднення моря скиданнями 
відходів і інших матеріалів 1972 р.; Конвенція про запобігання 
забруднення із суден 1973 р.; Конвенція про запобігання 
забруднення моря з наземних джерел 1974 р.; Конвенція про 
збереження атлантичних тунців 1966 р.; Конвенція про порядок 
ведення промислових операцій у Північній Атлантиці 1967 р.; 
Конвенція про збереження антарктичних тюленів 1972 р., 
Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й 
осадів та управління ними 2004 р., Найробійська міжнародна 
конвенція про видалення затонулих суден 2007 р. та ін. 

Проблеми, пов’язані зі створенням і вдосконалюванням 
норм міжнародного морського права в конкретних сферах, 
указували на необхідність розробки і прийняття всеосяжної 
конвенції з морського права – хартії сучасного міжнародного 
морського права. Серед інших першочергову важливість набули 
проблеми режиму континентального шельфу й рибальської зони, 
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району морського дна за межами національної юрисдикції та 
охорони морського середовища від забруднення. Для вирішення 
цих складних завдань відповідно до резолюцій Генеральної 
Асамблеї ООН 2750 С (XXV) від 17 грудня 1970 р. і 3067 
(XXVIII) від 16 листопада 1973 р. була скликана III Конференція 
ООН з морського права, що працювала з 1973 до 1982 рр. 

Багатоплановий, глобальний характер Конференції та її 
нормотворчі завдання обумовили специфіку процедурних і 
організаційних форм цього форуму. Важливою складовою 
частиною Правил процедури Конференції була «джентльменська 
угода» про консенсус як головний засіб прийняття рішень. Іншим 
важливим елементом організації роботи Конференції був 
принцип «пакетного» підходу, тобто розгляду всіх питань у 
сукупності, виходячи з визнання тісного взаємозв’язку всіх 
проблем Світового океану. Конвенція не допускає будь-яких 
застережень і виключень. 

Усього було проведено 11 сесій, причому, починаючи з 7-ї 
сесії, кожна з них мала додаткові («відновлені») частини сесії. У 
них брали участь делегації 164 держав. Запрошені також були 12 
спеціалізованих установ ООН, 19 міжурядових організацій і ряд 
неурядових організацій. 

На Конференції виявили себе полюси сили, за якими стояли 
певні політичні й економічні інтереси, серед яких «Група 77» 
(держави, що розвиваються, яких було насправді близько 120); 
група західних капіталістичних держав; група соціалістичних 
держав; група архіпелажних держав; група держав, що не мають 
виходу до моря, й інших, що перебувають у несприятливих 
географічних умовах; група проточних держав та ін. Незважаючи 
на таку розмаїтість інтересів держав, що брали участь у кон-
ференції, зрештою вдалося винести на єдине за всі роки голо-
сування погоджений текст Конвенції ООН з морського права. 30 
квітня 1982 р. Конвенція була прийнята: «за» проголосувало 130 
делегацій, «проти» – 4 і 17 утрималося. Разом із Конвенцією були 
прийняті 4 резолюції, що склали Додаток I до неї. 

Заключний акт III Конференції ООН з морського права був 
прийнятий у Монтего-Бей (Ямайка) 10 грудня 1982 р. У цей же 
день Конвенція ООН з морського права 1982 р. (далі – Конвенція 
1982 р.) була відкрита для підписання. 
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Конвенція 1982 р. підтверджує і доповнює ряд положень 
Женевських конвенцій із морського права 1958 р. і вводить нові 
норми й інститути, які відбивають сучасні тенденції розвитку в 
освоєнні Світового океану. Конвенція вперше в договірному по-
рядку встановила гранично припустиму ширину територіального 
моря 12 морських миль. Вона підтвердила й деталізувала право 
мирного проходу іноземних суден через територіальне море. 
Конвенція ввела новий інститут – архіпелажні води, який 
застосовується до держав-архіпелагів. У Конвенції зафіксовані 
правила транзитного проходу через міжнародні протоки, що 
дають можливість здійснювати свободу судноплавства і польотів 
через них. Зовсім новим є інститут виключної економічної зони, 
у межах якої прибережній державі надаються суверенні права 
щодо розвідки, розробки і збереження природних ресурсів, що 
перебувають на дні, у її надрах, в покриваючих водах, і управ-
лінні ними, а також щодо інших видів економічної діяльності. 
Конвенція підтвердила основні норми щодо континентального 
шельфу і внесла уточнення в цей інститут, зокрема, чітко 
визначила зовнішню межу континентального шельфу. 

Міжнародні протоки – це природні вузькості, що з’єднують 
частини відкритого моря або ВЕЗ і використовуються для 
міжнародного судноплавства й повітряної навігації.  

На процес формування міжнародно-правового режиму 
міжнародних проток здійснило вплив раніше неодноразово 
згадуване рішення Міжнародного Суду ООН по англо-албанській 
справі про інцидент у протоці Корфу 1949 р. 

Фабула цієї справи така. 15 травня 1946 р. англійські 
крейсери «Оріон» і «Суперб», проходячи в південному напрямку 
через протоку Корфу, були обстріляні албанською батареєю. 
П’ять місяців по тому, 22 жовтня 1946 р., ескадра британських 
військових кораблів покинула порт Корфу і попрямувала на вихід 
через однойменну протоку в північному напрямку. Попередньо 
англійські кораблі очистили пролив від мін. Однак недалеко від 
затоки Сандра два британських кораблі наскочили на міни, 
одержали значні ушкодження й вийшли з ладу. 13 листопада 
1946 р. англійські тральщики знову здійснили операцію по 
очищенню протоки від мін, витраливши при цьому 22 міни. 
Міжнародний Суд ООН повинен був дати відповідь на питання: 
чи був порушений суверенітет Албанії діями британських 
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військових кораблів у протоці Корфу 22 жовтня й 13 листопада 
1946 р.? 

Міжнародний Суд ООН у своєму рішенні, зокрема, від-
значив: «На думку Суду, відповідно до міжнародного звичаю, що 
отримав широке визнання, держави в мирний час мають право 
направляти свої військові кораблі через протоки, що вико-
ристовуються для міжнародного судноплавства і з’єднують дві 
частини відкритого моря, без попереднього дозволу прибережної 
держави за умови, що такий прохід буде мирним»1.  

Міжнародний Суд ООН також підкреслив, що вирішальними 
критеріями для визначення, чи є протока міжнародною висту-
пають: а) географічне положення протоки, що повинна з’єд-
нувати дві частини відкритого моря та б) її дійсне використання 
для міжнародного судноплавства. У доктрині міжнародного 
права перший критерій одержав назву «географічний», а другий – 
«функціональний». Причому при аналізі функціонального 
критерію варто враховувати кількість суден, що використовують 
якусь протоку, а також кількість держав, яким належать ці судна. 

У наш час правовий режим проток, що використовуються для 
міжнародного судноплавства, визначається нормами звичаєвого і 
договірного права. Протягом століть широке міжнародне виз-
нання одержав звичай, про який говорилося в рішенні Міжна-
родного Суду ООН 1949 р. у справі про інцидент у протоці 
Корфу – свободі проходу суден через міжнародні протоки. 
Пізніше також додалася свобода прольоту літаків над такими 
протоками. Ці свободи як норми звичаєвого права діють відносно 
проток Гібралтарської, Ла-Манш, Магелланової, Малаккської та 
ін.  

У Конвенцію про територіальне море і прилеглу зону 1958 р. 
була включена норма про неприпустимість призупинення 
мирного проходу іноземних суден через протоки, що служать для 
міжнародного судноплавства (п. 4 ст. 16).  

У зв’язку із прийняттям 12-мильної ширини територіальних 
вод Конвенцією ООН з морського права 1982 р. з’явилася 
реальна можливість перекриття територіальним морем більше 
100 проток, що використовуються для міжнародного 
судноплавства. Для забезпечення свободи судноплавства через 

                                                
1 ICJ. Reports, 1949. P. 28. 
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такі протоки та польотів над ними даною Конвенцією був 
введений інститут транзитного проходу. Відповідно до нього в 
протоках, що використовуються для міжнародного судно-
плавства, всі судна й літальні апарати користуються правом 
транзитного проходу, якому не повинно чинитися перешкод, за 
винятком випадків, вказаних у Конвенції. Транзитний прохід 
являє собою здійснення свободи судноплавства та польоту єдино 
з метою безперервного й швидкого транзиту через протоку між 
однією частиною відкритого моря або ВЕЗ і іншою частиною 
відкритого моря або ВЕЗ (п. 2 ст. 38). 

При здійсненні права транзитного проходу судна й літальні 
апарати утримуються від будь-якої діяльності, крім властивої 
їхньому звичайному порядку безперервного й швидкого 
транзиту, за винятком випадків, коли така діяльність викликана 
обставинами непереборної сили або нещастям. Зокрема, вони 
утримуються від будь-якої погрози силою або її застосування 
проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної 
незалежності держав, що межують із протокою, або яким-небудь 
іншим чином в порушення принципів міжнародного права, 
закріплених в Статуті ООН. 

Режим проходу через протоки, які використовуються для 
міжнародного судноплавства, не зачіпає в інших відносинах ні 
правового статусу вод, що утворюють такі протоки, ні здійснення 
державами, що межують із протоками, їхнього суверенітету або 
юрисдикції над такими водами, повітряним простором над ними, 
їхнім дном і надрами. 

Норми, що регламентують режим проток, які використо-
вуються для міжнародного судноплавства, не поширюються на ті 
протоки, чий правовий статус визначається спеціальними 
міжнародними угодами. Такі угоди діють, зокрема відносно 
Балтійських і Чорноморських проток.  

Правовий режим Чорноморських проток. Цими протоками є 
Босфор і Дарданелли, що з’єднують Чорне й Середземне моря.  
В 1936 р. у Монтрьо (Швейцарія) була укладена Конвенція про 
режим Чорноморських проток, що діє й донині та визначає 
порядок користування ними. На режим проток безпосереднім 
чином впливає стан війни або миру та ставлення до війни 
Туреччини. 
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Положеннями Конвенції визначено, що торговельні судна 
всіх держав користуються свободою судноплавства й транзиту 
вдень і вночі; за прохід з кожної нетто-тонни Туреччиною 
стягуються санітарний і маяковий збори. Це правило залишається 
в силі й під час війни, якщо Туреччина не бере участь у ній. Якщо 
ж Туреччина є воюючою стороною, то свобода судноплавства й 
транзиту в протоках зберігається в денний час для держав, які не 
перебувають у стані війни з Туреччиною. 

Режим проходу військових кораблів через протоки 
визначається Конвенцією залежно від їхньої приналежності до 
чорноморських або нечорноморських держав. Для останніх 
встановлені деякі обмеження. Чорноморські держави мають 
право проводити будь-які кораблі, за попереднім повідомленням 
дипломатичними каналами турецького уряду не менш ніж за 
8 діб. При цьому лінкори й кораблі, прирівняні до них 
(водотоннажністю понад 10 тис. т або, що мають калібр знарядь 
понад 203 мм), повинні проходити поодинці в супроводі не 
більше 2 есмінців. Тільки чорноморські держави можуть 
проводити підводні човни поодинці, удень і в надводному 
положенні за умови, що вони куплені за межами Чорного моря 
або якщо їм необхідний ремонт за межами цього моря. Туреччина 
про це повідомляється заздалегідь. 

Нечорноморським державам дозволяється проводити через 
протоки тільки легкі надводні кораблі водотоннажністю до 
10 тис. т або, що мають калібр знарядь до 8 дюймів. Сукупний 
тоннаж всіх кораблів нечорноморських держав у Чорному морі 
не повинен перевищувати 45 тис. т, а кораблів однієї з таких 
держав – 30 тис. т. Час перебування кораблів нечорноморських 
держав у Чорному морі не повинен перевищувати 21 доби. 
Туреччина при цьому повинна одержати відповідне повідомлення 
за 15 діб.          

Під час війни, при неучасті в ній Туреччини, прохід через 
протоки військових кораблів воюючих держав заборонений. Коли 
Туреччина є воюючою стороною, прохід військових кораблів 
через протоки повністю залежить від її розсуду.  

Останнім військовим випадком (не вважаючи навчань), коли 
передбачені Конвенцією механізми були задіяні, був збройний 
конфлікт між Росією й Грузією в серпні 2008 р. Тоді через 
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протоки у бік грузинських портів Батумі й Поті пройшли 
військові кораблі Шостого флоту ВМС США. 

Необхідно відзначити, що аж до 1982 р. реалізація Конвенції 
1936 р. не викликала серйозних проблем для торговельного 
судноплавства. Однак 1 травня 1982 р. Туреччина в однобічному 
порядку поширила на частину протоки Босфор Регламент порту 
Стамбул, тим самим обмеживши дію певних положень Конвенції 
відносно судноплавства даною протокою. Міжнародне спів-
товариство в цілому з розумінням поставилося до подібних дій 
Туреччини, спрямованих на забезпечення безпеки мореплавання 
в Босфорі. 

Надалі Туреччина пішла шляхом посилення жорсткості 
обмежень. Так, з метою підвищення безпеки навігації й 
поліпшення становища навколишнього середовища Туреччина в 
однобічному порядку оголосила про введення в дію з 1 липня 
1994 р. національного Регламенту судноплавства в зоні Чорно-
морських проток. Реальні події підтверджують побоювання 
Туреччини. Ще до набрання чинності зазначеного Регламенту 
13 березня 1994 р. у протоці Босфор кіпрський танкер «Насіа» 
зіштовхнувся із суховантажем «Шипброкер». Через пробоїну в 
борті танкера в море потрапило від 13 до 40 тис. тонн нафти (за 
різними оцінками). Пожежа тривала більше 4 діб. Рух протокою 
було призупинено. 

Відповідно до положень Регламенту 1994 р. всі судна, що 
проходять Чорноморськими протоками, поряд з міжнародними 
зобов’язані дотримуватися правил, які оголошені або будуть 
оголошені адміністрацією порту Стамбул або компетентними 
турецькими органами. Однобічні дії Туреччини викликали 
стурбованість міжнародного співтовариства. Так, Комітет з 
безпеки на морі ІМО 24 листопада 1994 р. запропонував нові 
правила. Туреччина погодилася з ними лише частково. У травні 
1999 р. Комітет за наполяганням Туреччини розглянув питання 
про введення нових правил. Деякі держави, включаючи Росію, 
виступили проти цього. Україна «делікатно» промовчала. За 
пропозицією США Комітет більшістю голосів прийняв рішення 
на користь Туреччини. У листопаді 1999 р. на 21 сесії 
Генеральної Асамблеї ІМО було закріплено споконвічне право 
Туреччини встановлювати правила судноплавства в Чор-
номорських протоках. У протоколі сесії була зафіксована 
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особлива думка Росії. Ще до цієї події Туреччина в одно-
сторонньому порядку ввела обов’язкову лоцманську проводку в 
Босфорі й Дарданеллах. 

Уперше в договірній практиці був визначений статус вели-
чезної території – району морського дна за межами континент-
тального шельфу («Району»). Визначено порядок регулювання 
діяльності з дослідження і використання його ресурсів. 

Конвенція істотно розширила перелік свобод відкритого 
моря, включивши в нього поряд із традиційними свободами 
судноплавства, рибальства, польотів, прокладки кабелів і трубо-
проводів, також свободу зводити штучні острови, установки й 
споруди, що допускаються відповідно до міжнародного права, 
здійснювати морські наукові дослідження. У Конвенції є блок 
норм, що регламентують порядок проведення морських наукових 
досліджень, а також група норм, спрямованих на забезпечення 
захисту і збереження морського середовища. 

Конвенція містить детально розроблений механізм урегулю-
вання суперечок, пов’язаних із тлумаченням і застосуванням її 
норм. 

Важливим положенням Конвенції 1982 р. в справі за без-
печення загального миру й безпеки є резервування відкритого 
моря для мирних цілей. 

У зв’язку з тим, що Конвенція кодифікувала ряд звичаєвих 
норм, ці норми продовжують діяти для держав, що не беруть 
участь у ній1. Розглянемо основні категорії, зазначені у Конвенції 
1982 р. Внутрішні морські води – це прибережні морські води 
держави, на які поширюється її суверенітет і юрисдикція в 
повному обсязі. До них належать води морських портів, заток, 
бухт, губ, лиманів, історичні води, а також води, розташовані в 
бік берегу від вихідних ліній, від яких відлічується ширина 
територіального моря. Зовнішньою межею внутрішніх морських 
вод портів є пряма лінія, що з’єднує найвіддаленіші в бік моря 
точки портових споруджень. Затока є добре окресленим поглиб-
ленням берега, що вдається в сушу і включає замкнуті сушею 
води; при цьому дане поглиблення утворює дещо більше, ніж 
просту звивину берега. При ширині входу в затоку під час 

                                                
1 Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / В.П. Кононен-
ко, Л.Д. Тимченко. – К.: Знання, 2012. – С. 389-390. 
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найбільшого відливу менш 24 миль вся затока належить до 
внутрішніх вод прибережної держави. Дане правило не засто-
совується щодо заток, що мають ширину входу більше 24 миль, 
але вважаються історичними водами. До таких заток, зокрема, 
належать Брістольська затока (Велика Британія), Гудзонова 
затока (Канада), затока Делавер (США), затока Петра Великого 
(Росія). За законодавством Росії (Закон РФ «Про державний 
кордон» 1993 р.) історичними водами можуть вважатися і моря 
(п. 4 «г» ст. 5)1. Однак це положення не одержало міжнародного 
визнання2. Канадський професор Д. Фаран відзначає, що го-
ловними критеріями для віднесення морських вод до історичних 
є наступні: «(1) виключна влада і контроль над таким морським 
районом, включаючи вигнання іноземних суден із нього у разі 
потреби; (2) тривале користування ним або закінчення тривалого 
часу, хоча тривалість конкретного періоду залежить від обставин; 
(3) мовчазна згода інших держав, особливо тих, чиї інтереси 
можуть бути зачеплені даним статусом»3. Головною відмітною 
рисою правового статусу історичних вод, як і внутрішніх 
морських вод у цілому, є те, що в їхніх межах іноземні судна не 
користуються правом мирного проходу. Прибережна держава 
своїми нормативними актами визначає їхній правовий режим, 
зокрема, встановлює порядок заходу іноземних суден у внутрішні 
морські води. Іноземні судна повинні у внутрішніх морських 
водах дотримуватися законів та інших правил, установлених 
прибережною державою щодо імміграційного, митного, санітар-
ного контролю, безпеки плавання, охорони навколишнього 
середовища. На іноземні торговельні судна4, які перебувають у 
внутрішніх морських водах прибережної держави, поширюється 
кримінальна, цивільна й адміністративна юрисдикція прибе-
режної держави.  

Кримінальна юрисдикція. Оскільки внутрішні морські води 
– це частина державної території, то злочини, скоєні на борту 

                                                
1 Див.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 17. Ст. 594. 
2 Див.: Churchill R.R., Lowe A.V. The Law of the Sea. Manchester, 1992. P. 51. 
3 Pharand D. Canada’s Arctic Waters in International Law. Cambridge, 1988. P. 105. 
4 Зазвичай цей термін тлумачиться розширювально і охоплює всі судна, окрім 
військових і таких, що використовуються для публічних цілей (рибоохорони, 
охорони узбережжя тощо).   
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іноземних торговельних суден, що перебувають у межах цих вод, 
за загальним правилом підлягають юрисдикції прибережної 
держави. Однак практично, найчастіше в силу двосторонніх 
договорів, судова влада прибережної держави не здійснює 
кримінальної юрисдикції щодо злочинів такого роду, якщо вони 
не порушують мир і добрий порядок, якщо втручання не є 
міжнародним зобов'язанням прибережної держави або якщо про 
інше не просять дипломатичні або консульські посадові особи 
держави прапора судна. Іноземні торговельні судна не повинні 
надаватися як притулок для осіб, переслідуваних владою 
прибережної держави за скоєний злочин.  

Цивільна юрисдикція. Судовою владою прибережної 
держави можуть розглядатися цивільні позови щодо іноземного 
торговельного судна і майна, що перебуває на його борту, під час 
стоянки судна в порту. Реалізація цивільної юрисдикції стосовно 
іноземного торговельного судна може охоплювати затримку або 
арешт такого судна з метою забезпечення позовних вимог або 
виконання судових або арбітражних рішень. Рішення про 
затримку або арешт повинне виноситися компетентним судовим 
органом прибережної держави. У середині 90-х рр. 20 ст. ряд 
українських торговельних суден, які в основному належали 
Чорноморському морському пароплавству, були заарештовані в 
іноземних портах із метою забезпечення позовних вимог 
іноземних кредиторів до пароплавства. У цьому зв’язку слід 
зазначити, що в 1999 р. була прийнята Міжнародна Конвенція 
«Про арешт суден», відповідно до якої судно може бути 
заарештоване або звільнене від арешту тільки за постановою суду 
держави-учасниці, в якій накладається арешт. Судно може бути 
заарештоване для одержання забезпечення, незалежно від того, 
що відповідно до юрисдикційного (або арбітражного) засте-
реження, передбаченого відповідним договором або іншим 
способом, морська вимога, за якою накладається арешт, повинна 
розглядатися в суді держави, іншої, ніж держава, в якій 
накладається арешт, або в арбітражі або відповідно до закону 
іншої держави. Як правило, прибережні держави не втручаються 
в цивільно-правові спори між членами екіпажа іноземного 
торговельного судна. Стосовно трудових правовідносин між 
членами екіпажу іноземного торговельного судна, то, в принципі, 
вони підпадають під юрисдикцію прибережної держави. Однак на 
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практиці прибережні держави зазвичай не втручаються в такі 
суперечки, крім випадків, коли спір стосується заробітної плати 
або виконання обов’язків на борту судна, якщо інше не 
встановлено відповідним договором.  

Адміністративна юрисдикція. В основному норми адміні-
стративного права встановлюють режим перебування іноземних 
суден у внутрішніх морських водах прибережної держави. Згідно 
з цими нормами іноземні судна, як державні, так і приватні, зо-
бов’язані підкорятися адміністративній юрисдикції прибережної 
держави в повному обсязі. Насамперед це стосується виконання 
митних і санітарних правил, а також заходів контролю безпеки 
суден, охорони людського життя, допуску іноземців. Слід 
зазначити, що іноземні військові кораблі звільняються від 
митного огляду. Прибережні держави завжди приділяли особливу 
увагу регламентації заходу іноземних військових кораблів у 
внутрішні морські води й порти. У законодавстві більшості дер-
жав установлений дозвільний порядок заходу іноземних військо-
вих кораблів у внутрішні води й порти. Відповідно до цього 
порядку зацікавлена держава дипломатичними каналами не 
пізніше певного строку повинна направити запит державі, у чиї 
порти передбачається захід її кораблів, і одержати на це від-
повідний дозвіл. Зараз у зв’язку з інтенсивним розвитком між-
народного судноплавства намітилася тенденція обмеження юрис-
дикції прибережної держави щодо іноземних суден, що пере-
бувають у її внутрішніх водах1. Була висунута пропозиція про 
необхідність укладання конвенції про внутрішні морські води, що 
містила б базисні правові положення, загальні для всіх держав, 
вироблені міжнародною практикою, а національне право коняре-
тизувало б і деталізувало їх2. Територіальне море (або тери-
торіальні води) – це пояс морських вод шириною до 12 морських 
миль, що примикає до сухопутної території держави або її 
внутрішніх морських вод і входить до складу державної тери-
торії, правовий режим якого визначається як національним 
правом держави, так і нормами міжнародного права. При цьому 
суверенітет прибережної держави поширюється на повітряний 
                                                
1 Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / В.П. Кононен-
ко, Л.Д. Тимченко. – К.: Знання, 2012. – С. 390-393. 
2 Див.: Курс международного права. В семи томах. Т. 5 / Отв. ред. тома Вереще- 
тин В.С. – М.: Наука, 1992. – С. 34-35. 



 224 

простір над територіальним морем так само, як на його дно і 
надра. Даний інститут міжнародного морського права має 
багатовікову історію. Гроцій, Джентілі, Ваттель, Вестлейк та інші 
юристи-міжнародники відстоювали у своїх роботах необхідність 
відмови від посягань на морські й океанічні простори та по-
ширення суверенітету прибережної держави лише на невеликий 
пояс морських вод, що примикає до берега. Ширина ж цього 
пояса залишалася питанням дискусійним. Однак до 17 ст. прак-
тика багатьох прибережних держав почала пов’язувати ширину 
територіального моря з дальністю стрільби берегових батарей або 
з межею видимості з берега, що становило 3 морські милі. 
Головна мета пояса територіальних вод полягала в забезпеченні 
безпеки й ефективного керування суміжною сухопутною 
територією. До початку 19 ст. сам інститут територіального моря 
і його 3-мильна ширина одержали широке, але не загальне 
міжнародне визнання. Наприклад, Росія ніколи не заявляла про 
визнання такої ширини свого територіального моря. У процесі 
технічного вдосконалення флоту й озброєнь ставало все більш 
зрозуміло, що 3-мильний ліміт територіальних вод перестав 
задовольняти прибережні держави. Однією з головних проблем 
міжнародного морського права до III Конференції ООН з 
морського права була відсутність консенсусу щодо максимальної 
ширини територіального моря. Конвенція про територіальне море 
і прилеглу зону 1958 р. не визначила ширину територіальних вод. 
Претензії прибережних держав варіювали від 3 до 200 миль. 
Однак до 80-х років тенденція використовувати 12-мильну 
ширину територіального моря стала домінуючою. Конвенція 
ООН з морського права 1982 р. на договірному рівні підтвердила 
цю тенденцію (ст. 3). На початок 1995 р. більше 120 держав 
виходили у своїй практиці з положення ст. 3 Конвенції 1982 р. 
Британський професор М.Н. Шоу у зв’язку з цим пише: «Не 
викликає ніякого сумніву, що нині це положення є відбитком 
міжнародного звичаєвого права»1. Відповідно до ст. 4 Конвенції 
1982 р., ширина територіального моря зазвичай виміряється від 
лінії найбільшого відливу вздовж берега, зазначеної на офіційно 
визнаних прибережною державою морських картах великого 
масштабу. Однак у місцях, де берегова лінія глибоко порізана й 

                                                
1 Shaw M.N. International Law. Cambridge, 1991. P. 349. 
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звивиста, або де є вздовж берега й у безпосередній близькості до 
нього ланцюг островів, ширина територіального моря може 
вимірятися від прямих вихідних ліній, що з’єднують відповідні 
точки (п. 1 ст. 7 Конвенції 1982 р.). Уперше метод прямих ви-
хідних ліній для виміру ширини територіальних вод був 
застосований Норвегією в 1812 р. щодо свого сильно порізаного 
узбережжя, поблизу якого розташована величезна кількість 
островів. У 1951 р. його правомірність підтвердив Міжнародний 
Суд ООН у рішенні по англо-норвезькій рибальській справі. 
Конвенція про територіальне море і прилеглу зону 1958 р. і 
Конвенція ООН з морського права 1982 р. на договірному рівні 
також визнали його правомірність у відповідних географічних 
умовах. При проведенні прямих вихідних ліній не допускається 
скільки-небудь помітних відхилень від загального напрямку 
берега. Крім того, система прямих вихідних ліній не може 
застосовуватися державою таким чином, щоб територіальне море 
іншої держави виявилося відрізаним від відкритого моря або 
виключної економічної зони. Води, розташовані в бік берега від 
прямих вихідних ліній, визнаються внутрішніми морськими 
водами. Міжнародно-правовий режим територіального моря 
визначається нормами звичаєвого та договірного міжнародного 
права. Останні закріплені в Конвенції про територіальне море і 
прилеглу зону 1958 р. та Конвенції ООН з морського права 
1982 р. Ці норми підкреслюють, що за своєю юридичною 
природою територіальне море – це частина державної території 
прибережної держави, тобто юридична природа територіального 
моря і внутрішніх морських вод однакова. Однак правовий режим 
у них різний. У межах територіального моря діють норми як 
національного, так і міжнародного права. Про це свідчить 
закріплення в міжнародному праві права мирного проходу через 
територіальне море іноземних суден усіх типів (і військових, і 
торговельних)1. У ст. 17 Конвенції 1982 р. встановлюється: «За 
умови дотримання цієї Конвенції судна всіх держав, як прибе-
режних, так і тих, що не мають виходу до моря, користуються 
правом мирного проходу через територіальне море». Прохід 
повинен бути безперервним і швидким. Разом із тим він може 

                                                
1 Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / В.П. Кононен-
ко, Л.Д. Тимченко. – К.: Знання, 2012. – С. 394-395. 
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включати зупинку та стоянку на якорі, але лише остільки, 
оскільки вони пов’язані зі звичайним плаванням або необхідні 
внаслідок непереборної сили, або лиха, або з метою надання 
допомоги потерпілим від лиха. Прохід може вважатися мирним 
тільки в тому випадку, якщо ним не порушується мир, 
правопорядок або безпека прибережної держави. Підводні човни 
при здійсненні мирного проходу повинні підійматися на 
поверхню і піднімати свій прапор. 

Конвенція 1982 р. містить перелік дій, які вважаються 
такими, що порушують мир, порядок або безпеку прибережної 
держави при проході іноземним судном територіальних вод: 
погроза силою або її застосування проти прибережної держави; 
будь-які маневри або навчання зі зброєю будь-якого виду; збір 
інформації на шкоду обороні або безпеці прибережної держави; 
пропаганда, що має на меті зазіхання на оборону або безпеку 
прибережної держави; підйом у повітря, посадка або прийняття 
будь-якого літального апарата або військового пристрою; 
порушення митних, фіскальних, імміграційних або санітарних 
законів і правил прибережної держави; навмисне і серйозне 
забруднення; рибальська діяльність; проведення досліджень; 
створення перешкод функціонуванню будь-яких систем зв’язку 
(ст. 19). У свою чергу прибережна держава не повинна пере-
шкоджати мирному проходу іноземних суден через територіальне 
море, за винятком випадків, коли вона діє так відповідно до 
Конвенції 1982 р.  

Довгий час СРСР наполягав на дозвільному порядку 
проходу іноземних військових кораблів через свої територіальні 
води, про що зробив відповідне застереження до ст. 23 Конвенції 
про територіальне море і прилеглу зону 1958 р. США не поділяли 
позицію Радянського Союзу в цьому питанні і тлумачили її як 
таку, що порушує міжнародне право. Це призводило часом до 
інцидентів. Так, американські військові кораблі «Керон» і «Йорк-
таун» у березні 1986 р. і лютому 1988 р. спробували здійснити 
право мирного проходу через радянські територіальні води в 
Чорному морі. У першому випадку Радянський Союз направив 
ноту протесту Сполученим Штатам, охарактеризувавши даний 
прохід як «демонстративно-агресивний і провокаційний», однак 
без правової аргументації. Другого разу радянські кораблі 
витиснули американські зі своїх територіальних вод, заподіявши 
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їм легкі ушкодження. США опротестували дії СРСР як пору-
шення норм міжнародного морського права. Зазначені інциденти 
дали імпульс переговорному процесу зі зближення позицій двох 
держав стосовно права мирного проходу. 23 вересня 1989 р. 
міністр закордонних справ СРСР Е.А. Шеварднадзе і держсек-
ретар США Дж. Бейкер підписали угоду «Про однакове тлу-
мачення правил міжнародного права щодо мирного проходу».  
У ній сторони визнали, що право мирного проходу поширюється 
на всі судна, включаючи військові кораблі, і не вимагає дозвіль-
них процедур. Обидві держави взяли зобов’язання привести в 
повну відповідність із Конвенцією ООН з морського права 
1982 р. своє законодавство, правила і практику щодо мирного 
проходу1. 

Юрисдикція в територіальному морі. Конкретні питання, 
пов’язані з юрисдикцією прибережної держави щодо іноземних 
суден, що здійснюють право мирного проходу, вирішуються 
залежно від приналежності цих суден до класу військових 
кораблів, а також державних суден, що експлуатуються у 
некомерційних цілях, або до класу торговельних суден. Щодо 
суден, що належать до першого класу, діє принцип імунітету 
державної власності, відповідно до якого вони вилучаються з-під 
юрисдикції прибережної держави. У випадку недотримання 
такими суднами, скажімо, воєнним кораблем, законів і правил 
прибережної держави під час мирного проходу через її 
територіальні води, влада прибережної держави може вимагати, 
щоб цей корабель негайно покинув її територіальне море. При 
цьому шкоду і збитки, заподіяні кораблем-порушником, покри-
ваються державою його прапора. На борту іноземного торго-
вельного судна, що здійснює право мирного проходу, в принципі 
діє кримінальне й цивільне законодавство держави прапора 
судна, за виключенням винятків, установлених у конвенційному 
порядку. Так, кримінальна юрисдикція здійснюється прибе-
режною державою щодо злочину, скоєного на борту іноземного 
торговельного судна під час проходу через територіальне море, 
якщо: 1) наслідки злочину поширюються на прибережну 
державу; 2) злочин порушує спокій у країні або добрий порядок у 

                                                
1 Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / В.П. Кононен-
ко, Л.Д. Тимченко. – К.: Знання, 2012. – С. 396-397. 
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територіальному морі; 3) капітан судна, дипломатичний агент або 
консульська посадова особа держави прапора судна звертаються 
до місцевої влади із проханням про надання допомоги; 
4) прийняті заходи необхідні для припинення незаконної торгівлі 
наркотиками або психотропними речовинами. Однак не підлягає 
обмеженню право прибережної держави приймати будь-які 
заходи для арешту або розслідування на борту іноземного судна, 
що проходить через територіальне море, після його виходу з 
внутрішніх морських вод. Це право спрямоване на забезпечення 
можливості прибережної держави заарештовувати і піддавати 
суду осіб, що несуть кримінальну відповідальність за злочини, 
скоєні під час знаходження судна у внутрішніх водах такої 
держави. 

При вчиненні злочину на борту іноземного судна до входу в 
територіальне море і при проходженні цього судна без заходу у 
внутрішні морські води прибережна держава не повинна 
втручатися. Однак у виняткових випадках, пов’язаних із зав-
данням збитків морському середовищу або порушенням режиму 
виключної економічної зони, Конвенція 1982 р. передбачає умови 
втручання прибережної держави. Відповідно до ст. 28 зазначеної 
Конвенції, прибережна держава не повинна зупиняти іноземне 
судно, яке проходить територіальне море або змінювати його 
курс із метою здійснення цивільної юрисдикції щодо особи, яка 
перебуває на борту судна. Прибережна держава може засто-
совувати щодо такого судна заходи стягнення або арешт по будь-
якій цивільній справі тільки за зобов’язаннями або в силу 
відповідальності, прийнятої або викликаної на себе цим судном 
під час або для проходу його через води прибережної держави. 
Дані обмеження не зачіпають права прибережної держави 
застосовувати заходи стягнення або арешт по цивільній справі 
щодо іноземного судна, що перебуває на стоянці в тери-
торіальному морі або проходить територіальне море після виходу 
з внутрішніх вод1. 

Прилегла зона – це пояс морських вод, що прилягає до 
територіального моря, у межах якого прибережна держава має 
право здійснювати контроль із метою недопущення порушень 

                                                
1 Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / В.П. Кононен-
ко, Л.Д. Тимченко. – К.: Знання, 2012. – С. 397-398. 
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певних правил. Прилегла зона також установлюється з метою 
реалізації покарання за порушення таких правил у межах 
території або територіальних вод прибережної держави. За своєю 
юридичною природою прилегла зона – це частина відкритого 
моря, але зі спеціальним режимом. Положення про правовий 
режим прилеглої зони містяться в ст. 24 Конвенції про тери-
торіальне море і прилеглу зону 1958 р. і в ст. 33 Конвенції ООН з 
морського права 1982 р. 

В обох конвенціях зафіксоване положення про суворо 
цільовий характер прилеглої зони. Вона встановлюється для запо-
бігання прибережною державою порушень митних, фіскальних, 
імміграційних або санітарних законів і правил. Це означає, що 
прилегла зона може бути тільки чотирьох видів: митна, фіс-
кальна, імміграційна і санітарна1. Спочатку у Конвенції 1958 р. 
встановлювалось, що ширина прилеглої зони не може 
перевищувати 12 морських миль, потім, в Конвенції 1982 р. – 
24 миль. Ширина прилеглої зони виміряється за тими ж 
правилами, що і ширина територіального моря. 9 липня 2003 р. 
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про прийняття за 
основу проекту Закону України про внутрішні води, тери-
торіальне море і прилеглу зону України»2.  

Архіпелажні води – це морські простори держав-архіпелагів, 
обмежені прямими архіпелажними вихідними лініями, що з’єд-
нують точки, що найдальше видаються в море найвіддаленіших 
островів і осихаючих рифів архіпелагу. У межі таких вихідних 
ліній включаються головні острови і район, в якому спів-
відношення між площею водної поверхні і площею суши, 
включаючи атоли, становить від 1:1 до 9:1. Довжина таких 
вихідних ліній не повинна перевищувати 100 морських миль, із 
тим, однак, що до 3% від загального числа вихідних ліній, які 
замикають будь-який архіпелаг, можуть перевищувати цю 
довжину до максимальної довжини в 125 морських миль. При 
проведенні таких вихідних ліній не допускається скільки-небудь 

                                                
1 Там само. 
2 Про прийняття за основу проекту Закону України про внутрішні води, 
територіальне море та прилеглу зону України: Постанова Верховної Ради 
України вiд 09.07.2003 № 1031-IV / Офіційний сайт Верховної Ради України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=1031-15 



 230 

помітних відхилень від загальної конфігурації архіпелагу. 
Держава-архіпелаг належним чином опубліковує карти із 
зображенням архіпелажних вихідних ліній такого масштабу, що 
прийнятний для точного встановлення їхнього положення, або 
переліки їхніх географічних координат і здає на зберігання копію 
кожної такої карти або переліку Генеральному секретареві ООН. 
Інститут архіпелажних вод – новела в розвитку міжнародного 
морського права, введена Конвенцією 1982 р. Режим архіпе-
лажних вод застосовується тільки до держав-архіпелагів (Ін-
донезія, Фіджі, Філіппіни і т.п.) і не може застосовуватися до 
архіпелагів, що входять до складу території прибережної дер-
жави, наприклад, до норвезького архіпелагу Свальбард (Шпіц-
берген). 

Суверенітет держави-архіпелагу поширюється на архіпе-
лажні води, обмежені архіпелажними вихідними лініями, на 
повітряний простір над архіпелажними водами, а також на їхнє 
дно й надра, так само як і на їхні ресурси. Цей суверенітет 
здійснюється за умови дотримання положень Частини IV 
(«Держави-архіпелаги») Конвенції 1982 р. 

Особливістю правового статусу архіпелажних вод є 
визнання державою-архіпелагом режиму архіпелажного проходу 
морськими та повітряними коридорами, що перетинає архі-
пелажні води і прилегле територіальне море. Усі іноземні судна і 
літальні апарати користуються правом архіпелажного проходу 
такими коридорами і прольоту відповідними повітряними 
коридорами, прийнятними для безперервного й швидкого 
проходу іноземних суден по них і прольоту над ними іноземних 
літальних апаратів. Судна всіх держав також користуються 
правом мирного проходу через архіпелажні води за умови 
дотримання правил такого проходу1. 

У Конвенції про відкрите море 1958 р. поняття «відкрите 
море» визначається як «всі частини моря, які не входять ні в 
територіальне море, ні у внутрішні води будь-якої держави» 
(ст. 1). Конвенція ООН з морського права 1982 р. установила, що 
положення Частини VII («Відкрите море») застосовуються до 
всіх частин моря, що не входять ні у виключну економічну зону, 

                                                
1 Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / В.П. Кононен-
ко, Л.Д. Тимченко. – К.: Знання, 2012. – С. 399-400. 
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ні в територіальне море або внутрішні води будь-якої держави, ні 
в архіпелажні води держави-архіпелагу (ст. 86). Юридичну 
основу відкритого моря становить принцип свободи відкритого 
моря. Теоретичне обґрунтування цього принципу було дано Гуго 
Гроцієм у роботі «Mare Liberum» (1609 р.) і згодом було розви-
нене в працях багатьох юристів-міжнародників. Суть даного 
принципу зводиться до того, що на відкрите море не поши-
рюється суверенітет жодної держави; воно відкрито для спіль-
ного, рівного й вільного користування всіма суб’єктами 
міжнародного права. Відповідно до ст. 87 Конвенції 1982 р., сво-
бода відкритого моря включає: a) свободу судноплавства; 
b) свободу польотів; c) свободу прокладати підводні кабелі й 
трубопроводи; d) свободу зводити штучні острови та інші 
установки, що допускаються міжнародним правом; e) свободу 
рибальства; f) свободу наукових досліджень. Ці свободи 
поширюються як на прибережні держави, так і на держави, що не 
мають виходу до моря. Усі вони здійснюють дані свободи 
належним чином з огляду на зацікавленість інших держав у 
користуванні свободою відкритого моря. 

В утвердженні принципу відкритого моря вирішальну роль 
відіграв інститут свободи судноплавства. Необхідно вказати, що 
судноплавство – один із найдавніших видів морекористування, 
що істотно вплинув на формування міжнародного морського 
права. Під свободою судноплавства розуміється право будь-якої 
держави посилати судно під своїм прапором у відкрите море. 
Плавання судна під прапором конкретної держави означає 
підпорядкування його у відкритому морі законам і правилам 
даної держави та перебування під її захистом. Оскільки на 
відкрите море не поширюється суверенітет жодної держави, 
фактично та держава, чий прапор несе судно, має суверенітет над 
ним, а значить, і здійснює свою юрисдикцію. Тому в між-
народному праві судна вважаються умовною територією держави 
прапора. У ст. 92 Конвенції 1982 р. визначено, що судно повинне 
плавати під прапором тільки однієї держави і не може перемінити 
свій прапор під час плавання або стоянки при заході в порт, крім 
випадків дійсного переходу права власності або зміни реєстрації. 

Із погляду міжнародного права, судно має національну 
приналежність тієї держави, під прапором якої воно плаває. 
Відповідність прапора реальній національності судна дозволяє 
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забезпечити ефективне здійснення юрисдикції держави прапора. 
Це, насамперед, стосується контролю за дотриманням адміністра-
тивних, соціальних і технічних норм на борту судна з боку 
держави прапора. Міжнародні конвенції вимагають, щоб зв’язок 
між судном і державою прапора був реальним, чого не можна 
сказати про практику використання так званих зручних прапорів 
(Кіпру, Ліберії, Панами та ін.). На жаль, із отриманням Україною 
незалежності дана практика поширилась – велика кількість 
українських суден перейшли під зручний прапор. Це часто 
призводить до сумних економічних і соціальних результатів як 
для Української держави, так і для українських моряків і членів 
їхніх сімей. Обмеженню подібної практики служить Конвенція 
ООН про умови реєстрації морських суден 1986 р.1  

Принцип виключної юрисдикції держави прапора судна у 
відкритому морі закріплений у Конвенції 1958 р. і Конвенції 
1982 р. Суть цього принципу полягає в тому, що у випадку 
зіткнення або будь-якого іншого навігаційного інциденту з 
судном у відкритому морі, що тягне кримінальну або адміні-
стративну відповідальність капітана або іншого члена екіпажа, 
кримінальне або адміністративне переслідування може бути 
порушено тільки судовою або адміністративною владою держави 
прапора або держави, громадянином якої є винна особа. Арешт 
або затримання судна можуть бути здійснені тільки за 
розпорядженням влади держави прапора судна. У контексті проб-
леми юрисдикції у відкритому морі одержало широку відомість 
рішення Постійної палати міжнародного правосуддя (ППМП) у 
справі судна «Лотус» (1927 р.). Французький пароплав «Лотус» 
зіштовхнувся у відкритому морі з турецьким судном «Боз-Курт». 
Турецьке судно внаслідок інциденту затонуло, при цьому 
загинуло вісім чоловік його екіпажу і пасажирів. Коли судно 
«Лотус» прибуло в турецький порт, турецька влада заарештувала 
помічника капітана цього судна, який був на вахті під час 
зіткнення; французький морський офіцер був обвинувачений у 
вбивстві. Франція рішуче опротестувала дії Туреччини, стверд-
жуючи, що турецька влада не має права здійснювати юрисдикцію 
по цій справі. Справа була передана на розгляд ППМП, що 

                                                
1 Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / В.П. Кононен-
ко, Л.Д. Тимченко. – К.: Знання, 2012. – С.400-401. 
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повинна була дати відповідь на питання: чи існує в між-
народному праві правило, що забороняє здійснювати Туреччини 
юрисдикцію по даній справі? ППМП визнала, що за межами своїх 
кордонів держава не може здійснювати владних функцій, якщо це 
не допускається міжнародним правом. Однак це не означає, що 
міжнародне право забороняє державі здійснювати юрисдикцію в 
межах своєї території щодо будь-якої справи, що пов’язана з 
діянням, скоєним за кордоном. По таких справах держави мають 
широкі владні повноваження, обмежені лише певними заборон-
ними нормами міжнародного права. На підставі цього, на думку 
ППМП, держави прийняли цілий ряд норм, що поширюють їхню 
юрисдикцію за межі своєї території. Таким чином, ППМП дійшла 
висновку, що «територіальність кримінального права не є 
абсолютним принципом міжнародного права і ніяким чином не 
збігається з територіальним суверенітетом»1.  

У результаті ППМП не погодилася з позицією Франції, що 
тільки держава прапора має виключну юрисдикцію над судном у 
відкритому морі. При цьому було відзначено, що ушкодження 
турецького судна еквівалентно шкоді, заподіяній турецькій тери-
торії. Дана обставина дає Туреччини право здійснювати свою 
юрисдикцію по розглянутій справі, оскільки не існує міжна-
родно-правових норм, які б обмежували це право. Це рішення 
ППМП зазнало обґрунтованої критики багатьма фахівцями в 
галузі міжнародного права як таке, що не відповідає реаліям, 
існуючим в ньому. Насправді тільки держава прапора може 
здійснювати юрисдикцію над судном у випадку зіткнення або 
будь-якої іншої події з ним у відкритому морі. Дане положення 
абсолютно чітко було підтверджено в п. 1 ст. 11 Конвенції 1958 р. 
і п. 7 ст. 94 Конвенції 1982 р.2  

У Конвенції 1982 р. встановлено, що кожна держава 
організує розслідування достатньо кваліфікованою особою або 
особами кожної морської аварії або навігаційного інциденту у 
відкритому морі за участю плаваючого під його прапором судна, 
що призвело до загибелі громадян іншої держави, або до 
нанесення їм серйозних каліцтв, або серйозного збитку суднам, 
або обладнанню іншої держави, або морському середовищу (п. 7 

                                                
1 PCIJ. Series A, no. 10, 1927. P. 19. 
2 Там само. – С. 402-403. 



 234 

ст. 94). Ні арешт, ні затримка судна не можуть бути здійснені 
навіть в якості запобіжного заходу під час розслідування за 
розпорядженням будь-кого, крім влади держави прапора судна. 
За загальним правилом, юрисдикцію над судном у відкритому 
морі здійснює держава прапора, однак є деякі винятки з цього 
правила. У певних випадках, передбачених міжнародним правом, 
військові кораблі мають право зупиняти і оглядати судна інших 
держав. Наприклад, відповідно до Конвенції з охорони підводних 
телеграфних кабелів 1884 р., військові кораблі держав-учасниць 
можуть зупиняти торговельні судна інших учасників Конвенції, 
на яких падає підозра в пошкодженні кабелю. Конвенція про 
відкрите море 1958 р. установила, що військовий корабель має 
право зупиняти й піддавати огляду іноземне торговельне судно, 
якщо є достатні підстави підозрювати його в занятті піратством, 
работоргівлею, або для перевірки прапора, коли на судні піднято 
іноземний прапор або воно відмовляється підняти прапор, але 
насправді це судно має ту ж національність, що й військовий 
корабель (п. 1 ст. 22). До зазначених винятків Конвенцією 1982 р. 
були додані випадки, коли судно займається несанкціонованим 
радіомовленням або не має національності, а також на прохання 
держави щодо її судна, підозрюваного в незаконній торгівлі 
наркотиками або психотропними речовинами. Якщо підозри 
виявляються необґрунтованими і за умови, що оглянуте судно не 
вчинило ніяких дій, які б виправдували ці підозри, йому повинні 
бути відшкодовані будь-які заподіяні збитки. До даних винятків 
також належить право переслідування по гарячих слідах. 
Переслідування по гарячих слідах іноземного судна може бути 
почато, якщо компетентна влада прибережної держави має 
достатні підстави вважати, що це судно порушило закони і 
правила цієї держави. Таке переслідування повинне початися 
тоді, коли іноземне судно перебуває у внутрішніх, архіпелажних, 
територіальних водах або в прилеглій зоні переслідуючої 
держави, і може тривати за межами територіального моря або 
прилеглої зони тільки за умови, якщо воно не переривається. 
Право переслідування по гарячих слідах застосовується mutatis 
mutandis (із необхідними змінами) до порушень у виключній 
економічній зоні або на континентальному шельфі. Право 
переслідування по гарячих слідах припиняється, як тільки 
переслідуване судно входить у територіальне море своєї держави 
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або в територіальне море будь-якої третьої держави. Це право 
може здійснюватися тільки воєнними кораблями або воєнними 
літальними апаратами або іншими суднами й апаратами, що 
знаходяться на урядовій службі і спеціально на те уповноважені. 
Військові кораблі й судна, що перебувають на некомерційній 
державній службі, користуються у відкритому морі повним 
імунітетом від юрисдикції будь-якої держави, крім держави 
прапора1.  

Інститут виключної економічної зони (ВЕЗ) є новелою в 
розвитку міжнародного права, що з’явилася в процесі роботи III 
Конференції ООН з морського права. Даний інститут є ком-
промісом між двома підходами в морському праві: встанов-
ленням 200-мильного територіального моря й збереженням 
найбільшою мірою режиму відкритого моря в поєднанні з 
преференційними правами прибережних держав у галузі ри-
бальства. Положення Конвенції ООН з морського права 1982 р. 
про ВЕЗ є частиною «пакета» взаємообумовлених рішень із усіх 
інших питань міжнародного морського права. У ст. 55 Конвенції 
1982 р. визначено, що ВЕЗ становить район, який знаходиться за 
межами територіального моря та прилягає до нього, що підпадає 
під особливий правовий режим (ст. 55-75), відповідно до якого 
права і юрисдикція прибережної держави, права і свободи інших 
держав регулюються відповідними положеннями даної Кон-
венції. Ширина ВЕЗ не повинна перевищувати 200 морських 
миль, що відлічуються від вихідних ліній, від яких відміряється 
ширина територіального моря. Прибережна держава в ВЕЗ має:  

а) суверенні права з метою розвідки, розробки та 
збереження природних ресурсів як живих, так і неживих у водах, 
що по-кривають морське дно, на морському дні та в його надрах, 
а також із метою управління цими ресурсами і щодо інших видів 
діяльності по економічній розвідці й розробці зазначеної зони, 
таких, як виробництво енергії шляхом використання води, течії 
та вітру; 

b) юрисдикцію, передбачену у відповідних положеннях 
Конвенції 1982 р., щодо: i) створення й використання штучних 

                                                
1 Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / В.П. Кононен-
ко, Л.Д. Тимченко. – К.: Знання, 2012. – С. 403-404. 
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островів, установок і споруджень; ii) морських наукових дослід-
жень; iii) захисту та збереження морського середовища;  

c) інші права й обов'язки, передбачені в цій Конвенції (п. 1   
ст. 56). 

ВЕЗ є різновидом зон функціональної юрисдикції при-
бережної держави в межах відкритого моря, тобто за своєю 
юридичною природою дана зона – це міжнародна територія 
спільного користування (частина відкритого моря), але з особли-
вим правовим режимом. Специфіка цього режиму обумовлена 
поєднанням прав і обов’язків прибережної держави та всіх інших 
держав. Прибережна держава при здійсненні своїх прав і 
виконанні своїх обов’язків у ВЕЗ зобов’язана належним чином 
враховувати права й обов’язки інших держав, а останні – 
прибережної держави. Домінантою в правовому режимі ВЕЗ 
виступає збалансоване поєднання ресурсних прав прибережної 
держави й прав інших держав, що базуються на свободах 
відкритого моря, таких, як свобода судноплавства і польотів, 
прокладка підводних кабелів і трубопроводів та ін., що 
відповідають міжнародному праву. 

За положеннями Конвенції ООН з морського права 1982 р. 
визнання за прибережною державою суверенних прав на живі 
ресурси ВЕЗ сполучається з правом інших держав на надлишки 
припустимого улову в порядку, передбаченому в зазначеній Кон-
венції. Мінеральні ресурси ВЕЗ освоюються в порядку, перед-
баченому для континентального шельфу: їхня розробка, вклю-
чаючи надання допуску третім державам, є виключним правом 
прибережної держави. На відміну від допуску до живих ресурсів 
ВЕЗ, допуск інших держав до мінеральних ресурсів зони не 
залежить від ступеня їхньої розробки прибережною державою. 

Прибережна держава при здійсненні своїх суверенних прав 
на розвідку, експлуатацію, збереження живих ресурсів і 
управління ними в ВЕЗ може вживати такі заходи, як огляд, 
інспекція, арешт і судовий розгляд, які можуть бути необхідні 
для забезпечення дотримання законів і правил, прийнятих 
відповідно до Конвенції 1982 р. 

Заарештоване судно і його екіпаж звільняються негайно 
після надання відповідного залогу або іншого забезпечення. 
Покарання, що накладаються прибережною державою за пору-
шення законів і правил рибальства в ВЕЗ, не можуть включати 
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тюремне ув’язнення, при відсутності угоди зацікавлених держав 
про інше, або будь-яку іншу форму особистого покарання.  
У випадку арешту або затримки іноземного судна прибережна 
держава негайно повідомляє державу прапора через відповідні 
канали про вжиті заходи та про будь-яке покарання, що було 
застосовано. 

Проблема делімітації ВЕЗ між державами з протилежними 
або суміжними узбережжями вирішується за правилами, анало-
гічними тим, що встановлені Конвенцією 1982 р. для конти-
нентального шельфу. Україна дане питання щодо Росії вирішує в 
пакеті з проблемою делімітації континентального шельфу1. 

Україна в 1995 р. прийняла Закон «Про виключну (морську) 
економічну зону України»2, що деталізує положення Конвенції 
1982 р. і відповідає їй. 

Оскільки проблеми делімітації континентальних шельфів і 
економічних зон прибережних держав безпосередньо зачіпають 
їхні політичні, військові та економічні інтереси, суворе до-
держання міжнародно-правових норм і принципів, що відно-
сяться до делімітації морських просторів, є важливою основою 
зміцнення міжнародного правопорядку на морях і розвитку 
дружніх відносин між державами всього світу. І.В. Дмитриченко 
переконаний, що розмежування морських просторів є одним із 
аспектів державності3. У зв’язку з цим виникла необхідність у 
правовому забезпеченні делімітації прибережних морських про-
сторів, під яким В.Г. Харитонов розуміє сукупність принципів, 
методів і засобів міжнародно-правового оформлення делімітації 
прибережних морських просторів на основі загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного та права, національного 
законодавства, спрямованих на забезпечення суверенітету, тери-
торіальної цілісності і національної безпеки держави в при-
кордонному просторі4. Заповнення цієї прогалини стало одним з 
                                                
1 Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / В.П. Кононен-
ко, Л.Д. Тимченко. – К.: Знання, 2012. – С. 412-413. 
2 Див.: Відомості Верховної Ради України. 1995. № 21. Ст. 152. 
3 Дмитриченко І.В. Розмежування морських просторів між прибережними 
державами у міжнародному морському праві: теорія і практика: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук / І.В. Дмитриченко. – К., 2003. – С. 7. 
4 Харитонов В.Г. Теория и практика правового обеспечения делимитации 
прибрежных морских пространств и их учет в деятельности Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук / В.Г. Ха-
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важливих завдань Третьої Конференції ООН з морського права. 
Прийнята на ній Конвенція ООН з морського права 1982 р. 
вводить значні зміни в діючий правовий режим морських 
просторів1. На думку М.В. Блажієвської, зазначена Конвенція 
ООН є ключовим елементом морського права як полісистемної 
структури2, основним джерелом сучасного міжнародного мор-
ського права3. Як зауважує Д.А. Гаврилін, Конвенція 1982 р. – не 
тільки багатосторонній міжнародний договір, а й концентрована 
система норм, які є завдяки досягнутому при її прийнятті кон-
сенсусу держав звичаєво-правовими нормами міжнародного 
морського права4.  

Гострота суперечок і розбіжностей із проблем, пов’язаних, 
зокрема, з тлумаченням положень Конвенції 1982 р., через 
розширення технічних можливостей використання ресурсів 
Світового океану буде посилюватися. Рішення міжнародних 
судових органів із питань делімітації морських просторів 
відіграють специфічну роль у цій галузі міжнародно-правового 
регулювання, яку все частіше називають правом делімітації 
морських просторів5. Надалі вони можуть вплинути на права та 
обов’язки деяких (третіх) держав або іншим чином зачепити їх 

                                                                                                                                                   
ритонов. – М, 2005. – 195 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-praktika-pravovogo-obespecheniya-
delimitatsii-pribrezhnykh-morskikh-prostranstv-i- 
1 Луцик В.В. Международно-правовые проблемы эксплуатации современных 
технических средств исследования Мирового океана: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук / В.В. Луцик. – К., 1984. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-problemy-ekspluatatsii-
sovremennykh-tekhnicheskikh-sredstv-issledovan 
2 Блажиєвська М. В. Імплементація норм міжнародного морського права: 
правова теорія і практика України: автореф. дис. …канд. юрид. наук / 
М. В. Блажиєвська. – К., 2005. – С. 14. 
3 Йео Фуньяхана. Международное право об охране человеческой жизни на море: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Йео Фуньяхана.– М., 2017. – С. 17.  
4 Гаврилин Д.А. Имплементация конвенции ООН по морскому праву 1982 года в 
правовой системе Российской Федерации: на примере исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук / Д.А. Гаврилин. – М, 2002. – С. 8. 
5 Див.: Депоров Ю. Разграничение морских пространств между государствами – 
актуальная проблема международного права // Сов. государство и право. – М.: 
Наука, 1986. – № 7. – С. 112. 
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інтереси1. М. Кемпбел указує, що національна безпека країни 
залежить від стійкого постачання природних ресурсів. Оскільки 
національна безпека стає екологічним питанням, уже важко 
оцінити ймовірність війни за природні ресурси2, а тому особливо 
актуальним є питання саме мирного вирішення міжнародних 
суперечок. 

Діяльність Міжнародного суду в процесі вирішення 
морських спорів регламентується положеннями двох міжна-
родно-правових документів: Статуту та Розділу 2 Частини XV 
Конвенції 1982 р.3 Специфіка судових прецедентів по даній 
категорії справ полягає в тому впливі, який вони чинять як на 
прогресивний розвиток конкретних принципів і норм делімітації 
морських просторів, так і на розвиток права делімітації як 
підгалузі сучасного міжнародного морського права. Рішення 
Міжнародного суду ООН є обов’язковими для держав, що беруть 
участь у суперечці, і ця обставина не може бути підставою для 
постановлення аналогічного рішення в подібній справі4. Судові 
прецеденти в області делімітації набувають особливої значущості 
для заповнення правових прогалин як у цій сфері, так і інших 
питаннях міжнародного регулювання5. Крім того, ними закріп-
люються права та обов’язки суб’єктів міжнародного права1.  
                                                
1 Кононенко В.П. Становление международного судебного процесса / В.П. Ко-
ноненко // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5 (92). – C. 25. 
2 Campbell-Mohn C. From Resources to Recovery / C. Campbell-Mohn, В. Breen, 
J.W. Futrel // Environmental Law. St. Paul, 1993. – Р. 117. 
3 Кузнецов С.О. Морське право: підручн. / С.О. Кузнецов, Т.В. Аверочкіна. – 
Одеса: Фенікс, 2011. – С. 297. 
4 Кононенко В.П. Захист економічних інтересів держави і фізичних осіб 
Міжнародним Судом ООН / В.П. Кононенко // Економіка розвитку. – 2013. – 
№ 1 (65). – С. 60. 
5 Див.: Кононенко В.П. Вплив практики Міжнародного Суду ООН на 
формування режиму міжнародних проток // Національне та міжнародне право 
як інструменти забезпечення державної на глобальної стабільності: матер. 
Всеукраїнської наук.-практ. конференції: у 2-х частинах. – Львів: Центр 
правничих ініціатив, 2011. – ч. 2. – С. 33-35, Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. 
Роль Суду ООН у регулюванні міжнародних відносин, що впливають на сферу 
внутрішньодержавного оподаткування / Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко // 
Застосування міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в Україні: 
матер. наук.-практ. круглого столу. Ірпінь, 2011. – С. 235-239, Кононенко В.П. 
Механізми міжнародного захисту економічних, соціальних та культурних прав 
людини в умовах глобалізації / В.П. Кононенко // Традиційна культура в 
умовах глобалізації: сучасні соціокультурні практики: матер. Міжнар. наук.-
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Актуальність проблеми делімітації морських просторів між 
державами визначається рядом факторів: наявністю на шельфі 
запасів перспективних природних ресурсів, перш за все нафти і 
газу; встановленням 200-мильних економічних зон; встанов-
ленням нових критеріїв визначення зовнішнього кордону конти-
нентального шельфу та ін2.  

У зв’язку з тим, що в Женевській конвенції про континен-
тальний шельф 1958 р. не були встановлені чіткі критерії для 
визначення зовнішнього кордону континентального шельфу, 
деякі держави шляхом видання своїх внутрішніх нормативних 
актів поширювали права на великі райони Світового океану3. А 
оскільки тлумачення і застосування внутрішнього права на-
лежить до питань, що вирішуються внутрішніми судами4, це було 
ще й спробою вивести певні території з міжнародної юрисдикції. 
У своєму прагненні володіти морськими ресурсами ряд держав 
протягом тривалого часу намагається розширити просторові межі 
юрисдикції, поширюючи її, всупереч сучасного міжнародного 
права, на простори відкритого моря. Це досягається різними 
шляхами, з яких Н.А. Єфремова виділяє наступні: а) збільшення 
меж територіальних вод до 200 морських миль; б) в обґрун-
тування таких дій висунення всякого роду концепцій, а саме: 
«патримоніальне море», «епіконтинентальне море», «додаткове 
                                                                                                                                                   
практ. конференції, (29-30  жовтня 2010 р.). Х.: Видавець Савчук О.О., 2010. – 
С. 96-99, Кононенко В.П. Требования Международного Суда ООН к процедуре 
уголовного преследования иностранных граждан / В.П. Кононенко, А.В. Фе-
дорченко // Сучасні проблеми правової системи України: збірн. матер. ІІІ 
міжнар наук.-практ. конференції. – К.: Вид-во Європейського університету, 
2011. – № 3. – С. 364-365. 
1 Кононенко В.П. Практика Європейського суду з прав людини як додаткове 
джерело права при тлумаченні конституційних норм / В.П. Кононенко // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 
2012. – № 19. Т. 1. – С. 180. 
2 Кононенко В.П. Влияние географического статуса Каспийского моря на 
делимитацию его континентального шельфа / В.П. Кононенко, Л.Д. Тимченко // 
Вестник Казахского нац. пед. универ. им. Абая. Серія «Международная жизнь 
и політика». – 2011. – № 4 (27). – С. 80. 
3 Ранпатидева А.Т. Международно-правовые проблемы континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны на современном этапе: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук / А.Т. Ранпатидева. – М., 1986. – С. 4-5. 
4 Кононенко В.П. Практика Европейского суда по правам человека относительно 
обратного действия уголовного закона / В.П. Кононенко, Л.Д. Тимченко // Меж-
дународное право и проблемы интеграции. – Баку, 2014. – № 1 (37). – С. 266. 
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море» і т.п .; в) введення шляхом прийняття законодавчих та 
інших нормативних актів різних зон, по суті ідентичних за своїм 
режиму і спрямованості: «економічної юрисдикції», «морської 
юрисдикції та суверенітету», «патримоніального моря», «епікон-
тинентального моря», «додаткового моря» і т. п.1 Як указує  
C.B. Черниченко, дії ряду держав, головним чином Латинської 
Америки й Африки, що в односторонньому порядку прийняли 
закони про розширення своїх територіальних вод до 200 миль, 
або розширення суверенних прав у виключній економічній зоні, 
істотно ускладнюють міжнародне судноплавство2. Із іншого боку, 
в доктрині міжнародного права існує думка, що статус відкритого 
моря (але з певними вилученнями на користь прибережної 
держави) зберігається у виключній економічній зоні3. Нерідко 
розбіжності через морські кордони переростають у гострі 
міждержавні конфлікти, які виносяться на розгляд Ради Безпеки 
ООН. Прикладом можуть служити суперечки про розмежування 
континентального шельфу між Мальтою і Лівією, Грецією і 
Туреччиною. Переговори з приводу деяких кордонів тривають 
багато років. Для вирішення таких суперечок держави неод-
норазово зверталися до Міжнародного Суду ООН4.  

Як пише С.В. Гландін, для обліку зростаючих потреб 
держав у вуглеводневій сировині, Конвенція 1982 р. у ст. 76 пе-
редбачила механізм установлення зовнішніх меж континен-
тального шельфу до 350 миль, що обчислюються від кордонів 
територіального моря прибережної держави. У зв’язку з цим 
учений пропонує ввести термін «розширений континентальний 
шельф», під яким розуміється морське дно і надра підводних 
                                                
1 Ефремова Н.А. Правовой режим территориальных вод и морских зон 
латиноамериканских стран: дис. ... канд. юрид. наук / Н.А. Ефремова. – М, 1985. 
– 222 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/pravovoi-rezhim-territorialnykh-vod-i-morskikh-
zon-latinoamerikanskikh-stran 
2 Ковалев A.A. Черниченко C.B. Международное право / под ред. A.A. Ковалева, 
C.B. Черниченко: Учебник. – М.: ОМЕГА-Л, 2006. – С. 349. 
3 Зарипова Э.А. Международно-правовой режим исключительной экономической 
зоны: дис. ... канд. юрид. наук / Э.А. Зарипова. – М., 2008. – 231 с. [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-
pravovoi-rezhim-isklyuchitelnoi-ekonomicheskoi-zony 
4 Кашуб М.А.С. Международно-правовые аспекты делимитации морских 
пространств государств зоны Аравийского (Персидского) залива: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук / М.А.С. Кашуб. – М., 2003. – С. 1. 
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районів за межами 200 морських миль, суверенні права на які 
встановлюються прибережною державою на підставі рекомен-
дацій Комісії ООН, якщо дистанції відповідають критеріям ст. 76 
Конвенції 1982 р.1 Термін «континентальний шельф» виник у 
доконвенційний період. Авторство належить шотландському 
вченому Х.Р. Мілу, а практичному використанню даного терміну 
сприяла нота уряду Росії від 19 вересня 1916 р. про включення до 
складу території Російської імперії всіх земель, що складають 
продовження на північ Сибірського континентального плоско-
гір’я, повторена в меморандумі Народного комісаріату закор-
донних справ СРСР від 4 листопада 1924 р. Г.В. Чичеріним2. На 
думку Е.П. Свиридова, визначення поняття «розмежування 
континентального шельфу» пов’язане зі з’ясуванням, перш за все, 
юридичної природи прав прибережних держав на нього. 
Особливий інтерес при цьому представляє обґрунтування таких 
прав в односторонніх актах держав із даного питання, першим із 
яких став виконавчий акт Англії від 3 серпня 1942 р., прийнятий 
у зв’язку з підписанням 26 лютого 1942 р. англо-венесуельської 
угоди про підводні райони затоки Парія. Цим актом Англія 
приєднала до своєї тодішньої колонії Тринідад і Тобаго поверхню 
і надра морського дна, розташовані в затоці Парія поза тери-
торіальними водами даної колонії в межах кордонів, визначених 
згаданою угодою. Так, Англія і Венесуела зобов’язалися не 
пред’являти будь-яких претензій на суверенітет або контроль над 
районами, що лежать по інший бік від лінії розмежування, а 
також заявили про визнання прав на суверенітет або контроль, які 
були або можуть бути придбані3. До укладення цієї угоди Англія 
розглядала підводні райони затоки Парія як res nullius. Однак ані 
в виконавчому акті Англії 1942 р., ані в згаданій угоді не 
проводилася аргументація прав Англії і Венесуели на поверхню і 
надра морського дна затоки Парія за межами територіальних вод. 

                                                
1 Гландин С.В. Современный международно-правовой режим континентального 
шельфа Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук / С.В. Гландин – М., 
2007 – 176 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/sovremennyi-mezhdunarodno-pravovoi-rezhim-
kontinentalnogo-shelfa-rossiiskoi-federatsii 
2 Там само. 
3 Див.: Свиридов Э.П. Границы континентального шельфа: международно-
правовые вопросы / Э.П. Свиридов. – М.: Междунар. отнош., 1981. – С. 7. 
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Прийнято вважати, що ідея про належність континенталь-
ного шельфу прибережній державі вперше була сформульована в 
Декларації президента США Трумена від 28 вересня 1945 р.1, в 
якій були висунуті наступні мотиви: 1) зростання потреб в нових 
джерелах нафти та інших корисних копалин, які, на думку 
експертів, перебувають під багатьма ділянками континентального 
шельфу поблизу берегів США і використання яких у результаті 
розвитку техніки вже можливо або стане можливим найближчим 
часом; 2) необхідність вжиття заходів щодо розумного викорис-
тання та охорони цих ресурсів, ефективність яких залежить від 
прибережної держави; 3) континентальний шельф може розгля-
датися як продовження земельного масиву прибережної держави 
і їй належить; 4) ресурси шельфу часто є продовженням у морі 
родовищ, що знаходяться на території прилеглих держав; 5) ін-
тереси самооборони змушують прибережну державу контролю-
вати дії, що відбуваються поблизу її берегів і мають характер 
використання ресурсів шельфу. Посилаючись на ці доводи, уряд 
США вважає ресурси поверхні і надр континентального шельфу, 
що знаходиться у відкритому морі, але примикає до узбережжя 
Сполучених Штатів, такими, що належать США і знаходяться під 
їх юрисдикцією і контролем2.  

О.М. Вилегжанін зазначає, що глибина морських надр не 
безмежна: безпосередні природоресурсні інтереси, будучі 
головним мотивом створення державами правових норм про 
надра, на даному етапі розвитку цивілізації не сягають нижче 
кордону між земною корою і мантією3. Із геологічної точки зору, 
континентальний шельф – це підводне продовження материка, 
тобто початковим його кордоном є берег материка. Однак у 
міжнародно-правовому відношенні берега держав оперізують 
                                                
1 Міжнародне публічне право: підручник: у 3 т. / (В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тим-
ченко, О.В. Бєглий, О. А. Радзівілл та ін.); за заг. ред. В. Ф. Антипенка. – К.: 
НАУ, 2012. – Т. 3. – С. 138. 
2 Churchill R.R. The Law of the Sea / R.R. Churchill, A.V. Lowe // Manchester 
University Press. – Manchester, 1992. – P. 122. 
3 Вылегжанин А.Н. Международно-правовые основы природоресурсной дея-
тельности государств в Мировом океане: дис. ... доктора юрид. наук / А.Н. Вы-
легжанин. – М.: Дипломатическая академия МИД РФ, 2002. – 347 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-osnovy-prirodoresursnoi-
deyatelnosti-gosudarstv-v-mirovom-okeane 
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його територіальні води, які є продовженням його суверенної 
території, які включають дно і надра дна, а також повітряний 
простір над ними. Численні і тривалі суперечки викликало 
питання визначення зовнішнього кордону континентального 
шельфу. Справа в тому, що геоморфологична лінія переходу 
власне континентального шельфу в континентальний схил 
лежить на самих різних глибинах моря від 50 м. І навіть менше до 
1200 м. Як було зазначено, відповідно до ст. 1 Конвенції про 
континентальний шельф 1958 р., «... термін «континентальний 
шельф» вживається: а) до поверхні і надр морського дна 
підводних районів, що примикають до берега, але знаходяться 
поза зоною територіального моря до глибини 200 м. Або за цими 
межами до такого місця, до якого глибина покриваючих вод 
дозволяє розробку природних багатств цих районів; б) до 
поверхні і надр подібних підводних районів, що примикають до 
берегів островів»1. Однак технічна доступність – позбавлений 
юридичного змісту критерій, який здавався досить визначеним у 
кінці 50-х років. У період розвитку науки і техніки наступних 
років він дав підстави для більш вільного тлумачення правового 
поняття «континентальний шельф»2. 

Оригінальну класифікацію острівних територій пропонує 
К.В. Тимохін. Острів, схожий на острівець, є природно утвореним 
простором суші, оточеним водою, який знаходиться вище рівня 
води при припливі, але не придатний для підтримання життя 
людини або для самостійної господарської діяльності. Можливий 
розмір острова, схожого на острівець – більше 1 кв. км. Острі- 
вець – малий природно утворений простір суші, оточений водою, 
який знаходиться вище рівня води при припливі, придатний для 
підтримки життя людини або для самостійної господарської 
діяльності. Можливий розмір острівця – менше 1 кв. км. Скеля – 
малий природно утворений простір суші, оточений водою, який 
знаходиться вище рівня води при припливі, але не придатний для 
підтримання життя людини або для самостійної господарської 

                                                
1 Конвенція про континентальний шельф 1958 р. Офіційний сайт Верховної Ради 
України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi 
2 Чан Чьюнг Тхюн. Территориальные конфликты в Южно-китайском море / 
Тхюн Чьюнг Чан [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/38707 
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діяльності. Можливий розмір скелі – менше 1 кв. км. Підвищення, 
що обсихає під час відпливу – це природно утворений простір 
суші, оточений водою, що знахо-диться вище рівня води під час 
відпливу, але покритий водою при припливі. Риф – різке 
надводне або підводне природно утворене підняття морського 
дна на мілководдях. На основі аналізу судової практики та 
практики держав у сфері розмежування морських просторів К.В. 
Тимохін сформулював наступні положення про встановлення 
навколо острівних територій морських просторів і визначення їх 
розміру відповідно до вищенаведеної класифікації: навколо 
островів установлюються територіальне море, прилегла зона, 
виключна економічна зона і континентальний шельф, відповідно 
до положень Конвенції ООН з морського права 1982 р., що 
застосовуються до інших сухопутних територій. Навколо 
островів, схожих на острівці, і острівців установлюється 
зменшений розмір виключної економічної зони і конти-
нентального шельфу, що здійснюється шляхом угоди з метою 
досягнення справедливого рішення. Скелі мають тільки тери-
торіальне море. Навколо підвищень, що обсихають при дотри-
манні певних умов, установлюється лише територіальне море. 
Підвищення, що обсихають, також можуть використовуватися як 
базові точки. Навколо рифів морські простори не встанов-
люються, але рифи можуть використовуватися як базові точки1. 
Не коментуючи дану концепцію, можемо додати, що вона не 
позбавлена раціонального зерна. 

Але неоднозначні нововведення пропонуються не тільки в 
теорії, але і в практиці: так, однією з найважливіших особ-
ливостей сучасного міжнародно-правового режиму морських 
просторів є практика встановлення у виключній економічній зоні 
«особливих районів» і «особливо вразливих районів». Оголо-
шення вразливими районами великих морських просторів, таких 
як Західноєвропейські води і Балтійське море, у майбутньому 
може викликати небезпечну тенденцію обмеження свободи 
судноплавства. На думку В.Г. Егія, такого роду дії суперечать 
Конвенції ООН з морського права 1982 р. Крім того, одно-
                                                
1 Тимохин К.В. Островные территории в международном праве и практике 
международного суда ООН: дис. ... канд. юрид. наук / К.В. Тимохин. – М., 2008. 
– 165 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.ua-
ru.net/diss/cont/292982.html 
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стороння практика призначення особливо вразливих районів, а 
також установлення у виключній економічній зоні районів зі 
спеціальним режимом судноплавства крім тих, які передбачені 
п. 6 ст. 211 Конвенції 1982 р. як «особливі райони» і ст. 234 як 
«покриті льодом райони», є неправомірним розширенням 
юрисдикції прибережної держави1. 

Альшакал-Аль Катірі зауважує, що в сучасному розумінні 
континентального шельфу тісно пов’язані три ознаки, що дають у 
сукупності можливість точного встановлення зовнішнього 
кордону континентального шельфу прибережної держави і його 
прав на нього. По-перше, зв’язок континентального шельфу з 
природним продовженням сухопутної території прибережної 
держави. По-друге, залежність континентального шельфу як 
правової категорії від геоморфологічного зовнішнього кордону 
підводної окраїни материка. І по-третє, критерій дистанції, що 
дозволяє прибережній державі, незалежно від наявності 
природного продовження його сухопутної території в фізичному 
сенсі, поширювати свою юрисдикцію на континентальний шельф 
шириною до 200 миль від вихідних ліній, від яких відмірюється 
ширина територіального моря. Іншими словами, навіть якщо в 
геологічному сенсі у держави немає шельфу, оскільки берег різко 
обривається, то така держава має шельф протягом 200 миль в 
юридичному сенсі2. 

Про пріоритет принципу продовження свідчить і рішення 
Міжнародного Суду ООН від 20 лютого 1969 р. в спорах ФРН із 
Голландією і Данією про розмежування шельфу в Північному 
морі, в якому було зазначено, що більш фундаментальним 
принципом, ніж поняття близькості, є принцип продовження 
сухопутної території або продовження суверенітету прибережної 
держави на землю, що знаходиться під водами відкритого моря, 
через дно його територіального моря, яке знаходиться під повним 

                                                
1 Егиян В.Г. Международно-правовой режим российского морского торгового 
судна: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Г. Егиян. – М, 2010. – 9-10. 
2 Альшакал-Аль Катири А. М. Ж. Международно-правовой режим 
континентального шельфа и практика Султаната Оман: дис. ... канд. юрид. наук / 
А.М.Ж. Альшакал-Аль Катири. – Казань, 2004. – 190 с. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovoi-rezhim-
kontinentalnogo-shelfa-i-praktika-sultanata-oman 
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суверенітетом цієї держави1. Важливо розуміти, яку роль кожна з 
концепцій поряд із іншими факторами (економічними, оборон-
ними) відіграє з точки зору визначення юридичної природи прав 
прибережних держав на шельф. 

Ці положення Міжнародний Суд ООН назвав у згаданому 
рішенні 1969 р. самою фундаментальною з усіх норм, що від-
носяться до континентального шельфу, закладеною в ст. 2 Же-
невської конвенції про континентальний шельф. Підкресливши, 
що права прибережної держави на континентальний шельф, який 
є природним продовженням його сухопутної території в море і 
під морем, існують ipso facto і ab initio на основі його суве-
ренітету над сушею... Коротше кажучи, тут у наявності не-
від’ємне право. Щоб ним скористатися, немає необхідності ані 
звертатися до суду, ані представляти особливі юридичні 
документи. Саме тому, як справедливо зазначив Суд, розме-
жування шельфу «є процесом, який включає в себе встановлення 
меж району, який уже в принципі належить прибережній державі, 
а не визначення такого району de novo»2. Тобто Суд фактично 
забезпечує справедливе і нормативно обґрунтоване його здій-
снення. Як ми писали раніше, Р.М. Валєєв відносить судовий 
розгляд суперечок до методів контролю в сучасному між народ-
ному праві3. А сам такий контроль є реалізацією норм міжна-

                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
2 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1948-1991.pdf 
3 Валеев Р.М. Контроль в современном международном праве: автореф. дис. ... д-
ра юрид. наук / Р.М. Валеев. – Казань, 1999. – С. 26. Див. також: Кононенко В.П. 
Международный контроль – эффективное средство реализации принципа pacta 
sunt servanda / Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко // Актуальные проблемы 
международного права: коллективная монография LIBER AMICORUM в честь 
профессора Р.М. Валеева. Казань: Центр инновационных технологий, 2013. –  
С. 37-54, Кононенко В. Правовая позиция суда ЕС относительно санкций Совета 
Безопасности ООН / В. Кононенко // Український часопис міжнародного права. 
– 2013. – № 4. – С. 90-96, Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Международные суды 
как эффективный контрольный механизм защиты прав человека в процессе 
глобализации / Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко // Право і держава в умовах 
глобалізації та регіоналізації. Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, Ірпінь, 2011. – С. 36-39. 
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родних угод1. А.Г. Гурбан Аббас стверджує, що сучасному 
міжнародному морському праві склалася звичаєва норма, яка 
зобов’язує держави співпрацювати в справі спільного управління 
транскордонними родовищами, що знаходяться в районі де-
лімітації їх континентального шельфу2. Необхідно підкреслити, 
що розмежування континентального шельфу – процес міжна-
родний, оскільки він стосується інтересів двох або більше 
прибережних держав у питанні про просторову сферу дії їхніх 
суверенних прав над шельфом і може зачіпати інтереси, що 
стосуються міжнародного району морського дна за межами 
шельфу, міжнародного співтовариства держав в цілому. Цей 
висновок підтверджується, зокрема, рішенням Міжнародного 
Суду ООН 1951 р. по англо-норвезькому спору про рибальство, в 
якому підкреслюється, що «розмежування морських просторів 
завжди має міжнародний аспект»3. 

Початок процесу розмежування шельфу поклала раніше 
згадана англо-венесуельська угода 1942 р. про «підводні райони» 
затоки Парія. Сама угода не зазначала принципи розмежування 
цих районів і давала лише опис проходження лінії їх роз-
межування. Вона не збігається з серединною лінією, лише 
наближаючись до неї в деяких місцях. Як уже зазначалося, після 
підписання цієї угоди пішла серія односторонніх актів із питань 
шельфу, і перш за все Декларація 1945 р. президента США 
Трумена, що передбачає визначення кордону шельфу «відповідно 
до принципів справедливості». Із розмежування шельфу на 
основі «принципів справедливості» виходила і декларація 1948 р. 
парламенту Нікарагуа. У ст. 5 Конституції Нікарагуа 1950 р. було 
записано, що «державна територія простягається від Атлан-
тичного до Тихого океану і від республіки Гондурас до респуб-
ліки Коста-Ріка. Крім того, в неї входять прилеглі острови, надра, 
територіальні води, морське дно, континентальний шельф 
(материковий виступ), повітряний простір і стратосфера. Межі, 
                                                
1 Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Становление принципа уважения прав человека 
в международном и национальном праве / В.П. Кононенко, Л.Д. Тимченко // 
Российский юридический журнал – 2011. – № 4. – С. 98. 
2 Аббас А.Г. Международно-правовые проблемы разграничения морских 
пространств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Г. Гурбан Аббас оглы. – М., 
2008. – С. 7-8. 
3 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 



 249 

які не визначені до тепер, підлягають встановленню міжнарод-
ними договорами і законами1. Формулу розмежування шельфу 
відповідно до принципу справедливості сприйняв у 1955 р. й 
Іран. Однак в інших районах світу в цей час вона не отримала 
підтримки, а Ірак у 1957-1958 роках заявив про свою при-
хильність у даному питанні «міжнародній практиці... і принципу 
еквідістанціі». Прийнятий у цей же час декрет Португалії 
передбачав ненадання концесій на шельфі, що тягнеться до 
узбережжя іншої держави, доти, доки не буде визначена лінія 
демаркації. А декрет Камбоджі від 30 грудня 1957 р. виходив із 
розмежування її шельфу з сусідніми країнами за перпенди-
кулярами до берегів цих держав. Після розпаду СРСР ряд 
колишніх радянських республік в односторонньому порядку 
оголошували, що певні території включають в себе частину 
морського дна, водного і повітряного простору своїми сек-
торами2. 

Зважаючи на відсутність широкої та єдиної практики 
держав у питанні розмежування шельфу, до середини 50-х років 
ХХ ст. не сформувалося будь-якої норми міжнародного права 
(звичаєвої або конвенційної) з даного питання. Разом із тим 
можна констатувати, що вже в той час найбільше визнання у 
держав отримав принцип розмежування шельфу за угодою.  
У Конвенції 1982 р. значення угоди між державами залишилося 
значущим: в ст. 83, зокрема, йдеться про те, що делімітація 
континентального шельфу між державами з протилежними або 
суміжними узбережжями здійснюється шляхом угоди на основі 
міжнародного права, як це вказується в статті 38 Статуту 
Міжнародного Суду, з метою досягнення справедливого рішення. 
До укладення угоди зацікавлені держави в дусі взаєморозуміння 
та співробітництва докладають усіх зусиль для того, щоб досягти 
тимчасової домовленості практичного характеру і протягом цього 
перехідного періоду не ставити під загрозу досягнення остаточної 

                                                
1 Конституция республики Никарагуа 1950 г. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia.htm 
2 Абакаров Л.Т. Каспийский регион в глобальной стратегии в условиях нового 
геополитического пространства / Л.Т. Абакаров // Право и политика. – 2007. – 
№ 11. – С. 88. 
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угоди або не перешкоджати її досягненню. Така домовленість не 
повинна завдавати шкоди остаточній делімітації1.  

За спостереженням М.В. Рапопорта, тенденції розвитку 
світової паливно-енергетичної галузі свідчать про те, що 
видобуток нафти і газу переміщається з суші на море, і останнім 
часом все більшу увагу фахівців привертає Арктика2. Сфор-
мований загальний правовий режим Арктики характеризується 
всебічним і безсумнівним правовим пріоритетом прав і інтересів 
держав регіону3. Л.Д. Тимченко зауважує, що міжнародно-
правовий режим Шпіцбергена має схожість із такими інсти-
тутами, як кондомініум, сервітути і оренда. Насправді ж, даний 
правовий режим є унікальним явищем у міжнародному праві, 
оскільки, відповідно до договору 1920 р., Шпіцберген став 
норвезької територією загального користування. Із одного боку, 
архіпелаг – суверенна частина Королівства Норвегії, а з іншого, 
відповідно до Паризького договору про Шпіцберген 1920 р., на 
ньому діє режим загального користування для всіх його 
учасників4. 

Деякі держави наполягають на секторальній системі 
розмежування. США виступають проти секторальної системи. 
Такої ж точки зору дотримується Норвегія. Обидві держави 
вважають, що за межами територіальних вод в Арктиці повинні 
діяти свободи відкритого моря. Данія, будучи сувереном 
Гренландії, мовчазно схиляється до точки зору США і Норвегії. 

Компроміс між двома підходами, не позбавлений, однак, 
протиріч, був знайдений у ст. 234 Конвенції ООН з морського 
права 1982 р., яка наділила прибережні держави правами 
приймати закони і правила щодо запобігання забрудненню і щодо 
збереження морського середовища в покритих льодами районах 
шириною не більше 200 миль. Розглядалася також концепція 
                                                
1 Конвенція ООН з морського права 1982 р. Офіційний сайт Верховної Ради 
України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_057 
2 Рапопорт М.В. «Правовые рифы» шельфовых проектов арктических морей / 
М.В. Рапопорт // Нефть, Газ и Право. – 2010. – № 5. – С. 36-37. 
3 Михина. И.Н. Международно-правовой режим морских пространств Арктики: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.Н. Михина. – М., 2003. – С. 6. 
4 Тимченко Л.Д. Quo Vadis, Arcticum? Міжнародно-правовий режим Арктики та 
тенденції його розвитку: автореф. дис... д-ра юрид. наук / Л.Д. Тимченко; НАН 
України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1997. – С. 11. 
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«інтернаціоналізації» і секторального принципу у вигляді «ба-
гатостороннього кондомініуму»1.  

Цікаве питання і про правовий режим Антарктики, що 
обумовлено неоднорідністю її території, до складу якої входять 
материкова частина (умовно – суша), шельфові льодовики і 
морські простори. До регулювання діяльності в кожному з цих 
елементів повинні застосовуватися відповідні норми між-
народного права. На переконання В.Р. Авхадеєва, для цього 
необхідно встановити умовні, але стабільні кордони зазначених 
антарктичних територій2. Як зазначає Г. Анцелевіч, виходячи з 
Договору про Антарктику 1959 р. і характеру діяльності держав, 
даний регіон повністю відповідає положенням об’єкта спільної 
спадщини людства3. При розробці угод щодо захисту і охорони 
морського середовища басейну Північного Льодовитого океану 
пропонується використовувати Барселонську модель – у 1976 р. 
на конференції в Барселоні було укладено базисну угоду 
("зонтичного") типу – Конвенцію про охорону Середземного мо-
ря від забруднення, що містила загальні зобов’язання держав, які 
мають конкретизуватися в додаткових протоколах до Конвенції4.  

Відмінність принципу особливих обставин від роз-
межування шельфу на основі угоди полягає в тому, що особливі 
обставини мають об'єктивний характер, оскільки стосуються, 
наприклад, незвичайної географічної конфігурації берегової лінії, 
геологічних особливостей морського дна, історично сформованих 
правових підстав тощо, тоді як розмежування шельфу за 
домовленістю сторін може ґрунтуватися не тільки на об’єктивних 
факторах, а й на міркуваннях політичного і суб’єктивного 
характеру, а, значить, і при відсутності особливих обставин. 

                                                
1 Сокиркин В.А. Международно-правовые проблемы правового положения  
Арктических проливов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Сокиркин. – М., 
2004. – С. 22. 
2 Авхадеев В.Р. История развития и современные аспекты международно-
правового статуса Антарктики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Р. Авхадеев. 
– Казань, 2007. – С. 12. 
3 Анцелевич Г. Некоторая парадоксальность и проблематичность в сфере 
развития современного международного морского права / Г. Анцелевич // 
Международное право и проблемы интеграции. – Баку, 2012. – № 2 (30). – С. 19. 
4Див.: Brubaker, D. Marine Pollution and International Law. Principles and Practice. 
L., 1993. P. 299; Timtchenko, L. Quo Vadis, Arcticum? The International Law Regime 
of the Arctic and Trends in its Development. Kharkiv, 1996. P. 271. 
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Включення в ст. 6 Конвенції 1958 р. положення про особливі 
обставини, як зазначається в рішенні Міжнародного Суду ООН 
1969 р. в спорах ФРН з Голландією і Данією в Північному морі, 
відображає переконання в тому, що делімітація повинна 
здійснюватися на основі «принципів справедливості» і що немає 
такого єдиного методу делімітації, який задовольняв би за будь-
яких обставин1. Е.П. Свиридов наполягає на визнанні за особ-
ливими обставинами якості самостійного принципу2, який може 
служити самостійною основою для розмежування шельфу3.  

У ст. 6 Женевської конвенції про континентальний шельф 
1958 р. проводиться відмінність між принципами серединної лінії 
і рівного відступу, які регулюються різними її положеннями 
(відповідно до пп. 1 і 2). На цю відмінність зверталася увага в 
Комісії міжнародного права ООН при розробці нею принципів 
розмежування шельфу. Із геометричної точки зору відмінність 
полягає в тому, що перша з цих ліній проходить приблизно по 
середині відповідного району розмежовування шельфу, в той час 
як друга, яку Міжнародний Суд ООН у рішенні 1969 р. назвав 
«боковою», виглядає, скоріше, як перпендикуляр до берегів 
відповідних держав або, як зауважує Е.П. Свиридов, бісектриса4. 
У згаданому рішенні Міжнародного Суду ООН про делімітацію 
континентального шельфу в Північному морі говориться: «...У 
той час як серединна лінія ділить порівну між двома проти-
лежними державами райони, які можна розглядати як природне 
продовження території кожної з них, бокова лінія рівного 
відступу часто залишає на користь однієї із зацікавлених держав 
райони, які є природним продовженням території іншої»5. Крім 
того, при поділі суміжних ділянок шельфу зацікавленим 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
2 Свиридов Э.П. Границы континентального шельфа: международно-правовые 
вопросы / Э.П. Свиридов. – М.: Междунар. отнош., 1981. – С. 29. 
3 Свиридов Э.П. Международно-правовое регулирование разграничения 
континентального шельфа и современные тенденции его развития: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук / Э.П. Свиридов. – М., 1977. – С. 7. 
4 Свиридов Э.П. Границы континентального шельфа: международно-правовые 
вопросы / Э.П. Свиридов. – М.: Междунар. отнош., 1981. – С. 31. 
5 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.un.org/russian/icj/index.htm 
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державам доводиться, як правило, враховувати особливості 
розмежування їх територіальних вод. 

Практика розмежування шельфу показує, що проведення 
відмінності між принципами серединної лінії і рівного відступу 
має велике значення, оскільки від вибору того чи іншого 
залежить розмір площі шельфу, яку отримають зацікавлені 
держави. У 1950-1960-х роках принцип серединної лінії в ком-
бінації з необхідністю врахування особливих обставин, претен-
дував на роль загальноприйнятого і універсального. У 1958 р. він 
як метод розмежування був включений до ст. 6 Женевської 
Конвенції про континентальний шельф. Однак його застосування, 
навіть із урахуванням особливих обставин, не завжди задоволь-
няло сторони і Міжнародний Суд, що призвело до того, що 
обов’язковість такого принципу як норми міжнародного права 
була поставлена під сумнів. У 1969 р. Міжнародний Суд ООН у 
рішеннях із питань розмежування континентального шельфу 
Північного моря зазначив, що принцип серединної лінії не є 
частиною звичаєвого міжнародного права, і висунув замість 
нього концепцію принципу справедливості. 

Відмова від серединної лінії як норми була закріплена в 
Конвенції з морського права 1982 р. і підтверджена Міжнародним 
Судом у рішеннях із питань розмежування континентального 
шельфу між Тунісом і Лівією в 1982 р.; морських просторів між 
Канадою і США в 1984 р.; континентального шельфу між Лівією 
і Мальтою в 1985 р. та ін.1 

Питання про вплив островів на розмежування конти-
нентального шельфу разом із принципами його розмежування 
лежить в основі всієї проблеми делімітації шельфу і полягає в 
тому, щоб визначити, чи повинні всі острови враховуватися при 
побудові серединної лінії або лінії рівного відступу і, якщо ні, які 
острова все ж можуть враховуватися і в якій мірі. 

Відповідно до п. 1 ст. 10 Женевської конвенції про тери-
торіальне море та прилеглу зону 1958 р., «під островом розу-
міється природно утворений простір суходолу, оточений водою і 

                                                
1 Кашуб М.А.С. Международно-правовые аспекты делимитации морских 
пространств государств зоны Аравийского (Персидского) залива: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук / М.А.С. Кашуб. – М., 2003. – С. 9. 
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розташований над рівнем найбільшого припливу»1. При цьому 
Конвенція (п. 2 ст. 10) виходить із визнання права кожного остро-
ва на власне територіальне море. Згадка про острови міститься 
також у п. 1 ст. 4 цієї Конвенції: «У місцях, де берегова лінія 
глибоко порізана і звивиста або де є вздовж берега і в безпо-
середній близькості до нього ланцюг островів, для проведення 
вихідної лінії, від якої відміряється територіальне море, може 
застосовуватися метод прямих вихідних ліній, що з’єднують 
відповідні пункти»2. 

У Конвенції про континентальний шельф 1958 р. про 
острови згадується тільки в п. «b» ст. 1, де йдеться про те, що 
термін «континентальний шельф» вживається в Конвенції від-
повідно до поверхні і надр підводних районів, визначених у 
п. «а» ст. 1 і прилеглих до берегів островів3. Самого по собі цього 
положення ст. 1 даної Конвенції, однак, недостатньо для від-
повіді на питання про вплив островів на розмежування 
континентального шельфу. Аналіз ст. 6 Конвенції про конти-
нентальний шельф, що визначає принципи розмежування 
шельфу, і історія її підготовки дозволяють зробити висновок про 
те, що питання про вплив островів на розмежування шельфу 
підлягає вирішенню між зацікавленими державами в кожному 
випадку залежно від конкретних обставин. Це підтверджується, 
зокрема, тим, що Конференція ООН з морського права відхилила 
пропозиції Італії та Ірану про включення до ст. 6 згаданої 
конвенції положення про острови, а в самій ст. 6 характер 
особливих обставин, до числа яких Комісія міжнародного права 
ООН в 1956 р віднесла присутність островів, не розкривається. 
На III Конференції ООН з морського права намітився, по суті, 
аналогічний підхід до цього питання. Разом із тим, в підготовлені 
на цій Конференції проекти нової конвенції було включено 
спеціальне положення, яке передбачає, що скелі, на яких не може 
підтримуватися людське життя або самостійна господарська 

                                                
1 Конвенція про територіальне море та прилеглу зону 1958 р. Офіційний сайт 
Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_178 
2 Там само. 
3 Конвенція про континентальний шельф 1958 р. Офіційний сайт Верховної Ради 
України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi 



 255 

діяльність, не мають ані економічної зони, ані континентального 
шельфу, що зумовлює і відповідну роль скель при розмежуванні 
шельфу в районі їх розташування. 

Усі острови не можуть враховуватися при розмежування 
шельфу. Так, при побудові серединних ліній у процесі роз-
межування шельфу в Перській затоці невеликі віддалені острови 
зазвичай не враховувалися, в результаті чого ці лінії мають 
тенденцію відбивати «справжню» середину між протилежними 
материками1.  

Не враховувалися, наприклад, усі острови в Перській затоці 
під час укладання угоди 1969 р. про розмежування шельфу між 
Іраном і Катаром. У деяких випадках не враховувалися невеликі 
острови при визначенні кордону шельфу між Бахрейном і 
Саудівською Аравією за принципом рівного відступу в 1958 р. 
При проведенні в 1968 р. розмежування шельфу між Норвегією і 
Швецією ігнорувалися (не використовувалися як вихідні точки) 
кілька невеликих острівців і скель Швеції. Не брався до уваги при 
встановленні в 1973 р. кордону шельфу між Канадою і Грен-
ландією острів Хансе, що знаходиться в центрі затоки Кеннеді: 
межа шельфу примикає впритул до південного і північного 
берегів цього острова. Не використовувався як вихідні точки при 
побудові серединної лінії ряд інших островів. У такій якості з 
причин, викладених раніше, не використовувався при встанов-
ленні кордону шельфу між Австралією та Індонезією досить 
великий острів Тимор. Ці приклади показують, що при 
проведенні кордонів шельфу ряд островів узагалі не береться до 
уваги або ж не використовується як вихідні точки для побудови 
серединної лінії або лінії рівного відступу. У зв’язку з цим 
помилковим і необґрунтованим, на думку Е.П. Свиридова, є 
висновок про те, що при наявності в районі розмежування 
шельфу острова серединна лінія повинна проводитися між цим 
островом і материковим узбережжям тієї держави, якій даний 
острів не належить. Однак, на переконання вченого, це не 
означає, що острови взагалі не підлягають врахуванню при 
розмежування шельфу: питання про те, які острова можуть 
впливати на розмежування шельфу і в якій саме мірі, необхідно 
вирішувати залежно від конкретних географічних, геологічних та 

                                                
1 Див.: Свиридов Э.П. Указ. раб. – С. 49. 
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інших умов, розташування островів по відношенню до основної 
прибережної території держави – їх власника1. 

У правовій літературі визнається, що при наявності певних 
обставин деякі острови можуть у тій чи іншій формі 
враховуватися при розмежуванні континентального шельфу. Є 
думка, що маленькому острову (острівку) слід надати право на 
визнання його узбережжя компонентом вихідної лінії при 
визначенні меж шельфу, якщо будь-яка частина острівця 
знаходиться в межах 24 морських миль від материкового 
узбережжя держави – його власника або від головного острова 
цієї держави2. У даному випадку 12-мильна прилегла зона 
острівця, на яку він має право, відповідно до п. 2 ст. 24 Конвенції 
про територіальне море та прилеглу зону 1958 р., буде зливатися 
з аналогічною зоною більшої сухопутної території держави.  
В іншому випадку за ними може бути визнано якість «особливих 
обставин» таким чином, щоб права іншої держави на шельфі не 
сягали в 12-мильну прилеглу зону навколо цих острівців.  
У результаті тільки держава, яка володіє цими острівцями, 
матиме права на розвідку і розробку ресурсів у межах такої зони3. 
Саме територіальні води у 12 морських миль були приписані 
острову Зміїному відповідно до домовленостей між Україною і 
Румунією, що, очевидно, вплинуло на думку Суду ООН у справі 
«Румунія проти України» про те, що острів Зміїний не повинен 
впливати на делімітацію іншим чином, крім тих випадків, які 
випливають із його ролі зони завдовжки 12 морських миль у 
територіальних водах. 

Інша позиція полягає в тому, що при побудові серединної 
лінії або лінії рівного відступу слід використовувати як вихідні 
точки тільки ті острови, які безперечно можуть розглядатися як 
частина прибережної території. Перш за все, до таких належать 
острови, що використовуються згідно п. 1 ст. 4 Конвенції про 
територіальне море та прилеглу зону при проведенні прямих 
вихідних ліній для відліку ширини територіального моря, а також 
такі, що не використовуються для цих цілей, але знаходяться в 
межах територіального моря4.  
                                                
1 Там само. – С. 50. 
2 Скорее всего, имеется в виду главный остров государства-архипелага. 
3 Див: Свиридов Э.П. Указ. раб. – С. 50-51. 
4 Там само. – С. 51. 



 257 

Вплив островів було одним з основних питань при 
делімітації морського кордону між Латвією та Естонією в Ризькій 
затоці, а саме – про проходження лінії кордону біля південного 
краю острова Рухну (Роню). У цьому районі перебували тра-
диційні місця лову рибалок Латвії та Естонії. Міжнародна 
практика ще раз підтвердила, що проблеми при делімітації на 
морі ускладнюються в зв’язку з наявністю островів, причому 
немає однакової моделі їх вирішення. У 1996 р. після майже п’я-
тирічних переговорів був підписаний договір між Латвією та 
Естонією про встановлення морського кордону в Ризькій затоці, 
Ірбенській протоці і Балтійському морі. Урегулювання міждер-
жавних відносин із Естонією (як і зі Швецією) завершилося в 
1997 р. підписанням договору про спільну точку морського 
кордону в Балтійському морі1. 

Таким чином, питання про вплив островів на розмежування 
шельфу має вирішуватися в кожному випадку залежно від 
конкретних обставин. 

У той же час має місце тенденція не використовувати при 
делімітації шельфу на основі серединної лінії або лінії рівного 
відступу як звичайну вихідну точку острів, який розташований у 
центрі або неподалік від центру району розмежовування, 
відділений від своєї основної сухопутної території водами 
відкритого моря на відстань більше 24 миль і не пов’язаний із 
цією сухопутною територією.  

Як бачимо, в міжнародній практиці суперечки існують в 
основному щодо впливу островів на розмежування шельфу і 
щодо можливості застосування принципів рівного відступу і 
серединної лінії при делімітації. Такий спір виник в 1968 р. між 
Лівією і Тунісом – про розмежування шельфу в затоці Габес. 
Спроби сторін урегулювати спір шляхом переговорів і визнання 
їх шельфів «економічною одиницею», що використовується ними 
спільно на паритетних засадах, виявилися безуспішними, і в 
1977 р. вони підписали угоду про передачу його на вирішення 
Міжнародного Суду ООН. Спори про розмежування шельфів 
мали місце також між Канадою і США (Канада не погоджувалася 
із застосуванням принципу рівного відступу); між Мальтою, з 

                                                
1 Овлащенко А.В. Правовой режим морских пространств Латвии: автореф. дис. ... 
кандидата юридических наук / А.В. Овлащенко. – М, 2006. – С. 14. 
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одного боку, і Італією, Лівією, Тунісом – з іншого (спірним було 
питання про можливість застосування тут серединної лінії). 

У ч. 1 ст. 121 Конвенції ООН з морського права 1982 р. 
дається таке визначення острова: «Острів являє собою природно 
утворений простір суходолу, оточений водою, який знаходиться 
вище рівня води при припливі»1, що майже аналогічно 
визначенню, даному в Женевській конвенції про територіальне 
море та прилеглу зону 1958 р. Крім непридатних для підтримки 
життя людини або для самостійної господарської діяльності 
скель, які не мають ані виключної економічної зони, ані 
континентального шельфу, територіальне море, прилегла зона, 
виняткова економічна зона і континентальний шельф острову 
визначаються відповідно до положень Конвенції 1982 р., 
застосовними до інших сухопутних територій (ч. 2 і 3 ст. 121). 
Таким чином, прирівнявши в даному контексті острова до 
сухопутних територій, Конвенція 1982 р. визнала право кожного 
острова на власне територіальне море, прилеглу зону, виняткову 
економічну зону і континентальний шельф без поділу островів на 
малі чи великі, виключивши однозначно лише скелі. У практиці 
ж Міжнародного Суду ООН дане положення Конвенції 1982 р. не 
одержало підтримку, а тлумачиться досить вільно, враховуючи в 
одних випадках складність його застосування, в інших – не-
сумірність «належних» острову відповідних морських територій 
його фактичному розміру і, як наслідок, невідповідність прин-
ципу справедливості, по-третє – політичні мотиви. 

Тенденції в галузі делімітації морських просторів, зокрема, 
практика делімітації морських кордонів після прийняття в грудні 
1982 р. Конвенції ООН з морського права характеризуються 
диверсифікацією підходів до використання тих чи інших 
принципів і методів розмежування морських просторів. Чільне 
значення в цій тенденції займає підхід, спрямований на 
досягнення взаємоприйнятного і справедливого врегулювання 
суперечок2. Тим не менш, у багатьох частинах земної кулі 

                                                
1 Конвенція ООН з морського права 1982 р. Офіційний сайт Верховної Ради 
України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_057 
2 Кашуб М.А.С. Международно-правовые аспекты делимитации морских 
пространств государств зоны Аравийского (Персидского) залива: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук / М.А.С. Кашуб. – М., 2003. – С. 1. 
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зберігається напруженість, пов’язана зі складністю у вирішенні 
даної проблеми, періодично виникають нові її осередки. Крім 
того, просто зараз відбувається переділ світу, за контроль над 
територіями ведуться війни. Однак, із точки зору міжнародного 
права, військовий метод вирішення спірного територіального 
питання не може вважатися ані законним, ані остаточним, хоч і 
слід визнати, що історично в більшості випадків територіальні 
суперечки з’ясовувалися силою1. У зв’язку з цим не можна не 
нагадати, що в ст. 2 Статуту ООН відзначається, що всі члени 
світової спільноти повинні вирішувати свої міжнародні спори 
мирними засобами і утримуватися від загрози силою або її 
застосування2.   

Генеральна Асамблея ООН 30 листопада 1966 р. на XXI 
сесії прийняла спеціальну резолюцію «Суворе дотримання 
заборони погрози силою або її застосування в міжнародних 
відносинах і право народів на самовизначення», в якій прямо 
зазначено, що «збройний напад однієї держави на іншу або 
застосування сили в будь-якій іншій формі, суперечить Статуту 
Організації Об'єднаних Націй, є порушенням міжнародного 
права, яке тягне за собою міжнародну відповідальність3. В основі 
зобов’язання утримуватися від втручання у внутрішні справи 
лежить принцип державного суверенітету4. І взагалі, принцип 
невтручання вимагає, перш за все, повагу до того, що він 
захищає, тобто до принципу державного суверенітету5. 

Недопущення розростання міжнародних територіальних 
суперечок в збройні конфлікти служить і закріплена в Конвенції 
ООН з морського права 1982 р. міжнародно-правова система 

                                                
1Kononenko, V. Акты международных и национальных судов по вопросам 
территориальной целостности государств. Revista Moldovenească de Drept 
Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 618. 
2 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Х.: Вид. 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 174. 
3 Див.: Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Територіальні суперечки – судові та 
силові формати вирішення / В.П. Кононенко, Л.Д. Тимченко // Українська Рево-
люція гідності, РФ і міжнародне право. Колективна монографія / ред. О.В. За-
дорожній. – К.: К.І.С., 2014. – С. 310-327. 
4 Luban D. Just War and Human Rights / D. Luban // Beitz C. International Ethics /  
C. Beitz et. al. (eds.). – New Jersey : Princeton University Press, 1985. – Р. 199. 
5 Камінський І.І. Концепція державного суверенітету // Альманах 
международного права. – 2017. – № 16. – С. 5.  
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врегулювання спорів щодо делімітації морських кордонів. Ви-
рішення питань про морські кордони на основі принципів між-
народного права, розв’язання цих суперечок виключно мирними 
засобами набувають в сучасну епоху значення найважливішого 
чинника зміцнення миру і міжнародної безпеки. Це тим більш 
важливо з урахуванням таких факторів, як створення все більш 
ефективної зброї, активного перерозподілу зон впливу на планеті, 
що пов'язано з посиленням деяких держав (наприклад, Китаю), 
спроби перегляду кордонів деякими державами. І, як підсумок, 
загострення територіальних суперечок. 

 
5.2 Аналіз рішень Міжнародного Суду ООН щодо спорів  

про делімітацію морських просторів 
 

Оскільки практика Міжнародного Суду ООН набуває (а 
скоріше, вже набула) ознаки прецедентної, про що говорять і 
держави, які є сторонами спору, що розглядається Судом, і сам 
Суд ООН, уважне вивчення його рішень по окремих категоріях 
справ сьогодні є обов'язковим для здійснення ефективного 
захисту інтересів держави в цьому міжнародному судовому 
органі. І.В. Бунік переконаний, що при здійсненні територіальної 
політики необхідно насамперед орієнтуватися на науку між-
народного права. Саме зневага до неї, ігнорування її досягнень 
(наприклад, розробок про міжнародно-правовий інститут 
естоппель, про мовчазну згоду, про історичні титули, про 
рішення Міжнародного Суду ООН), як показує практика, веде до 
самообмеження прав держави1. І.В. Дмитриченко вказує, що 
правовий титул виступає тим базисом, на основі якого 
прибережні держави юридично уповноважені здійснювати права і 
юрисдикцію над морськими просторами, прилеглими до їх 
узбережжя2. 
                                                
1 Буник И.В. Международно-правовые основания регулирования Россией 
судоходства по Северному морскому пути / И.В. Буник: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – М., 2007. – С. 19.  
2 Дмитриченко И.В. Международное морское право и разграничение морских 
пространств в Черном море между Украиной и Россией / И.В. Дмитриченко // 
Международное право как основа современного миропорядка: коллективная 
монография Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н. Денисова. Под ред.  
А.Я. Мельника, С.А. Мельник, Т.Р. Короткого. Киев-Одесса: Фенікс, 2012. –  
С. 529 
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Аналізуючи особливості розгляду Судом ООН територіаль-
них суперечок, ми тим більше не можемо обійти стороною його 
відповідну практику. І почнемо зі справи про рибальство, 
порушеної в Суді ООН Сполученим Королівством Великої 
Британії та Північної Ірландії проти Норвегії. 12 липня 1935 р. 
уряд Норвегії прийняв указ, що встановлює межі зони рибальства 
Норвегії, який, фактично, і оспорювався заявником. Питання 
полягало в тому, чи були лінії, визначені указом 1935 р. для цілей 
встановлення меж рибальської зони Норвегії, проведені від-
повідно до міжнародного права. На думку Суду, висловлену в 
рішенні від 18 грудня 1951 р., правило десятимільной зони 
незастосовне до Норвегії, оскільки ця країна завжди заперечувала 
проти застосування його відносно свого узбережжя. Л. Хенкін 
говорить про те, що принцип згоди з міжнародною практикою 
найчіткіше проявляється в існуванні принципу незгодної (або 
постійно протестуючої) держави. Держава, яка ясно задекла-
рувала свою незгоду з нормою або принципом міжнародного 
права, не буде ними пов’язана1. Розглянувши доводи Сполуче-
ного Королівства, Суд ООН дійшов висновку, що встановлення 
меж 1935 р. не суперечить міжнародному праву: оскільки 
територіальне море тісно пов’язане з прибережною територією, 
базисна лінія не повинна в значній мірі відхилятися від 
загального напрямку узбережжя. Також необхідно враховувати 
особливі економічні інтереси району в умовах, коли їх реальність 
і значення ясно підтверджуються тривалістю їх існування. 

У рішенні Суду ООН указується, що норвезький указ 
1812 р., а також ряд інших документів (укази, доповіді, диплома-
тична кореспонденція) показують, що метод прямих ліній, який 
обумовлений географічними обставинами, затвердився в нор-
везькій системі і підтримується безперервною і досить тривалою 
практикою. Застосування даної системи не зустрічає протидії з 
боку інших держав. Навіть Сполучене Королівство не запере-
чувало його протягом багатьох років: лише в 1933 р. воно заявило 
офіційний і ясно виражений протест. Проте, традиційно займаю-
                                                
1 Henkin L. International Law: Politics and Values / L. Henkin // The Netherlands: 
Kluwer Academics Publishers, 1995. – Р. 30. Див. також: Кононенко В.П. 
Территориальные споры в практике Международного Суда ООН / В.П. Ко-
ноненко // Международное право и проблемы интеграции. – Баку, 2012. – № 2 
(30). – С. 24. 
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чись рішенням морських питань, ця країна не могла не знати про 
наявність усталеної норвезької практиці, яка добре відома. Тому 
терпимість, демонстрована всім міжнародним співтовариством, 
показує, що норвезька система не розглядається як така, що 
суперечить міжнародному праву. Таким чином, Міжнародний 
Суд ООН визнав наявність звичаєвої норми щодо використання 
прямих вихідних ліній для виміру ширини територіальних вод і 
спеціальних зон і сформулював критерії використання таких 
ліній. Рішенням підтверджувалося право Норвегії визначати межі 
зони рибного промислу в своїх історичних водах. Канадський 
професор Д. Фаранд зазначає, що головними критеріями для 
віднесення морських вод до історичних є такі: «(1) виняткова 
влада і контроль над таким морським районом, включаючи 
вигнання іноземних судів із нього в разі потреби; (2) тривале 
користування ним або сплив тривалого часу, хоча розмір 
конкретного періоду залежить від обставин; (3) мовчазна згода 
інших держав, особливо тих, чиї інтереси можуть бути зачеплені 
даним статусом»1.  

Л.В. Батіста історичні води характеризує як такі, щодо яких 
державою заявлено історичне право і здійснюється спадкоємність 
влади з мовчазної згоди або відсутності заперечення інших 
держав. Або інакше: над якими прибережна держава, всупереч 
загальних вимог норм міжнародного права, чітко, ефективно, 
безперервно і протягом тривалого періоду часу здійснює суверен-
ні права з мовчазної згоди держав2. Однак загальноприйнятого 
визначення терміна «історичні води» немає, і правові режими 
«історичних заток» і «історичних вод» ніколи не були прописані 
в міжнародних конвенціях3. У контексті прав на території, той 

                                                
1Pharand D. Canada’s Arctic Waters in International Law / D. Pharand. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988. – P. 105. 
2 Bautista B. Lowell. Philippine boundaries: internal tensions, colonial baggage, 
ambivalent conformity / Lowell B. Bautista // Journal of Southeast Asian Studies – 
Vol. 16. – 2011. – Р. 36. 
3 Huanxin Luo. A Preliminary Review of the AJIL's Agora Articles on South China 
Sea [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.iolaw.org.cn/showArticle.aspx?id=4165#0-ibaidu-1-10715-
fdad1b3678b06812f9a48074fb185215 
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самий термін часто розуміється як володіння державою правовим 
титулом стародавнього походження1.  

Установлюючи факт наявності міжнародного звичаю, Суд 
ООН розглядає як практику сторін спору, так і загальну практику 
держав. Крім того, Суд дає оцінку сформованому opinio juris, що 
підтверджує визнання за сформованим правилом юридичної сили 
звичаю. Як випливає з розглянутої справи і як ми побачимо в 
подальшій практиці Суду ООН, наявність сформованого 
міжнародного звичаю з певних питань, що виносяться на його 
розгляд, є одним з найважливіших факторів, що впливають на 
прийняття рішень із територіальних суперечок2.  

Як неодноразово підкреслювалося в рішеннях Міжнарод-
ного Суду ООН, поруч із загальновизнаними звичаєво-правовими 
нормами в міжнародному праві існують і локальні звичайні 
норми3. Так, К. Беземер указує на те, що в середні віки в західній 
Європі звичаї поділялися на а) місцеві (територіальні); б) такі, що 
існують між різними соціальними групами, г) іноземні; д) ім-
перські4. Як пише І.В. Шпак, констатація існування поряд із 
загальним звичаєвим міжнародним правом локальних (парти-
кулярних) звичаєвих міжнародно-правових норм є вкрай важ-
ливим внеском рішень Суду ООН у право міжнародних звичаїв5. 
Однак не слід змішувати місцевий звичай, що склався в межах 
певної території всередині країни, з міжнародним. Так, із творів 
С.В. Пахмана ми дізнаємося про звичаї кидати жереб у випадках 
недостатності представлених сторонами доказів, а також для 
вирішення справ щодо поділу майна, коли кожній зі сторін 
                                                
1 Dupuy F. A legal analysis of China's historic rights claim in the South China Sea /  
F. Dupuy, P-M. Dupuy // the American Journal of International Law. – 2013. –  
Vol. 107. – Р. 137-138 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.iolaw.org.cn/showArticle.aspx?id=4165#0-ibaidu-1-10715-
fdad1b3678b06812f9a48074fb185215 
2 Кононенко В.П. Декларативность прецедентной практики Международного 
Суда ООН / В.П. Кононенко // Альманах международного права. – 2015. – № 7. – 
С. 104. 
3 Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. – 
Стереотип. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 153.  
4 Bezemer K. French Customs in the Commentaries of Jacques de Revigny /  
K. Bezemer // The Legal Histori Reviev. – Vol. LXII, – № 2. – 1994. – 82-85 р. 
5 Шпак І.В. Вплив практики Міжнародного Суду ООН на розвиток системи 
міжнародного звичаєвого права / І.В. Шпак // Актуальні проблеми держави і 
права. – 2011. – № 62. – С. 360. 
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здавалося, що іншій дістається краще, і коли вони не наважу-
валися помінятися частинами майна, боячись бути обдуреними і 
заздрячи одна інший. У такій ситуації судді кидали жереб – кому 
що дістанеться («що випаде за жеребом, на тому суд і порі-
шить»)1. Однак указаний звичай не має ніякого значення в 
міждержавних відносинах.  

Отже, у нас виникла необхідність повернутися до розгляду 
міжнародного звичаю. Загальновизнане нормативне визначення 
категорії «звичай» міститься в п. 1 «b» ст. 38 Статуту Міжна-
родного Суду ООН, де сказано, що Міжнародний Суд застосовує 
міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної як 
правова норма2. У практиці Суду ООН категорія «звичай» грає 
подвійну роль: це і джерело права, що застосовується для 
вирішення переданих йому суперечок, і підтвердження домагань 
сторін у справі. 

А. Д'Амато зазначає, що можливе існування безлічі 
суперечливих правил, але держава може діяти певним чином 
тільки один раз. Після здійснення дії раніше сформульоване 
правило, яке йому відповідає, стає звичаєво-правовою нормою, 
інші ж, що йому суперечать, залишаються в сфері політичних 
спекуляцій3. Тому вважаємо, що джерелом права може бути лише 
право4. 

Сьогодні триває розвиток не так давно зароджених міжна-
родних правовідносин, що виникають у зв’язку з використанням 
транскордонних мінеральних ресурсів, поклади яких перети-
наються кордоном (або межами) дії суверенітету держав (якщо 
мова йде про надра в межах державної території) або суверенних 
прав держав (якщо мова йде про надра континентального шель-
фу). Слід тлумачити як таке, що належить до правового режиму 
транскордонних мінеральних ресурсів положення, передбачене в 

                                                
1 Пахман С. В. Обычное гражданское право в России / С. В. Пахман. – М. : 
Зерцало, 2003. – С. 683. 
2 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Х.: Вид. 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. –  С. 182. 
3 D`Amato A. The Concept of Custom in International Law / A. D`Amato. Ithaca, 
London: Cornell University Press, 1976. – Р. 87-88. 
4 Кононенко В.П. Практика Європейського суду з прав людини як джерело 
тлумачення Конвенції 1950 р. / В. П. Кононенко // Журнал УГЛСП. – 2009. –  
№ 5. – С. 10. 
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Європейській Енергетичній хартії1, а також сформульоване на 
його основі зобов’язання в Договорі до Енергетичної хартії про 
те, що держави полегшують для зацікавлених операторів-розроб-
ників доступ до ресурсів, що знаходяться на його території, в 
тому числі ресурсів нафти (Договір до Енергетичної хартії, 
ст.ст. 18, 20-25)2. Якщо тлумачити це зобов’язання широко, тобто 
як зобов’язання держави полегшити доступ третіх осіб до міне-
ральних й інших енергетичних ресурсів, що знаходяться на його 
території, то таке тлумачення призведе до конфлікту з між-
народно-правовим принципом суверенітету над природними 
ресурсами3. На думку А.К. Каграманова, аналіз міжнародно-пра-
вових документів, перш за все Договору до Енергетичної хартії, 
показали, що вони, в більшій мірі враховують інтереси держав-
імпортерів мінеральних ресурсів4. О.В. Колоколов звертає увагу, 
що транскордонну міграцію рідких і зріджених ресурсів в надрах 
акваторії Землі, транскордонну міграцію деяких живих ресурсів 
«сидячих» видів на дні акваторії і відсутність міжнародно-
правової регламентації питань власності в сфері міжнародного 
морського права слід розглядати як фактори впливу на користь 
встановлення на транскордонні родовища корисних копалин і 
живі ресурси «сидячих» видів із транскордонним ареалом 
проживання спільної часткової власності суміжних х держав5. 

                                                
1 Европейская энергетическая хартия [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.gasua.com/ru/73/585.html 
2 Договор к Европейской энергетической хартии [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/RU.pdf 
3 Зикиряходжаев Л.Д. Международно-правовой режим трансграничных 
минеральных ресурсов / Л.Д. Зикиряходжаев: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 
2006. – 152 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovoi-rezhim-transgranichnykh-
mineralnykh-resursov#ixzz2CeqogEao 
4 Каграманов А.К. Международно-правовое регулирование строительства и 
эксплуатации трубопроводного транспорта: дис. ... канд. юрид. наук / А.К. Ка-
граманов. – М., 2007. – 186 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-
stroitelstva-i-ekspluatatsii-truboprovodnogo-transporta 
5 Колоколов А.В. Правовое обеспечение режима эксплуатации природных 
ресурсов континентального шельфа Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. 
наук / А.В. Колоколов. – М, 2004. – 225 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.dissercat.com/content/pravovoe-obespechenie-rezhima-
ekspluatatsii-prirodnykh-resursov-kontinentalnogo-shelfa-rossi 
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Спір між ФРН – Голландією і ФРН – Данією, представлений 
на розгляд Суду ООН 20 лютого 1967 р., був пов’язаний із делі-
мітацією кордонів континентального шельфу між Федеративною 
Республікою Німеччиною і Данією, і між ФРН і Нідерландами. 
Провадження з питання про делімітацію кордонів частин кон-
тинентального шельфу Північного моря, що належать кожній зі 
сторін, було розпочате 20 лютого 1967 р., коли до секретаріату 
Суду ООН надійшло повідомлення про дві спеціальні угоди, 
укладені між сторонами. 26 квітня 1968 р. Суд об’єднав про-
вадження за обома справами в одне. У спеціальних угодах Суд 
ООН просили вказати принципи і норми міжнародного права, що 
застосовуються до питань делімітації кордонів тих частин 
континентального шельфу Північного моря, що належать кожній 
зі сторін, і які знаходиться в безпосередній близькості від берега. 
Представники Данії та Нідерландів стверджували, що за 
відсутності угоди між сторонами про використання іншого 
методу, всі кордони континентального шельфу повинні прово-
дитися відповідно до лінії рівного відступу, якщо не буде визнано 
наявність «особливих обставин». Федеративна Республіка, зі 
свого боку, стверджувала, що в ситуації, що склалася в Пів-
нічному морі, прийнятною є норма, згідно з якою кожна із 
зацікавлених держав має мати «справедливу, взаємоприйнятну 
частку» наявного континентального шельфу, пропорційну 
довжині його морського узбережжя. На думку М.З Кулика, для 
забезпечення справедливого рішення делімітаційних суперечок 
необхідно співвідносити відповідні території в частинах, що 
перетинаються з оспорюваною ділянкою просторів, які підля-
гають делімітації (релевантна зона). Критерії справедливості 
делімітації морських просторів розглядаються як міра рівності 
наданих правом шансів реалізації можливостей сторін1.  

Суд ООН не вважав за можливе погодитися з твердженням, 
зробленим Федеративною Республікою. Він зазначив, що процес 
делімітації означає встановлення кордонів тієї частини шельфу, 
яка в принципі вже належить прибережній державі, а не 
визначення цієї частини de novo. Доктрина справедливої, взаємо-
прийнятної частки повністю суперечить нормі, відповідно до якої 
                                                
1 Кулик М.З. Шляхи оптимізації міжнародно-правового регулювання делімітації 
морських просторів: автореф. дис... канд. юрид. наук / М.З. Кулик. – К., 2007. – 
С. 14. 
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права прибережної держави щодо тієї частини континентального 
шельфу, яка становить природне продовження її сухопутної 
території під водою, існують ipso facto (у силу самого факту) і аb 
initio (від самого початку) на підставі його суверенітету над цією 
територією. Це право є невід'ємним і для його здійснення не 
потрібно прийняття будь-яких спеціальних правових актів. Звідси 
випливає, що поняття розділеної, але не делімітованої території, 
що розглядається в цілому (покладене в основу доктрини спра-
ведливої і взаємоприйнятної частки), несумісне з концепцією 
встановлення права на континентальний шельф1.  

Перше питання, яке необхідно було розглянути, полягає в 
наступному: чи створює Женевська конвенція про континенталь-
ний шельф 1958 р. зобов’язання для всіх сторін у даній справі? 
Федеративна Республіка, підписавши Конвенцію, не ратифі-
кувала її і, отже, не стала її учасницею. Данія та Нідерланди 
згодні з тим, що в цих умовах Конвенція не може як така юри-
дично пов’язувати Федеративну Республіку. Однак вони 
стверджують, що передбаченого ст. 6 Конвенції правового ре-
жиму Федеративна Республіка зобов’язана дотримуватися, 
оскільки своєю поведінкою, своїми публічними заявами і 
деклараціями й іншим чином Республіка прийняла на себе 
зобов’язання по Конвенції 1958 р.2 В.Г. Буткевич у зв’язку з цим 
зазначає, що правозастосовна практика внутрішньодержавних і 
міжнародних судів підтверджує думку, що не завжди набрання 
чинності міжнародним договором пов’язується з моментом його 
ратифікації. Досить часто суд визнає юридично обов’язкову силу 
міжнародного договору навіть до моменту його ратифікації. Так, 
наприклад, у справі «Republic v. Just (alias Belf) and Others» 
Верховний суд Польщі 22 вересня 1922 р. вирішив: «Хоча Сент-
Жерменський договір не був ратифікований Польщею, суд 
повинен прийняти його до уваги як такий, що створює правову 
основу»3. До того ж і Віденська конвенція про право між-
народних договорів не обмежує можливість набрання чинності 

                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf 
2 Там само. 
3 Цит. за: Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и 
международного права / В. Г. Буткевич. – К.: Вища школа, 1981. – С. 232. 
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виключно ратифікацією договору парламентом1. Важливо, що 
визнання обов’язковості міжнародної угоди є волевиявленням 
суверенної держави2. 

Данія та Нідерланди стверджували, що всі ті частини 
шельфу, які розташовані ближче до прибережної держави, ніж до 
будь-якої точки узбережжя іншої держави, вважаються такими, 
що належать їй. Отже, делімітація кордонів повинна здійсню-
ватися за допомогою такого методу, застосування якого зберігає 
за кожною зацікавленою державою все ті частини шельфу, які 
розташовані найближче саме до його узбережжя3. Суд не 
погодився з ідеєю «близькості», яка носила певною мірою невиз-
начений характер. На його думку, правило рівного відступу, що 
з’явилося в результаті розвитку принципу близькості, аж ніяк не є 
невід’ємною частиною всієї концепції про приналежність 
континентального шельфу. 

Як випливає з Декларації Трумена, основні принципи при 
вирішенні питання про делімітацію кордонів полягають у тому, 
що вона повинна бути об'єктом угоди між зацікавленими 
державами і що така угода має бути досягнута на основі 
принципів справедливості. Сторони зобов’язані почати пере-
говори з метою досягнення угоди, а не просто пройти через 
формальний процес переговорів, розглядаючи його як якусь 
попередню умову для автоматичного застосування певного 
методу делімітації при відсутності угоди; вони повинні 
дотримуватися такої лінії поведінки, щоб переговори стали 
результативними і щоб не виникала ситуація, коли одна зі сторін 
завзято дотримується своєї позиції і не має наміру її змінювати. 
Дане зобов’язання є лише окремим випадком застосування 
принципу, що лежить в основі всіх міжнародних відносин, який в 
ст. 33 Статуту Організації Об’єднаних Націй визнаний одним із 
засобів мирного вирішення міжнародних суперечок. Сторони 
                                                
1 Кононенко В.П. Міжнародне регулювання охорони праці у сільському 
господарстві / В.П. Кононенко // Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. – 2010. –  
№ 93 (т. 2). – С. 263. 
2 Кононенко В.П. Міжнародна конвенція 1921 р. «Про право на організацію і 
об’єднання трудящих у сільському господарстві» як частина національного 
законодавства України / В.П. Кононенко // Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. – 
2011. – № 107 (т. 2). – С. 319. 
3 Офіційний  сайт Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf 
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повинні діяти таким чином, щоб в даному конкретному випадку, 
при обліку всіх обставин, слідувати принципам справедливості. 
Безперечно, що Суд вирішує справу ex aequo et bono. Це правова 
норма, яка вимагає застосування принципів справедливості; 
метод рівного відступу в даній справі може призвести до 
несправедливого рішення. Як пише С.М. Задорожна, принцип 
справедливості в міжнародному праві дає можливість між народ-
ному суду коригувати норми позитивного права, застосування 
яких призвело б до явно несправедливого результату1. 

За всіма вищенаведеними підставами Суд ООН дійшов 
висновку, що в кожному випадку використання методу рівного 
відступу не є обов’язковим для сторін і іншого єдиного методу 
делімітації кордонів континентального шельфу, застосування 
якого у всіх обставинах є обов’язковим, немає. При делімітації 
необхідно діяти за згодою, слідуючи принципам справедливості і 
беручи до уваги всі обставини, що стосуються справи, і тим 
самим залишити кожній стороні в максимально можливій мірі всі 
ті частини континентального шельфу, які утворюють природне 
продовження її території без вторгнення в природне продовження 
сухопутної території іншої сторони. А якщо в результаті такої 
делімітації відбудеться частковий збіг територій, вони повинні 
бути розділені між сторонами в узгоджених пропорціях або, в 
разі недосягнення угоди, порівну, якщо сторони не приймуть 
рішення про режим спільної юрисдикції, спільного користування 
або експлуатації. 

До числа факторів, які повинні бути прийняті до уваги, 
необхідно включити наступне: загальну конфігурацію узбережжя 
сторін, а також його особливі або незвичайні ознаки; відомі або 
такі, що легко встановлюються характеристики фізичної і 
геологічної структури та природні ресурси континентального 
шельфу; розумну відповідність між розмірами територій 
континентального шельфу, що належать кожній державі, і 
довжиною узбережжя цієї держави, виміряного по загальному 
напрямку берегової лінії з урахуванням уже наявних або 

                                                
1 Задорожна С.М. Природно правова природа принципу ex aequo et bono / 
С.М. Задорожна // Альманах международного права. – 2016. – № 14. – С. 18. 
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майбутніх результатів будь-яких інших делімітаційних кордонів 
континентального шельфу в даному регіоні1. 

На думку О.В. Київец, досить часто рішення Міжнародного 
Суду ООН ґрунтуються, у тому числі, на справедливості і 
розумності (зокрема, це справи щодо храму Преах-Віхеар, 
островів Менкен і Екріхос, щодо делімітації континентального 
шельфу Північного моря, по делімітації континентального 
шельфу Чорного моря та інші). Такий підхід Міжнародного Суду 
пояснюється досить просто: що розумне, те дійсно, а що дійсне, 
те розумне2. 

Суддя Міжнародного суду ООН В.М. Корецький в окремій 
думці, доданій до рішення по справі про делімітацію конти-
нентального шельфу в Північному морі від 20 лютого 1969 р. 
указав, що рішення заперечує можливість застосування до цих 
справ п. 2 ст. 6 Женевської конвенції про континентальний 
шельф 1958 р. як обов’язкову для сторін договірну норму. 
Безсумнівний факт, що Федеративна Республіка Німеччини не 
ратифікувала зазначену Конвенцію. Тому, незважаючи на те, що 
Федеральний уряд визнав доктрину континентального шельфу, 
втілену в трьох перших статтях Конвенції, не дивлячись на те, 
що, спираючись на цю доктрину, він заявив про свої суверенні 
права на континентальний шельф, опублікував проект закону про 
ратифікацію Конвенції і уклав із Нідерландами і Данією договори 
про часткову делімітацію континентального шельфу, ФРН 
оскаржувала можливість розглядати цю норму як обов’язкову для 
неї3. Суд ООН у своєму першому висновку визнав, що застосу-
вання принципу рівного відступу для делімітації (континенталь-
ного шельфу) не є обов’язковим у взаємовідносинах між 
сторонами. Цим рішення відокремило принцип рівного відступу 
від двох інших складових елементів тріади: угода – особливі 
обставини – рівний відступ. Ці три взаємозалежних елементи 
увійшли до числа загальних принципів міжнародного права. 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf 
2 Київець О.В. Природно-правове оДивислення джерела міжнародного права // 
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. –  
№ 2. – С. 145. 
3 Цит. за: Корецкий В.М. Избранные труды: В 2-х кн. – Кн. 2. / В.М. Корецкий. – 
К.: Наук. думка, 1989. – С. 380-381. 
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Угода розглядається як головний метод визначення меж 
просторів континентального шельфу. Практика держав під-
тверджує це. Конвенція 1958 р. сама надала їй перше місце, і це 
було цілком природним, оскільки питання стосується геогра-
фічних кордонів суверенних прав держав. При відсутності 
вторгнення в сферу суверенних прав інших держав, сторони 
мають право дійти угоди про делімітацію кордонів на будь-яких 
прийнятних умовах із огляду на юридичні та інші міркування: 
політичні та економічні чинники, міркування безпеки і топо-
графії, відносини (добросусідські і інші) між даними державами і 
будь-які інші чинники, які не піддаються визначенню і суворій 
класифікації. Їх оцінка носить політичний і суб’єктний характер1.  

Кашуб Масуд Алі Салім на підставі аналізу судових 
прецедентів в області делімітації морських кордонів простежує 
процес розвитку і застосування конкретних принципів, методів і 
концепцій делімітації. Зокрема, критичний міжнародно-правовий 
аналіз рішень Міжнародного Суду по ряду справ, наприклад, про 
делімітацію континентального шельфу в Північному морі, в 
якому розглядались питання, що стосуються інтересів Данії, 
Нідерландів і ФРН, у справі «Туніс / Лівія» 1982 р., у справі 
«Мальта / Лівія »1985 р. й інших, свідчить про те, що великого 
значення в процесі делімітації морських кордонів набула 
концепція справедливості2.  

І.В. Дмитриченко звертає увагу на те, що не існує принципу, 
який є справедливим сам по собі; він може набувати таку 
властивість лише щодо справедливості певного рішення. Звідси 
випливає, що термін «справедливі принципи» не може тлу-
мачитися абстрактно. Він відсилає до принципів та норм, які мо-
жуть бути прийнятні для досягнення справедливого результату3. 
Рішення у справі про делімітацію континентального шельфу в 
Північному морі відокремило принцип врахування будь-яких 
                                                
1 Кононенко В.П. В.М. Корецкий о мотивах Международного Суда ООН /  
В.П. Кононенко, Л.Д. Тимченко // Молдавский журнал международного права и 
международных отношений. – 2010. – № 3. – С. 47. 
2 Кашуб М.А.С. Международно-правовые аспекты делимитации морских 
пространств государств зоны Аравийского (Персидского) залива: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук / М.А.С. Кашуб. – М., 2003. – С. 2. 
3 Див.: Дмитриченко І.В. Практика застосування Міжнародним Судом ООН і 
міжнародними арбітражами принципів та норм морської делімітації: Навчальний 
посібник / І.В. Дмитриченко. – Миколаїв: «Атол», 2004. – С. 33. 
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особливих обставин від принципу рівновіддаленості і віднесло 
його до основоположних елементів справедливості1.    

Простеживши причини всіх територіальних суперечок щодо 
делімітації континентального шельфу, можна дійти висновку, що, 
за рідкісним винятком (наприклад, справа про рибальство 
(Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 
проти Норвегії), вони криються в його нафтових і газоносних 
ресурсах. 

Із нафтогазовими ресурсами морського дна були пов’язані і 
проблеми розмежування морського простору між Катаром і 
Бахрейном. Остаточне рішення у справі, що стосується делі-
мітації морського кордону і територіальних питань між Катаром і 
Бахрейном (Катар проти Бахрейну) було прийнято Міжнародним 
Судом ООН 16 березня 2001 р. Даний спір стосувався двох 
питань: про спірні території і про делімітацію меж морських 
просторів, що містять значні запаси нафтових ресурсів. При 
цьому перший, як випливає з аналізу заяв, поданих Суду ООН 
сторонами, нерозривно був пов’язаний із питанням делімітації2.  

8 липня 1991 р Катар подав до Секретаріату Суду ООН 
заяву про порушення справи проти Бахрейну в зв’язку з певними 
розбіжностями щодо суверенітету над островами Хавар, 
суверенних прав на мілини Диба і Кітат Джарада, а також 
делімітацію кордону морських районів. Юрисдикція Суду ООН 
обґрунтовувалася двома угодами між сторонами, укладеними в 
грудні 1987 р. і в грудні 1990 р. відповідно, причому предмет і 
обсяг питань, переданих під юрисдикцію Суду, визначався 
формулою, запропонованою Бахрейном Катару 26 жовтня 1988 р. 
(«бахрейнська формула»). Бахрейн оскаржив підставу для юрис-
дикції, на яку посилався Катар. У проміжному рішенні від 
1 липня 1994 р. Суд ООН встановив, що обмін листами між 
королем Саудівської Аравії і еміром Катару від 19 і 21 грудня 
1987 р. і між королем Саудівської Аравії і еміром Бахрейну від 19 
і 26 грудня 1987 р., а також документ, що має назву «Протокол» і 

                                                
1 Дмитриченко І. Застосування принципу справедливості в міжнародному праві 
при розмежуванні морських просторів / І. Дмитриченко // Український часопис 
міжнародного права. Порівняльне правознавство. – 2001. – № 1 (14). – С. 39. 
2 Кашуб М.А.С. Международно-правовые аспекты делимитации морских 
пространств государств зоны Аравийского (Персидского) залива: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук / М.А.С. Кашуб. – М., 2003. – С. 7. 
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підписаний в Досі 25 грудня 1990 р. міністрами закордонних 
справ Бахрейну, Катару і Саудівської Аравії, становлять між-
народні угоди, що створюють права обов’язки сторін, і що за 
умовами цих угод сторони зобов’язалися передати даний спір 
між ними в повному обсязі в Суд ООН, як це пропонується 
«бахрейнською формулою». Рішенням від 15 лютого 1995 р. Суд 
ООН підтвердив наявність у нього відповідної юрисдикції1. 
Катар просив Суд ООН оголосити, що він володіє суверенітетом 
над островами Хавар і піщаними мілинами Диба і Кітат Джарада 
і що будь-які претензії Бахрейну, що стосуються архіпелажних 
вихідних ліній і районів видобутку перлин і лову риби, є 
недоречними для мети делімітації морського кордону. Від імені 
уряду Бахрейну були заявлені протилежні вимоги. До початку 
переговорів про розмежування континентального шельфу, Зубара 
і прилеглий до нього район фактично перебували під 
юрисдикцією Катару. А шейх Бахрейну відмовився від домагань 
на цей район2. У травні 1946 р. бахрейнська «Петролеум компані 
лтд.» домагалася дозволу на буріння в деяких районах кон-
тинентального шельфу, частина яких, на думку Британії, могла 
належати Катару. Британський уряд вирішив, що такий дозвіл не 
може бути надано, поки не буде розділене морське дно між 
Бахрейном і Катаром. Воно розглянуло це питання, і 23 грудня 
1947 р. британський політичний агент в Бахрейні направив 
правителям Катару і Бахрейну листи однакового змісту із 
зазначенням лінії, яка розділяла, відповідно до принципів 
справедливості, вищезазначене морське дно.  

Суд ООН зробив аналіз певних подій, що мали місце в 
Зубарєв в 1937 р., після того як шейх Катару спробував опо-
даткувати плем’я Наїм. Він зазначив, зокрема, що 5 травня 
1937 р. політичний резидент направив доповідь про ці інциденти 
статс-секретарю у справах Індії, в якій говорилося, що, на його 
особисту думку, юридично домагання Бахрейну на Зубарєв не 
можуть бути визнані. Розглядаючи питання про суверенітет над 
островами Хавар, Суд ООН зазначив, що доводи сторін підні-
мають кілька правових проблем: характер і чинність прийнятого 
                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Электронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1997-2002-ru.pdf 
2 Шестопалов В.Я. Персидский залив: проблема территориального шельфа / 
В.Я. Шестопалов. – М.: Наука, 1982. – С. 154. 
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Великобританією в 1939 р. рішення; існування справжнього 
титулу; effectivites; і застосовність принципу uti роssidentis juris в 
даному випадку. Бахрейн стверджував, що британське рішення 
1939 р. повинно розглядатися в першу чергу як арбітражне, що є 
res judicata. Спочатку Суд ООН розглянув питання про те, чи 
може британське рішення 1939 р. вважатися арбітражним 
рішенням. Він зазначив у зв’язку з цим, що слово «арбітраж» в 
публічному міжнародному праві зазвичай відноситься до 
«врегулювання розбіжностей між державами за допомогою 
суддів, які вибираються самими цими державами і на основі 
поваги права». У цій справі між сторонами не існувало угоди про 
передачу спору в арбітражний суд, що складається з обраних 
ними суддів, які б винесли рішення або на основі права, або ex 
aequo et bono. Сторони погодилися, що питання буде вирі-
шуватися урядом Його Величності, якому і надали право визна-
чати, яким чином рішення буде прийнято і якими посадовими 
особами. Із цього випливає, що прийняте британським урядом в 
1939 р. рішення про те, що острови Хавар належать Бахрейну, не 
є міжнародним арбітражним рішенням. Однак той факт, що будь-
яке рішення не є арбітражним, не означає, що воно позбавлене 
юридичної сили. Хоча про мотиви прийнятого в 1939 р. рішення 
правителям Бахрейну і Катару повідомлено не було, це не впли-
ває на чинність прийнятого рішення, тому що, коли бри-
танському уряду було доручено врегулювання цього питання, на 
нього не було накладено ніякого обов’язку його обґрунтовувати. 
Із цих причин Суд ООН зробив висновок, що Бахрейн володіє 
суверенітетом над островами Хавар і що уявлення Катару з цього 
питання не можуть бути прийняті, що позбавляє його необ-
хідності виносити судження по доводам сторін, заснованим на 
існуванні справжнього правового титулу, effectivites і засто-
совності uti possidetis juris до даної справи. 

Розглядаючи питання про морську делімітацію, Суд ООН 
зазначив, що ні Бахрейн, ні Катар не є учасниками Женевських 
конвенцій з морського права від 29 квітня 1958 р.; Бахрейн 
ратифікував Конвенцію Організації Об’єднаних Націй з 
морського права, прийняту 10 грудня 1982 р., а Катар тільки 
підписав її, а тому в даному випадку застосовним правом є 
звичаєве міжнародне право. Однак обидві сторони погодилися в 
тому, що більшість положень Конвенції 1982 р., що мають 
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відношення до цієї справі, відображають звичаєве право. 
Оскільки в південній частині району делімітації, де берега сторін 
розташовані один проти іншого, а відстань між ними ніде не 
перевищує 24 морських миль, межа, яку Суд повинен був 
провести, поділяла виключно їх територіальні води і, відповідно, 
район, щодо якого вони здійснюють територіальний суверенітет. 
Однак північніше, де берега двох держав уже є суміжними, 
делімітація здійснювалася між континентальним шельфом і 
виключною економічною зоною, що належать кожній зі сторін, і 
відносно якої держави мають тільки суверенні права та 
функціональною юрисдикцією. Концепція єдиного морського 
кордону випливає не з права багатосторонніх договорів, а з 
практики держав і пояснюється бажанням держав встановити 
одну безперервну лінію кордону, що розмежовує різні зони 
морської юрисдикції, що частково збігаються.  

Суд ООН зазначив, що метод прямих вихідних ліній, 
згадуваний Бахрейном в його обґрунтуванні і в наданих Суду 
картах, є винятком із звичайних правил і може бути застосований 
тільки в разі дотримання ряду умов. Такими є, в першу чергу, 
наявність або глибоко ізрізаної чи звивистої берегової лінії, або 
ланцюга островів уздовж берега в безпосередній близькості від 
нього. Те, що держава вважає себе багатоостровною державою 
або dе facto державою-архіпелагом, не дає їй  права відступати 
від звичайних правил встановлення вихідних ліній. Береги 
головних островів Бахрейна не є глибоко ізрізаними, і Бахрейн 
цього не стверджував. Однак він заявляв, що піщані мілини 
неподалік головних островів можуть бути прирівняні до ланцюга 
островів, які утворюють одне ціле з материком. Суд погодився, 
що піщані мілини на схід від головних островів Бахрейна є 
частиною загальної географічної конфігурації; проте було б 
перебільшенням кваліфікувати їх як ланцюг островів уздовж 
берега. Тому Суд дійшов висновку, що піщані мілини, які зна-
ходяться в зоні перекриття територіальних вод, не братимуться 
до уваги. 

Щодо питання про Фашт-аль-Азме існували особливі 
обставини, які виправдовували вибір лінії делімітації, що про-
ходить між Фашт-аль-Азмом і Кітат-аш-Шаджара. Що стосується 
питання про Кітат Джарада, Суд ООН зазначив, що це дуже 
маленький острів, ненаселений і позбавлений рослинності, який, 
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як визначив Суд, підпадає під суверенітет Бахрейна і роз-
ташований на півдорозі між головним островом Бахрейна і 
півостровом Катар. Отже, якби для визначення вихідної точки 
при побудові серединної лінії застосовувалася лінія відливу і ця 
лінія була б прийнята як лінія делімітації, незначному морському 
утворенню було б надано непропорційно великого значення. 
Таким чином, Суд вважає, що в цій справі існує особлива 
обставина, що робить правомірним вибір лінії делімітації, яка 
проходить безпосередньо на схід від Кітат Джаради. 

Суддя Ода не погодився з вживанням категорії «єдиний 
морський кордон» і зазначає відмінність між режимами, що 
регламентують виняткову економічну зону (ВЕЗ) і конти-
нентальний шельф, з одного боку, і територіальні води – з 
іншого. Відповідно, вживання Судом ООН вислову «єдиний 
морський кордон» навряд чи доречно. Він заперечує і проти 
рішення Суду провести делімітацію південного сектору як 
територіальних вод і заявляє, що, навіть якщо підхід Суду до 
південного сектору є правильним, він, тим не менше, невірно 
тлумачить і застосовує правила і принципи, що регламентують 
територіальні води. Правило «серединної лінії / особливих об-
ставин», помилково застосоване Судом для цілей делімітації 
територіальних вод, насправді належить до режиму континен-
тального шельфу. Суддя Ода схвалив спробу Суду визначити 
межу континентального шельфу в північному секторі, але вказав, 
що той недостатньо чітко пояснив методи, за допомогою яких 
була встановлена демаркаційна лінія в цьому секторі. Суду слід 
було б вказати принципи, якими потрібно керуватися при 
встановленні морського кордону, не вказуючи при цьому точних 
координат самого кордону. Суддя Ода нагадав в зв’язку з цим 
про свою особливу думку в справі, що стосується делімітації 
морського простору в районі між Гренландією і островом Ян-
Маєн (1993 г.), в якому він зазначив, що застосування спра-
ведливих принципів надає нескінченний діапазон можливостей 
проходження кордонів; потрібно було уникати невиправданої 
конкретизації в його рішеннях про морські кордони. Точна 
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демаркація кордону може бути доручена комісії експертів, 
призначеній для цієї мети спільно обома сторонами1. 

Суддя Торес Бернардес особливо відзначив як недолік рі-
шення у справі ігнорування прецедентної практики Суду ООН, 
указавши, що прецедент у справі про британські острови Ла-
Маншу (англо-нормандські острови) був залишений без уваги, 
хоча підпункт 2 b резолютивної частині рішення нагадує про 
надане, відповідно до звичаєвого міжнародного права, право 
мирного проходу катарських судів через територіальні води 
Бахрейну, що відокремлюють острова Хавар від інших островів 
Бахрейна2. 

На думку Кашуб Масуд Алі Саліма, при визначенні меж 
територіального моря Суд ООН не завжди враховував той 
історичний фон, на тлі якого відбувалась суперечка між 
Бахрейном і Катаром, якою була боротьба цих держав за підводні 
нафтові ресурси. Фактично, основним предметом розбіжностей 
між Катаром і Бахрейном щодо проблеми делімітації морських 
кордонів стало прагнення сторін правовим шляхом забезпечити 
собі право власності на багаті підводні нафтові ресурси. Суд 
ООН також не завжди чітко інтерпретував правила і принципи, 
як вони викладені в ст. 15 Конвенції про морське право від 
1982 р.3 

У рішенні по справі про континентальний шельф між 
Лівійською Арабською Джамахерією та Мальтою від 24 лютого 
1982 р. Суд ООН указав, які принципи і норми міжнародного 
права застосовні до делімітації континентального шельфу між 
двома державами і які обставини і фактори повинні братися до 
уваги для забезпечення справедливої делімітації. Судова про-
цедура була розпочата на підставі Спеціальної угоди між 
Лівійською Арабською Джамахерією та Мальтою про передачу 
на розгляд Міжнародного Суду їх вирішенні питання щодо 
                                                
1 Кононенко В.П. Правовые позиции Международного Суда ООН по делам о 
делимитации морских пространств / В.П. Кононенко, Л.Д. Тимченко // 
Молдавский журнал международного права и международных отношений. – 
2012. – № 1. – С. 17. 
2 Анашкина И.А. Международно-правовой режим территориального моря: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Анашкина. – М., 2002. – С. 6. 
3 Кашуб М.А.С. Международно-правовые аспекты делимитации морских 
пространств государств зоны Аравийского (Персидского) залива: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук / М.А.С. Кашуб. – М., 2003. – С. 8. 
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делімітації їх відповідних шельфів. У ст. I Спеціальної угоди 
Суду пропонувалося відповісти на питання про принципи і норми 
міжнародного права, які застосовуються до делімітації району 
континентального шельфу, що належить Республіці Мальта, та 
району континентального шельфу, що належить Лівійській 
Арабській Республіці. Мальта дотримувалася погляду, що засто-
совні принципи і норми повинні бути реалізовані на практиці 
шляхом проведення конкретного кордону (в даному випадку 
медіанної лінії), а Лівія вважала, що в завдання Суду не входить 
саме проведення лінії делімітації. Розглянувши наміри сторін 
Спеціальної угоди, Суд дійшов висновку, що його положення не 
забороняють визначення такої лінії і передбачена в ньому 
делімітація стосується лише районів континентального шельфу, 
які належать учасникам спору, виключаючи райони, які можуть 
входити в сферу інтересів третіх країн. Обидві сторони 
погодилися, що суперечка повинна бути вирішена на основі 
принципів звичаєвого міжнародного права. На момент розгляду 
справи Мальта вже була учасницею Женевської конвенції 1958 р. 
про континентальний шельф, Лівія ж ні; обидві сторони 
підписали Конвенцію Організації Об'єднаних Націй 1982 р. з 
морського права. Оскільки зазначена Конвенція ще не набула 
чинності, сторони погодилися вважати, що деякі з її положень є 
виразом звичаєвого права, хоча вони розходяться в думці щодо 
того, які положення мають такий статус. Позиція Лівії полягала в 
тому, що природне продовження території держави в море є 
головною підставою його права на райони континентального 
шельфу. На думку Мальти, зазначені права визначаються від-
повідно до концепції відстані від узбережжя. 

На переконання Суду, твердження, що шельф є природним 
продовження (у фізичному сенсі) суші в море і що це є основою 
права на континентальний шельф, означає, що, якщо має місце 
переривання шельфу між зоною, прилеглою до однієї сторони, і 
зоною, прилеглою до іншої, кордон має проходити вздовж цього 
розриву. 

Сторони дійшли єдиної думки, що делімітація континен-
тального шельфу повинна бути здійснена на підставі засто-
сування у всіх обставинах принципу справедливості. Потрібно 
зауважити, що принцип справедливості складається з, наприклад, 
принципу неможливості зміни географічних чинників; неза-
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зіхання будь-якої сторони на райони, що належать іншій; обліку 
всіх відповідних обставин; принципу, згідно з яким «спра-
ведливість не завжди означає рівність» і що не може бути й мови 
про розподільну справедливість. Таким чином, із урахуванням 
практики держав, матеріалів роботи третьої Конференції Ор-
ганізації Об’єднаних Націй з морського права, Суд ООН визнав 
необґрунтованим аргумент Лівії, який полягає в тому, що 
континентальний масив є законним виправданням домагань на 
континентальний шельф, оскільки держава, що володіє великим 
континентальним масивом, повинна мати більш значне його 
природне продовження. Що ж стосується інтересів безпеки або 
оборони, то лінія делімітації в результаті застосування даного 
рішення, не пройде настільки близько до берега будь-якої зі 
сторін, щоб ця обставина вимагала спеціального аналізу. 
Розглядаючи питання про роль, яка в цій справі повинна бути 
відведена концепції пропорційності (якої Лівія надавала істотне 
значення), Суд нагадав, що вона є однією з декількох чинників, 
що відносяться до справи, які слід брати до уваги. Концепція 
пропорційності ніколи не згадувалася серед принципів і норм 
міжнародного права, які застосовуються до делімітації або як 
окремий загальний принцип. Також урахування протяжності 
берегових ліній як окремого показника при визначенні морського 
простору і району континентального шельфу, що належить 
кожній державі, йде далеко за межі застосування принципу 
пропорційності як методу оцінки справедливості в тому сенсі, 
який застосовується в справі про континентальний шельф (Туніс / 
Лівійська Арабська Джамагірія). Вирішуючи названу справу, 
Міжнародний Суд указав такі особливі обставини, які повинні 
братися до уваги для досягнення справедливого результату: 
загальна конфігурація берегової лінії, наявність і місце роз-
ташування островів, проходження сухопутного кордону, прий-
нятна міра пропорційності між величиною континентального 
шельфу прибережної держави і протяжністю узбережжя1.  

Як наслідок, справедливий результат може бути досягнутий 
за допомогою проведення на першому етапі процесу медіанної 
лінії, кожна точка якої є однаково віддаленою від лінії відпливу 
                                                
1 Дмитриченко І. Застосування принципу справедливості в міжнародному праві 
при розмежуванні морських просторів / І. Дмитриченко // Український часопис 
міжнародного права. Порівняльне правознавство. – 2001. – № 1 (14). – С. 39. 
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відповідного берега Мальти (виключаючи острів Фільфола) і лінії 
відпливу відповідного узбережжя Лівії; ця первісна лінія потім 
підлягає коригуванню з урахуванням вищезазначених обставин і 
чинників.  

Таким чином, принципами морської делімітації, зокрема, є: 
принцип урахування особливих обставин (протяжність узбе-
режжя, специфічні контури берегової лінії, наявність і розта-
шування островів, історичні правові основи, демографічні 
міркування тощо); принцип еквідистанції може застосовуватися 
для встановлення лінії кордону, кожна точка якого є рівно-
віддаленою від вихідних ліній, від яких відміряється ширина 
територіального моря кожної зі сторін; принцип пропорційності, 
який може бути відображений у формулі співвідношення між 
районами континентального шельфу і довжини відповідних 
берегових ліній держав; принцип, який установлює право 
островів на територіальне море, прилеглу зону, континентальний 
шельф та виключну економічну зону тощо. Урахування 
зазначених принципів у делімітаційному процесі має своєю 
метою забезпечення справедливого результату для всіх 
зацікавлених сторін. 

Рішення у справі, що стосується територіального і морського 
спору між Нікарагуа і Гондурасом у Карибському морі 
(Нікарагуа проти Гондурасу) від 8 жовтня 2007 р. цікаве тим, що 
Суд зіткнувся з ситуацією, передбаченою як виняток в ст. 15 
Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 
(ЮНКЛОС), а саме з особливими обставинами, в яких він не 
може застосувати принцип рівної віддаленості. 

8 грудня 1999 р. Нікарагуа подала заяву проти Гондурасу у 
зв’язку з суперечкою щодо делімітації морських районів в 
Карибському морі. У своїй заяві Нікарагуа обґрунтовувала 
юрисдикцію Суду шляхом посилання на положення статті XXXI 
Американського договору про мирне врегулювання (офіційно 
відомого як «Боготський пакт»), а також на заяви сторін про 
визнання юрисдикції Суду обов’язковою відповідно до п. 2 ст. 36 
Статуту Суду. 

Після здобуття в 1821 р. незалежності від Іспанії Нікарагуа і 
Гондурас отримали суверенітет над своїми відповідними 
територіями, включаючи прилеглі острови, розташовані уздовж 
їх узбереж, при тому що ці острови не мали назв. 7 жовтня 
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1894 р. Нікарагуа і Гондурас уклали загальний договір про 
кордони, що отримав назву «Договір Гамес-Бонільї», який 
вступив в дію 26 грудня 1896 р. В ст. II цього Договору, 
відповідно до принципу uti possidetis juris передбачено, що 
«кожна Республіка є власником території, яка на дату набуття 
незалежності представляла собою відповідно провінції Гондурас і 
Нікарагуа»1. У статті I Договору передбачається також створення 
Змішаної прикордонної комісії з метою демаркації кордону між 
Нікарагуа і Гондурасом. Комісія встановила кордон від Тихого 
океану в затоці Фонсека до Портільо-де-Теотекачінте, яка 
становила майже третину відстані по сухопутній території, але 
комісія не змогла встановити кордон від цієї точки до 
атлантичного узбережжя. 

Відповідно до умов ст. III Договору Гамес-Бонільї Нікарагуа 
і Гондурас згодом передали свою суперечку щодо іншої частини 
кордону королю Іспанії, який виступив в ролі єдиного арбітра. 
23 грудня 1906 р. король Іспанії Альфонсо XIII виніс арбітражне 
рішення, згідно з яким встановлювався кордон від гирла річки 
Коко на мисі Грасіас-а-Діос до Портільо-де-Теотекачінте. Згодом 
в ноті від 19 березня 1912 р. Нікарагуа оскаржила чинність і 
обов'язкову силу цього арбітражного рішення. Після кількох 
невдалих спроб врегулювати суперечку і ряду прикордонних 
інцидентів, які сталися в 1957 р., Рада Організації американських 
держав (ОАД) в той же рік зайнялася цим питанням. За 
посередництва спеціально створеного Комітету, заснованого 
Радою ОАД, Нікарагуа і Гондурас домовилися передати спір на 
розгляд Міжнародного Суду. 

18 листопада 1960 р. Міжнародний Суд постановив, що 
винесене королем Іспанії 23 грудня 1906 р. арбітражне рішення є 
юридично чинним і має обов’язкову силу і що Нікарагуа 
зобов’язана його виконати. 

У своїй заяві і змагальних паперах Нікарагуа просить Суд 
встановити проходження єдиного морського кордону між 
районами територіального моря, континентального шельфу та 
виключної економічної зони в Карибському морі, які відносяться 
відповідно до Нікарагуа і Гондурасу. Хоча на момент подачі своєї 

                                                
1Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/120/120-20071008-JUD-01-00-EN.pdf 



 282 

заяви по даній справі Нікарагуа не була учасником ЮНКЛОС, 
сторони згодні в тому, що в даний час ЮНКЛОС має силу в 
стосунках між ними і що її відповідні статті застосовуються у 
відносинах між ними в цій суперечці.  

Єдиний морський кордон в цій справі буде встановлений в 
результаті делімітації різних районів юрисдикції, що охоплюють 
морську зону від сухопутного кордону між Нікарагуа і 
Гондурасом до 82-го меридіана, де можуть бути порушені 
інтереси третьої держави. У західній частині підлягає делімітації 
район, де материкові узбережжя сторін примикають один до 
одного; таким чином, на деякій відстані межа буде розділяти 
виключно їх територіальні моря (п. 1 ст. 2 ЮНКЛОС). Обидві 
сторони визнають також, що чотири спірних острови на північ 
від 15-ї паралелі (Бобела-Кей, Саванна-Кей, Порт-Ройал-Кей і 
Саут-Кей), які можуть бути віднесені до Гондурасу, а також 
нікарагуанський Единбург-Кей до південь від 15-ї паралелі мають 
право на свої власні територіальні моря. Суд нагадує, що 
стосовно спірних островів жодна зі сторін не заявила претензій 
на морські райони, крім територіального моря. Суд зазначає, що, 
хоча сторони розходяться в думках щодо відповідної ширини 
територіальних морів цих островів, згідно зі ст. 3 ЮНКЛОС 
територіальне море держави не може сягати за межі 12 морських 
миль. Безперечно, що всі ці острови розташовані в межах 24 миль 
один від одного, але на відстані більше 24 миль від материка, 
який розташований на захід. Таким чином, єдиний морський 
кордон може також включати сегменти, які розмежовують 
райони розташованих один проти одного територіальних морів 
цих островів, що частково збігаються, а також сегменти, які 
розмежовують континентальний шельф і виняткові економічні 
зони навколо них. 

Відносно делімітації територіальних морів ст. 15 ЮНКЛОС, 
яка має обов’язкову силу як міжнародний договір у відносинах 
між сторонами, передбачає: «Якщо береги двох держав 
розташовані один проти іншого або примикають один до одного, 
держави не мають права, якщо тільки між ними не укладено 
угоду про інше, поширювати своє територіальне море за 
серединну лінію, проведену таким чином, що кожна її точка є 
рівновіддаленою від найближчих точок вихідних ліній, від яких 
відміряється ширина територіального моря кожної з цих двох 
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держав. Однак вищезазначене положення не застосовується, 
якщо в силу історично сформованих правових підстав чи інших 
особливих обставин необхідно розмежувати територіальні моря 
двох держав іншим чином, ніж це зазначено в цьому 
положенні»1.  

Відносно застосування положень ст. 15 ЮНКЛОС Суд 
зазначив: «Найбільш логічний і широко застосовний підхід 
полягає в тому, щоб спочатку провести на тимчасовій основі 
рівновіддалену лінію, а потім розглянути питання про те, чи 
повинна ця лінія бути скоригована з урахуванням наявності 
особливих обставин» [ делімітація морського кордону і 
територіальні питання між Катаром і Бахрейном (Катар проти 
Бахрейну), суть справи, рішення, ICJ Reports 2001, p. 94, 
para. 176]. 

У колишніх рішеннях Суду наводяться причини того, чому 
метод рівної віддаленості широко застосовується в практиці 
морської делімітації: він є авторитетним в силу свого наукового 
характеру і порівняльної простоти в застосуванні. Однак цей 
метод не має автоматичного пріоритету перед іншими методами 
делімітації, і в конкретних обставинах можуть мати місце 
фактори, що роблять його непридатним. 

Суд зазначає, що жодна зі сторін не висунула в якості 
головного аргументу пропозицію про проведення рівновіддаленої 
лінії як найбільш придатного способу делімітації. Суд з самого 
початку звертає увагу на те, що обидві сторони заявили ряд 
географічних і правових міркувань щодо методу, який повинен 
застосувати Суд з метою морської делімітації. Мис Грасіас-а-
Діос, на якому закінчується сухопутний кордон між Нікарагуа і 
Гондурасом, являє собою гострий територіальний виступ, який 
з'єднує увігнуті берегові лінії по обидва боки в північному і 
південно-західному напрямках. З урахуванням ст. 15 ЮНКЛОС і 
описаної вище географічній конфігурації пара вихідних точок, які 
визначаються на кожному березі річки Коко на краю мису, мають 
істотне значення при побудові рівновіддаленої лінії, особливо в 
міру її виходу з узбережжя. З урахуванням безпосередньої 
близькості цих вихідних точок будь-яке відхилення або помилка 
                                                
1 Конвенція ООН з морського права 1982 р. Офіційний сайт Верховної Ради 
України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_057 
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в їх розташуванні стануть непропорційно збільшеними. Крім 
того, сторони згодні в тому, що осадові відкладення, винесені в 
море рікою Коко, що осіли в ньому, стали причиною дуже 
активного морфодінамізму дельти цієї річки і берегової лінії на 
північ і південь від цього мису. Таким чином, накопичення 
відкладень на даному мисі можуть зробити будь-яку 
рівновіддалену лінію необґрунтованою вже в найближчому май-
бутньому. Ці географічні та геологічні проблеми поглиблюються 
відсутністю надійних вихідних точок на мисі Грасіас-а-Діос, які 
заявлені або прийняті самими сторонами. 

Складність з встановленням надійних вихідних точок 
поглиблюється розбіжностями, які все ще існують між сторонами 
щодо тлумачення і застосування прийнятого королем Іспанії в 
1906 р. арбітражного рішення з питання про суверенітет над 
островами, сформованими поблизу гирла річки Коко, і 
встановлення крайньої точки загального кордону на 
атлантичному узбережжі (Арбітражне рішення, винесене королем 
Іспанії 23 грудня 1906 р., рішення, ICJ Reports 1960 p. 202). 

З урахуванням сукупності обставин Суд не зможе встановити 
вихідні точки і побудувати тимчасову рівновіддалену лінію для 
єдиного морського кордону, що розділяє морські райони близько 
материкових узбереж сторін. Навіть якщо вже зазначені 
конкретні об'єкти не дозволяють провести рівновіддалену лінію в 
якості єдиного морського кордону, Суд тим не менш повинен 
переконатися, чи можливо провести лінію кордону через 
територіальні моря як рівновіддалену лінію, що передбачено в ст. 
15 ЮНКЛОС.  

Суд насамперед відзначає, що сторони розходяться в думках 
щодо правового титулу на нестабільні острови, що сформувалися 
в гирлі річки Коко, тобто острови, запропоновані сторонами в 
ході усного провадження, можна було б використовувати в якості 
вихідних точок. Але в силу мінливих умов в цьому районі Суд не 
прийшов ні до якого висновку щодо суверенітету над цими 
островами. Крім того, будь-які базові точки не використо-
вувалися для проведення рівновіддаленої лінії, через зміну і 
нестабільність відповідних узбереж, включаючи сформовані в 
гирлі річки Коко спірні острови. У самій ст. 15 ЮНКЛОС 
передбачено виключення з проведення серединної лінії, а саме 
«якщо в силу історично сформованих правових підстав чи інших 
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особливих обставин необхідно розмежувати територіальні моря 
двох держав іншим чином…»1.  

Ніщо в формулюванні ст. 15 не свідчить про те, що гео-
морфологічні проблеми самі по собі не можуть стати особливими 
обставинами за змістом цього винятку, а також про те, що такі 
особливі обставини можуть використовуватися тільки як елемент 
корекції вже проведеної лінії. Дійсно, останнє припущення явно 
несумісне з формулюванням виключення, передбаченого в ст. 15.  

Суд нагадує, що ст. 15 ЮНКЛОС, яка була прийнята без 
будь-якого обговорення щодо методу делімітації територіального 
моря, практично ідентична (за винятком незначних редак-
торських змін) тексту п. 1 ст. 12 Конвенції 1958 р. про тери-
торіальне море та прилеглу зону. Генезис прийняття ст. 12 Кон-
венції 1958 р. свідчить про те, що насправді в ній передбачалося, 
що особлива конфігурація узбережжя може зажадати 
застосування іншого методу делімітації. У Коментарі до проекту 
Конвенції про континентальний шельф відзначається, що, «як і в 
випадку щодо кордонів територіального моря, слід передбачити 
відступи, які необхідні унаслідок виняткової конфігурації 
узбережжя ...»)2. Далі, практика Суду не вказує на тлумачення, 
яке відрізнялося б від звичайного значення термінів, що 
вживаються в ст. 15 ЮНКЛОС. 

З вищезазначених причин Суд визнає, що він зіткнувся з 
ситуацією, передбаченої як виняток в ст. 15 ЮНКЛОС, а саме з 
особливими обставинами, в яких він не може застосувати 
принцип рівної віддаленості. У той же час принцип рівної 
віддаленості залишається загальним правилом.  

Зробивши висновок, що побудова лінії, рівновіддаленої від 
материка, не представляється доцільною, Суд повинен розгля-
нути питання про можливість застосування запропонованих 
сторонами альтернативних методів. Головний аргумент Ніка-
рагуа полягає в тому, що «бісектор двох ліній, що представляють 
всю берегову лінію обох держав», повинен використовуватися 
для делімітації, тоді як суверенітет над морськими об'єктами в 
                                                
1 Конвенція ООН з морського права 1982 р. Офіційний сайт Верховної Ради 
України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_057 
2 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/120/120-20071008-JUD-01-00-EN.pdf 
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спірному районі «може бути присвоєний будь-якій стороні в 
залежності від положення відповідного об'єкта по відношенню до 
бісекторної лінії»1. Гондурас не заперечує, що геометричні 
методи делімітації, такі як перпендикуляри і бісектори, є 
методами, які в певних обставинах можуть забезпечити 
справедливу делімітацію, але він не згоден з тим, як Нікарагуа 
побудувала кут, що підлягає поділу навпіл. Як вже пояснювалося, 
Гондурас пропонує лінію уздовж 15-ї паралелі, яку не доведеться 
коригувати щодо островів. Суд зазначає, що в своїх заключних 
поданнях Гондурас просить суд оголосити, що єдиний морський 
кордон між Гондурасом і Нікарагуа проходить по паралелі 14 
градусів 59,8 хвилини північної широти як існуючий морський 
кордон або скоригована рівновіддалена лінія, поки вона не 
досягне юрисдикції третьої держави. Суд заявляє, що 
застосування бісектора, тобто лінії, яка утворена шляхом ділення 
навпіл кута, створеного лінійними апроксимаціями берегових 
ліній, виявляється надійним методом в певних обставинах, коли 
неможливо або недоцільно проводити рівновіддалену лінію. 
Обґрунтуванням застосування бісекторного методу в морській 
делімітації є конфігурація відповідних берегових ліній і взаємне 
розташування між ними і морськими районами, що підлягають 
делімітації. Як і метод рівної віддаленості, бісекторной метод є 
геометричним підходом, який може застосовуватися для додання 
правової сили. 

Встановлення відповідної географії узбережжя вимагає 
оцінки реальної географії узбережжя. Метод рівної віддаленості 
апроксимує взаємне розташування відповідних узбереж двох 
сторін з урахуванням взаємного розташування позначених пар 
вихідних точок.  

Суд зазначає, що в цій справі застосування бісекторного 
методу виправдано географічної конфігурацією узбережжя і 
геоморфологічними об'єктами району, в якому знаходиться 
кінцева точка сухопутного кордону. Суд вважає, що найбільш 
зручним буде використання точки, зафіксованої в 1962 р. 
Змішаною комісією на мисі Грасіас-а-Діос, як точки, в якій 
зустрічаються берегові лінії сторін. Суд додає, що в цих цілях на 
даній стадії не обов’язково точно вказувати координати кінцевих 

                                                
1 Там само. 
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точок обраних берегових ліній; одне з практичних переваг 
бісекторного методу полягає в тому, що незначне відхилення в 
розташуванні кінцевих точок, які знаходяться на розумній 
відстані від загальної точки, буде мати порівняно невелике 
значення для проходження всієї берегової фронтальної лінії. 
Якщо необхідно в даних обставинах, суд міг би скорегувати цю 
лінію, з тим щоб домогтися справедливого рішення (див. 
ЮНКЛОС, п. 1 ст. 74 і п. 1 ст. 83).  

У рішенні по справі, що стосується територіального і 
морського спору (Нікарагуа проти Колумбії) від 19 листопада 
2012 р. Міжнародний Суд докладно роз'яснив визначення району 
делімітації і підтвердив процедуру делімітації морських 
просторів, що вже склалася (з використанням триступеневої 
методології, підданої критиці суддею Сюе). Окремої уваги 
заслуговує особлива думка судді Овади щодо предмета спору, 
його зміни і практики Суду ООН з цього питання. 

6 грудня 2001 р. Республіка Нікарагуа (надалі – Нікарагуа) 
подала до Секретаріату Суду заяву про порушення справи проти 
Республіки Колумбія (надалі – Колумбія) у зв’язку з суперечкою, 
що стосується правового титулу на територію і делімітації 
морського кордону в західній частині Карибського басейну. 
13 грудня 2007 р. Суд виніс рішення щодо попередніх заперечень 
проти юрисдикції, висунутих Колумбією, в якому він встановив, 
що володіє юрисдикцією на підставі статті XXXI Боготського 
пакту винести рішення щодо спору, що стосується суверенітету 
над морськими об'єктами, на які претендують сторони і по спору, 
що стосується делімітації морського кордону.  

У своєму рішенні 2007 р. щодо попередніх заперечень Суд 
постановив, що він не володіє юрисдикцією щодо претензії 
Нікарагуа на суверенітет над островами Сан-Андрес, Провіденсія 
і Санта-Каталіна, тому що питання про суверенітет над цими 
трьома островами було вирішено в Договорі по спірним 
територіальним питанням між Колумбією і Нікарагуа, під-
писаному в Манагуа 24 березня 1928 р., згідно з яким Нікарагуа 
визнала суверенітет Колумбії над цими островами. 

Район, в якому знаходяться спірні морські об’єкти (атол 
Альбукерке, атол Східний-Південно-Східний, банки Ронкадор, 
Серрано, Кіта-Суен, Серранілья і Бахо-Нуево) і в якому належить 
провести делімітацію кордону, лежить в Карибському морі.  
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Перш ніж відповідати на питання про суверенітет, Суд 
повинен визначити, чи можливо встановлення права власності на 
оспорювані морські об’єкти. У міжнародному праві твердо 
зазначено, що присвоєння права власності на острови, як б малі 
вони не були, допустимо. На противагу цьому права власності на 
підвищення, що обсихає під час відпливу (об'єкти, що 
підносяться над водою під час відпливу, але занурені в неї при 
припливі) встановлені бути не можуть, хоча прибережні держави 
володіють суверенітетом над об’єктами, що знаходяться в межах 
їх територіальних вод, і вони можуть враховуватися для відліку 
ширини територіальних вод. Сторони згодні з тим, що атол 
Альбукерке, атол Східний-Південно-Східний і банки Ронкадор, 
Серрано, Серранілья і Бахо-Нуево під час припливу залишаються 
над водою і таким чином, оскільки вони є островами, 
встановлення права власності на них допустимо. Однак вони 
розходяться в питанні про те, чи можна вважати островами будь-
які з об’єктів, що відносяться до банки Кіта-Суен. З урахуванням 
наявних в матеріалах справи наукових доказів, зокрема 
підготовленого д-ром Робертом Смітом експертного висновку 
щодо банки Кіта-Суен, на який посилається Колумбія, Суд 
вважає, що об'єкт, який фігурує в доповіді д-ра Сміта як КС-32, 
під час припливів залишається над водою і таким чином право 
власності на нього може бути встановлено. Що стосується інших 
морських об’єктів, що відносяться до банки Кіта-Суен, 
представлені Колумбією докази не можуть вважатися достатніми, 
для того щоб встановити, що будь-які з них є островами згідно з 
визначенням, прийнятим в міжнародному праві; на його думку, 
вони представляють собою підвищення, що обсихають під час 
відпливу. 

При вирішенні питання про суверенітет над спірними 
морськими об’єктами Суд в першу чергу виходить з положень 
Договору 1928 р., згідно з яким суверенітетом над островами 
Сан-Андрес, Провіденсія і Санта-Каталіна і над іншими остро-
вами, острівцями і рифами, що входять до складу архіпелагу Сан-
Андрес, володіє Колумбія. Таким чином, для того щоб вирішити 
питання про суверенітет над спірними морськими об’єктами, 
Суду необхідно спочатку з’ясувати, що являє собою архіпелаг 
Сан-Андрес. Суд зазначає, що в статті I Договору 1928 р. склад 
цього архіпелагу не визначений. Що стосується Протоколу 
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1930 р. про обмін ратифікаційними грамотами за Договором 1928 
р. то в ньому лише фіксується західний кордон архіпелагу Сан-
Андрес по 82-му меридіану і немає інформації щодо кордонів 
архіпелагу на схід від нього. Історичні матеріали, що наводяться 
сторонами на підтвердження своєї аргументації, проливають 
мало світла на склад архіпелагу Сан-Андрес. Зокрема, в архівних 
записах не вказується конкретно, які об’єкти вважалися частиною 
цього архіпелагу. Суд приходить до висновку, що неспростовних 
даних про склад цього архіпелагу не міститься ані в Договорі 
1928 р., ані в архівних записах. Тому для того щоб вирішити 
суперечку, Суду необхідно досліджувати аргументи і докази, 
надані сторонами в підтримку своїх відповідних претензій на 
суверенітет, які не ґрунтуються на вказівках про склад архіпелагу 
в Договорі 1928 р. Таким чином, Суд звертається до розгляду 
претензій на суверенітет, що відстоюються обома сторонами на 
основі принципу uti possidetis juris. Суд приходить до висновку, 
що в даному випадку цей принцип не допомагає в достатній мірі 
встановити, хто володіє суверенітетом над оспорюваними 
Нікарагуа і Колумбією морськими об'єктами, оскільки в архівних 
записах не міститься ніяких явних вказівок на те, чи була 
встановлена приналежність цих об'єктів до колоніальних 
провінцій Нікарагуа або Колумбії до отримання незалежності від 
Іспанії або на момент надання незалежності. Слідом за цим Суд 
розглядає, чи можна встановити, кому належить суверенітет, на 
основі effectivités – принципу ефективності (дій держави, що 
свідчать про здійснення ним влади на даній території). Суд 
зазначає, що посиланнями на effectivités своє переважне право на 
спірні морські об'єкти підтверджує у своєму поданні Колумбія. 
Суд розглядає різні категорії effectivités, що згадуються 
Колумбією, а саме: державне управління і законодавство, ре-
гулювання господарської діяльності, громадські проекти, 
діяльність правоохоронних органів, візити військових кораблів і 
пошуково-рятувальні операції, а також консульське пред-
ставництво. На підставі наявних у справі доказів Суд знаходить, 
що Колумбія протягом багатьох десятиліть безперервно і 
послідовно діяла щодо спірних морських об'єктів à titre de 
souverain (як суверен). Це здійснення суверенної влади було 
публічним, і не існує жодних свідчень того, щоб воно викликало 
будь-який протест з боку Нікарагуа до 1969 р., коли 
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викристалізувалася нинішня суперечка. Більш того, очевидність 
діяльності Колумбії з управління островами контрастує з 
відсутністю будь-яких доказів дій à titre de souverain з боку 
Нікарагуа. Суд приходить до висновку, що претензії Колумбії на 
суверенітет над спірними морськими об'єктами вельми 
переконливо підтверджуються фактами. Суд також зазначає, що 
хоча це і не є доказом суверенітету, до певної міри претензії 
Колумбії підтверджуються поведінкою Нікарагуа щодо спірних 
морських об'єктів, практикою третіх держав і картами. Суд 
приходить до висновку, що суверенітетом над островами в складі 
атолу Альбукерке, банки Бахо-Нуево і атола Східний-Південно-
Східний, а також банок Кіта-Суен, Ронкадор, Серрано і 
Серранілья володіє Колумбія. 

Суд зазначає, що, з формальної точки зору, вимога, що 
міститься в пункті 3 остаточного подання I з боку Нікарагуа, в 
якому вона просить суд встановити межу континентального 
шельфу, що розділяє на рівні частини співпадаючі правові титули 
на континентальний шельф обох сторін, – це нова вимога в 
порівнянні з вимогами, що пред’являються в заяві і меморандумі, 
в яких Суду пропонувалося визначити лінію єдиного морського 
кордону між районами континентального шельфу і виняткових 
економічних зон, що належать відповідно Нікарагуа і Колумбії, у 
вигляді серединної лінії між материковими узбережжями обох 
держав. Суд проте не переконують твердження Колумбії про те, 
що це переглянуте домагання змінює предмет спору, поданого на 
розгляд Суду. Та обставина, що претензії Нікарагуа на 
розширення свого континентального шельфу є новою вимогою, 
саме по собі не робить цю вимогу неприпустимою. На думку 
Суду, претензія на розширення континентального шельфу 
укладається в рамки суперечки між сторонами, що стосується 
делімітації морських кордонів, і не можна сказати, щоб вона 
змінювала предмет цієї суперечки. Більш того, вона випливає 
безпосередньо з цього спору. Суд приходить до висновку, що 
вимога, яка міститься в п. 3 поданого Нікарагуа остаточного 
подання I, може бути прийнята до розгляду.  

Суд звертається до питання про те, чи може він встановити 
морський кордон між розширеним континентальним шельфом 
Нікарагуа і континентальним шельфом Колумбії, як того просить 
Нікарагуа в п. 3 свого остаточного подання I. Суд зазначає, що 
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Колумбія не є державою – учасником Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй з морського права (ЮНКЛОС) і що засто-
совним в цій справі правом є звичаєве міжнародне право. На 
думку Суду, визначення континентального шельфу, що міститься 
в п. 1 ст. 76 ЮНКЛОС, є частиною звичаєвого міжнародного 
права. На даному етапі, з огляду на ту обставину, що завдання 
Суду обмежується дослідженням питання про те, чи може він 
провести делімітацію континентального шельфу відповідно до 
прохання Нікарагуа, у нього не виникає необхідності вирішувати, 
чи є частиною звичаєвого міжнародного права інші положення 
ст. 76 ЮНКЛОС. Суд зазначає далі, що в справі, що стосується 
територіального і морського спору між Нікарагуа і Гондурасом в 
Карибському морі (Нікарагуа проти Гондурасу), він заявив, що 
«будь-які претензії [з боку держави – учасниці ЮНКЛОС] на 
володіння правами на континентальний шельф за межами 200 –
мільної зони повинні відповідати положенням статті 76 
ЮНКЛОС і підлягають розгляду створеною на її підставі 
Комісією по межах континентального шельфу»1. Беручи до уваги 
предмет і мету ЮНКЛОС, передбачені в її преамбулі, ту 
обставину, що Колумбія не є учасницею Конвенції, що не 
звільняє Нікарагуа від своїх зобов’язань відповідно до ст. 76, Суд 
зазначає, що Нікарагуа представила Комісії лише «попередню 
інформацію», яка, за її власним визнанням, не в повній мірі 
задовольняє вимогам, які дозволили б Комісії винести 
рекомендацію щодо встановлення зовнішніх меж континен-
тального шельфу. Оскільки Суду не було представлено жодної 
додаткової інформації, він знаходить, що в ході нинішнього 
провадження Нікарагуа не вдалося довести, що вона володіє 
шельфом, що тягнеться досить далеко, щоб частково збігатися з 
зоною континентального шельфу шириною в 200 морських миль, 
яка належить Колумбії. Тому Суд не може встановити морський 
кордон так, як просить Нікарагуа. 

У світлі рішення, прийнятого ним стосовно пропозиції 
Нікарагуа щодо делімітації морських кордонів, викладеній в п. 3 
її остаточного подання I, Суд повинен розглянути питання про 
проходження морського кордону, який йому належить 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf 
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встановити. Суд зазначає, що Колумбія, зі свого боку, просить, 
щоб розмежування виключних економічних зон і конти-
нентального шельфу між Нікарагуа і Колумбією було здійснено 
по єдиному морському кордону, що представляє собою се-
рединну лінію між периферійними Нікарагуанськими островами і 
островами архіпелагу Сан-Андрес. Суд зазначає, що права 
Нікарагуа на континентальний шельф і виключну економічну 
зону, що поширюються на 200 морських миль від її материкового 
узбережжя і прилеглих островів, і права Колумбії на 
континентальний шельф і виключну економічну зону, відлічувані 
від островів, над якими відповідно до постанови Суду Колумбія 
володіє суверенітетом, частково перекривають один одного. 
Таким чином, незважаючи на прийняте ним рішення щодо п. 3 
Нікарагуанського остаточного подання I, Суду ще належить 
здійснити делімітацію кордонів на ділянках моря, що частково 
збігаються та на які поширюються права Колумбії і Нікарагуа, які 
знаходяться в межах 200 морських миль від нікарагуанського 
узбережжя.   

Як уже зазначалося Судом, правом, застосовним щодо такої 
делімітації, є звичаєве міжнародне право. На думку Суду, норми 
звичаєвого міжнародного права знаходять своє вираження в 
принципах делімітації морських кордонів, закріплених у статтях 
74 і 83, і в правовому режимі островів, викладеному в ст. 121 
ЮНКЛОС.  

Далі Суд починає з визначення відповідних вихідних 
берегових ліній сторін, а саме берегових ліній, проекції яких 
частково перекриваються. Що стосується Нікарагуа, на думку 
Суду, вихідної береговою лінією є всі її узбережжя, за винятком 
невеликої ділянки берега поблизу Пунта-де-Перлас, який 
звернений прямо на південь, і його проекція таким чином не 
зачіпає область часткового перекриття потенційних прав. Суд 
вважає також, що ширина континентального шельфу та 
виключної економічної зони в 200 морських миль, на які має 
право Нікарагуа, повинна вимірюватися від островів, що 
оздоблюють Нікарагуанське узбережжя. Звернені на схід береги 
нікарагуанських островів паралельні материковому узбережжю і 
тому не збільшують протяжність вихідної берегової лінії, хоча 
вони і відсувають від нього вихідну лінію, від якої вимірюється 
ширина зони, на яку поширюються права Нікарагуа. Що 
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стосується Колумбії, беручи до уваги ту обставину, що претензії 
Нікарагуа на континентальний шельф на основі природного 
продовження її сухопутної території задоволені не були, Суд в 
рамках провадження у даній справі цікавлять тільки ті райони, на 
які може претендувати Колумбія. Вони частково збігаються з 
континентальним шельфом і виключною економічною зоною в 
межах 200 морських миль від нікарагуанського узбережжя. 
Оскільки материкове узбережжя Колумбії не створює ніяких прав 
в цьому районі, з цього випливає, що воно не може розглядатися 
як частина відповідної вихідної берегової лінії в зазначених 
цілях. Таким чином, відповідна вихідна берегова лінія Колумбії 
обмежується берегами островів, що знаходяться під 
суверенітетом Колумбії і протилежних материковому узбережжю 
Нікарагуа. З огляду на те що зона часткового перекриття 
потенційних прав простягається далеко на схід від колумбійських 
островів, Суд вважає, що до уваги необхідно приймати всю 
берегову лінію цих островів, а не тільки їх береги, звернені на 
захід. Найбільш важливими островами є Сан-Андрес, Провіденсія 
і Санта-Каталіна. Суд вважає також, що в якості частини 
відповідної вихідної берегової лінії повинні розглядатися берега 
атолів Альбукерке і Східний-Південно-Східний, а також банок 
Ронкадор і Серрано. Однак Суд не став враховувати з метою 
встановлення вихідної берегової лінії Колумбії банки Кіта-Суен, 
Серранілья і Бахо-Нуево. Протяжності вихідних берегових ліній 
таким чином складають 531 км (Нікарагуа) і 65 км (Колумбія), а 
співвідношення між ними – приблизно 1 : 8,2 на користь 
Нікарагуа. 

Далі Суд розглядає питання про розміри морського району, 
що підлягає делімітації, в якому частково перетинаються 
потенційні права сторін. Перш ніж винести власне рішення, Суд 
нагадує, що в рамках методології делімітації морського кордону 
необхідно враховувати правову концепцію району, що підлягає 
делімітації. Залежно від конфігурації відповідних вихідних 
берегових ліній в загальному географічному контексті окремі 
морські простори можуть включатися до складу відповідного 
району, а інші, які не перебувають в тісному зв’язку з даною 
справою, – виключатися з нього. Крім того, поняття району, що 
підлягає делімітації, виявляється корисним, коли Суду 
доводиться перевіряти, чи не веде проведена ним лінія кордону 
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до непропорційно далекосяжних наслідків. Однак Суд 
підкреслює, що розрахунок розмірів району, що підлягає 
делімітації, не претендує на точність, а є лише приблизними, і що 
метою делімітації є досягнення розмежування, яке буде 
справедливим, а не рівний пропорційний розподіл морських 
просторів. Район, який підлягає делімітації, охоплює ту частину 
морського простору, в якій потенційні права сторін частково 
перекривають один одного. Відповідно, підлягає делімітації 
район, що простягається від нікарагуанського узбережжя до лінії, 
що знаходиться в 200 морських милях на схід від вихідних ліній, 
від яких вимірюється ширина територіального моря Нікарагуа. 
Оскільки Нікарагуа досі не повідомила Генерального секретаря 
про місцезнаходження цих вихідних ліній, як того вимагає п. 2 
ст. 16 ЮНКЛОС, східний кордон району, що підлягає делімітації, 
може бути визначений лише приблизно. Як на півночі, так і на 
півдні в гру вступають інтереси третіх держав. На півночі 
проходить межа між Нікарагуа і Гондурасом, встановлена Судом 
в його рішенні від 8 жовтня 2007 р. і морський кордон між 
Колумбією і Ямайкою, встановлений в 1993 р. в рамках 
двосторонньої угоди. Існує також колумбійсько-ямайська «зона 
режиму спільного управління» (район, щодо якого Колумбія і 
Ямайка домовилися не про делімітацію, а про спільний 
розвиток). На півдні проходить межа між Колумбією і Панамою, 
встановлена на підставі двосторонньої угоди, підписаної в 1976 р. 
Там також проходить кордон між Колумбією і Коста-Рікою, 
встановлений в 1977 р. згідно з двосторонньою угодою, яка поки 
ще не ратифікована. Суд зазначає, що в той час як в угодах між 
Колумбією, з одного боку, і Коста-Рікою, Ямайкою і Панамою –  
з іншого, мова йде про регулювання правових відносин між 
сторонами в тому, що стосується Нікарагуа, вони є res inter alios 
acta (домовленостями між іншими сторонами). Відповідно, 
жодна з цих угод не може впливати на права та зобов'язання 
Нікарагуа щодо Коста-Ріки, Ямайки або Панами, як не можуть 
вони і накладати зобов'язання на Коста-Ріку, Панаму або Ямайку 
або надавати їм права щодо Нікарагуа. З цього випливає, що 
здійснюючи делімітацію кордонів між Колумбією і Нікарагуа, 
Суд не має на меті визначати або зачіпати права і зобов'язання, 
які можуть діяти між Нікарагуа і будь-якою з цих трьох держав.  
З Гондурасом ситуація дещо інша. Кордон між Гондурасом і 
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Нікарагуа була встановлений в 2007 р. рішенням Суду, хоча 
кінцева точка цього кордону визначена не була. Нікарагуа не 
може мати прав на північ від цієї лінії, а Гондурас не може мати 
жодних прав на південь від неї. Врахувати права третіх сторін 
Суд зобов’язаний саме на заключному етапі делімітації, а не на 
попередньому етапі визначення району, що підлягає делімітації. 
Проте для встановлення району, що підлягає делімітації, 
необхідно мати певне уявлення про поточні і потенційні претензії 
третіх сторін. У цьому випадку між сторонами існує значний 
ступінь згоди щодо того, з чим має бути пов’язане рішення цього 
завдання. Як Нікарагуа, так і Колумбія визнають, що зона, в якій 
їх права частково перекриваються, не може виходити за межі 
кордонів, вже встановлених між кожною з них і будь-якими 
третіми державами. Суд нагадує, що район делімітації не може 
виходити за межі зони, в якій права обох сторін перекриваються. 
Відповідно, якщо будь-яка зі сторін не має прав в тому чи іншому 
районі чи то в силу угоди, укладеної нею з третьою державою, 
або через те, що цей район лежить поза межами встановленого в 
судовому порядку кордону між цією стороною і третьою 
державою, така територія не може розглядатися як така, що 
підлягає делімітації зони в рамках цієї справи. Оскільки Колумбія 
не володіє потенційними правами на південь і схід від кордонів, 
про які вона домовилася з Коста-Рікою і Панамою, район 
делімітації не може сягати за межі цих кордонів. Крім того, хоча 
колумбійсько-ямайська «зона режиму спільного управління» є 
районом, щодо якого Колумбія і Ямайка домовилися про 
спільний розвиток, а не про делімітацію, Суд вважає, що її слід 
розглядати як таку, що випадає з району, який підлягає 
делімітації. Суд зазначає, що більше половини «зони режиму 
спільного управління» (а також острів Бахо-Нуево і води в радіусі 
12 морських миль від нього) знаходиться на відстані більше 200 
морських миль від Нікарагуа і, отже, в будь-якому випадку не 
може бути частиною району, що підлягає делімітації. Хоча острів 
Серранілья і води в радіусі 12 морських миль від нього не 
входять в зону режиму спільного управління, Суд вважає, що в 
рамках цієї справи їх також не слід включати до складу району, 
що підлягає делімітації, беручи до уваги потенційні права 
Ямайки і ту обставину, що жодна зі сторін не стверджувала 
зворотного. Тому Суд приходить до висновку, що на півночі 
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межа району делімітації лінії відповідає морському кордону між 
Нікарагуа і Гондурасом, встановленому рішенням Суду від 
8 жовтня 2007 р. поки вона не досягне 16° північної широти. 
Потім вона простягається прямо на схід, поки не досягне кордону 
колумбійсько-ямайської «зони режиму спільного управління». 
Від цієї точки вона проходить по межі цієї зони, огинаючи лінію 
в радіусі 12 морських миль навколо банки Серранілья, до 
перетину з лінією в 200 морських миль від Нікарагуа. На півдні 
межа району делімітації бере початок на сході в точці, де лінія, 
що проходить в 200 морських милях від Нікарагуа, перетинається 
з лінією кордону, узгодженою між Колумбією і Панамою. Далі 
вона йде по лінії колумбійсько-панамської кордону на захід, поки 
не досягне лінії, узгодженої між Колумбією і Коста-Рікою. Вона 
слідує цій лінії в західному напрямку, а потім на північ до 
перетину з гіпотетичною рівновіддаленою лінією між 
костариканським і нікарагуанським узбережжями. Визначений 
таким чином район, який підлягає делімітації, має розмір близько 
209 280 кв. кілометрів. 

Сторони згодні з тим, що острови Сан-Андрес, Провіденсія і 
Санта-Каталіна вправі претендувати на володіння власними 
територіальними водами, виключною економічною зоною і 
континентальним шельфом. В принципі це право може сягати на 
відстань до 200 морських миль в будь-якому напрямку. Сторони 
розходяться в поглядах щодо прав, які можуть бути пов’язані з 
атолами Альбукерке і Східний-Південно-Східний, а також 
банками Ронкадор, Серрано, Серранілья і Бахо-Нуево. Суд для 
початку нагадує, що банки Серранілья і Бахо-Нуево не входять до 
району, який підлягає делімітації, і що в рамках цього розгляду 
йому, відповідно, немає необхідності встановлювати масштаби 
пов'язаних з ними прав на морський простір. Що стосується 
атолів Альбукерке, Східний-Південно-Східний та банок Ронкадор 
і Серрано, Суд зазначає, що згідно з нормами сучасного 
міжнародного права ширина територіального моря, яку має право 
встановити прибережна держава, становить 12 морських миль. 
Отже, кожен з цих об’єктів має право на територіальні води 
шириною в 12 морських миль незалежно від того, чи підпадають 
вони під виняток, передбачений в п. 3 ст. 121 ЮНКЛОС. Суд не 
вважає за необхідне точно визначати статус дрібніших островів, 
оскільки будь-які права на морські простори, які вони могли б 
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породжувати в межах району, що підлягає делімітації (за межами 
територіального моря), повністю перекривалися б правами на 
континентальний шельф і виключну економічну зону, ство-
рюваними островами Сан-Андрес, Провіденсія і Санта-Каталіна. 
Суд приходить до висновку, що Колумбія має право на 
територіальні води шириною в 12 морських миль навколо об'єкта 
КС-32, що є частиною банки Кіта-Суен. Крім того, при 
вимірюванні цих територіальних вод Колумбія має право 
використовувати в цілях відліку ширини свого територіального 
моря підвищення, що обсихає під час відпливу, що знаходяться в 
межах 12 морських миль від об'єкта КС-32. Суд зазначає, що 
жодна зі сторін не висловлювала припущень, ніби об'єкт КС-32 є 
чимось іншим, ніж просто скелею, непридатною для підтримки 
життя людини або для самостійної господарської діяльності, про 
що йдеться в п. 3 ст. 121 ЮНКЛОС, і тому даний об’єкт не 
створює прав ані на континентальний шельф, ані на виняткову 
економічну зону.  

З метою проведення делімітації Суд використовує 
триступеневу методологію, що вже використовувалася в його 
практиці. На першому етапі Суд встановлює попередню лінію 
проходження кордону між територіями (включаючи острівні 
території) сторін. Ця лінія вибудовується з використанням 
найбільш релевантних базових точок на узбережжях сторін. На 
другому етапі Суд розглядає питання про те, чи не існує будь-
яких обставин, що відносяться до справи, які могли б вимагати 
коригування або зсуву попередньої рівновіддаленої/серединної 
лінії в цілях досягнення справедливого результату. На третьому і 
завершальному етапі Суд проводить перевірку на невід-
повідність, в ході якої він визначає, чи не веде таке коригування 
або зміщення лінії кордону до того, що відповідні частки сторін 
району делімітації виявляються помітно непропорційними 
протяжності їх відповідних берегових ліній. 

На нікарагуанському узбережжі Суд використовує базові 
точки, що знаходяться на рифі Едінбург, банці Муерто, островах 
Міскітос, банці Нед Томас, скелі Рока-Тіра, Малому і Великому 
кукурудзяні островах. Що стосується узбережжя Колумбії, то 
Суд вважає, що при побудові попередньої серединної лінії банку 
Кіта-Суен враховувати не слід. Та частина Кіта-Суен, яка 
безумовно підноситься над водою при припливі, являє собою 
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дуже невеликий об’єкт розміром не більше 1 кв. метра. У ви-
падках коли розташування базових точок на дуже дрібних 
морських об’єктах призвело б до спотворення відповідного 
географічного контексту, при побудові попередньої серединної 
лінії доцільно не брати їх до уваги. На думку Суду, базові точки 
також не слід поміщати на банці Серрано або на банці Низька. 
Відповідно базові точки з колумбійської сторони будуть зна-
ходитись на островах Санта-Каталіна, Провіденсія і Сан-Андрес, 
а також на атолі Альбукерке. Таким чином, попередня серединна 
лінія, побудована на основі цих двох наборів базових точок, 
визначається на півночі по нікарагуанським базовим точкам на 
рифі Единбург, банці Муерто і островах Міскітос і ко-
лумбійським базовим точкам на островах Санта-Каталіна і 
Провіденс, в центрі – по базовим точкам на нікарагуанських 
островах Нед-Томас і Рока-Тіра та на колумбійських островах 
Провіденсія і Сан-Андрес, а на півдні – по нікарагуанським 
базовим точкам на Малому і Великому кукурудзяних островах і 
колумбійським базовим точкам на острові Сан-Андрес і атолі 
Альбукерке. 

Суд зазначає, що сторони посилалися на ряд різних обставин, 
які, на їхню думку, дуже важливі для досягнення справедливого 
рішення і які Суд тепер по черзі розглядає.  

A. Невідповідність протяжності відповідних берегових ліній. 
Одним з факторів, який слід прийняти до уваги з метою 
коригування або зсуву попередньої лінії розмежування, може 
бути істотна різниця в довжині відповідних берегових ліній 
сторін. В даному випадку розбіжність між відповідними 
береговими лініями Колумбії і Нікарагуа становить приблизно 
1 : 8,2. Це, безперечно, істотна нерівність, і Суд вважає, що в 
зв'язку з цим попередню лінію потрібно скорегувати або 
змістити, особливо з огляду на часткове перекриття морських 
просторів на схід від колумбійських островів.  

B. Загальний географічний контекст. Суд не вважає за 
потрібне надавати будь-якої ваги твердженнями Нікарагуа, що 
колумбійські острови знаходяться на континентальному шельфі 
Нікарагуа. Він неодноразово пояснював, що геологічні та 
геоморфологічні міркування не мають відношення до делімітації 
ділянок, що частково перекриваються і знаходяться в межах 200 
морських миль від берегів держав. Однак Суд згоден, що для 



 299 

досягнення справедливого рішення необхідно, щоб лінія 
розмежування, наскільки це можливо, дозволяла зберегти роль 
берегових ліній сторін в плані забезпечення прийнятного і 
взаємно збалансованого розділу прав на морські простори.  
В результаті проведення попередньої серединної лінії від 
Нікарагуа виявляються відрізаними приблизно три чверті зони, 
що є продовженням її узбережжя. Тому Суд доходить висновку, 
що такий ефект відсікання є важливим міркуванням, який 
вимагає, щоб для досягнення справедливого результату 
попередня серединна лінія була скоригована або зміщена. 

C. Поведінка сторін. Суд не вважає, що поведінка сторін у 
цій справі є настільки винятковою, щоб розглядатися як важлива 
обставина, яка сама по собі вимагає від нього коригування або 
зсуву попередньої серединної лінії.  

D. Міркування безпеки і охорони правопорядку. Суд заявляє, 
що при ухваленні рішення про те, яким чином слід скорегувати 
попередню серединну лінію або в який бік її слід змістити, він 
буде враховувати будь-які законні заклопотаності сторін в 
області безпеки. 

E. Справедливий доступ до природних ресурсів. Суд вважає, 
що в цій справі не фігурують настільки виняткові проблеми 
доступу до природних ресурсів, щоб було виправданим 
розглядати їх в якості одного з важливих міркувань.  

F. Делімітації кордонів, вже раніше здійснені в даному 
районі. Суд визнає, що угода Панами з Колумбією рівнозначно 
визнанню Панамою колумбійських претензій в районі на північ і 
на захід від лінії встановленої цією угодою кордону. Аналогічним 
чином нератифікований договір між Колумбією і Коста-Рікою 
тягне за собою принаймні потенційне визнання Коста-Рікою 
колумбійських претензій на території на північ і схід від лінії, що 
встановлюється в ньому, в той час як угода між Колумбією і 
Ямайкою закріплює визнання Ямайкою колумбійських претензій 
на район на північний захід від кордону колумбійсько-ямайської 
«Зони режиму спільного управління». Однак Суд не може 
погодитися з Колумбією в тому, що це визнання є важливою 
обставиною, яку Суд зобов’язаний врахувати при проведенні 
делімітації морського кордону між Колумбією і Нікарагуа. Один 
з основоположних принципів міжнародного права свідчить, що 
договір між двома державами сам по собі не може впливати на 
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права третіх держав. Відповідно до цього принципу договори, які 
Колумбія уклала з Ямайкою і Панамою, і договір, який вона 
підписала з Коста-Рікою, не можуть надати Колумбії ніяких прав 
по відношенню до Нікарагуа і, зокрема, не можуть дати їй права 
на більшу в порівнянні з Нікарагуа частку району, в якому її 
права на морські простори частково збігаються з правами 
Нікарагуа, ніж вона могла б отримати в будь-якому іншому 
випадку. Як сказано в ст. 59 Статуту Суду, рішення Суду не є 
обов'язковими для будь-яких держав, крім сторін у справі. Крім 
того, Суд завжди дбає, щоб проведена лінія кордону не 
поширювалася на райони, де можуть бути порушені права третіх 
держав. Рішення, яким Суд визначає дану межу, стосується 
тільки прав Нікарагуа по відношенню до Колумбії і не завдає 
шкоди жодним правопретензіям третіх держав і ніяким вимогам, 
які кожна зі сторін може пред’явити третім державам. 

Виявивши таким чином обставини, які говорять про те, що 
морський кордон, проведений за попередньою серединною 
лінією, не дозволив би досягти справедливого результату, Суд 
далі переходить до переміщення попередньої серединної лінії. У 
зв’язку з цим він проводить відмінність між ділянкою району 
делімітації, що лежить між материковою частиною Нікарагуа і 
західними берегами атола Альбукерке і островів Сан-Андрес, 
Провіденсія і Санта-Каталіна, які співвідносяться один з одним 
як протилежні узбережжя, і ділянкою на схід від цих островів, де 
таке співвідношення є більш складним. У першій, західній 
частині району делімітації зазначені вище обставини вимагають 
зміщення попередньої серединної лінії в східному напрямку. 
Різниця в довжині берегових ліній тут настільки помітна, що 
виправдовує її зрушення на значну відстань. Однак цю лінію не 
можна зсунути настільки далеко, щоб вона перетнулася з межею 
зони територіальних вод шириною в 12 морських миль навколо 
будь-якого з колумбійських островів.  

Суд зазначає, що існує цілий ряд методів, які дозволяють 
врахувати важливі обставини щоб досягти справедливого 
рішення. У даній справі Суд в цих цілях призначає кожній з 
колумбійських базових точок вагу, що дорівнює одиниці, і 
кожній з нікарагуанських базових точок – вагу, що дорівнює 
трьом. Суд зазначає, що в той час як у формуванні лінії кордону 
свою роль відіграють все колумбійські базові точки, з 



 301 

нікарагуанської сторони проходження зваженої лінії визначається 
тільки по базовим точкам, що знаходяться на островах Міскітос, 
рифі Нед-Томас і Малому Кукурудзяному острові. Внаслідок 
того що лінія кордону вибудувана з використанням спів-
відношення 3 : 1 між нікарагуанськими і колумбійськими базо-
вими точками, їх вплив перекриває ефект інших нікарагуанських 
базових точок. Ця лінія закінчується в останній точці, яка може 
бути побудована з використанням трьох базових точок. 
Побудована на цій основі зважена лінія має криволінійну форму з 
великою кількістю точок повороту. Усвідомлюючи, що така 
конфігурація лінії може створити труднощі при її практичному 
застосуванні, Суд далі додатково її коригує за рахунок 
скорочення числа точок повороту і з’єднання їх геодезичними 
прямими. Тим самим виходить спрощена зважена лінія. 
Побудована таким чином лінія утворює кордон між морськими 
просторами, на які поширюються права двох держав, – на ділянці 
між точками 1 і 5. Суд вважає, однак, що продовження цієї лінії 
на дільниці району, що підлягає делімітації, не призвело б до 
досягнення справедливого результату. У той час як спрощена 
зважена лінія являє собою зсув тимчасової серединної лінії, яка в 
якійсь мірі відображає відмінності в протяжності берегових ліній; 
якби вона була продовжена за межі точок 1 і 5, Колумбії і раніше 
діставалася б значно більша частина району розподілу, ніж 
надається Нікарагуа, незважаючи на те що протяжність вихідної 
берегової лінії Нікарагуа більш ніж у вісім разів більше 
протяжності вихідної берегової лінії Колумбії. Тим самим 
надавалося б недостатньої ваги першій з виявлених Судом 
важливих обставин, що відносяться до справи. Більш того, 
відрізаючи Нікарагуа від районів на схід від основних 
колумбійських островів, які представляють собою продовження 
нікарагуанського узбережжя, така лінія кордону не враховувала б 
і другу важливу обставину, що має відношення до справи, – 
загальний географічний контекст. Суд повинен належним чином 
враховувати як різницю в довжині берегових ліній, так і 
необхідність не допустити, щоб будь-яка з держав виявилася 
відрізаною від морських просторів, в які видаються її берега. На 
думку Суду, справедливий результат, що надає належну вагу цим 
важливим для справи обставинам, буде досягнутий в результаті 
продовження лінії кордону до лінії, що проходить уздовж ліній 
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широти в 200 морських миль від нікарагуанських вихідних ліній. 
Залишається вирішити питання про банки Кіта-Суен і Серрано, 
які, за висновком Суду, залишаються на нікарагуанській стороні 
лінії кордону, зазначеної вище. На думку Суду, якби скоригована 
лінія була продовжена на північ, з тим щоб охопити ці острови і 
води, що їх охоплюють, це дозволило б малим ізольованим 
об’єктам, розташованим на значній відстані від великих ко-
лумбійських островів, надати невідповідний вплив на про-
ходження лінії кордону. Тому Суд вважає, що найбільш 
справедливе рішення в цій частині району делімітації буде 
досягнуто за рахунок використання анклавів. Банки Кіта-Суен і 
Серрано, кожна, мають право на територіальне море, ширина 
якого не може бути менше 12 морських миль. Оскільки Кіта-Суен 
– це скеля, непридатна для підтримки життя людини або для 
самостійної господарської діяльності і внаслідок цього підпадає 
під дію норми, що міститься в п. 3 ст. 121 ЮНКЛОС, вона не має 
права на континентальний шельф або виняткову економічну зону. 
Відповідно, межа між континентальним шельфом і виключною 
економічною зоною Нікарагуа і колумбійськими терито-
ріальними водами навколо Кіта-Суен буде проходити по дузі 
шириною в 12 морських миль, рахуючи від об'єкта КС-32 і від 
підвищень, що обсихають під час відпливу, які перебувають в 
межах 12 морських миль від КС-32. Що ж стосується банки 
Серрано, то Суд нагадує, що він вже прийшов до висновку, що 
йому немає необхідності вирішувати, чи підпадає вона під дію 
норми п. 3 ст. 121 ЮНКЛОС. Її малий розмір, віддаленість і інші 
характеристики означають, що для досягнення справедливого 
результату в будь-якому випадку потрібно, щоб лінія кордону 
проходила по зовнішній межі територіальних вод навколо цього 
острова. Тому межа буде слідувати по обвідній на відстані в 12 
морських миль, рахуючи від банки Серрано і інших прилеглих 
рифів. Здійснюючи перевірку на невідповідність, Суд зазначає, 
що він не дотримується принципу суворої пропорційності. 
Делімітація морських кордонів не має на меті досягнення хоча б 
приблизної відповідності між співвідношенням довжини 
вихідних берегових ліній сторін і їх відповідних часток в районі 
делімітації. Завдання Суду полягає в тому, щоб переконатися, чи 
не виникає несорозмірності настільки значної, що вона могла б 
зневілювати результат і зробити його несправедливим. В даному 



 303 

випадку в результаті проведення лінії кордону район делімітації 
ділиться між сторонами в співвідношенні приблизно 1 : 3,44 на 
користь Нікарагуа, тоді як співвідношення протяжності вихідних 
берегових ліній становить приблизно 1 : 8,2. Питання, отже, 
полягає в тому, на скільки велика ця невідповідність з огляду на 
обставини цієї справи, щоб зробити результат несправедливим. 
Суд приходить до висновку, що результат, досягнутий в 
результаті делімітації морського кордону, не породжує такої 
невідповідності, щоб вважати цей результат несправедливим.  

Крім заявлення претензій щодо морського кордону, 
Нікарагуа в своєму остаточному поданні просила Суд оголосити, 
що «Колумбія діє в порушення своїх зобов’язань за міжнародним 
правом, не допускаючи Нікарагуа до її природних ресурсів і 
розпорядження ними та іншим чином, перешкоджаючи цьому на 
схід від 82-го меридіану»1. Суд зазначає, що Нікарагуа звер-
тається з проханням зробити таку заяву в контексті провадження 
у справі про морський кордон коли ще Суд не виніс свого 
рішення. Внаслідок рішення морський кордон між Нікарагуа і 
Колумбією як між сторонами по справі тепер визначений у 
всьому районі, що підлягають делімітації. У зв’язку з цим Суд 
зазначає, що даним рішенням частина морських просторів, 
відносно яких Нікарагуа просить зробити заяву щодо доступу до 
природних ресурсів, присуджена Колумбії. У цій ситуації Суд 
вважає, що вимога Нікарагуа є необґрунтованою. 

Суддя Овада зазначає, що як заявник, так і відповідач 
посилаються на судову практику, зокрема, на справи, що 
стосуються деяких родовищ фосфатів в Науру і Амаду Садіо 
Діалло, – щоб визначити, чи може вважатися допустимим нібито 
знову сформульована вимога заявника. Однак як одна, так і інша 
з цих двох справ не співвідносяться з даною справою: в рамках 
кожної з них нова вимога по своїй суті являла собою нову 
додаткову вимогу, яку не було в явному вигляді включено в 
початкове заяву. Суддя Овада стверджує, що в цій справі 
ситуація інша і заявник намагався замінити первісне фор-
мулювання вимоги, переданої на розгляд Суду в його заяві, 
заново сформульованою, що належать до існуючого спору. 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf 
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Тому ситуація в нинішньому справі більше схожа на справу 
Торгового товариства Бельгії, коли Суд прийняв до розгляду 
вимогу, переформульовану урядом Бельгії в своєму остаточному 
поданні. Суд при цьому підкреслив, що його рішення прийняти 
до розгляду вимогу Бельгії в зміненому формулюванні в значній 
мірі базується на відсутності заперечень проти цього з боку 
Греції. Суддя Овада зазначає, що відповідач по даній справі, 
навпаки, рішуче заперечував проти нового формулювання своєї 
вимоги заявником. В ході усного розгляду заявник пояснив, що 
скорегував свою вимогу (і аргументацію, що в ній міститься) 
після того, як Суд 13 грудня 2007 р. виніс рішення, в якому 
підтримав перше попереднє заперечення Колумбії щодо 
юрисдикції Суду з питання про суверенітет над островами Сан- 
Андрес, Провіденсія і Санта-Каталіна. І які б не були мотиви, що 
спонукали заявника змінити позицію, винесене в 2007 р. рішення 
Суду не тягло за собою настільки істотної зміни правової 
ситуації, щоб заявникові потрібно було відмовитися від своєї 
первісної позиції і кардинально змінити свою головну вимогу, а 
також її правове обґрунтування. Суддя Овада звертає увагу на те, 
що своїм рішенням Суд відхиляє твердження Колумбії, що ця 
переглянута вимога веде до зміни предмета спору. Він зауважує, 
що діючи таким чином, Суд в значній мірі спирається на 
аргументацію заявника. Суддя Овада висловлює незгоду з таким 
розумінням Судом характеру і предмета спору, переданого на 
його розгляд заявником. Ця раптова зміна позиції не може 
охарактеризуватися інакше, як радикальна видозміна самого 
предмета спору. Хоча заявник і стверджує, що предмет спору 
змін не зазнав, суддя Овада вказує, що не може погодитися з цією 
позицією, враховуючи, що правовий статус континентального 
шельфу, в основі якого лежить критерій відстані, і правовий 
статус континентального шельфу, який визначається виходячи з 
критерію природного продовження сухопутної території, абсо-
лютно різні. В результаті, на думку судді Овада запропоноване 
заявником в заново сформульованому п. 3 його подання I, не 
відноситься до засобів, якими передбачається вирішити 
суперечку, як це стверджував заявник. На його думку, 
найважливішою частиною заяви є п. 8, в якому заявник просить 
Суд «визначити лінію єдиного морського кордону між районами 
континентального шельфу та виключної економічної зони, 
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приналежними Нікарагуа і Колумбії, відповідно до принципів 
справедливості і з урахуванням конкретних обставин, які 
загальне міжнародне право вважає застосовними до такої 
делімітації єдиного морського кордону»1. Суддя Овада вказує, що 
висловитися ясніше просто неможливо; призначення цього 
пункту полягає в тому, щоб визначити досить конкретну мету, 
досягти якої заявник прагне за допомогою рішення Суду, – 
встановити лінію єдиного морського кордону, що буде як 
кордоном континентального шельфу, так і кордоном економічних 
зон. Це формулювання можна розглядати лише як вказівку на 
один з можливих способів, якими Суду має скористатися для 
досягнення спільної мети розмежування морських просторів між 
двома сторонами. Суддя Овада вказує, що в справі, що стосується 
деяких родовищ фосфатів в Науру, Суд дійшов висновку, що 
вимога Науру, є неприпустимою, оскільки вона являє собою нову 
вимогу як за формою, так і по суті. У тій справі Суд також 
підкреслив, що якби він прийняв цю вимогу до розгляду, це 
призвело б до зміни предмета спору. З цього ж міркування слід 
виходити і в цій справі: якщо Суд визнає цю радикальну зміну в 
поданні заявника, то все питання про розмежування морських 
просторів придбає зовсім інший характер не тільки за формою, а 
й по суті.  

У своїй заяві суддя Сюе висловлює застереження щодо двох 
ключових аспектів рішення Суду: прийнятої Судом тристу-
пеневої методології і підходом до врахування інтересів третіх 
держав. По першому питанню визнаючи зусилля Суду з 
вироблення певного підходу, покликаного забезпечувати правову 
визначеність і передбачуваність в процесі делімітації, зроблені 
ним в рамках недавньої справи, яка стосувалася делімітації 
континентального шельфу в Чорному морі, суддя Сюе 
підкреслює, що розробка такого підходу не змінює керівні 
принципи делімітації морських кордонів, закріплені в статтях 74 і 
83 Конвенції з морського права. На її думку, методологію можна 
визначати заздалегідь, оскільки для досягнення мети 
справедливого рішення потрібно, щоб питання про вибір методу 
(методів) делімітації розглядалося в світлі географічних 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf 
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особливостей і важливих обставин, присутніх в кожному 
конкретному випадку. Суддя Сюе не згодна з застосованим 
Судом триступінчатим методом на тій підставі, що відповідні 
важливі обставини в цій справі істотно відрізняються від такого 
роду обставин у справі, що стосувалася Чорного моря, і 
проводити делімітацію у всьому розглянутому районі на основі 
попередньої серединної лінії, що знаходиться на захід від 
колумбійських островів, тут недоречно і нераціонально. На її 
думку, будь-які наступні коригування або зміщення попередньої 
серединної лінії в її західній частині, як би істотні вони не були, 
не дадуть можливості подолати величезну диспропорцію в 
співвідношеннях між протяжністю берегових ліній і розмірами 
закріплених за сторонами згідно з рішенням Суду ділянок району 
делімітації і, отже, не зможуть привести до досягнення 
справедливого результату. Беручи до уваги відмінність в 
протяжності вихідних берегових ліній і загальний географічний 
контекст, Суд скорегував серединну лінію, застосувавши 
співвідношення 3 : 1 між нікарагуанських і колумбійськими 
базовими точками, в результаті чого деякі базові точки на 
нікарагуанської стороні були «скасовані». Суддя Сюе задається 
питанням, чи є це зміщенням попередньої серединної лінії або 
скоріше побудовою нової лінії на основі співвідношення 3 : 1 між 
базовими точками сторін. На її думку, Суд міг би домогтися того 
ж результату, безпосередньо вибравши в якості контрольних 
точок рівну кількість пар крайніх базових точок з боку кожної з 
сторін спору і провівши цю лінію виходячи з співвідношенні 
3 : 1. Вона зазначає, що обґрунтуванням для застосування методу, 
заснованого на співвідношенні 3 : 1, служить принцип делімітації 
кордонів – досягнення справедливого рішення. Цей метод має 
право на існування сам по собі; його немає необхідності 
комбінувати з проведенням попередньої серединної лінії. Суддя 
Сюе далі зазначає, що проводячи кордон на північній і південній 
ділянках, Суд, очевидно, вдався до інших методів – створення 
анклавів та використання широтних ліній. Вона вважає, що їх 
важко уявити як «коригування» або відхід від попередньої 
серединної лінії, якщо останнє не означає повний відступ від неї. 
Вона ставить під сумнів вибір Суду на користь трехступеневого 
методу просто в інтересах стандартизації методології. 
Незважаючи на зроблену нею обмовку, суддя Сюе згодна з 
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паралельним використанням Судом в цій справі різних методів 
остільки, оскільки такий підхід дозволяє досягти справедливого 
рішення. На її думку, рішення Суду підтверджує сформовану в 
області делімітації морських просторів судову практику, згідно з 
якою мета досягнення справедливого результату виключає будь-
яке звернення до методів, обраних заздалегідь. Друге засте-
реження стосується інтересів третіх держав на півдні. На її думку, 
межа повинна закінчуватися в точці 8 стрілкою, що вказує на 
схід. Суддя Сюе пояснює, що від точки 8 і далі на схід лінія 
кордону вступає в область, де потенційно можуть частково 
перекриватися права на морські простори трьох або навіть 
чотирьох держав, оскільки в цій області сходяться продовження 
сухопутної території Нікарагуа і Колумбії, а також Коста-Ріки і 
Панами. На думку судді Сюе, незалежно від того, чи йде мова 
про материкові або острівні узбережжя, згідно з нормами 
загального міжнародного права всі вони наділяються правами на 
морські простори в повній і рівній мірі. Та обставина, що права 
Колумбії не сягають далеко за межі договірних кордонів з 
третіми державами, не означає, що треті держави не мають в 
даному районі інтересів, що суперечать інтересам Нікарагуа, 
понад договірні кордони. На думку судді Сюе, обмеживши 
продовження сухопутної території колумбійських островів в 
порівнянні з продовженням узбереж Нікарагуа, Суд також 
необґрунтовано обмежує продовження сухопутної території 
колумбійських островів в порівнянні з продовженням сухопутної 
території двох інших держав, що виходить за рамки юрисдикції 
Суду у даній справі. Вона стурбована тим, що в нинішній 
ситуації принцип res inter alios acta і ст. 59 Статуту можуть не 
допомогти. Що стосується ефекту відсікання, взаємини в 
прибережній зоні південної частини Карибського моря між 
трьома суміжними прибережними державами і Колумбією носять 
складний характер. Те, якою мірою можливе продовження 
сухопутної території на схід від материкового узбережжя 
Нікарагуа з урахуванням продовження в море сухопутної 
території Коста-Ріки і, можливо, Панами, залежить від делімітації 
морських кордонів між Нікарагуа і пов'язаними з нею сусідніми 
країнами. Визначати, наскільки далеко в східному напрямку від 
точки 8 пройде межа між сторонами у даній справі, було б більш 
доречно, коли це питання буде вирішене. Нарешті, суддя Сюе 
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вважає, що міркування підтримки громадського порядку і 
стабільних правових відносин повинні діяти також і щодо 
південній частині району делімітації. Лінія кордону на півдні в 
тому вигляді, як вона встановлена Судом, на практиці зробить 
недійсними існуючі двосторонні угоди і призведе до різкої зміни 
відносин в галузі використання морського простору в даному 
районі. 

На жаль, з прийняттям рішення Судом ООН спір не 
припинився, а перейшов в іншу стадію і 26 листопада 2013 р. 
Республіка Нікарагуа подала заяву про порушення розгляду по 
відношенню до Республіки Колумбія в зв’язку зі «суперечкою, 
що стосуються порушень суверенних прав і морських зон 
Нікарагуа, оголошених в рішенні Суду від 19 листопада 2012 р. [в 
справі, що стосується Територіального і морського спору 
(Нікарагуа проти Колумбії)], а також загрози застосування сили 
Колумбією з метою здійснення цих порушень». У своїй заяві 
Нікарагуа «просить Суд винести рішення і оголосити, що 
Колумбія порушила: зобов’язання утримуватися від загрози 
силою або її застосування згідно зі ст. 2 (4) Статуту Організації 
Об’єднаних Націй і міжнародного звичаєвого права; зобов’язання 
не порушувати морські зони Нікарагуа, делімітовані в рішенні 
Міжнародного Суду від 19 грудня 2012 р., а також суверенні 
права і юрисдикцію Нікарагуа в цих зонах; зобов’язання не 
порушувати права Нікарагуа по міжнародному звичаєвому праву, 
як це відображено в частинах V і VI Конвенції Організації 
Об'єднаних Націй з морського права 1982 р.; і що Колумбія 
зобов’язана виконати рішення від 19 листопада 2012 р., усунути 
правові та матеріальні наслідки своїх міжнародно-протиправних 
діянь і виплатити повне відшкодування за шкоду, заподіяну цими 
діяннями». 

На підтримку своєї вимоги Нікарагуа цитує різні заяви, які, 
як повідомлялося, були зроблені в період між 19 листопада 
2012 р. і 18 вересня 2013 р. президентом, віце-президентом і 
міністром закордонних справ Колумбії, а також командувачем 
ВМФ Колумбії. Нікарагуа стверджує, що ці заяви свідчать про 
неприйняття Колумбією рішення Суду і про наміри Колумбії 
вважати судове рішення нечинним. Нікарагуа заявляє, що «ці 
заяви вищого керівництва Колумбії досягли своєї кульмінації з 
введенням в дію [президентом Колумбії] декрету, який відкрито 
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порушує суверенні права Нікарагуа щодо її морських районів в 
Карибському басейні». Якщо говорити більш конкретно, то 
заявник цитує ст. 5 Президентського декрету 1946 р. про 
створення «Цілісної суміжної зони», яка, за словами президента 
Колумбії, «охоплює морські простори, які простягаються з 
півдня, де знаходяться острови Альбукерке і Есте-Судесте, і на 
північ, де знаходяться банка Серранілья, [і] острова Сан-Андрес, 
Провіденсія і Санта-Каталіна, банка Кіта- Суен, банку Серрано і 
острів Ронкадор»1. 

Нікарагуа далі заявляє, що президент Колумбії оголосив про 
те, що «в цій Цілісній суміжній зоні [Колумбія] буде здійснювати 
юрисдикцію і контроль над усіма областями, пов’язаними із 
забезпеченням безпеки і боротьбою зі злочинністю, а також 
бюджетно-фінансовими, митними, екологічними, імміграційними 
та закладами охорони питаннями, і в інших областях». На 
закінчення Нікарагуа заявляє наступне: «До і особливо після 
прийняття Декрету 1946 р. загрозливі заяви колумбійської влади і 
вороже ставлення з боку ВМФ Колумбії до нікарагуанських 
суден зробили серйозний негативний вплив на можливості 
Нікарагуа в плані видобутку живих і неживих ресурсів в її 
Карибської виключній економічній зоні і на континентальному 
шельфі»2. За словами заявника, президент Нікарагуа вказав на 
готовність його країни «обговорювати питання, що стосуються 
виконання рішення Суду» і «вирішити ситуацію мирним шля-
хом», однак президент Колумбії «відмовився від діалогу». Ні-
карагуа обґрунтовує юрисдикцію Суду статтею XXXI Бо-
готського пакту. Крім того, Нікарагуа стверджує, що юрисдикція 
Суду ґрунтується на його невід’ємному повноваженні виносити 
рішення щодо заходів, передбачених в його рішеннях.  

Суд встановив 3 жовтня 2014 р. і 3 червня 2015 р. в якості 
відповідних термінів для подачі меморандуму Нікарагуа і контр-
меморандум Колумбії. Меморандум Нікарагуа був поданий у 
встановлений таким чином термін. 19 грудня 2014 р. Колумбія, 
пославшись на статтю 79 Регламенту Суду, висунула деякі 
попередні заперечення проти юрисдикції Суду. Відповідно до 
п. 5 цієї ж статті судочинство по суті було потім призупинено. 
                                                
1 Доклад Международного Суда 1 августа 2016 года — 31 июля 2017 года 
http://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2016-2017-ru.pdf 
2 Там само. 
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Постановою від 19 грудня 2014 р. Голова Суду встановив 
20 квітня 2015 р. в якості терміну, до якого Нікарагуа може 
зробити письмовий виклад своїх міркувань щодо попередніх 
заперечень, висунутих Колумбією. Письмовий виклад Нікарагуа 
було подано у встановлений термін. Публічні слухання по 
попереднім запереченням Колумбії були проведені в період з 
понеділка, 28 вересня 2015 р., по п'ятницю, 2 жовтня 2015 р. 
рішення, винесене за цими попередніми запереченнями 
17 березня 2016 р. 

Суд прийшов до висновку про те, що він має юрисдикцію на 
підставі ст. XXXI Боготcького пакту виносити рішення щодо 
спору, що стосується передбачуваних порушень Колумбією прав 
Нікарагуа в морських зонах, які, на думку Нікарагуа, Суд 
оголосив у своєму рішенні 2012 р. зонами, які належать 
Нікарагуа.  

Випадки звернення сторін до Міжнародного суду ООН із 
метою делімітації морських просторів є доволі поширеними та 
становлять найефективніший юридичний спосіб врегулювання 
спорів про розмежування морських просторів. В основу 
проведення делімітації Міжнародний суд ООН поклав принципи 
справедливості з урахуванням усіх релевантних обставин, що є 
усталеними у міжнародній практиці з цих питань, починаючи зі 
спору між ФРН і Данією; ФРН і Нідерландами, в якому сторони 
просили Суд визначити принципи і норми міжнародного права, 
якими їм належить керуватися при делімітації суміжних частин 
континентального шельфу, розташованого між ними. У рішенні 
підкреслювалося, що «відповідно до міжнародного права правова 
підстава на континентальний шельф виникає в прибережної 
держави в силу тієї обставини, що підводні райони дна можуть 
розглядатися фактично як частина території, щодо якої 
прибережна держава вже здійснює свою владу, тобто в тому 
значенні, що ці райони, хоча і покриті водою, є продовженням 
цієї території, її розширенням у бік моря». Таким чином, Суд 
висунув доктрину «природного продовження суші» під водою й 
загалом відкинув критерій «приєднуваності», тобто 20 лютого 
1969 р. Суд 11 голосами проти 6 виніс рішення, в якому 
зазначалось, що континентальний шельф являє собою «природне 
продовження сухопутної території (держави) в морі та під 
морськими водами» і що його делімітація повинна здійснюватися 
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«за згодою відповідно до принципів справедливості з 
урахуванням усіх релевантних обставин»1. У наступних рішеннях 
Суд виклав деякі з цих принципів справедливості: принцип 
уникнення значної диспропорції довжини побережжя сторін, 
принцип виключення математичного зміщення умов лінії 
рівновіддаленості; принцип відрізального ефекту; принцип 
мовчазної згоди; принцип естопелю тощо2. 

Новий спосіб делімітації виключної економічної зони та 
континентального шельфу, що був започаткований рішенням 
справи між ФРН і Данією та ФРН і Нідерландами, використаний 
при прийнятті рішень щодо розмежування континентального 
шельфу між Тунісом та Лівією (1982), розмежування морських 
просторів між Канадою та США (1984), розмежування 
континентального шельфу між Лівією та Мальтою (1985), також 
щодо територіального та морського спору між Нікарагуа та 
Гондурасом у Карибському морі (2007), щодо делімітації 
морського кордону в Чорному морі між Румунією та Україною3. 

Міжнародний суд активно посилається на попередні рішення, 
крім того, у деяких використовується термін «прецедентне 
право». Зокрема, у рішенні «Делімітація морського кордону та 
територіальні питання між Катаром та Бахрейном» зазначено, що 
«…правило про серединну лінію/особливі обставини…, та пра-
вила про принципи справедливості, як склалося в … преце-
дентному праві щодо делімітації континентального шельфу та 
виключної економічної зони, тісно переплетені»4. Інший приклад. 
У рішенні по справі «Територіальний та морський спір між 
Нікарагуа та Гондурасом у Карибському морі (Нікара-
гуа/Гондурас)» вказується на те, що Суд дійшов висновку, що в 
цілому він слідує власному прецедентному праву та прецедентам 
арбітражних судів. Відповідно цих прецедентів, незважаючи на 
те, що присутня явно виражена або мовчазна згода між 
сторонами відносно розташування їхніх нафтових концесій, що 
                                                
1 Бойко І.С. Прецедентна практика щодо морських територіальних спорів у 
рішеннях міжнародного суду / І.С. Бойко // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2016. – № 2 (85). – С. 74. 
2 Там само. 
3 Бойко І.С. Прецедентна практика щодо морських територіальних спорів у 
рішеннях міжнародного суду / І.С. Бойко // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2016. – № 2 (85). – С. 74. 
4 Там само. 
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засвідчує наявність консенсусу щодо морських районів, нафтові 
концесії та свердловини самі по собі не можуть розцінюватися як 
належні обставини, що виправдовують коригування або зміщення 
існуючої лінії делімітації. Вони можуть бути взяті до уваги тільки 
якщо засновані на чітко вираженій або мовчазній згоді між 
сторонами. У справі згода між сторонами відносно нафтових 
концесій відсутня. Отже, Суд дотримується думки, що практика 
сторін відносно нафтовидобутку не є фактором, що слід 
враховувати в чинній справі при делімітації морського кордону»1. 

Результатами практики Міжнародного Суду ООН є певні 
міжнародно-правові новації: а) лінія рівновіддаленості вва-
жається одним із методів делімітації за умов врахування спе-
цифічних особливостей місцевості та відносин між сторонами, 
принципів справедливості (рішення спорів про делімітацію між 
Тунісом та Лівією, між Катаром та Бахрейном, між Канадою та 
США, між Лівією та Мальтою, між Камеруном та Нігерією, між 
Румунією та Україною); б) закономірності проведення єдиної 
лінії розмежування морських просторів (рішення по спорах між 
Катаром та Бахрейном, Нікарагуа та Гондурасом)2. 

 
5.3 Проблеми делімітації морських просторів Чорного моря 

 
Ключовим для встановлення меж державного суверенітету 

України є визначення державних кордонів, включаючи режим 
кордону, делімітації, демаркації, редемаркації державних кор-
донів і встановлення точок стику з суміжними країнами. 
Делімітація морських просторів в міжнародному праві відно-
ситься до найбільш складних проблем, які стосуються важливих 
економічних, політичних, оборонних та інших інтересів держав і 
часто викликає суперечки. І хоча законодавство держав, що 
регулює режим і розмежування просторів Чорного моря, в цілому 
відповідає положенням Конвенції ООН з морського права 1982 р, 
за спостереженням О.С. Суржина, регламентація режимів 
морських просторів, що знаходяться під суверенітетом і юрис-

                                                
1 Бойко І.С. Прецедентна практика щодо морських територіальних спорів у 
рішеннях міжнародного суду / І.С. Бойко // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2016. – № 2 (85). – С. 75. 
2 Бойко І.С. Вказ. праця. – С. 78. 
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дикцією Абхазії, Румунії, Туреччини та України, видається 
недостатньою1.  

Із здобуттям Україною незалежності гостро постала 
проблема договірно-правового оформлення державного кордону 
з її сусідами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, 
Молдовою, Білоруссю, Російською Федерацією (РФ). Найсклад-
ніше відбувається процес визначення українсько-російського 
кордону, що пов’язано з прагненням РФ забезпечити своє 
геополітичне домінування на просторах колишнього СРСР2. 
Якщо розглядати весь обсяг державних кордонів України, можна 
виокремити три види ділянок: 1) на яких державний кордон 
делімітовано і демарковано (кордони зі Словаччиною, Румунією, 
Угорщиною тощо); 2) ділянки, на яких держаний кордон 
делімітовано, але не повністю демарковано на місцевості 
(кордони з Російською Федерацією, Білоруссю); 3) ділянки, на 
яких державний кордон не делімітовано (Азовське море та 
Керченська протока)3.  

Відсутність спеціальних актів, що регулюють діяльність – у 
внутрішніх морських водах (Абхазія, Україна), територіальному 
морі (Абхазія, Туреччина, Україна), прилеглій зоні (Абхазія, 
Туреччина, Україна), у виключній економічній зоні (Абхазія) і на 
континентальному шельфі (Абхазія, Румунія, Туреччина, 
Україна), не сприяє ефективній взаємодії чорноморських та ін-
ших зацікавлених держав4. Міжнародні норми щодо встанов-
лення зовнішніх меж територіального моря і континентального 
                                                
1 Суржин А.С. Международно-правовой режим Черного моря: включая Азово-
Керченскую акваторию и Черноморские проливы: дис. ... канд. юрид. наук / 
А.С. Суржин. – М, 2011. – 239 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovoi-rezhim-chernogo-morya 
2 Уська У. Проблема визначення українсько-російського кордону: етапи 
переговорного процесу та його перспективи / У. Уська // Українська національна 
ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2013. – Вип. 25. – С. 153. 
3 Славко А.С. Принципи і способи делімітації морських кордонів / А.С. Славко // 
Правовий вісник УАБС. – 2013. – № 2(9). – С. 88. 
4 Суржин А.С. Международно-правовой режим Черного моря: включая Азово-
Керченскую акваторию и Черноморские проливы: дис. ... канд. юрид. наук / 
А.С. Суржин. – М, 2011. – 239 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovoi-rezhim-chernogo-morya, 
Див. також: Кононенко В.  Проблемы делимитации морских пространств 
Украины  / В.Кононенко,  Л. Тимченко // Международное право. – 2013. – № 1. – 
С. 249-266. 



 314 

шельфу не суперечать правилам делімітації морських кордонів 
між державами з протилежними або суміжними узбережжями 
(п. 10 ст. 76 Конвенції 1982 р)1. 

Аналіз справ по делімітації, які вирішувалися за допомогою 
міжнародної судової або арбітражної процедури, свідчить, що 
практика Міжнародного Суду ООН і міжнародних арбітражів 
досить одноманітна. Прибережним державам, ставилося в 
обов’язок здійснювати делімітацію шляхом угоди відповідно до 
справедливих принципів, беручи до уваги всі доречні (реле-
вантні) обставини з метою досягнення справедливого результату. 
Уперше ця звичаєво-правова норма міжнародного права була 
застосована в рішенні Міжнародного Суду ООН від 20 лютого 
1969 р. в спорі про делімітацію континентального шельфу 
Північного моря між ФРН і Данією, ФРН і Нідерландами.  
У рішенні зазначалося, що головне місце серед правил делімітації 
займають принципи, що випливають з Декларації Трумена 
(28 вересня 1945 р.), яка говорить, що делімітація може 
здійснюватися шляхом укладення угоди між зацікавленими 
державами; і укладення такої угоди досягається відповідно до 
справедливих принципів2.  

Певну роль у встановленні справедливої делімітації відіграє 
принцип пропорційності. Але його застосування в поєднанні з 
принципом справедливості в інтерпретації Міжнародного Суду 
ООН може мати наслідком не досить коректні, на наш погляд, 
результати, які, на жаль, стають прецедентами. І ігнорувати їх не 
можна. Тим більше, як ми писали раніше, облік судом своїх 
попередніх рішень при розгляді аналогічних питань не залежить 
ані від якоїсь спеціальної доктрини (вона може встановлювати 
свої особливості для окремих країн або їх групи), ані від часу і 
географічного положення. Судовий прецедент – це юридичний 
феномен, який веде свій початок з глибини століть3.  
                                                
1 Конвенція ООН з морського права 1982 р. Офіційний сайт Верховної Ради 
України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_057 
2 Churchill R.R. The Law of the Sea / R.R. Churchill, A.V. Lowe // Manchester 
University Press. – Manchester, 1992. – P. 122. 
3 Кононенко В.П. Прецедент в римському праві / В.П. Кононенко // Проблеми 
законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. 
акад. України. – 2010. – № 108. – С. 27. Див. також: Кононенко В.П. Вплив 
судової практики на формування права Європейського Союзу / В.П. Кононенко 
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Нагадаємо, що Суд ООН у рішенні по справі про конти-
нентальний шельф (Лівійська Арабська Джамагірія / Мальта) від 
3 червня 1985 р. вказав, що він вважає справедливим при 
проведенні медіанної лінії між Мальтою і Лівією не брати до 
уваги безлюдний острів Фільфола, оскільки в іншому випадку це 
може призвести до небажаного порушення пропорційності в 
розташуванні цієї лінії»1.  

Не всі узбережжя при здійсненні делімітації між двома 
державами можуть використовуватися як релевантні. До уваги 
береться тільки та частина узбережжя, яка безпосередньо 
проектує в район делімітації, в який одночасно проектує і 
узбережжя (або його частина) іншої держави. Район делімітації – 
це морський простір, в який проектують релевантні узбережжя 
сторін. Його слід відрізняти від спірного морського району, тобто 
району, сформованого запитними лініями кожної зі сторін, який 
знаходиться в районі делімітації. Наприклад, у справі Румунія 
проти України площа релевантного району делімітації становила 
приблизно 76 тис. кв. км., у той час як площа спірного району, 
всередині якого Суд ООН повинен був провести лінію морської 
делімітації, становила близько 12 тис. кв. км.2 

Процес морської делімітації складається з трьох етапів: 
проведення тимчасової лінії делімітації, її розгляд із урахуванням 
релевантних обставин із подальшим коректуванням, якщо це 
необхідно для досягнення справедливого результату, і перевірка 
здійсненої делімітації на невідповідність. Даний процес, як 
правило, визначається формулами «рівновіддаленість / реле-
вантні обставини» і «принципи справедливості / релевантні об-

                                                                                                                                                   
// Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: 
Нац. юрид. акад. України. – 2010. – № 110. – С. 172-178, Кононенко В.П. 
Загальне право як джерело прецеденту Європейського суду з прав людини /  
В.П. Кононенко // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. 
Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2010. – № 112. – С. 206-211, Кононен- 
ко В.П. Практика Європейського суду з прав людини як джерело кримінально-
виконавчого права / В.П. Кононенко // Питання боротьби зі злочинністю: зб. 
наук. пр. – Х.: Право, 2010. – №. 20. – С. 233-236. 
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1948-1991.pdf. ** 
2 Караман И. Решение Международного Суда в деле о морской делимитации в 
Черном море (Румыния против Украины): перевод и комментарий / И. Караман. 
– Одесса: Феникс, 2012. – С. 20. 



 316 

ставини», виробленими практикою Міжнародного Суду ООН. І, 
якщо друга, на погляд І. Карамана, є менш точною і певною, то 
перша – проста, зрозуміла і легка в застосуванні. Отже, першим 
етапом морської делімітації є проведення тимчасової лінії. 
Найчастіше вона є або рівновіддаленою (принципи еквідістанціі, 
рівного відступу) між суміжними узбережжями або медіанною 
(серединна лінія) між протилежними узбережжями. Обидві вони 
будуються за одними геометричними методами і припускають, 
що кожна точка знаходиться на рівній відстані від релевантних 
вихідних точок1. На думку С.Ф. Литвинової, принципи екві-
дістанції, що застосовуються при делімітації морських просторів, 
є універсальними і повинен стати відправною точкою при 
вирішенні делімітаційних суперечок2. 

У рішенні по справі, що стосується делімітації морського 
кордону і територіальних питань між Катаром і Бахрейном (Катар 
проти Бахрейну) від 16 березня 2001 р., Суд ООН щодо вибору 
лінії делімітації між Фашт-аль-Азмом і Кітат-аш-Шаджара 
зазначив : «Що стосується питання про Кітат Джарада, це дуже 
маленький острів, ненаселений і позбавлений рослинності, який... 
підпадає під суверенітет Бахрейну і розташований на півдорозі 
між головним островом Бахрейна і півостровом Катар. Отже, 
якби для визначення вихідної точки при побудові серединної 
лінії застосовувалася лінія відливу і ця лінія була б прийнята як 
лінія делімітації, незначному морському утворенню було б на-
дано непропорційно великого значення»3. Із урахуванням того 
факту, що Суд ООН визнав суверенітет Бахрейну над островами 
Хавар, він визначив, що несумірна протяжність узбережжя сторін 
не може, як це стверджує Катар, вважатися обставиною, яка 
робить необхідним коригування серединної лінії. 

В окремій думці до рішення по справі, що стосується 
делімітації морського кордону і територіальних питань між 
Катаром і Бахрейном, суддя Ода зазначив невідповідність між 
розширенням територіального моря з 3 до 12 миль і режимом, 

                                                
1 Там само. – С. 20-22. 
2 Литвинова С.Ф. Границы континентального шельфа стран 
Тихоокеанского региона: автореф. дис. … канд. юрид наук / С.Ф. Литвинова. – 
М., 1993. – С. 9. 
3 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1997-2002.pdf 
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згідно з яким піщані мілини і острівці мають власні територіальні 
води; він також висловив думку, що цей режим не може 
вважатися актуальним міжнародним правом. Надалі позиція Суду 
ООН щодо ігнорування наявності безлюдного острова в зоні 
делімітації отримала такий розвиток, що не став ураховуватися і 
населений острів (мається на увазі острів Зміїний), що вже 
серйозно зачепило інтереси України. І така тенденція була досить 
прогнозованою1.  

Географічне положення узбережжя України в Чорному морі 
обумовлює важливість установлення загальних державних 
морських кордонів (делімітації територіального моря) між 
Україною та Росією, Україною і Румунією, у зв’язку з чим також 
необхідно розмежувати континентальний шельф і виключну 
економічну зону України з відповідними морськими районами 
Росії і Румунії, що є не менш складною правовою проблемою. 
Відповідно до положень Частини IX Конвенції 1982 р. простір, 
що розглядається, віднесено до категорії замкнутих або 
напівзамкнутих морів, що було в наступному підтверджено також 
рішенням Міжнародного Суду ООН у справі про делімітацію в 
Чорному морі «Румунія проти України» від 3 лютого 2009 р. На 
думку О.С. Суржина, даний факт не передбачає будь-яких 
обмежень або вилучень із універсальних, конвенційних режимів 
просторів для таких морів, а також будь-яких преференцій для 
прибережних держав. Положення Конвенції містять лише 
рекомендацію до співпраці прибережних держав у вирішенні 
спільних для них завдань, пов’язаних із використанням і збе-
реженням даних просторів2.  

                                                
1 Кононенко В.П. Дело «Румыния против Украины» – цена игнорирования 
прецедентов Суда ООН // Міжнародні читання, присвячені пам'яті професора 
Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського: матеріали 
міжнар. конференції. – О.: Фенікс, 2011. – С. 458-461, Див. також: Кононен- 
ко В.П. Принципи делімітації морських просторів в практиці Міжнародного 
Суду ООН // Правові проблеми зміцнення української державності: матер. 
міжнар наук.-практ. конференції: у 2-х частинах. – О.: ГО Причорноморська 
фундація права, 2011. – ч. 1. – С. 67-69. 
2 Суржин А.С. Международно-правовой режим Черного моря: включая Азово-
Керченскую акваторию и Черноморские проливы: дис. ... канд. юрид. наук / 
А.С. Суржин. – М, 2011. – 239 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovoi-rezhim-chernogo-morya 
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Відповідно до ст. 7 Закону «Про правонаступництво Украї-
ни», Україна проголосила себе правонаступницею прав і 
обов’язків за міжнародними договорами Радянського Союзу. 
Одними авторами це розглядається як повне і безумовне 
визнання міжнародних угод колишнього Союзу РСР1, іншими – 
ні2. Тут слід згадати, що Україна, будучи в складі СРСР, мала 
деяку міжнародну правосуд’єктність3. Як пише О.В. Задорожній, 
правонаступництво держав означає зміну однієї держави іншою в 
несенні відповідальності за міжнародні відносини певної тери-
торії, перехід ряду прав і обов’язків. Під час правонаступництва 
мають місце: держава-попередник (яку було змінено іншою при 
правонаступництві) і держава-правонаступник (яка прийшла на 
зміну попередниці). Підставами для виникнення питання про 
правонаступництво є деколонізації, об’єднання або поділ держав, 
передача частини території іншій державі тощо4.  

На переконання А. Мельника, Закон про правонаступництво 
слід розглядати лише як задекларовані Україною наміри визна-
чати юридичні наслідки правонаступництва5. А єдиним загально-
прийнятим звичаєвим принципом в області правонаступництва 
при повному розпаді або відділенні частини країни можна 
вважати правило автоматичного контінуітету міжнародних до-
говорів, що встановлюють державний кордон або інші тери-
торіальні режими6.  
                                                
1 Антонович М.М. Міжнародне публічне право / М. М. Антонович. – К.: Вид. дім 
«КМ Академія»: Алерта, 2003. – С. 35. 
2 Євінтов В.І. Україна у міжнародному співтоваристві / В.І. Євінтов, В.Н. Де-
нисов, В.І. Акуленко, О.Ф. Висоцький, С.В. Ісакович // Суверенітет України і 
міжнародне право. – К. : Манускрипт, 1995. – С. 7-36. 
3  Кононенко В.П. Влияние судебной практики на формирование института 
признания в международном праве / В.П. Кононенко // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2013. – № 21. – Ч. 2. 
– Т. 3. – С. 233. 
4 Задорожній О.В., Хмельова І.Є.  Питання правонаступництва у зв’язку з 
припиненням існування СРСР: аналіз концепції «нульового варіанта» / 
О.В. Задорожній, І.Є. Хмельова Ученые записки Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). – 
2014. – № 2. – С. 9. 
5 Мельник А. Міжнародні договори колишнього СРСР: частина національного 
законодавства України? / А. Мельник // Юридичний журнал. – № 3. – 2004. –  
С. 34. 
6 Мельник А. указ. раб, а так же Fiedler W. State Succession / W. Fiedler // EPIL. – 
vol. IV. – Amsterdam, 2000. – p. 642, Neuhold H., Simma B. Neues europäisches 
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Проблема делімітації морських просторів в західній частині 
Чорного моря між Україною і Румунією тривалий час залишалася 
невирішеною. Переговори між СРСР і Румунією щодо делімітації 
континентального шельфу почалися ще в шістдесятих роках ХХ 
ст. Істотну роль у цих переговорах відігравало питання про острів 
Зміїний, який перебував під суверенітетом СРСР. Головним 
предметом обговорення було значення, яке слід надавати цьому 
острову у встановленні делімітаційної лінії. Первісна позиція 
СРСР полягала в тому, що острів має впливати на встановлення 
еквідістанційної лінії кордону. Але пізніше в ході переговорів 
СРСР указав, що з метою досягнення компромісного рішення 
можлива зміна позиції Радянського Союзу, а саме – острів 
Зміїний буде частково впливати на встановлення еквідістанційної 
делімітаційної лінії. Румунія, в свою чергу, не змінила своєї 
позиції, яка полягала в тому, що острів Зміїний не повинен 
впливати на встановлення еквідістанційної лінії кордону. Тут 
слід визнати, що відмова Радянського Союзу від своєї позиції 
призвела до значного її ослаблення. Відмова – це односторонній 
юридичний акт, за допомогою якого держава відмовляється від 
будь-якої своєї вимоги. В англомовній доктрині міжнародного 
права акт відмови позначається як waiver1, abandonment2, 
renunciatio3. Зазначений акт повинен бути недвозначним і 
певним4. Відмова є одностороннім актом держави, у результаті 
якого вона втрачає деякі можливості5. Це самостійне воле-

                                                                                                                                                   
Völkerrecht? // “Neues europäisches Völkerrecht nach dem Ende des Ost-West-
Konfliktes?” / Neuhold H., Simma B. – Baden-Baden, Germany: Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1996. – S. 21, H.-D. Treviranus, Vienna Convention on 
Succession of States in Respect of Treaties // EPIL. – vol. 10. – 1987 – 525 p. 
1 Degan V.D. Unilateral act as a source of particular international law / V.D. Degan // 
Finnish Yearbook of International Law. – 1994. – Vol. 5. – P. 221. 
2 Hackworth G.H. Digest of International Law.Vol. I.Chapters I-V / G.H. Hackworth // 
Washington : United States Government printing office, 1940. – Р. 442. 
3 Oppenheim L. International Law. Vol I. – Part II-IV / L. Oppenheim. – London – 
New York: Longman, 1996. – Р. 1195. 
4 Skubiszewski K. Unilateral acts of states / ed. M. Bedjaoui // International 
law: Achievements and Prospects. – Dordrecht, Boston, London: Martinus 
Nijhoff.Publishers, 1991. – Р. 229. 
5 Ильяшевич М.В. Международно-правовой акт отказа как односторонний 
юридический акт / М.В Ильяшевич // Современные тенденции развития науки в 
контексте реализации европейской модели: видения молодых ученых: Матер. 
междунар. ежегод. конфер. молодых ученых. 7-е изд. Том I. / под ред. А. Бу-
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виявлення держави, яке не потребує участі третіх сторін1 за 
винятком ситуації, коли держава відмовляється від свого 
повноваження, пов’язаного з виконанням зобов’язання в 
інтересах контрагента. У такому випадку необхідна згода дер-
жави, чиї права така відмова зачіпає2. Однак держава не може 
відмовитися від прав, що становлять сутність самої держави3. Є й 
інша думка з даного питання. Так, І.В. Рачков вважає, що відмова 
держави може бути як явною, так і у вигляді дії або бездіяльності, 
якими порушуються права особи4. І часто нанесені таким пору-
шенням збитки можуть бути компенсовані лише за допомогою 
особливих заходів, спрямованих на максимально можливе 
restitutio in integrum5. 

У сучасних умовах розвитку міжнародних відносин одно-
сторонні акти все частіше є тим інструментом, до якого вдаються 
суверенні держави в процесі міжнародного спілкування для 
висловлення своєї позиції з того чи іншого питання6. Як 

                                                                                                                                                   
риана, В. Кушнира, В. Бенюк, А. Абашидзе, Ю. Бошицкого, В. Жука, Н. Кир-
тоакэ. – Кишинев: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2013. – С. 165. 
1 Suy E. Les actes juridiques unilatéraux en droit international public / Е. Suy. – Paris: 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1962. – Р. 156, Charpentier J. 
Engagements unilateraux et engagements conventionnels: differences et convergences 
/ J. Charpentier // Theory of international law at the threshold of the 21st century: 
essays in honour of Krzysztof Skubiszewski. – Kluwer law international, 1996. –  
Р. 368, Каламкарян Р.А. Международно-правовое значение односторонних 
юридических актов государств / Р.А. Каламкарян; Отв. ред.: Менжинский В.И. – 
М.: Наука, 1984. – С. 82. 
2 Анцилотти Д. Курс международного права. Т. 1: Введение – общая теория / 
Пер. А.Л. Саккетти, Э.М. Фабрикова; Под ред. Д.Б. Левина. – М.: Иностр. Лит., 
1961. – С. 304. 
3 Skubiszewski K. Unilateral acts of states / ed. M. Bedjaoui // International law: 
Achievements and Prospects. – Dordrecht, Boston, London: Martinus 
Nijhoff.Publishers, 1991. – Р. 229. 
4 Рачков И.В. Односторонние акты государств: некоторые правовые вопросы / 
Право и международные отношения / И.В. Рачков // Государство и право. – 2001. 
– № 8. – С. 83. 
5 Кононенко В.П. Ответственность государств и их должностных лиц за 
нарушение норм международных договоров / В.П. Кононенко // Молдавский 
журнал международного права и международных отношений. – 2013. – № 2. –  
С. 166. 
6 Ильяшевич М.В. Односторонние акты государств, порождающие между-
народно-правовые последствия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.В. Илья-
шевич. – М., 2011. – С. 4. 
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підкреслює А.І. Дмитрієв, зміст односторонніх декларацій має 
характер зобов’язань erga omnes1. 

Із географічного та екологічного поглядів острів є пов-
ноцінною геоекосистемою з усіма складовими елементами. Він 
має певний рельєф, геологічну будову, геоструктурні риси, 
значною мірою вкритий осадовим шаром, на якому розвивається 
ґрунтовий покрив, заселений острівним комплексом рослин і 
тварин, зазнає суттєвого впливу атмосфери та моря2. 

Аналіз геологічної побудови острова Зміїний і його морфо-
логічна структура, доводять, що він є невід’ємною частиною 
великого тектонічного блоку Східноєвропейської платформи, 
притоплена частина якої формує шельф в північно-західній 
частині Чорного моря. Із огляду на положення п. 3 ст. 121 
Конвенції ООН з морського права 1982 р., головним питанням, 
взаємопов’язаним із геологічною структурою острова Зміїний, 
була його придатність для підтримки життя людини і для 
самостійної господарської діяльності. У цьому плані слід зазна-
чити, що деякі елементи геологічної характеристики острова 
(наявність 10-метрового покриву четвертинних відкладень, що 
містить грантовий пласт, який забезпечує розвиток тваринного і 
рослинного світу, а також наявність величезної (до 1 км) товщі 
осадових відкладень палеозою (що передбачає наявність власних 
запасів води і корисних копалин), давали підстави стверджувати, 
що острів Зміїний придатний для підтримки життя людини і для 
самостійної господарської діяльності3. На момент розгляду спору 
в Суді ООН на території острова Зміїний площею 1,5 кв. км 
                                                
1 Дмитрієв А.І. Інститут постійного, Дмитрієв А.І. Інститут 
постійного нейтралітету в міжнародному праві: Монографія / А.І. Дмитрієв. – К.: 
ТОВ “Юридична думка”, 2005. – С.135. 
2 Копачинська Г.В. Історико-географічні передумови та особливості договірно-
правового оформлення українсько-румунського морського кордону / Г.В. Копа-
чинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі 
Українки. Географічні науки. – 2012. – № 9. – С. 131. 
3 Бистрова А.Р. До питання про міжнародно-правове розмежування морських 
просторів у районі острова Зміїний // Зовнішня торгівля: право і економіка. – 
2007. – № 2(31). – С. 77. Див. також: Іваниця В. О., Мединець В. І., Шуйський Ю. 
Д. та ін. Результати досліджень екосистеми острова Зміїний // Екологічні 
проблеми Чорного моря. – 2004. – Вип. 6. – С. 188-195., Шуйський Ю. Д. 
Провідні ознаки генетичного поняття «острів» та їх визначення у о. Зміїного на 
Чорному морі // Причорноморський екологічний бюлетень: Ч. 1. – Одеса, 2006. – 
№ 3-4 (21-22). – С. 75-89. 
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постійно проживало близько 80 осіб – це працівники маяка, який 
функціонує ще з ХІХ ст., гідрографи, іхтіологи, геофізики, при-
кордонники, члени їхніх сімей, науковці. Верховна Рада України 
в лютому 2007 р. винесла постанову про присвоєння населеному 
пункту, що знаходиться на острові Зміїний, назви селище Біле. У 
принципі, частка сенсу в цих діях була, однак такі ознаки 
ефективної окупації, як наявність поселень, прикордонних постів, 
патрулювання відповідної території сьогодні є вже застарілими, 
оскільки контроль над певною незаселеною територією може 
здійснюватися за допомогою, наприклад, супутників. Головне, 
ефективність і дієвість контролю держави над спірною 
територією. 

Питання про необхідність поселень для ефективної окупації 
свого часу було піднято в датсько-норвезькій суперечці про 
Східну Гренландію. Постійна палата міжнародного правосуддя, 
яка винесла рішення у цій справі, підтвердила суверенітет Данії 
над Східною Гренландією, хоча її поселень у ранній час не було, 
а пізніше були навіть норвезькі поселення. Палата заявила, що 
достатнім є намір діяти як територіальний суверен і реально 
здійснювати державну владу. У франко-мексиканській суперечці 
про острів Кліпертон арбітр стверджував, що якщо ненаселена 
територія з моменту первинного заволодіння державою 
знаходиться в його абсолютному і безспірному розпорядженні, то 
вона може вважатися достатньо окупованою. У справі про остов 
Пальмас суддя М. Губер указав, що не є необхідним атрибутом 
навіть заснування місцевої адміністрації, оскільки досить 
тривалого і мирного здійснення дієвої влади1. 

Територіальна проблема в районі острова Зміїний актуалі-
зувалася в 2001 р., коли плавуча бурова установка «Чорномор-
нафтогазу» виявила в 40 км на південь від острова значні поклади 
вуглеводнів. 

Як наслідок 16 вересня 2004 р. Румунія подала заяву про 
порушення справи проти України у зв'язку з суперечкою щодо 
встановлення єдиного морського кордону між двома державами в 
Чорному морі з метою делімітації їхніх континентального 
                                                
1 Див.: Клименко Б.М. Мирное решение международных споров. – М.: 
Междунар. отношения, 1982 г. – С. 160. Див. також: Караман І. Міжнародно-
правовий статус острова Зміїний / І. Караман // Право України. – 2007. – № 9. – 
С. 118–122. 



 323 

шельфу і виняткових економічних зон. Вважаємо, що згода на 
розгляд спору в Суді ООН була надана з метою ослаблення 
держави шляхом заподіяння шкоди територіальної цілісності й 
економічній безпеці держави1. І це не проста риторика: чинов-
ники, які штовхнули Україну в однозначно безперспективний 
судовий розгляд, усвідомлювали значення своїх дій, розуміли, що 
підписують міжнародний договір, який зв’яже державу пропи-
саними в ньому зобов’язаннями (або іншими словами, що, 
підписавши міжнародний договір про згоду на розгляд даної 
справи в Міжнародному Суді, Україна вже не могла цього 
уникнути), передбачали суспільно-небезпечні наслідки своїх дій, 
а саме – майбутню поразку України в Суді ООН (у всякому разі – 
повинні були передбачити з урахуванням однозначної практики 
Міжнародного Суду з даної категорії спорів). І бажали настання 
цих наслідків, оскільки зробили все від них залежне для цього, 
більш того, виключили будь-які можливості ухилитися від 
судового розгляду, а значить – і від негативного результату. 

На наш погляд, щодо питань про передачу в міжнародну 
судову інстанцію територіальних суперечок слід дотримуватися 
більш зваженої політики. Наприклад, у листопаді 1999 р. Пекін 
заперечив проти передачі будь-яких позовів до Міжнародного 
Суду ООН або Міжнародного трибуналу з морського права, як 
цього вимагали Філіппіни та інші країни АСЕАН, оскільки 
побоювався, що рішення міжнародного арбітражу буде політично 
упередженим2.  

У справі щодо делімітації морських просторів в районі 
острова Зміїний політичний мотив легко простежується. Таким, 
на наш погляд, є енергетична безпека Західної Європи, яка 
набула актуальності з огляду на загострення україно-російської 
газової кризи, коли питання постачання енергоресурсів із 
економічної площини переросло в політичну. Румунія на момент 
розгляду справи, без сумніву, була ближча Заходу, ніж Україна. 
Крім того, віддавши ядерну зброю і визнавши тим самим свою 

                                                
1 Кононенко В.П. Проблеми делімітації морських просторів України / Л.Д. Тим-
ченко, В.П. Кононенко // Науково-практичний фаховий журнал «Міжнародне 
право». – 2012. – № 1. – С. 242. 
2 Чан Чьюнг Тхюн. Территориальные конфликты в Южно-китайском море / 
Тхюн Чьюнг Чан [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/38707 
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неспроможність, Україна обрала для себе роль аутсайдера в 
зовнішній політиці. На 1 червня 1996 р. Україна завершила 
процес вивезення зі своєї території ядерних боєприпасів. Таким 
чином, Україна втратила ще й стратегічні засоби стримування 
проти застосування щодо неї військової сили, що в епоху 
глобалізації продовжує бути засобом вирішення територіальних 
суперечок1. Хоча, слід визнати, що іноді приєднання тих чи 
інших територій відбувалося і без відкритих військових дій2. А 
надії на Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєд-
нанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної 
зброї (Будапешт, 1994) не мали реального підкріплення3, що, 
власне, і випливало з коректного тлумачення даного міжна-
родного договору4. І, як наслідок, Україна втратила частину те-
риторії, отримала проблеми з тероризмом та його фінансу-
ванням5, переселенцями (а багато українців стали біженцями в 
конвенційному розумінні цього терміну6) і змушена звертатися за 
                                                
1 Див.: Кононенко В. Збройні конфлікти як засіб вирішення територіальних 
спорів в епоху глобалізації / В. Кононенко, Л. Новікова // Публічне право – 2016. 
– № 2. – С. 174-181 
2 Кононенко В. Опыт международных судебных процессов по привлечению к 
уголовной ответственности за незаконное присоединение территорий / В. Ко-
ноненко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. 
– № 1. – С. 311. 
3 Див.: Кононенко В.П. Аналіз міжнародного договору України «Меморандум 
про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї / В.П. Кононенко // Вісник Харківського нац. 
універ. ім. В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. 
Країнознавство. Туризм». – 2014. – № 4. – Т. 2. – С. 21-28. 
4 Див.: Кононенко В.П. Добросовісне тлумачення міжнародно-правових норм у 
контексті Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. /  
В.П. Кононенко // Застосування міжнародних податкових договорів: теорія та 
практика [монографія] / авторський коллектив; за заг. ред. д.ю.н. Л.Д. Тимченка. 
– Ірпінь: Видавництво Нац. університету ДПС України, 2013. – С. 22-61, 
Кононенко В.П., Тимченко Л.Д. Рішення міжнародних судових органів в 
контексті реалізації норм міжнародних договорів / В.П. Кононенко, Л.Д. Тим-
ченко // Сучасні проблеми міжнародного права. Liber amicorum до 60-річчя 
проф. М.В. Буроменського: моногр. за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника. 
Львів, Одеса: Фенікс, 2017. – С. 197-217. 
5 Див.: Кононенко В.П. Практика міжнародних судів та міжнародних організацій 
із протидії фінансуванню тероризму / В.П. Кононенко, Л.В. Новікова // 
Альманах міжнародного права. – 2015. – № 10. – С. 37-44. 
6 Див.: Кононенко В.П. Защита прав человека в деятельности Верховного 
комиссара Лиги наций по делам беженцев // Правова система України: сучасний 
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захистом до Європейського суду з прав людини, Суду ООН, 
Міжнародного кримінального суду (попри деякі юридичні 
складності1).  

Тому ми впевнені, що Китай мав цілковиту рацію, із 
властивою йому східною мудрістю ухилившись від значною 
мірою передбачувано програшної справи. Багато авторів, пере-
осмисливши особливості справи про делімітацію між Україною і 
Румунією, розглядають проблему в більш широкому, ніж просто 
юридичний, аспекті. Так, О.Ю. Колесник каже про те, що Україна 
отримала поразку на дипломатичному фронті, підтвердивши 
власну нездатність вирішувати серйозні питання2. На переконан-
ня О.В. Хапантюковского, з яким автор абсолютно згоден, 
Україна апріорі прирекла себе на програшний результат3.   

3 лютого 2009 р. Суд ООН ухвалив рішення у справі 
«Румунія проти України», відповідно до якої острів Зміїний не 
може вважатися частиною прибережної лінії України при 
визначенні серединної лінії в процесі делімітації континен-
тального шельфу та виключної економічної зони. Вивчивши 
відповідні договірні відносини сторін щодо спірної території, Суд 
дійшов висновку, що, як було узгоджено в 1949 р., від точки, 
позначеної прикордонним знаком 1439, межа між Румунією та 
СРСР проходить по 12-мильної дузі, що обгинає острів Зміїний 
без указівки будь-якої кінцевої координати. Згідно ст. 1 Договору 
                                                                                                                                                   
стан та перспективи розвитку: матер. міжнар наук.-практ. конференції: у 3-х 
частинах. – О.: ГО Причорноморська фундація права, 2012. – ч. 1.– С. 100-102, 
Кононенко В.П. Роль Верховного комиссара Лиги наций по делам беженцев 
Фритьофа Нансена для прогрессивного развития международного права // 
Стратегічні напрямки розвитку правової системи України: матер. всеукраїнської 
наук.-практ. конференції. – Львів: Центр правничих ініціатив, 2012. – С. 92-95. 
1 Див.: Кононенко В.П. Анализ Конституционным судом Украины Статута 
Международного уголовного суда / В. П. Кононенко // Міжнародні читання з 
міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. 
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О.Ю. Колесник // Міжнародні читання, присвячені пам’яті професора 
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/ А.В. Хапантюковский // Науковий вісник. – 2009. – № 17 (95). – С. 88-89. 



 326 

2003 р., кінцева точка державного кордону між сторонами була 
встановлена в місці перетину кордонів територіальних морів 
Румунії та України (точка 1). Далі Суд звернувся до питання про 
те, чи існує погоджена лінія, що розділяє територіальне море 
України та континентальний шельф і виключну економічну зону 
Румунії, як стверджує остання. Попереднє питання стосувалося 
тягаря доведення. Як неодноразово вказував Міжнародний Суд, 
сторона, яка стверджує будь-який факт як обґрунтування своєї 
вимоги, повинна його довести. Україна посилалася на правову 
позицію Суду ООН у справі, що стосувалася територіального і 
морського спору між Нікарагуа і Гондурасом в Карибському морі 
(Нікарагуа проти Гондурасу від 8 жовтня 2007 р.), про те, що 
«встановлення постійного морського кордону – це питання, що 
має величезне значення і наявність угоди не може просто 
презюмуватися»1. Однак цей вислів не має безпосереднього 
відношення до справи, оскільки в даному випадку не існувало 
ніякої письмової домовленості і, отже, будь-яка угода повинна 
встановлюватися за фактом, при цьому тягар доведення лежить 
на державі, що заявляє про існування такої угоди. У цій справі, 
навпаки, в розпорядженні Суду є Угода 1949 р. і наступні... Цей 
висновок показує, що в даному випадку була застосована техніка 
встановлення відмінностей, що є ознакою застосування пре-
цедентного права. 

Як наслідок, замість встановлення фактів, коли тягар 
доведення заявлених фактів несе одна або інша сторона, завдання 
Суду в даному випадку полягало в тлумаченні угод. Виконуючи 
ці завдання, Суд ООН сконцентрував увагу на умовах зазначених 
документів, включаючи пов’язані з ним схематичні карти. До-
кументи 1949 р. не містять жодних посилань на виняткову 
економічну зону або континентальний шельф. Хоча Декларація 
Трумена 1949 р. і вимоги, появу яких вона стимулювала, широко 
відомі, жодна зі сторін в 1949 р. не претендувала на континен-
тальний шельф і не готувалася до цього. Єдиним договором між 
сторонами, що стосується визначення меж виключної еконо-
мічної зони і континентального шельфу, є Додаткова угода 
1997 р., яка визначає не кордон, а процес його встановлення.  
У докладних положеннях, що стосуються чинників, які 

                                                
1 Там само 
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підлягають урахуванню під час переговорів, немає посилань на 
існуючу угоду. Отже, у 1949 р. не було угоди, що визначає межі 
виняткової економічної зони або континентального шельфу в 
значенні ст. 74 і 83 Конвенції 1982 р.1 

Додатково Суд ООН розглянув питання, чи міг СРСР 
відмовитися в 1949 р. від будь-яких прав на води за межами 
територіального моря, якими він володів тоді чи пізніше. У 
Договорі 1949 р. немає прямо сформульованої відмови з боку 
СРСР, за винятком його згоди з державним кордоном Румунії. 
Пряма згадка державного кордону вказує на суверенітет, що 
розповсюджується на територіальне море. Питання стосувалося 
наявності передбачуваної відмови СРСР в географічному сенсі 
відносно району за межами 12 миль, а в юридичному сенсі – 
стосовно зон, що входять не в сферу дії суверенітету, а в 
функціональну компетенцію за межами територіального моря. 
Румунія надала різні карти з радянських, українських та інших 
джерел, оприлюднені в більшості своїй значно пізніше під-
писання документів 1949 р. На них показані вигини або петлі 
навколо острова Зміїний різної довжини і з різними позначен-
нями, проте всі вони виходять за межі точки дотику 12-мильних 
територіальних морів сторін. Оскільки мова не йде про те, що ці 
карти самі по собі свідчать про нову угоду, питання полягає в 
тому, чи відображає будь-яка з них правильне тлумачення сенсу 
Договору 1949 р. 

СРСР отримав суверенітет над островом Зміїний у рамках 
загального територіального врегулювання після Другої світової 
війни. Першочерговою метою СРСР були консолідація і 
стабілізація територіального врегулювання за допомогою 
укладення договору з Румунією, включаючи отримання СРСР 
острова Зміїний. Відносно територіального моря Суд зазначає, 
що 12-мильна зона навколо острова Зміїний відповідала б 12-
мильній зоні, на яку СРСР претендував у цілому для свого 
територіального моря. Це тлумачення текстуальних посилань на 
дану дугу в документах 1949 р. викладено в ст. 1 Договору 
2003 р. про режим державного кордону. Відповідно до зазна-
ченого договору, державний кордон між Україною і Румунією 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
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проходить на місцевості так, як це визначено і описано в До-
говорі між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і 
Урядом Румунської Народної Республіки про режим радянсько-
румунського державного кордону, співробітництво та взаємну 
допомогу з прикордонних питань, підписаному в Бухаресті 
27 лютого 1961 р., і у всіх відповідних документах демаркації, 
картах державного кордону між колишніми СРСР та Румунської 
Народною Республікою, протоколах прикордонних знаків зі схе-
мами з відповідними додатками та доповненнями до них, а також 
у документах перевірок проходження лінії державного кордону, 
що діють між колишніми СРСР та Соціалістичною Республікою 
Румунією станом на 16 липня 1990 р. – дату прийняття Декла-
рації про державний суверенітет України. Територіальні моря 
договірних сторін, відраховані від вихідних ліній, постійно мають 
на точці стику їх зовнішніх кордонів ширину в 12 морських 
миль1. Договір прямо передбачає можливість майбутніх узгод-
жених змін координат кордону територіального моря в результаті 
природних явищ, які пов'язані з діяльністю людини, і передбачає, 
що територіальні моря договірних сторін, відлічувані від 
вихідних ліній, будуть постійно мати в точці дотику їх зовнішніх 
кордонів ширину в 12 морських миль. Таким чином, румунське 
територіальне море ніколи не буде заходити за 12-мильну дугу, 
що огинає острів Зміїний, які б зміни не відбувалися в її 
береговій лінії або вихідних лініях. 

Міжнародний Суд ООН, крім того, зазначив, що 12-мильна 
дуга. що огинає острів Зміїний, показана на карті державного 
кордону; це свідчить про те, що дана дуга є просто кордоном 
територіального моря в сторону моря. Визнання СРСР у 
документах 1949 р. того, що його державний кордон пролягає по 
зовнішній межі його територіального моря навколо острова 
Зміїний, не означає, що він тим самим відмовився від будь-яких 
прав на морські райони за межами цієї зони. Суд дійшов 
висновку, що документи 1949 р. стосувалися тільки демаркації 
державного кордону між Румунією та СРСР, яка біля острова 
Зміїний проходила по межі 12-мильного територіального моря. 
                                                
1 Договір між Україною та Румунією про режим українсько-румунського 
державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних 
питань 2003 р. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/642_022  
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СРСР не відмовився від своїх прав за межами 12 миль свого 
територіального моря по відношенню до будь-якої іншої 
морської зони. Отже, чинної угоди між Румунією і Україною, що 
розділяє між ними виняткову економічну зону і континентальний 
шельф, не існує. Коротко виклавши позиції сторін щодо їх 
відповідних берегових ліній, Суд зазначив, що все румунське 
узбережжя є релевантним для цілей делімітації. Перший сегмент 
румунського узбережжя – від останньої точки кордону з Украї-
ною, що проходить по річці, до півострова Сакалін, є суміжним 
по відношенню до українського сектору, розташованому на пів-
ніч, і протилежними по відношенню до узбережжя Кримського 
півострова. Усе узбережжя Румунії межує з районом, що підлягає 
делімітації. Із урахуванням загального напрямку, протяжність 
відповідного узбережжя Румунії становить приблизно 248 км.  
У свою чергу, узбережжі Кримського півострова між мисом 
Тарханкут і мисом Сарич, а також українське узбережжя від 
загального сухопутного кордону, що проходить на невеликій 
відстані в північному і далі в північно-східному напрямку до 
гирла річки Ністру / Дністер (Румунія позначає цю точку як точку 
S), є відповідним узбережжям України. Розбіжності стосуються 
узбережжя від цієї точки до мису Тарханкут. 

Для вирішення даного спірного питання Суд застосував два 
принципи, що лежать в основі його практики з цього питання: по-
перше, що «суша домінує над морем» таким чином, що природне 
продовження узбережжя в напрямку моря породжує морські 
претензії (рішення у справі про Континентальний шельф 
Північного моря 1969 р.); по-друге, що узбережжя, для того щоб 
вважатися відповідним для цілей делімітації, має утворювати 
природні продовження, які частково збігаються з природними 
продовженнями узбережжя іншої сторони. Отже, «підводне 
продовження будь-якій частині узбережжя однієї сторони, яке 
через своє географічне положення не може частково збігатися з 
продовженням узбережжя іншої сторони, має виключатися з 
подальшого розгляду Судом» (справа про Континентальний 
шельф 1982 р.). Із цієї причини Суд не прийняв твердження 
України про те, що берега Каркінітської затоки утворюють 
частину відповідного узбережжя. Береги цієї затоки розташовані 
один проти одного, і їх підводне продовження не може частково 
збігатися з продовженнями узбережжя Румунії. Береги Каркі-
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нітської затоки не утворюють природних продовжень у районі, 
що підлягає делімітації. Тому ці берегові лінії, як і берегова лінія 
Ягорлицької затоки і гирла Дніпра, були виключені з подальшого 
розгляду Судом. Протяжність відповідного узбережжя України 
складає близько 705 км і співвідношення довжини берегових 
ліній Румунії та України становить приблизно 1 : 2,88. 

Залежно від конфігурації відповідних узбереж в загальному 
географічному контексті і методів побудови їх природних 
продовжень в напрямку моря відповідний район може включати 
певні морські ділянки і виключати інші, які не мають відношення 
до даної справи. Зазначений район відноситься до перевірки на 
невідповідність. Вона становить заключний етап методології. На 
думку Міжнародного Суду ООН, мета делімітації полягає не в 
розподілі району на рівні і, більш того, на пропорційні частини. 
Перевірка на невідповідність сама по собі не є методом делі-
мітації. Це, швидше, спосіб перевірити, чи потребує деліміта-
ційна лінія, отримана іншим методом, коригування через значну 
невідповідність обставинам. Для цілей цієї заключної дії в 
процесі делімітації розрахунок відповідного району не перед-
бачає точності і є приблизними. На підставі аналізу своїх 
попередніх рішень за деякими аналогічними справами («Конти-
нентальний шельф Північного моря» (Федеративна Республіка 
Німеччини / Данія; Федеративна Республіка Німеччини / Нідер-
ланди), «Морська делімітація в районі між Гренландією і Ян-
Маєн» (Данія проти Норвегії), Суд заявив, що завдання 
делімітації полягає в досягненні справедливого поділу, а не в 
розмірному розподілі морських районів. 

Суд зазначив, що делімітація проводиться в межах замкну-
того Чорного моря, при цьому Румунія одночасно межує з 
Україною і знаходиться на протилежному березі, а на півдні 
розташовані Болгарія та Туреччина. Лінія делімітації завжди буде 
проходити на північ від будь-якого району, де можуть бути 
порушені інтереси третьої сторони1. Для віднесення моря до 
замкнутого (або напівзамкнутого) потрібна його відповідність 
певним географічним і юридичним умовам. Крім того, існують 
розбіжності в розумінні термінів. Так, акваторії, оточені матери-

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
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ковими територіями держав, як сполучені, так і не сполучені з 
відкритим морем, Дж. Коломбос розуміє як материкові моря1. 
Серед замкнутих морів О.С. Бахов виділяв три категорії: 1) пов-
ністю замкнуті територіями двох або кількох держав, що не 
сполучаються з відкритим морем; 2) оточені територіями двох 
або більше держав, сполучені з іншими морями через один або 
кілька вузьких проток, режим яких регулюється міжнародною 
конвенцією (Чорне та Балтійське моря); 3) оточені територіями 
двох або декількох держав і сполучені з іншими морями, наприк-
лад, Японське море, яке не має конвенційного регулювання2. 
Основним критерієм виділення замкнутих і напівзамкнутих морів 
в окрему категорію морів виступає замкнутість сушею і характер 
зв’язку зі Світовим океаном. Г.О. Глазунов і Ю.Б. Марков 
виділяють наступні моря: 1) незамкнуте море – окраїнна частина 
Світового океану, змикається з ним однією своєю частиною 
безпосередньо (моря Аравійське, Берингове, Бофорта, Тасманово 
і багато інших); 2) напівзамкнуте море – окраїнна частина Світо-
вого океану, оточена територією двох або більше держав, яка 
пов’язана з іншою частиною Світового океану декількома 
судноплавними сполуками безпосередньо або через інше 
незамкнуте море і використовується як міжнародний транзитний 
морський шлях (наприклад, Червоне море, моря Індонезійського і 
Філіппінського архіпелагів); 3) замкнуте море – невелика частина 
світового океану, оточена територією двох або більше держав, 
яка з’єднується з іншою частиною світового океану через одне 
або кілька напівзамкнутих морів єдиною судноплавною про-
токою (проходом) і не використовується як міжнародний 
транзитний морський шлях (Чорне море)3.  

Відповідно до практики, при розгляді аналогічних справ 
поділ континентального шельфу або виняткових економічних зон 
або проведення єдиної делімітаційної лінії Суд ООН діє поетап-
но. Три окремі стадії, які в загальних рисах роз’яснюються в 
                                                
1 Colombos C.J. International Law of the Sea / C.J. Colombos // London: Longmans, 
1967. – P. 191-192. 
2 Военно-морской международно-правовой справочник / Под ред.: Бахов А.С. – 
М.: Воениздат, 1956. – С. 53. 
3 Глазунов Г.А., Марков Ю.Б. К вопросу о режиме замкнутых и полузамкнутых 
морей в современном международном праве / Г.А. Глазунов, Ю.Б. Марков // 
Международно-правовые проблемы Мирового океана на современном этапе. – 
М.: Транспорт, 1976. – С. 123. 
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справі, що стосується континентального шельфу (Лівійська 
Арабська Джамагірія / Мальта), у подальшому були конкрети-
зовані. По-перше, Суд установлює тимчасову делімітаційну 
лінію, використовуючи методи, які є геометрично об’єктивними і 
відповідають географії району, що підлягає делімітації. Для 
проведення кордону при делімітації суміжних узбереж між ними 
будується рівновіддалена лінія, якщо немає серйозних причин, 
через які це технічно неможливо в даному конкретному випадку 
(див. Територіальний і морський спір між Нікарагуа і Гондурасом 
в Карибському морі). Що ж стосується протилежних узбереж, то 
тимчасова делімітаційна лінія буде становити серединну лінію 
між двома берегами. Ніяких правових наслідків із використання 
термінів «серединна лінія» і «рівновіддалена лінія» не випливає, 
оскільки в обох випадках застосовується той самий метод 
делімітаціїи1.  

Рівновіддалена і серединна лінії будуються, починаючи від 
найвідповідніших точок на узбережжях обох зацікавлених 
держав, приділяючи особливу увагу продовженим в море 
береговим точкам, розташованим найближче до району, що 
підлягає делімітації. В інших справах Суд ООН враховує межі, в 
яких при побудові спеціальної делімітаційної лінії можна 
відхилятися від вихідних точок, обраних сторонами для своїх 
територіальних морів. При необхідності побудови тимчасової 
рівновіддаленої лінії між сусідніми державами при виборі 
вихідних точок для цих цілей враховуються міркування, що 
стосуються берегових ліній обох сторін. Установлена таким 
чином лінія багато в чому залежить від особливостей фізичної 
географії та найбільш продовжених в море точок на обох 
узбережжях. У цій справі Суд ООН почав з проведення тим-
часової рівновіддаленої лінії між суміжними узбережжями 
Румунії та України, яка потім буде продовжена як серединна 
лінія між їх протилежними узбережжями. Розташування оста-
точної лінії повинно призвести до справедливого вирішення. 

На наступній, другій, стадії Суд розглядає питання про 
наявність факторів, які потребують коригування або зсуву 
тимчасової рівновіддаленої лінії з метою досягнення справед-

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
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ливого рішення, як це було зроблено в справі «Сухопутний і 
морський кордон між Камеруном і Нігерією». Суд ООН також 
чітко визначив, що, якщо лінія, яку потрібно провести, проходить 
через кілька зон із юрисдикцією, що збігається, можливо 
ефективне застосування так званого методу справедливих 
принципів / відповідних обставин, оскільки в цих морських зонах 
даний метод також придатний для досягнення справедливого 
результату «Територіальний і морський спір між Нікарагуа і 
Гондурасом в Карибському морі», (Нікарагуа проти Гондурасу)1.  

Нарешті, на третій стадії Суд перевіряє, щоб лінія (тим-
часова рівновіддалена лінія, яка може коригуватися або не 
коригуватися з урахуванням відповідних обставин) не призво-
дила до несправедливого результату в зв’язку з будь-якою явною 
нерозмірністю між співвідношенням довжини відповідних 
берего-вих ліній і відповідним морським районом кожної 
держави щодо делімітаційної лінії. Остаточна перевірка на 
справедливість результату пов’язана з підтвердженням того, що 
серйозної невідповідності морських районів у результаті порів-
няння протяжності узбережжя не виявлено. Це не означає, що 
зазначені відповідні райони повинні бути пропорційні довжині 
узбереж – як зазначив Суд ООН у справі «Морська делімітація в 
районі між Гренландією і Ян-Маєн» (Данія проти Норвегії), поділ 
району є наслідком делімітації, а не навпаки. На цій стадії 
виконання делімітації Суд ООН визначає належні точки на 
відповідному узбережжі або відповідних узбережжях сторін, які 
позначають значну зміну в напрямку берегової лінії, таким 
чином, щоб геометрична фігура, яка була утворена лінією, що 
з'єднує всі ці точки, відображала загальний напрям берегових 
ліній. Обрані таким чином точки на кожному березі впливають на 
проведення тимчасової рівновіддаленої лінії з урахуванням 
географічних особливостей. 

У справі, що розглядається, географія узбереж показує, що 
їх здатність породжувати права, які збігаються, свідчить про 
існування двох районів: в одному випадку узбережжя є су-
міжними, у другому – протилежними. Практично перший вис-
новок, який Суд отримав із цього, полягав у тому, що на 
румунському березі значущі вихідні точки, від яких повинні 

                                                
1 Там само. 
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проводитися рівновіддалена лінія і серединна лінія, збігаються, 
оскільки це узбережжя є одночасно суміжним і протилежним по 
відношенню до українського узбережжя. Другий висновок поля-
гає в тому, що, оскільки українське узбережжя складається з двох 
частин: однієї – прилеглої до румунського узбережжя й іншої – 
протилежної по відношенню до нього, вихідні точки, що 
враховуються, повинні визначатися окремо, залежно від того, яка 
частина розглядається – прилегла або протилежна. Третій – 
полягає у визначенні поворотної точки на рівновіддаленій лінії, 
де наслідки суміжного розташування поступаються місцем 
наслідкам протилежного розташування, у результаті чого змі-
нюється напрямок цієї лінії. Нарешті, Суду ООН необхідно було 
розглянути питання про те, чи має значення острів Зміїний із 
точки зору вибору вихідних точок. Острів Зміїний вимагає 
особливої уваги при визначенні тимчасової рівновіддаленої лінії. 
Суд зазначив, що були випадки, коли прибережні острови 
розглядалися як частина узбережжя держави, зокрема в тому 
випадку, коли узбережжя складається з групи островів, що його 
оздоблюють. Так, в рішенні арбітражного трибуналу на другій 
стадії розгляду спору між Ерітреєю та Єменом (морська делі-
мітація) від 17 грудня 1999 р. міжнародний трибунал розташував 
вихідні точки, що були встановлені на лінії найбільшого відпліву 
островів, вважаючі, что вони складають саму берегову лінію 
однієї зі сторін1. Однак острів Зміїний – єдиний і розташований 
приблизно в 20 морських милях від материка і не входить в 
складову узбережжя України. На думку Суду ООН, вважати 
острів Зміїний відповідною частиною узбережжя є нанесенням 
стороннього елемента на українську берегову лінію. Наслідком 
цього була б зміна географії в судовому порядку, чого не 
допускає ані закон, ані практика морської делімітації. Суд, таким 
чином, прийшов до думки, що острів Зміїний не може 
розглядатися як частина конфігурації узбережжя України. У 
зв’язку з цим Суд ООН вважає неприйнятним вибір на острові 
Зміїний будь-яких вихідних точок для побудови тимчасової 
рівновіддаленої лінії між Румунією і Україною. 

                                                
1 Решение Арбитражного трибунала на второй стадии разбирательства между 
Эритреей и Йеменом (морская делимитация), 17 декабря 1999 г. / RIAA, Vol. 
XXII (2001), pp. 367-368, paras. 139-146. 
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На наш погляд, Суд ООН помилково (а може, й навмисно) 
вводить в свою мотивацію оціночні судження, фактично 
здійснюючи підміну аргументу. А саме: відповідно до Конвенції 
ООН 1982 р. острову надається континентальний шельф (до 200 
морських миль), що є міжнародною договірною нормою. Від-
мовляючись застосувати конкретну позитивну норму міжна-
родного права, Суд ООН дає оцінку острову Зміїний із точки зору 
застосування його як вихідної точки і пускається в абсолютно 
абстрактні міркування про зміну географії в судовому порядку і 
про те, як це неправильно. Насправді ж неправильно змінювати в 
судовому порядку положення Конвенції ООН 1982 р., підписаної 
і ратифікованої державами, яка містить їх спільні узгоджені 
позиції з питання міжнародного морського права.  

Дійсно, в якості вихідної точки островом Зміїний можна 
було знехтувати. Разом із тим, з огляду на передбачений 
указаною вище Конвенцією континентальний шельф, він, без 
сумніву, повинен був впливати на розташування лінії делімітації. 

У свою чергу, значення півострова Сакалін із точки зору 
вибору вихідних точок ставилося під сумнів України, яка 
характеризувала його як піщану мілину. Із цієї точки румунське 
узбережжя від кордону між Румунією і Болгарією повертає 
майже перпендикулярно на північ. У цьому місці узбережжя 
Румунії та України розташовані один проти одного. Однак на 
підставі того, що півострів постійно виступає над водою при 
найбільшому напливі, Суд вирішив, що він належить до суші і 
утворює частину материкової території Румунії. Геоморфологічні 
особливості півострова і те, що він, можливо, є піщаним, не має 
значення для елементів його фізичної географії, які відповідають 
вимогам морської делімітації. Із цих причин Суд ООН вважав за 
доцільне з метою проведення тимчасової рівновіддаленою лінії 
використовувати вихідну точку на півострові Сакалін1.  

Потім Суд розглянув питання про те, чи може будь-яка 
точка на румунському узбережжі бухти Мусура служити ви-
хідною точкою. Південний мис цієї бухти є найвіддаленішою в 
море точкою румунського узбережжя в напрямку Криму. Також 
він розташований в районі, де узбережжя двох держав сти-

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
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каються. Завдяки цим двом характеристикам він може бути 
обраний для проведення тимчасової рівновіддаленої лінії. Однак 
у зв'язку з будівництвом на цьому мисі 7,5 кілометровій дамби, 
яка виходить в море і, відповідно, збільшує його протяжність, 
необхідно було вибрати або кінець дамби, звернений до моря, або 
її кінець, звернений до берега. У зв’язку з цим Суд зазначив, що 
географічна реальність охоплює не тільки фізичні елементи, 
створювані геодинамікою, і створювали морські хвилі, а й будь-
які інші присутні матеріальні чинники1. 

Виходячи з того, що ширина виключної економічної зони і 
континентального шельфу відраховується від вихідних ліній, від 
яких відміряється ширина територіального моря, Суд на початку 
розглянув питання про те, чи можна вважати дамбу Суліна 
постійними портовими спорудами, які є складовою частиною 
системи даного порту за змістом ст. 11 Конвенції 1982 р., від-
повідно до якої для цілей визначення меж територіального моря 
найвіддаленіші в море постійні портові споруди, що є складовою 
частиною системи даного порту, розглядаються як частина 
берега. Прибережні установки і штучні острови не вважають 
постійними портовими спорудами. Не ставлячи під сумнів 
постійний характер дамби Суліна, Суд ООН розглянув питання 
про те, чи можна характеризувати цю споруду як «портові 
споруди», які є «складовою частиною системи даного порту». 
Термін «споруди» означає комбінацію апаратури, установок і 
споруд, установлених із конкретною метою. Вираз «портові 
споруди, які є складовою частиною системи даного порту» не 
визначений в Женевській конвенції про територіальне море та 
прилеглу зону або в Конвенції 1982 р. Як правило, існують 
споруди для причалювання, обслуговування або ремонту суден і 
такі, що служать для посадки і висадки пасажирів, а також 
навантаження або вивантаження товарів. Однак Суд зазначив, що 
функції дамби відрізняються від функцій порту: у даному 
випадку дамба Суліна може використовуватися для захисту 
суден, що прямують в гирло Дунаю, і розташованих там портів.  

Слід зауважити, що питання визначення вихідної лінії для 
відмірювання ширини континентального шельфу та виключної 
економічної зони, а також вихідних точок при проведенні 
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рівновіддаленої / серединної лінії для цілей розподілу континен-
тального шельфу та виключної економічної зони між державами 
з суміжними / протилежними узбережжями складають два різні 
завдання. У першому випадку прибережна держава, відповідно 
до положень статтей 7, 9, 10, 12 і 15 Конвенції ООН 1982 р., 
вправі визначати відповідні вихідні точки. Проте, ця дія завжди 
включає міжнародний аспект. У другому випадку, а саме 
делімітації морських районів, що зачіпає дві або більше держав, 
Суд ООН не виходить виключно з вибору вихідних точок однієї з 
цих сторін. При делімітації континентального шельфу і 
виняткових економічних зон Суд обирає вихідні точки з 
урахуванням фізичної географії відповідних узбереж1. 

Відносно конкретних характеристик кінця дамби Суліна, 
яка виходить у море як вихідна точка для побудови тимчасової 
рівновіддаленої лінії, Суд зазначає, що, незалежно від її довжини, 
не надано жодних переконливих доказів, що дамба виконує будь-
яку безпосередню функцію в діяльності порту. На цій підставі 
Суд не визнав, що звернений до моря кінець дамби Суліна є 
належної вихідною точкою для цілей побудови тимчасової 
рівновіддаленої лінії, що розділяє континентальний шельф і 
виняткові економічні зони. Із іншого боку, хоча звернений до бе-
рега кінець дамби, можливо, не є невід’ємною частиною ру-
мунської материкової території, він є її фіксованою точкою. 
Суша в цій точці захищена від зсуву берегової лінії під дією 
морських процесів. В якості відповідної вихідної точки для цілей 
першої стадії делімітації його перевага, на відміну від зверненого 
до моря кінця дамби, полягає в тому, що він не підвищує 
значущість споруди в порівнянні з важливістю фізичної географії 
суші. Із цих причин Суд ООН дійшов висновку, що звернений до 
берега кінець дамби Суліна, де вона примикає до материкової 
території Румунії, повинен використовуватися як вихідна точка 
для встановлення тимчасової рівновіддаленої лінії2. 

Потім Суд звернувся до визначення відповідних вихідних 
точок на узбережжі України, почавши з сектора суміжних 
узбереж. Він вважав за доцільне використовувати в першому 
секторі південно-східний край острова Циганка на українській 
                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
2 Там само. 
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стороні, що відповідає зверненому до берега кінцю дамби Суліна 
на румунській стороні. Її розташування має значення, оскільки в 
даному районі вона є найвіддаленішою в море точкою на 
українському узбережжі. У даному секторі суміжних узбереж для 
використання при побудові тимчасової рівновіддаленої лінії було 
розглянуто питання про прийнятність української вихідної точки, 
розташованої на острові Кубанський. Суд зазначив, що ця 
вихідна лінія ніяк не впливає на рівновіддаленість лінії, 
побудованої з урахуванням вихідної точки на острові Циганка на 
українському узбережжі та вихідної точки на зверненому до 
берега кінці греблі Суліна на румунському узбережжі. 

Далі Міжнародний Суд ООН перейшов до розгляду вихід-
них точок на ділянці узбережжя України, розташованого навпро-
ти узбережжя Румунії. Такими були обрані мис Тарханкут – 
найвіддаленіша в море точка на кримському півострові, роз-
ташована навпроти румунського узбережжя. Кримська берегова 
лінія в цьому місці значно виступає в сторону моря, і завдяки її 
конфігурації цей мис є належним вибором в якості відповідної 
вихідної точки. І мис Херсонес – інша точка на кримському 
узбережжі, де суша віддаляється в море, хоча і менше, ніж мис 
Тарханкут.  

Суд зазначив, що відповідна довжина узбереж не може 
грати роль у визначенні тимчасово встановленої рівновіддаленої 
лінії. Делімітація відрізняється від пропорційного розподілу 
ресурсів або територій. Не існує як такого принципу пропор-
ційності, що має відношення до встановлення тимчасової 
рівновіддаленої лінії. У разі значних відмінностей у довжині 
узбереж Суд може віддати перевагу розгляду цього факту 
географічного характеру як відповідної обставини, що вимагає 
коригування тимчасової рівновіддаленої лінії. 

У справі, що стосується сухопутного і морського кордону 
між Камеруном і Нігерією, Суд ООН визнав, що істотна різниця в 
довжині відповідних берегових ліній сторін може служити 
фактором, який повинен братися до уваги в цілях коригування 
або переміщення тимчасової делімітаційної лінії, хоча він 
установив, що в даній справі не було підстав для переміщення 
рівновіддаленої лінії. У справі, що стосується морської делі-
мітації в районі між Гренландією і Ян-Маєн (Данія проти 
Норвегії), Суд установив, що різниця між довжиною узбережжя 
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Ян-Майена і Гренландії (приблизно 1: 9) становить особливу 
обставину, яка вимагає зміни тимчасової серединної лінії шляхом 
зміщення її ближче до Ян-Маєн, щоб уникнути несправедливого 
результату відносно як континентального шельфу, так і ри-
бальської зони. Суд констатував: «Слід, однак, пояснити, що 
облік різниці в довжині узбережжя не означає пряме математичне 
застосування співвідношення між довжиною берегової лінії 
східної частині Гренландії і Ян-Майена»1.  

Потім Суд нагадав про своє зауваження в справі, що сто-
сується континентального шельфу (Лівійська Арабська Джама-
херія / Мальта): «Якщо таке використання пропорційності вірно, 
то фактично важко визначити, які можливості залишаються для 
будь-якого іншого розгляду, оскільки це буде одночасно 
принципом надання прав на континентальний шельф і методом 
введення цього принципу в дію. Однак його слабкою стороною 
як обґрунтування доводу є те, що використанню пропорційності 
як самостійного методу бракує підтвердження в практиці держав, 
публічному вираженні їх думки (зокрема) на третій Конференції 
Організації Об’єднаних Націй з морського права або в судовій 
практиці»2.  

Суд ООН не знайшов особливо помітних неспівроз-
мірностей між відповідними узбережжями України і Румунії, які 
вимагали б коригування тимчасової рівновіддаленої лінії на 
даний момент. Незважаючи на наявність очевидної різниці в 
довжині відповідних узбереж сторін, Суд нагадує, що він раніше 
виключив із подальшого розгляду узбережжя Каркінітської 
затоки (довжиною приблизно в 278 км.). Крім того, зазначає Суд, 
він не може залишити без уваги той факт, що природне 
продовження значної частини українського узбережжя, яку він 
вважає відповідною, спрямованою в той самий район, куди й 
природні продовження інших сегментів українського узбережжя, 
що зміцнює, але не розширює в просторовому відношенні права 
України3. 

                                                
1 Цит. за: Справа, що стосується сухопутного і морськго кордону між Камеруном 
і Нігерією: I.C.J. Report 2002, p. 446, para. 301. 
2 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
3 Там само.  
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При визначенні лінії морського кордону за відсутності 
угоди про делімітацію в значенні ст. 74 і 83 Конвенції 1982 р. Суд 
ООН може, якщо це обумовлюється відповідними обставинами, 
скорегувати тимчасову рівновіддалену лінію з метою досягнення 
справедливого результату. На цьому етапі від Суду, можливо, 
буде потрібно прийняти рішення про те, чи повинна ця лінія бути 
скоригована в зв’язку з наявністю поблизу неї малих островів. Як 
показує його практика, Суд ООН може іноді враховувати дуже 
дрібні острови або прийняти рішення не наділяти їх повним 
потенційним правом на морські зони. У даній справі ж Суд 
установив, що острів Зміїний не може служити вихідною точкою 
для побудови тимчасової рівновіддаленої лінії між узбережжями 
сторін. На другій стадії делімітації Суд ООН розглянув питання, 
чи становить наявність острова Зміїний у районі морської 
делімітації відповідну обставину, що вимагає коригування 
тимчасової рівновіддаленою лінії.  

Відносно географії північно-західної частини Чорного моря 
Суд ООН прийняв до уваги той факт, що узбережжя України 
розташоване на заході, півночі і сході цього району, а також, що 
всі райони, які підлягають делімітації в цій справі, розташовані у 
виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, 
породженому материковими узбережжями сторін, і, крім того, в 
межах 200 морських миль від материкового узбережжя України. 
Острів Зміїний розташований приблизно в 20 морських милях на 
схід від материкового узбережжя України в районі дельти Дунаю. 
Із урахуванням такої географічної конфігурації і в контексті 
встановлення кордону з Румунією будь-які можливі права на 
континентальний шельф і виключну економічну зону, пород-
жувані островом Зміїний, не можуть мати природного продов-
ження далі, ніж права, породжувані материковим узбережжям 
України. Крім того, будь-які можливі права, породжувані 
островом Зміїний в східному напрямку, повністю включені в 
права, надані західним і східним материковим узбережжям 
України. Суд також зазначає, що сама Україна, хоча вона і вва-
жала, що острів Зміїний підпадає під дію п. 2 ст. 121 Конвенції 
1982 р., не продовжувала відповідний район за межу, що 
утворюється її материковим узбережжям в зв’язку з наявністю в 
районі делімітації острова Зміїний. А тому питання про те, чи 
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підпадає острів Зміїний під дію пунктів 2 або 3 ст. 121 Конвенції, 
не був розглянутий.  

У світлі цих факторів Суд дійшов висновку, що наявність 
острова Зміїний не вимагає коректування тимчасової рівно-
віддаленої лінії і не повинна мати жодних наслідків для делі-
мітації, крім тих, що випливають із значення дуги його тери-
торіального моря шириною в 12 морських миль. Крім того, Суд 
зазначив, що Україна не приводила державну діяльність як доказ 
мовчазної угоди або modus vivendi між сторонами щодо лінії, що 
розділяє їх відповідні виняткові економічні зони і континентальні 
шельфи. Навпаки, вона посилається на державну діяльність із 
метою опротестування лінії, заявленої Румунією.  

Згідно зауваженню Арбітражного трибуналу, в справі між 
Барбадосом і Тринідадом і Тобаго «пов’язані з ресурсами кри-
терії розглядалися з більшою обачністю в рішеннях міжнародних 
судів і трибуналів, які, як правило, не використали цей фактор в 
якості відповідної обставини» (рішення від 11 квітня 2006 р., 
RIAA, Vol. XXVII, p. 214, para. 241). Щодо рибальського 
промислу Суд ООН додав, що йому не було представлено 
Україною ніяких доказів того, що будь-яка делімітаційна лінія, 
крім заявленої нею, може мати катастрофічні наслідки для 
життєзабезпечення і економічного благополуччя населення1. 

У подальшій своїй практиці (в рішенні по справі, що сто-
сується морського спору (Перу проти Чилі) від 27 січня 2014 р. 
Суд ООН указав, що універсальний характер морського кордону 
означає, що докази здійснення рибальського промислу самі по 
собі не можуть мати вирішальне значення для встановлення 
протяжності цієї межі2. Це фактично означає, що рибний 
промисел, який здійснюється стороною спору, не розглядається 
Судом як  effectivites і не впливає на розташування лінії єдиного 
морського кордону. 

Суд також зазначив, що кожна з делімітаційних ліній, 
пропонованих сторонами, зокрема, їх перші сегменти, значно 
звужує право іншої сторони на континентальний шельф і 
                                                
1 Делімітація морського кордону в районі затоки Мен, Канада / Сполучені Штати 
Америки, рішення, I.C.J. Reports 1984, p. 342, para. 237. 
2 Judgment of 27 January 2014 - Maritime Dispute (Peru v. Chile) [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/206_r.pdf 
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виключну економічну зону. Румунська лінія порушує право 
України, яке виникає з конфігурації її узбережжя, суміжного з 
узбережжям Румунії, яке підтверджується конфігурацією північ-
ного узбережжя України. У той самий час українська лінія обме-
жує право Румунії, що випливає з конфігурації її узбережжя, 
зокрема його першого сектора між дамбою Суліна і півостровом 
Сакалін. Проведена Судом тимчасова рівновіддалена лінія, на 
його думку, навпаки, вільна від такого недоліку, оскільки надає 
можливість суміжним узбережжям сторін впливати у відношенні 
морських прав у розумному і взаємно збалансованому порядку. 
Тому Суд ООН не бачить причин для коригування тимчасової 
рівновіддаленою лінії на цій підставі.  

За підсумком розгляду справи, Суд ООН перевірив, чи не 
викличе проведена ним лінія делімітації серйозної непропор-
ційності в довжині відповідних прибережних зон і розподілі 
прилеглих територій. Указавши, що співвідношення довжини 
відповідних прибережних зон для Румунії та України, відповідно 
до підрахунків Суду, становить приблизно 1 : 2,8, а співвідно-
шення відповідної території між Румунією і Україною становить 
приблизно 1: 2,1, Суд не визнав, що накреслена лінія вимагає 
яких-небудь змін (п. 216)1. 

Згідно з рішенням Суду ООН, під юрисдикцію Бухареста 
перейшло 79,34% спірних територій у Чорному морі. За оцінками 
румунських експертів, там знаходиться близько 12 мільйонів тон 
нафти і 70 мільярдів кубометрів газу. Зокрема, Румунія отримала 
90% перспективного нафтогазоносного родовища на геологічній 
структурі «Олімпійська», що розташована на відстані 40 км на 
південь від острова Зміїний. «Врахування острова Зміїний озна-
чало б юридичний перегляд географії», заявила Розалін Хіггінс, 
голова Міжнародного Суду ООН, зачитуючи рішення. 

 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
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Делімітація згідно з рішенням Суду ООН1 

 
 
На схемі делімітації, відповідно до рішення Суду ООН, не 

складно помітити, що вона майже повністю задовольняє запити 
Румунії і повторює запропоновану нею лінію делімітації. 
Трапецієподібна ж ділянка, основа якої лежить на проведеній 
Судом лінії між точками 1 і 4, а інші сторони сформовані 
запитними лініями Румунії, спрямовані в бік узбережжя України, 
швидше за все була надана Україні як втішний приз, тому що 
румунські претензії на нього були явно не обґрунтовані, а Суд 
зміг показати свою неупередженість. І, звичайно ж, говорити про 
абсолютну незалежність суддів не доводиться. Як помічає Дж. 
Мартінез, судді безпосередньо залежать від тенденцій, що 
склалися в суспільстві, невід’ємною частиною якого вони є2. 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
2 Martinez J.S Towards an International Judicial System / J.S. Martinez // Stanford 
Law Review. – 2003. – Rev.  56(2). – Р. 429. 
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Як бачимо, правова позиція України, заснована на визнанні 
за Зміїним статусу острова (який автоматично відповідно до п. 2 
ст. 121 і ст. 76 Конвенції 1982 р. передбачає надання континент-
тального шельфу) і виборі його як однієї з вихідних точок для 
побудови тимчасової рівновіддаленої лінії між Румунією і 
Україною, виявилася недосконалою: зосередившись виключно на 
нормах позитивного права – відповідних статтях зазначеної Кон-
венції, залишили без уваги практику Міжнародного Суду ООН, 
яка, відповідно, і не була врахована. А даремно, бо тоді дії 
держави, які були спрямовані тільки на вирішення проблеми 
визнання за Зміїним статусу острова (заселення, господарська 
діяльність, виконання геофізичних робіт), могли б охопити більш 
широке коло питань і ефективно вплинути на позитивне вирі-
шення спору. А саме: як вбачається з аналізу рішень Суду ООН, 
під час доведення законності домагань сторін важливе значення 
має встановлення міжнародного звичаю, що підтверджує 
наявність підстав для таких претензій. Як відомо, ст. 38 Статуту 
Міжнародного Суду ООН, який, вирішуючи спори відповідно до 
п. 1 «b» ст. 38 Статуту, передбачає, що разом із іншими джере-
лами міжнародного права застосовується і міжнародний звичай 
як доказ загальної практики, визнаної правовою нормою.  

І зовсім не дарма, враховуючи особливу неписану форму 
вираження міжнародно-правових звичаїв і їх структуру (практику 
і opinio juris), в міжнародно-правовій доктрині США і деяких 
держав Західної Європи почали з’являтися комплексні дослід-
ження, що так чи інакше виправдовують позицію сили в 
міжнародних відносинах1. Наприклад, М. Байєрс говорить про те, 
що, якщо державна практика розглядається як основний елемент 
звичаєвого міжнародного права, навряд чи можна вважати, що 
нерівність багатства і військової могутності не має значення в 
формуванні звичаєвих норм. Так, із точки зору здатності брати 
участь у широкому діапазоні практичних питань і тим самим 
впливати на розвиток звичаєвих норм, крихітна острівна країна 
Тувалу (населення 10 600) і Сполучені Штати явно нерівні, хоча і 
формально мають однаковий доступ до міжнародної правової 

                                                
1 Щокін Ю.В. Міжнародно-правовий звичай: проблеми теорії і практики: 
монографія / Ю.В. Щокін. – Х.: Право, 2012. – С. 70. 
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системи1. Г. Сімпсон із цього приводу пише: «У процесі створен-
ня звичаїв прояви влади (або приклади державної практики) 
перетворюються на зобов’язання. Ці зобов’язання, виражені в 
нормах міжнародних звичаїв, потім діють для кваліфікації засто-
сування сили в міжнародній системі. Вони також породжують 
права на застосування сили»2. Звичайно ж, про економічну та 
військову могутність нашої держави сьогодні говорити ще 
зарано, але використовувати всі доступні засоби для формування 
відповідного звичаю (або хоча б спроби формування такого) було 
необхідно. 

Часто держави, передаючи спір на розгляд Міжнародного 
Суду ООН, особливо у справах про делімітацію, просять 
установити наявність чинної для сторін звичаєво-правової норми 
міжнародного права, оскільки одна з них вважає, що такої норми 
немає, а інша – що має місце її порушення протилежною сто-
роною. Міжнародний Суд ООН при розгляді спорів між дер-
жавами не просто визначав існування звичаєво-правової норми, 
але і формулював її. Яскравим прикладом із практиці Суду ООН 
із даного питання є раніше розглянута англо-норвезька справа 
про рибальство, ініційована Сполученим Королівством Великої 
Британії та Північної Ірландії проти Норвегії 28 вересня 1949 р.3 
А значить, із метою формування міжнародного звичаю щодо 
права користування України континентальним шельфом навколо 
острова Зміїний потрібно було здійснювати відповідну практику 
по дослідженню континентального шельфу, вишукування на 
ньому корисних копалин, їх видобуток (або хоча б здійснювати 
дії, які можна було б розглядати як серйозні наміри це робити), 
інші заходи, спрямовані на досягнення зазначеного завдання. Тут 
доречно нагадати ту частину рішення у справі Румунія-Україна, 
де Суд указав, що «...сама Україна, навіть попри те, що вона 
вважає, що острів Зміїний підпадає під п. 2 ст. 121 Конвенції 
ООН з морського права, не розширювала відповідну територію за 
                                                
1 Byers M. Introduction Power, Obligation, and Customary International Law /  
M. Byers // Duke Journal of Comparative & International Law, 2001. – Vol 11:81. – 
№ 1. – P. 84. 
2 Цит. за: Simpson G. The Situation on the International Legal Theory Front: The 
Power of Rules and the Rule of Power / G. Simpson // European Journal of 
International Law. – 2000. – Vol. 11. – № 2. – P. 145. 
3 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1948-1991.pdf 
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кордони лінії материкового узбережжя внаслідок наявності 
острова Зміїний у зоні делімітації», тобто своєю бездіяльністю не 
надала можливості Суду вирішити справу на її користь. Хоча 
треба віддати належне і владі України, яка дещо робила: 
8 жовтень 1997 р. Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про 
вдосконалення розвитку інфраструктури і господарської діяль-
ності на острові Зміїний і континентальному шельфі» № 1114, 
відповідно до якої передбачалося створення на острові Зміїний 
першої черги автоматизованого пункту спостережень за перед-
вісниками землетрусів і комп’ютерного центру для обробки ре-
зультатів вимірювань; виконання геофізичних робіт у прилеглій 
до острову зоні континентального шельфу і підготовку обґрун-
тування для встановлення засобів розвідувального буріння на 
наявність нафти і газу1. 31 травня 2002 р. Кабінет Міністрів 
України прийняв постанову № 713 «Про затвердження Ком-
плексної програми подальшого розвитку інфраструктури та 
провадження господарської діяльності на острові Зміїний і кон-
тинентальному шельфі». Метою цієї Програми було створення 
належних умов для проживання людей і ведення господарської та 
інших видів діяльності на острові. А основними завданнями – 
завершення роботи, пов’язаної з документальним оформленням 
статусу острова як адміністративно-територіального утворення; 
здійснення заходів із проведення демілітаризації на території 
острова; посилення охорони державного кордону та виключної 
(морської) економічної зони України; забезпечення надійного 
зв’язку і транспортного сполучення з островом; диверсифікації 
господарської та інших видів діяльності; забезпечення дотри-
мання природоохоронного режиму острова і континентального 
шельфу2. 

Строк виконання Комплексної програми подальшого роз-
витку інфраструктури та провадження господарської діяльності 
на острові Зміїний і континентальному шельфі, відповідно до 
постанови КМ України «Про продовження строку виконання 
Комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та 
провадження господарської діяльності на острові Зміїний і 
континентальному шельфі» від 27 грудня 2006 р. № 1807, було 
                                                
1 Див.: Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1114-97-%EF. 
2 Див.: Офіційний вісник України вiд 21.06.2002 – 2002 р. № 23. Ст. 1094. 
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продовжено до 31 грудня 2011 р.1 Але цього виявилося замало. 
Хоча треба визнати, що сьогодні освоєння нафтових і газових 
родовищ шельфу без залучення капіталу і технологій великих 
зарубіжних нафтовидобувних компаній не може проводитися 
самостійно ані Україною, ані Румунією2. 

У будь-якому випадку для захисту стратегічних інтересів 
держави певні дії (нехай навіть ризиковані) необхідно було 
зробити, не підписуючи поки жодних угод про передання спору 
на розгляд Суду ООН. Треба було врахувати нову правову 
позицію, висловлену в рішенні по справі, що стосується 
суверенітету над островами Пулау-Лігітан і Пулау-Сіпадан 
(Індонезія / Малайзія) від 17 грудня 2002 р., відповідно до якої 
Суд «не може взяти до уваги дії, вчинені після дати виникнення 
спору між сторонами, якщо тільки такі не є нормальним 
продовженням попередніх дій і не відбуваються з метою 
поліпшення правового становища боку, що посилається на такі 
дії», тобто після «критичної дати»3. 

Хоча подібна можливість захисту інтересів держави була 
передбачена і виключена ще раніше – у листі Г. Удовенка мі-
ністру закордонних справ Румунії, який є додатком до Договору 
про відносини добросусідства і співробітництва між Україною і 
Румунією від 2 червня 1997 р. Напевно, не випадково в п. 4 (f) 
зазначеного Договору говориться, що «до досягнення рішення 
щодо делімітації континентального шельфу Договірні Сторони 
утримуватимуться від експлуатації мінеральних ресурсів зони 
делімітації, координати якої будуть зазначені на початку 
переговорів на основі вищезазначених принципів. При цьому 
Договірні Сторони зможуть встановити за спільною згодою 
периметри певних площ, які розміщені в цій зоні і ресурси яких 
будуть спільно використовуватися»4.  
                                                
1 Див.: Офіційний вісник України вiд 09.01.2007 – 2006 р. № 52. Ст. 3506. 
2 Безега Т.М. Українсько-румунські територіальні суперечності: історичний 
аналіз та сучасний стан / Т.М.Безега // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Сер.: Історія. – 2012. – Вип. 29. – С. 37. 
3 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1997-2002.pdf 
4 Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та 
Румунією 2 червня 1997 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=642_003&fpage=1&text=%F1%F3%E4&x=12&y=8 
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На жаль, доктрина також пішла хибним шляхом, відзна-
чаючи, що лінія розмежування морських просторів між Україною 
та Румунією залежить виключно від визначення статусу острова 
Зміїний, і тому, на думку О.І. Бєлової, одним із головних завдань 
української сторони в Міжнародному Суді ООН було довести, що 
Зміїний – це острів, придатний до життя людини і його гос-
подарської діяльності»1. На думку О.В. Богдан, позиція України 
обґрунтована і відповідає положенням міжнародного права. 
Відповідно до двосторонніх угод між Україною і Румунією, 
острів Зміїний належить Україні і на підставі п. 3 ст. 121 Кон-
венції з морського права 1982 р. він може мати континентальний 
шельф і виключну економічну зону2. Зазначимо також, що 
Румунія, не маючи у Чорному морі жодного острова під своїм 
суверенітетом, активно дебатувала на Третій Конференції ООН з 
морського права щодо міжнародно-правового статусу островів у 
1973 р., намагаючись у власних інтересах закріпити за малими 
ненаселеними островами, включаючи острів Зміїний, статус 
«скелі», і таким чином домогтися визнання відсутності прав 
України на відповідний шельф і ВЕЗ3. 

При уважному прочитанні пунктів 2 і 3 ст. 121 Конвенції 
можна помітити, що за винятком, передбаченим в п. 3, тери-
торіальне море та прилежна зона, виключна економічна зона і 
континентальний шельф острову визначаються відповідно до 
положень цієї Конвенції, застосовних до інших сухопутних 
територій. Пункт 3 стосується скель, які не придатні для під-
тримання життя людини або для самостійної господарської 
діяльності, не мають ні виключної економічної зони, ні конти-
нентального шельфу. А якщо звернути увагу на вищенаведене 
обґрунтування рішення Суду ООН у справі про континентальний 
шельф (Лівійська Арабська Джамахерія / Мальта) від 3 червня 
1985 р. (в якому Суд відмовився враховувати острова Фільфола) 
                                                
1 Бєлова О.І. Міжнародно-правові аспекти державної морської політики України 
та юридичні проблеми її реалізації в сучасних умовах / О.І. Бєлова: автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. – К., 2008. – С. 12. 
2 Богдан О.В. Правовий режим морських просторів Чорноморсько-Азовського 
басейну: перспективи розвитку / О.В. Богдан: автореф. дис... канд. юрид. наук. – 
К., 2005. – С. 5. 
3 Дьяков О.А. Україна-Румунія: проблема делімітації континентального шельфу 
та виключних економічних зон / О.А. Дьяков // Стратегічні пріоритети. – №4(5). 
– 2007. – С. 181. 
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під іншим кутом зору, можна побачити, що Суд справді не 
враховує безлюдний острів із метою делімітації, але не на тих 
підставах, які передбачені в Конвенції 1982 р. – він навіть не 
акцентує своєї уваги на особливостях цього острова щодо 
придатності для підтримки життя людини або для самостійної 
господарської діяльності – головний аргумент та й фактично 
правова позиція, підтверджена, зокрема і в рішенні по справі 
«Румунія проти України», полягає в тому, що «в іншому випадку 
це може привести до небажаних порушень пропорційності в 
розташуванні рівновіддаленої (серединної) лінії»1. І якби фахівці, 
які захищали інтереси України, звернули увагу на практику Суду 
ООН із аналогічних справ, вони б змогли зробити відповідні 
висновки, зрозуміти, що не слід робити ставку тільки на 
«острівний» статус Зміїного, а потрібно використовувати всі 
можливості, які надає аналіз справ Міжнародного Суду ООН. 

І хоча Є.І. Бєлова вказує, що, аргументуючи свою позицію, в 
Києві врахували прецеденти міжнародної практики, як можна 
помітити далі, враховані прецеденти, м'яко кажучи, не дуже 
відповідають обставинам. Наприклад, справа про делімітацію 
морських просторів між островами Гренландія (Данія) і Ян-Маєн 
(Норвегія) 1980 р., в якому Міжнародний Суд порахував, що мала 
кількість жителів Ян-Маєн – 25 осіб – не привід позбавляти його 
статусу острова; а його невеликий розмір не завадив заявити, що 
він впливає на розмежування рибальських зон. Також у справі 
про розмежування континентального шельфу між Тунісом і 
Лівією в затоці Габес, де Суд урахував не тільки острови 
Керкенна, які знаходяться в зоні делімітації, а й розташовані 
поблизу від них острівці, які відкриваються під час відливів2. Але 
очевидно, що ці прецеденти недостатньо відповідали ситуації між 
сторонами спору: в першому випадку йшлося про острівний 
статус територіального утворення, що, як було зазначено, не 
впливало на вирішення проблем, а в другому мала місце 
сукупність різних островів. А значить, потрібно ще й вміти чи-
тати рішення міжнародних судів, в яких в чистому, викри-
                                                
1 Офіційний  сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1948-1991.pdf 
2Бєлова О.І. Міжнародно-правові проблеми реалізації морської політики України 
в північно-західному районі Чорного моря / О.І. Бєлова // Зовнішня торгівля: 
право та економіка. – 2007. – № 1 (30). – С. 96. 
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сталізованому вигляді відображається існуюче на даний момент 
розвитку суспільства міжнародне право1. 

Україна делімітувала територіальне море з Румунією на 
підставі ст. 1 Договору між Україною та Румунією про режим 
українсько-румунського державного кордону, співробітництво та 
взаємну допомогу з прикордонних питань від 17 червня 2003 р., а 
виняткову економічну зону і континентальний шельф – на 
підставі Рішення Міжнародного Суду ООН про делімітацію 
Чорного моря 2009 р.2 І хоча існуючі кордони територіального 
моря України не зазнали жодних змін3, усупереч офіційній 
позиції щодо перемоги в справі з Румунією, автор так не вважає і 
більше погоджується з Д.Л. Деньковім і В.С. Селіком, які 
підкреслюють: «Так чи інакше, Україна програла в цьому 
конфлікті. Єдиний нібито позитивний момент, що Зміїний став 
безповоротно українським островом, не є позитивом, оскільки 
Україна насправді втратила такі цінні нині запаси вуглеводнів»4. 
На думку М.І. Рєзнікова, Гаазький суд, який мав би вирішити 
проблему острова і поставити в ній остаточну крапку, виніс 
досить суперечливе рішення, яке лише тимчасово розрядило 
ситуацію. Справа в тому, що родовища нафти і газу навколо 
острова розташовані настільки близько одне від одного, що це 
неминуче призведе до конфліктних ситуацій5.  

У всякому разі, якщо застосування міжнародних договірних 
норм contra legem в ситуаціях, коли останні недостатньо ясні або 
конкретні, ще можна допустити, то в іншому випадку (при 
наявності обов’язкової до застосування чіткої і конкретної нор-
ми) – ні6. Тут для правильної інтерпретації договору необхідно 
                                                
1 Кононенко В. Якісне викладання міжнародного права як запорука захисту прав 
людини і інтересів держави / Кононенко В. // Український часопис міжнародного 
права. Спецвипуск. Проблеми викладання міжнародного права. – 2013. – С. 66. 
2 Мякота О.В. Міжнародно-правовий статус державних кордонів України : дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Мякота. – Х., 2016. – С. 72. 
3 Суржин А.С. Международно-правовой режим Черного моря: включая Азово-
Керченскую акваторию и Черноморские проливы: автореф. …  дис. канд. юрид. 
наук / А.С. Суржин. – М., 2011. – С. 21. 
4 Цит. за: Рєзніков М.І. Українсько-Румунський конфлікт навколо острова 
Зміїний. Ретроспективний аналіз / М.І. Рєзніков // Вісник Київського 
міжнародного університету. – К.: КиМУ, 2009. – № 9. – С. 241. 
5 Там само.  
6 Кононенко В., Тимченко Л. Міжнародні договірні норми: суддівський розсуд 
contra legem / В. Кононенко, Л. Тимченко // Ідея порівняльного міжнародного 
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враховувати його особливості як угоди суб’єктів міжнародного 
права1.  

Нейтралізація спеціальних договірних норм шляхом по-
силань на судову практику на перший погляд заснована на повазі 
міжнародного права. Стверджується, що застосування договірної 
норми призведе до недопустимих наслідків. Нагадаємо, що 
Розалін Хіггінс, зачитуючи рішення у справі між Румунією і 
Україною вказала, що облік острова Зміїний означав би юри-
дичний перегляд географії. Однак це не коректна аргументація: 
фактично мав місце перегляд норм Конвенції ООН 1982 р. 
Держави, які її підписали, навряд чи припускали, що створені 
ними конкретні норми в майбутньому можуть бути віднесені до 
неправильних. Застосовувати загальні формули проти конкрет-
них – це значить перевернути принцип «спеціальний закон має 
перевагу перед загальним». Тут не можна не згадати особливу 
думку Анцилотті і Губера, висловлену у справі про пароплав 
«Вімблдон» ще в 1923 р.: «…із точки зору тлумачення 
міжнародних конвенцій необхідно враховувати складність 
міждержавних відносин і той факт, що договірні сторони є 
незалежними політичними суб’єктами. Хоча справедливо те, що 
коли формулювання договору є ясним щодо його буквального 
тлумачення і повинне сприйматися як таке без будь-яких обме-
жень або розширювальних тлумачень, не можна презюмувати, 
що намір полягав у відображенні ідеї, яка веде до суперечливих 
або неможливих наслідків, або яка за даних обставин повинна 
розглядатися як така, що виходить за рамки мети, поставленої 
сторонами»2.  

 
 
 

                                                                                                                                                   
права: pro et contra: Збірник наукових праць на честь іноземного члена НАН 
України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера / За ред. Ю.С. Шем-
шученка, О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Київ; Львів: Ліга-прес, 
2015. – С. 308. 
1 Кононенко В.П. Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 р. як правозахисного договору / 
В.П. Кононенко // Публічне право – 2011. – № 3. – С. 199. 
2 S.S. Wimbledon (United Kingdom, France, Italy & Japan v. Germany), 1923 P.C.I.J. 
(ser. A) No. 1 (Aug. 17) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1923.08.17_wimbledon.htm 
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ВИСНОВКИ 
 

У підпункті d) п. 1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН 
закріплено загальне положення щодо застосування судових 
рішень як допоміжного засобу для визначення правових норм, 
однак із аналізу практики Міжнародного Суду випливає 
зворотнє. Наприклад, в рішенні по справі про сухопутний і 
морський кордон між Камеруном і Нігерією (Камерун проти 
Нігерії) від 10 жовтня 2002 р. Суд ООН, звернувшись до своєї 
прецедентної практики, вказав, що ним уже неодноразово ви-
носилися рішення щодо правового взаємозв’язку між еffectivites і 
правовими титулами. Пославшись на рішення по спору щодо 
кордону (Буркіна-Фасо проти Республіки Малі), Суд зазначив: 
«Якщо дія не відповідає праву, коли територія, що є предметом 
спору, в дійсності управляється не тією державою, яка володіє 
правовим титулом, слід віддавати перевагу власнику такого. 
Якщо еffectivites здійснюється при відсутності у будь-кого 
правового титулу, його незмінно слід брати до уваги». Тобто ми 
бачимо, що Суд ООН застосовує раніше прийняті рішення в 
аналогічних справах не для визначення правових норм, а як 
правові норми, що може свідчити про прецедентний характер 
його рішень. 

А тому пропонуємо ще раз уважно проаналізувати норму п. 
1 «d» ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, яка говорить, що 
«Суд, який зобов'язаний вирішувати передані йому спори на 
підставі міжнародного права, застосовує ... d) із застереженням, 
зазначеним у ст. 59, судові рішення і доктрини найкваліфіко-
ваніших фахівців із публічного права різних націй як допоміжний 
засіб для визначення правових норм», а саме останні три слова: 
«визначення правових норм». Очевидно, мається на увазі вста-
новлення (або відшукання) правової норми, що регулює спірні 
правовідносини. А які норми підлягають застосуванню відпо-
відно до п. 1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, який, до 
речі, має вирішувати суперечки на підставі міжнародного права? 
Ті, що встановлені в міжнародних конвенціях, міжнародних 
звичаях і загальних принципах права, тобто класичних джерелах 
міжнародного права. Чи випливає з цього висновок, що правило 
підпункту d) в сукупності зі ст. 59 Статуту є процесуальною 
нормою? Вважаємо, що ні, оскільки тут ми бачимо спробу 
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встановити статус судових рішень і доктрини серед джерел, що 
застосовуються Міжнародним Судом ООН (спочатку), а в даний 
час розглядаються серед джерел міжнародного права. Але ж 
правова норма або є, або її немає. Якщо вона є в наявності, якщо 
вона прописана в міжнародному договорі, сформувалася як 
міжнародний звичай і визнана державами в цій іпостасі або 
міститься в загальних принципах права, її потрібно просто 
застосувати. Якщо ж відповідної норми немає – як її встановити? 
Створити шляхом укладення міжнародного договору? Не 
годиться, оскільки суперечка вже має місце і її необхідно 
вирішувати на підставі наявної правової бази (сторони, звичайно, 
можуть домовитися і укласти угоду, що сприяє врегулюванню 
спору, але це дещо інша процедура). Так само не підходять і інші 
вже існуючі джерела права, що не містять необхідної норми. Що 
ж залишається Міжнародному Суду і що він робить? Він 
визначає правову норму шляхом виявлення такої, тобто декларує 
якусь норму, яка раніше не була сформульована – оголошує 
існуюче на момент розгляду справи міжнародне право.  

Крім проблеми визнання прецедентного характеру рішень 
Міжнародного Суду ООН, за результатами їх аналізу нами 
виявлено ряд науково-прикладних проблем, найважливішою з 
яких, слід визнати відступ Судом при вирішенні територіальних 
суперечок від міжнародних договірних норм при наявності 
обов'язкових до застосування чітких і конкретних положень. 
Спочатку Суд у рішенні по справі застосовує їх contra legem або 
настільки розширено інтерпретує, що в результаті певна норма 
набуває іншого значення, а потім спирається на це і наступні 
рішення як на прецедент.   

У зв’язку з цим пропонуємо в ситуаціях, коли Міжнародний 
Суд ООН при розгляді конкретної справи, постановляє ухвалу, в 
якій має місце порушення договірної норми, що має потенційну 
небезпеку для певної держави чи може в подальшому 
сформувати практику, яка не відповідає інтересам цієї держави, 
заявляти офіційний і ясно виражений протест. 

Ми, звичайно, пам’ятаємо, що, відповідно до ст. 59 Статуту 
Міжнародного Суду ООН, його рішення обов'язкові лише для 
сторін спору і тільки по даній справі. Але: 1) Суд, формуючи 
свою прецедентну практику при відсутності згоди держав, що 
підписали Статут ООН, надати рішенням Суду прецедентний 



 354 

статус (статутними документами Суд не наділений правом 
створювати і змінювати міжнародно-правові норми) фактично 
вже нівелював ст. 59 Статуту; 

2) протест пропонується заявляти не проти рішення Суду як 
такого, оскільки це фактично буде виглядати як спроба його 
апеляційного оскарження, та ще й з боку третьої держави, що 
буде виглядати не зовсім коректно, а саме проти застосування (1) 
прецедентного права (на яке Суд не уповноважений) і (2) кон-
венційної норми в інтерпретації, що спотворює первинну норму, 
на що держава не давала свою згоду, підписуючи міжнародний 
договір, що її містить; 

3) протест дозволяє стороні, яка його заявила, зайняти 
тверду позицію в суперечці, що має важливе значення для її 
вирішення. Л. Хенкін говорить про те, що принцип згоди з 
міжнародною практикою (яка є умовою формування міжнарод-
ного звичаю) найчіткіше проявляється в існуванні принципу 
незгодної (або постійно протестуючої) держави1.  

Держава, яка ясно задекларувала свою незгоду з нормою або 
принципом міжнародного права, не буде ними пов’язана. Не 
будемо стверджувати так само категорично, але заперечення про-
ти певної прецедентної практики можуть у майбутньому поси-
лити правову позицію в разі участі в судовому розгляді по 
аналогічній справі. 

Наступну проблему ми бачимо в доведенні своєї позиції в 
суді. Але не в процесуальній формі, а в організаційно-політичній. 
Звернемо увагу на формулювання п. 75 Постанови Суду ООН від 
19 квітня 2017 р. щодо прохання України про тимчасові заходи у 
справі «Україна проти Росії» про застосування Міжнародної кон-
венції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної 
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 
Міжнародний Суд ООН, зокрема, вказав, що Україна посилається 
на (а) напад на мирних демонстрантів у Харкові; (в) бомбар-
дування Маріуполя; (с) напад у Волновасі та Краматорську; і (d) 
знищення повітряного судна малайзійських авіаліній (Flight 
MH17), які призвели до смерті і поранень великого числа 
цивільних осіб. Однак Україна не надала докази, які забезпечили 

                                                
1 Henkin L. International Law: Politics and Values / L. Henkin // The Netherlands: 
Kluwer Academics Publishers, 1995. – Р. 30. 
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б достатньо підстав вважати, що ці елементи присутні1. А тепер 
згадаємо рішення в справі, що стосується застосування Міжна-
родної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 
(Грузія проти Російської Федерації) від 1 квітня 2011 р., в якому 
Суд ООН указав: «...представлені Грузією докази, які відносяться 
до часу перед початком військових дій в Південній Осетії в ніч з 
7 на 8 серпня 2008 р., не підтвердили наявності правового спору 
між Грузією і Російською Федерацією з питань, що підпадають 
під дію Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації від 21 грудня 1965 р.2 Але найцікавіше не це, а 
позиція Російської Федерації, висловлена під час розгляду заяви 
Грузії про тимчасові заходи (Постанова від 15 жовтня 2008 р.). 
Так, Російська Федерація заявила, що найбільша суперечка, яка 
існувала між нею і Грузією, стосувалася імовірно незаконного 
застосування сили Російською Федерацією після 7 серпня 
2008 р.3 І це правда! Головна суперечка стосувалася саме 
незаконного застосування сили. 

Чому ж Грузія заявила про порушення Міжнародної кон-
венції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а Україна 
крім неї ще й Міжнародної конвенції про боротьбу з фінан-
суванням тероризму? А тому, що проблема доведення криється 
не в складності самої процедури доведення або відсутності 
належних і допустимих доказів. Головна проблема – у факуль-
тативній юрисдикції Суду ООН: держава може висловити свою 
згоду на участь у судовому розгляді наступними трьома різними 
способами: спеціальною угодою, статтею в договорі і односто-
ронньою заявою. Якщо держава не висловила свою згоду на 
юрисдикцію Суду ООН жодним із зазначених способів, до неї не 
можна пред’явити позов. У підсумку, відшукуються хоч якісь 
можливості для цього, а тому юрисдикцію Суду ООН 
намагаються обґрунтувати на підставі договорів, які насправді 
практично не регулюють спірні відносини, але в яких є 
юрисдикційна клаузула, підписана сторонами спору. Але для 

                                                
1 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/166/19394.pdf 
2 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
3 Офіційний сайт Суда ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf 
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чого це робиться, якщо визнання Судом юрисдикції сумнівно, а 
гіпотетичний результат у справі, якщо суд погодиться його 
розглядати, не зможе вирішити справжню проблему? Очевидно, 
що з метою отримання хоч якихось політичних вигод, які могли б 
підсилити позицію заявника в конфлікті, створення інформа-
ційного приводу, міжнародного резонансу. Але в разі відмови 
Судом ООН у визнанні юрисдикції (як у справі «Грузія проти 
Російської Федерації») або постанови в подальшому негативного 
або половинчастого рішення, ефект від такого судового процесу 
може не виправдати очікувань.  

У таких ситуаціях пропонуємо подавати позов про реальне 
правопорушення, використовуючи такий юрисдикційний спосіб, 
як forum prorogatum, що передбачає можливе визнання юрис-
дикції Суду ООН після звернення до нього. Швидше за все, 
держава, винна в порушенні норм міжнародного права, відмо-
виться від участі в такій справі, але можливість заявити на весь 
світ із офіційної трибуни ООН, яким є Міжнародний Суд в Гаазі, 
про реальну ситуацію і винуватця її створення може принести 
навіть більші політичні дивіденди. А цілком обґрунтовану від-
мову держави, яку звинувачують у порушенні норм між народ-
ного права, від участі у розгляді справи по суті залишить питання 
відкритим, чим можна скористатися в інформаційній боротьбі. Не 
забуваючи, однак, що до такої категорії, як вина держави в 
здійсненні міжнародного правопорушення, слід ставитися 
обережно1. 
                                                
1 Див.: Кононенко В.П. К вопросу о наличии вины Украины в гибели 
малазийского Боинга 777. Анализ конвенционных норм и судебной практики / 
Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: зб. наук. статей за мате-
ріалами II Харків. міжнарод.-прав. читань, присвяч. Пам’яті проф. М. В. Яновсь-
кого і В. С. Семенова (Харків, 21 лист. 2016 р.) : у 2-х ч. / Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, НДІ держав. буд-ва та 
місцевого самоврядування; редкол. А. П. Гетьман [та ін.]. ч. 1. – Х.: Право, 2016. 
– С. 70-75, Кононенко В. Позиции Европейского суда по правам человека отно-
сительно проведения антитеррористических операций / В. Кононенко, Л. Тим-
ченко // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: зб. наук. ст. за ма-
теріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського 
і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р.: у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман,  
І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2015. – Ч. 1. – С. 69-76, 
Кононенко В.П. Вимоги Європейського суду з прав людини щодо умов утри-
мання в установах виконання покарань / В.П. Кононенко, А.В. Федорченко // 
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Х.: Право, 2011. – №. 22. –  
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Такий спосіб відрізняється тим, що держава може в одно-
сторонньому порядку подати заяву про порушення розгляду в 
Суді ООН і без згоди держави-відповідача. На цій стадії Суд 
ООН не володіє юрисдикцією для розгляду заяви. Згідно п. 5 
ст. 38 Регламенту Суду, він надсилає заяву потенційній державі-
відповідачу. Міжнародний Суд ООН не може вчиняти будь-яких 
інших дій, якщо тільки держава, проти якої подано таку заяву, не 
надасть згоди на юрисдикцію Суду для цілей даної справи. Ця 
держава може визнати юрисдикцію Суду ООН прямою заявою, 
або подальшою поведінкою, яка передбачає згоду, наприклад, за 
допомогою подання будь-яких змагальних паперів чи явки в Суд. 
Принцип forum prorogatum як особлива підстава для юрисдикції 
Міжнародного Суду ООН закріпився в практиці Суду з перших 
років його діяльності. Ще раніше цим принципом керувалася у 
своїй діяльності Постійна палата міжнародного правосуддя. Із 
часу заснування Суду ООН у 1945 р. доктрина forum prorogatum 
використовувалася приблизно в 10 відсотках випадків. А потен-
ційна держава-відповідач визнала юрисдикцію Суду ООН тільки 
два рази: у справах «Деякі питання надання взаємної допомоги у 
кримінальних справах (Джибуті проти Франції 2008 р.)» і «Деякі 
кримінально-процесуальні дії у Франції (Республіка Конго проти 
Франції 2010 р.)». 

У результаті проведеного дослідження автором сформу-
льовано такі основні висновки:  

1. Міжнародний Суд ООН, установлюючи наявність зви-
чаєвої норми і формулюючи її, надає їй позитивні властивості. 

2. Правило підпункту d) п. 1 ст. 38 Статуту Суду ООН озна-
чає, що він має можливість визначати правові норми шляхом 
виявлення таких, тобто декларувати якусь норму, яка раніше не 
була сформульована в міжнародних конвенціях, звичаях і 
загальних принципах права. 

                                                                                                                                                   
С. 132-137, Кононенко В.П. Використання автономних засобів для забезпечення 
права на необхідну оборону в контексті міжнародного права / В.П. Кононенко // 
Вісник Верховного Суду України. – 2013. – № 10 (158). – С. 42-46, Кононен- 
ко В.П. Законність оперативно-технічних заходів в розумінні практики 
Європейського суду з прав людини / В.П. Кононенко // Порівняльно-аналітичне 
право: Електронне наукове фахове видання. – Ужгород. – 2013. – № 4. – С. 312-
314. 
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3. Держави в силу свого суверенітету можуть самостійно за
обопільною згодою розпорядитися правовими наслідками судо-
вого розгляду, якщо це не вплине на права та обов’язки третіх 
сторін. 

4. За загальним правилом судове рішення має силу лише
щодо певної справи, представленої на розгляд суду і не зобо-
в’язує держави, які не є сторонами у справі. Однак зростання ав-
торитету міжнародних судів і, відповідно, їх актів, а також тен-
денція визнання прецедентного характеру їх рішень поступово 
змінює категоричність даного правила. 

5. Коли результат розгляду міжнародним судом певного
спору може стосуватися інтересів третіх держав, які не є його 
сторонами, судом здійснюється відповідна охорона цих інтересів. 

6. Міжнародні суди при вирішенні справ по суті або вирі-
шенні процедурних питань рано чи пізно звертаються до власних 
прецедентів, незважаючи на відсутність у статутних документах 
відповідної норми. 

7 Слідування судами своїм власним рішенням притаманне
всім правовим системам, незалежно від існування правила 
прецеденту. Але оскільки в міжнародному праві відсутня ієрархія 
судових органів, а обов’язковість юрисдикції і рішення останніх 
для держави ґрунтується на її добровільній згоді, на відміну від 
англосаксонського права, у праві міжнародному судовий пре-
цедент має іншу правову природу. 

8. Міжнародний судовий прецедент слід розуміти як пра-
вову аргументацію міжнародного судового органу, що сфор-
мульована в його акті та підтверджує, роз’яснює або фіксує 
існуючу норму права, або декларує нову, використовувану цим 
або іншими міжнародними судами при формуванні внутрішнього 
переконання при розгляді аналогічної справи, що має ім-
перативну обов’язковість для сторін спору в силу угоди про 
визнання юрисдикції суду (або суб’єкта, що запитує консуль-
ативний висновок із питань міжнародного права), і морально-по-
літичну обов’язковість для третіх держав, зумовлену не обхід-
ністю забезпечити стабільність міжнародного правопорядку та 
ефективне функціонування системи міжнародного права. 

9. Для сторін спору, за результатами розгляду якого було
постановлено прецедентне рішення, останнє має ознаки «твер-
дого права», обов’язкового для виконання, для інших країн, 
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навіть якщо вони не є учасниками Статуту Суду ООН – «м’якого 
права». 

10. Надання рішенням Міжнародного Суду ООН прецедент-
ного характеру не викликало протестів держав-учасниць Статуту 
Суду ООН. Таким чином, із моменту, коли Суд при розгляді 
справи вперше послався на своє попереднє рішення і застосував 
його як прецедент, а держави-сторони спору не заперечили, почав 
формуватися міжнародний звичай визнавати практику Суду ООН 
прецедентною. Як наслідок – практика Міжнародного Суду ООН 
має прецедентний характер, звичаєвої природи. 

11. Доказуванням у міжнародній судовій процедурі є
здійснювана за участю міжнародної судової установи і під її 
контролем діяльність сторін спору щодо встановлення наявності 
або відсутності обставин, що обґрунтовують їх вимоги і за-
перечення, та інших обставин, що мають значення для вирішення 
спору відповідно до норм міжнародного права. 

12. Географічні карти можуть служити інформаційним ма-
теріалом, що не є доказом права на певну територію. Видана 
уповноваженими установами географічна карта з позначенням на 
ній меж відповідної держави відображає її офіційну позицію з 
територіальних питань. Географічні карти як такі не можуть бути 
незаперечним доказом позиції даної держави. Карти, що є час-
тиною договору про делімітацію, мають всі якості міжнародно-
правового документа і служать доказом проходження лінії 
кордону. 

13. Під час розгляду територіальних суперечок можуть
застосовуватися покази свідків; непрямі докази у вигляді по-
казань свідків без можливості їх перевірки перехресним допитом 
безпосередньо в судовому засіданні, визнаються Судом непри-
пустимими. 

Заяви представників держав мають особливу доказову 
цінність, коли вони підтверджують факти несприятливого для 
держави характеру, представлені особою, яка зробила таку заяву. 

14. У сучасному міжнародному праві застосування теорії
«мовчазної згоди» в територіальних питаннях неприйнятно, а 
факт переходу правового титулу від його власника іншій державі 
повинен підтверджуватися явно вираженою згодою. Форма такої 
згоди повинна відповідати праву міжнародних договорів і не 
може бути замінена будь-якими конклюдентними діями у 
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вигляді, наприклад, відсутності збройного опору незаконному 
займанню території, непротидії проявам a titre de souverain іншої 
держави на даній території, укладення договорів, пов'язаних із 
підтриманням життєдіяльності незаконно зайнятої території 
тощо. 

15. Теорія історичного закріплення правового титулу не
може замінити встановлені в міжнародному праві способи його 
набуття, що враховують багато інших важливих фактичних та 
правових аспектів. Навіть деякі важливі дії в якості суверена, за 
наявності вже існуючого правового титулу, що належить іншій 
державі, можуть бути враховані тільки в контексті мовчазної 
згоди з боку останньої на перехід правового титулу. Самі по собі 
вони не є доказом переходу правового титулу. 

16. Під час вирішення територіальних суперечок Суд ООН
надає пріоритет юридичному титулу (договірний титул, uti 
possidetis) над фактичним (ефективне володіння і управління 
територією, мовчазне визнання, набувальна давність). 

17. Після розпаду СРСР у межах його кордонів колишні
союзні республіки окреслили свої кордони, керуючись, фактично, 
принципом uti possidetis juris. Вважаємо, що перегляд зазначених 
меж суперечить зазначеній нормі, яка сьогодні є рівноцінною 
принципу територіальної цілісності і недоторканності кордонів. 

18. Ідентичність правосуб'єктності держави, незалежно від її
актуального офіційного найменування і різних обставин, що мали 
місце за весь час її існування (окупацій, анексій тощо), випливає з 
континуітету народу, що мешкає на території його історичного 
проживання. 

19. Застосування Міжнародним Судом ООН міжнародних
договірних норм contra legem в ситуаціях, коли останні не-
достатньо зрозумілі або конкретні, можна визнати допустимим; 
застосування Судом ООН міжнародних договірних норм contra 
legem при наявності обов’язкової до застосування чіткої та 
конкретної норми є неприйнятним. 

20. Делімітація континентального шельфу є встановленням
підводного кордону продовжуваної під морем території при-
бережної держави, що вже належить їй. Здійснюючи делімітацію, 
необхідно діяти за угодою, надаючи кожній стороні найбільший 
район континентального шельфу, що утворює природне про-
довження її сухопутної території з урахуванням принципів 
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справедливості та всіх відповідних обставин, дотримуючись 
балансу з аналогічними інтересами іншої сторони та зацікавлених 
прибережних держав. 

21. Явно виражена чи мовчазна згода між сторонами
територіального спору з питань розташування нафтових концесій 
може свідчити про наявність консенсусу щодо морських районів, 
на які вони мають право, проте нафтові концесії та нафтові 
свердловини самі по собі не можуть розцінюватися як належні 
обставини, що виправдовують коригування лінії делімітації. 
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