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Актуальнiсть теми дисертацiйного дослiдження зумовлена тим, що
пiсля ЩругоТ свiтовоI вiйни у cBiTi склався новий порядок, пов'язаний з
попередженням агресивноi вiйни та мирним вирiшенням мiжнародних спорiв,

якi можуть бути прямою причиною виникнення вiйни. Не дивлячись на HoBi
змiни, що вiдбулися у cBiTi, в деяких регiонах продовжують зберiгатися й
загострюватись територiальнi суперечки.
Iснування територiальних спорiв, безумовно, не вiдповiдас нацiональним
iHTepecaM cTopiH,

якi сперечаються, саме тому правильне розумiння

i

знання

територiального спору, icTopii Його виникнення, етапiв розвитку, Bcix чинникiв,

що впливають на процес вреryлювання

i

т.д. е необхiдними умовами й для

мирного вирiшення спiрних питань. В зв'язку з цим будь-якиЙ територiальний

спiр повинен бути проаналiзований з мiжнародно-правових позицiй з метою
Пошуку мiжнародно-правових шляхiв Його вирiшення

в

iHTepecax миру i

безпеки.

Територiальнi суперечки е одними з найбiльш важливих мiжнародних

конфлiктiв

та

вiдносяться

до числа бiльш складних

i

гострих проблем

мiжнародного права та cBiToBoi полiтики, тому що територiальнi проблеми

на мiжнародну безпеку (на чому справедливо
[С. 1421. На Щалекому Сходi одним з дестабiлiзуючих

безпосередньо впливають
акцентуе дисертант

чинникiв з€Lпишаеться японсько-росiЙськиЙ спiр вiдносно Курильських
ocTpoBiB.

Для мирного вирiшення територiальних спорiв на .Щалекому Сходi

в

цiлому (враховуючи не тiльки росiйсько-японськi суперечностi, а й японсько-

кореЙськi проблеми щодо острова ,Щокдо (TaKeciMa); китайсько-японськi
непорозумiння вiдносно ocTpoBiB Сенкаку (Щiаоютаi)) можливi застосування
рiзних засобiв: безпосередньо переговори, добрi послуги, посередництво, слiдчi

та погоджувальнi KoMicii, мiжнародне арбiтражне розглядання, мiжнародний
судовий розгляд..., €Lпе коли одна iз cTopiH не визнае саму наявнiсть
територiального спору, важко знайти засоби розв'язання проблеми.

Вiдповiдно до принципу мирного вирiшення спорiв наслiдком визнання
територiальноТ суперечки,

с

обов'язок cTopiH врегулювати Його мирними

засобами, не запишаючи невирiшеним або прагнути до цього. Одночасно
сторони зобов'язанi утримуватися вiд дiй, якi можуть погiршити становище в

такiй Mipi, що буде поставлено пiд загрозу пiдтримання мiжнародного миру i
безпеки. Обов'язок вирiшувати територiальну суперечку ставить питання про

вибiр одного з мирних засобiв для його розв'язання i дас можливiсть однiй зi
cTopiH пропонувати звернення до арбiтражу або суду, що неможливо в разi

одностороннiх територiальних претензiй. Наявнiсть територiального спору
означае визнання iснування територiТ, юридична приналежнiсть якоi остаточно

не встановлена. Що тих пiр, поки цього не зроблено, сторони повиннi зберiгати

iснуючий стан. Одностороння територiальна претензiя

не

утворюе

територiальноТ суперечки. Характеризуючи основи мiждержавного спору,

Мiжнародний Суд ООН в рiшеннi по попереднiм запереченням у справi про
Пiвденно-Захiдну Африку вiд 2l грудня |962 р. вказав, що недостатньо
ствердження однiею

iз

cTopiH про наявнiсть спору. Необхiдно довести, що
2

претензiЙ однiеТ iз cTopiH явно протистоihь позицiя iншоi. При одностороннiй

територiальнiЙ претензii не заперечуеться юридична принzlлежнiсть певноi
територii конкретнiй держави, апе заявляеться, що вона втратила сво€ право на
неi.

Щiлком очевидно,

що процес

вреryлювання територiальних спорiв

вимагае врахування великоI кiлькостi рiзноманiтних чинникiв. Якщо в межах

судовоi форми TaKi чинники як придбання територii у минулому, давнина
володiння, мовч€}зне визнання приналежностi територii та проведення
плебiсциту, носять юридичний характер, то в межах договiрноi форми значну

роль вiдiграють чинники полiтичного характеру. Якщо

в

ocHoBi чинникiв

лежить матерiальна користь однiеi зi cTopiH то, постiйне здiйснення державного
cyBepeHiTeтy над спiрною територiею на постiйнiй ocHoBi може стати ((каменем
спотикання> мiж сторонами при застосуваннi договiрного механiзму вирiшення

спору. Принциповий характер окремих вимог передбачас звернення до судовоТ
форми вирiшення спору. Таким чином, особливого значення набувас сам вибiр

форми вреryлювання територiального спору. Видаеться, що вона мае бути
змiшаною. Обидвi форми не виключають наявнiсть

<<третьоi>>

-

договiрно-

судовоi, бо перед тим як вирiшувати проблему в судовому порядку, сторони
повиннi на законодавчому piBHi регламентувати своi взаемини (у тому числi,

питання,.термiни...),

повноваження, процедурнi

а це

можна зробити

за

допомогою додаткового договору мiж Росiйською Федерацiею та Японiею

щодо умов вирiшення

i

розв'язання <Курильського вузла)>. Такий пiдхiд с

компромiсним. Ряд питань сторони дiЙсно можуть зняти шляхом полiтичних
домовленостей, а решту

- у судовому

порядку [С. |7|-|72]. Отже, дисертант

пропонус змiшану форrу розв'язання спору i це вiдповiдае загальнiй практицi: в

багатьох (якщо

не в бiльшостi)
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практичнi шляхи застосування цих принципiв
(справа про розмежування континент€uIьного

Лiвiею

i

i

норм в конкретнiй ситуацii

шельфу Середземного моря мiж

TyHicoM). Непоодинокi ситуацii з багатовiковою iсторiею спору вже

м€ши мiсце. Так, в справi мiж Англiею i Францiею про острови Менкье i EKpixoc

сторони стверджувzLпи про здiйснення cyBepeHiTeTy над спiрною територiсю з
незапам'ятних часiв. Зокрема, Сполучене Королiвство простежуе свое право
володiння з моменту завоювання Англii герцогом Нормандськi Вiльгельмом в
1066 р.

Також, досить акту€lльним

е нещодавне рiшення арбiтражного суду у

справi про Пiвденно-Китайське море вiд 12 липня 20|6 р. Нагадасмо, що Китай
заявив, що BiH володiе безперечним cyBepeHiTeToM над островами в Пiвденно-

Китайському Mopi i прилеглими водами i користуеться суверенними правами i
юрисдикцiю щодо вiдповiдних вод, а також морського дна i його надр.

Щля Украiни розв'язання територiального спору

мiж СРСРДосiею-

Японiею представляе практичний iHTepec, але значнi вiдмiнностi

у

формi i

пiдставах переходу пiд ефективне управлiння Pocii пiвострова Крим i спiрних

територiй да Щалекому Сходi не дае провести паралелi
можливий судово-правовий алгоритм вирiшення спору.

В

i

розглядати як

першому випадку

правовий титул на Крим з€Lпишився за Украiною (котра нiколи не вiдмовлялась

вiд нього як в активнiй, так i в пасивнifr формi (шляхом мовч€вноТ згоди)), а, як

було з€вначено, одностороння територiальна претензiя не

утворюе

територiальноТ суперечки; у другому ж все набагато складнiше. Iз зазначених
пiдетав також вiдсутнц можливiсть вирiшення спору мiж Украiною та Росiею в

мiжнародному судовому порядку (оскiльки територiальний спiр

в

даному

випадку як такий не icHye).

Принцип територiальноi цiлiсностi держав вiдноситься до принципу
непорушностi кордонiв. Юридична обов'язковiсть принципу непорушностi
кордонiв витiкае з особливостей змiсту цього принципу. Йо.о елементами с, по-

перше, визнання iснуючих кордонiв; по-друге, вiдмова

вiд

будь-яких

територiальних зазiхань; по-трете, вiдмова вiд яких-завгодно iнших зазiхань на
кордони. YciMa цими складовими й пояснюеться акту€rльнiсть

дисертацiТ, яку

представив Пронь .Щенис Сергiйович.

Сryпiнь обrрунтованостi та достовiрностi науковпх положень,
висновкiв i рекомендацiЙ, сформульованих у дпсертацii, ik,достовiрнiсть,
новизна

та

практична значущiсть. OcHoBHi положення, висновки та
у дисертацiТ, у тому числi й Ti,
науковоi новизни, мають вiдповiдний ступiнь

рекомендацiТ, що були сформульованi автором

що вiднесенi ним до

обЦрунтованостi. I-{ього вд€Lлося

досягнути завдяки чiткому формулюванню

актуальностi теми, визначенню об'екта
дослiдження, а також вд€lлому

та

предмета, мети

та

завдань

використанню системи наукових методiв.

Структурна побудова дисертацii зумовила викладення матерiалу у
логiчнiй та iсторичнiй послiдовностi, що дозволило повною мiрою розкрити

теоретичнi

та

практичнi аспекти дослiдження. Структура вiдповiдае

поставленим завданням,
дослiдження,

та MeTi

що були вирiшенi у

дисертацii, яка полягас

мiжнародно-правових аспектiв трив€tлого

вiдповiдних пiдроздiлах

у

комплексному аналiзi

територiального

спору

i Японiею щодо Курильських
до норм мiжнародного права та cBiToBoi практики

мiж

СРСР/Росiйською Федерацiею

ocTpoBiB

вiдповiдно

мирного

розв'язання мiждержавних спорiв.

Вищезазначене дас пiдстави стверджувати, що положення, висновки та
рекомендацii, викладенi в дисертацiТ Проня Щ.С. с наJIежно обrрунтованими.

Обr.рунтованiсть та . достовiрнiсть наукових положень дисертацiйного
дослiдження досягнуто завдяки застосуванню рiзних пiдходiв та методiв, а

також вивченню значнот кiлькостi вiтчизняноi та зарубiжноI науковоi
лiтератури та нормативно-правових документiв.

Наукове та практичне значення роботи поляга€ в тому, що матерiали та

висновки дисертацii можуть бути використанi науковими

працiвниками при

пiдготовцi рекомендацiй

та

i

практичними

довiдково-аналiтичних

матерiалiв, розробцi рiзних питань регiональноi

та глобальноi безпеки

i

розвитку. Вони також можуть бути корисними при написаннi наукових праць

чи

навчальноi лiтератури з мiжнародного права, icTopii держави

i

права

зарубiжних краiн, icTopiT мiжнародних вiдносин, полiтологii, новiтньоi icTopiT

PociТ, Японii,

США, тощо. !еякi

фрагменти дослiдження доцiльно

використовувати при викладаннi вiдповiдних навч€Lпьних

KypciB

i спецкурсiв у

ВНЗ для майбутнiх фахiвцiв iз мiжнародного права, мiжнародних вiдносин та
icTopiT.

Наукова новизна дисертацi[ полягае в тому, що дисертацiя е одним iз
перших у вiтчизнянiй мiжнародно-правовiй научi комплексним дослiдженням
мiжнародно-правових аспектiв територiального спору

мiж СРСРДосiею

та

Японiею вiдносно Курильських ocTpoBiB.

i

Серед основних висновкiв i положень дисертацii, що виносяться на захист

конкретизують новизну одержаних результатiв, заслуговують

на

уваry

наступнi:

-

здiйснено комплексний анаrriз мiжнародно-правових аспектiв

територiального спору мiж Японiею та Росiйською Федерацiею, що стосуеться
н€rлежностi

ocTpoBiB КурильськоТ гряди Iнтуруп, Кунашир, IIIикатан та групи

ХабамаТ;

-

визначено багатоаспектну сlrецифi*у даного територiального спору в

просторi та часi, яка охоплюс TaKi сфери мiжнародно-правового регулювання,

як: територiальний

cyBepeHiTeT; встановлення кордонiв

Рос-iйською Федерацigю

на ocHoBi договорiв з

мiж Японiею

та

урахуванням природних

особливостей визначення морських кордонiв; проведення розмежув€tпьних
лiнiй прилеглих зон, виключноТ економiчноi зони та континентzLпьного шельфу;
розв'язання питань риболовства; встановлення вiдповiдальностi за пiдтримання

в

територiальних водах Курильських ocTpoBiB економiчного балансу;

забезпечення природоохоронних заходiв

у

цьому регiонi; надання гарантiй

безпеки в регiонi,Ща-гtекого Сходу, включаючи район Курильських ocTpoBiB;

-

ПРеДСТаВлено

в часi та просторi мiжнародно-правову позицiю

ДаноГо територiального спору, яка базуеться на тлумаченнi кожноТ

iсторичних фактiв

та подiй, що

характеризують цей спiр

з

cTopiH

з

них

точки зору

мiжнародного права та способiв його вирiшення в рамках останнього, тобто
мирним шляхом;

- ЗРоблено висновок, що двостороннiй переговорний процес € головним

Для даного спору способом його розв'язання, зумовлюючи необхiднiсть
ЗДiЙснення системного пiдходу до аналiзу яцонсько-росiйських договiрних
вiдносин

i

з'ясування на цiй ocHoBi бiльш точноТ арryментацii cTopiH, яка

використовусться на цих переговорах;

- показано, що незважаючи на те, що СРСР пiсля Щругоi cBiToBoi вiйни
тРивалиЙ час вiдмовлявся визнати iснування даного спору з Японiею щодо
на-гtежностi

ряду ocTpoBiB Курильськоi гряди, врештi-решт, виходячи

з

Важливостi встановлення BcecTopoHHix вiдносин з цiею краТною, погодився на

ВеДення переговорiв

з

японською стороною стосовно розв'язання

територiальноi проблеми навколо Курильських ocTpoBiB;

-

виявлено певну схожiсть iсторичних фактiв, що мають юридичне

ЗнаЧення, мiж анексiею РосiЙською Федерацiею Криму та витоками здiйснення

СРСР юрисдикцii над спiрними островами Курильськоi гряди пiд час !ругоТ
cBiToBoT вiйни;

-

Зроблено висновок,

що нинiшня

мiжнародно-правова позицiя

Сполучених Штатiв Америки на користь ЯпонiТ опосередковано вносить у

японсько-росiйський переговорний

процес з

розв'язання даного
ТеРиторiального спору елемент третьоТ сторони, ускладнюючи тим самим
ВеДеНня Переговорiв та, можливо, HaBiTb вiдмову

вiд них з боку РосiйськоТ

Федерацii;

-

Показано перспективи розв'язання даного територiального спору мiж

Японiею та Росiйською Федерацiею, який, як це доводиться в дисертацii, в
ЦiЛОмУ носить мiжнародно-правовий характер, i в разi недосягнення згоди

cTopiн на переговорах цеЙ спiр може бути переданий за згодою cTopiH на
розгляд Мiжнародного Суду ООН або у разi загрози миру

i

безпецi в цьому

регiонi cBiTy BiH може стати предметом розгляду Ради Безпеки ООН вiдповiдно
до Роздiлу VI чи Роздiлу VII Статуту ООН;
удоскон€lJIено:

- поняття багатоаспектностi японсько-росiЙського територiального спору

навколо Курильських ocTpoBiB як необхiдностi узгодження позицiй cTopiH

стосовно комплексу питань, якi пiдлягають розв'язанню на
рiзноманiтних сфер мiжнародно-правового регулювання

з

ocHoBi

притаманною для

кожноТ з них специфiкою;

-

мiжнародно-правову характеристику японсько-радянськоi Щекларацii

1956 року як мiжнародного договору, в якому мiстяться юридичнi зобов'язання

cTopiH,

у тому числi визнання СРСР

територiального спору навколо

Курильських ocTpoBiB, i правонаступницею якоi стала Росiйська Федерацiя;

- виявлено усталенi юридичнi прогzLлини i недолiки, що обумовлюють
неможливiсть юридичного встановлення росiйсько-японського кордону i
перешкоджають державам реалiзувати повною

мiрою сучаснi

норми

мiжнародного права;

доведено,

що проблема спiрних територiй мiж СРСР

i

Японiею,

перетворилась на sine qua non пiдпи.сання мирного договору та подальшоi
багатосторонньоТ мiжнародноi спiвпрацi мiж двома краiЪами, почасти завдяки
цiлеспрямованiй полiтицi й складнiй юридично-нормативнiй системi США;

здiйснено порiрняльно-правовий аналiз позицiI Pocii

i

Японii щодо

чотирьох пiвденнокурильських ocTpoBiB (Iтуруп, Кунашир, IIТикотан, група
ХабомаТ) та встановлено причини вiдмiнноi правовоi аргументацiТ;

простежено тенденцiТ

у

взаемовiдносинах двох краiЪ, виокремлено

Пропозицii, на якi вiдгукуються росiЙська

i

японська сторони та окреслено

можливi шляхи розв'язання територiа_пьного спору, виходячи
мiжнародно-правового досвiду краiЪ cBiToBoi спiвдружностi.

з

iснуючого

Оцiнка змiсту дисертацii та iдентичностi

iT

автореферату та основним

положенням. Структура дисертацii обумовлена метою i завданнями
дослiдження i складаеться зi вступу, чотирьох роздiлiв, чотирнадцяти
пiдроздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел та додаткiв.

У вступi автором обГрунтовано
ступiнь iT вивчення, зв'язок

з

aKTy€LпbHicTb

теми дослiдження, показано

науковими програмами, планами, темами,

сформульовано мету та завдання, визначено об'ект

i

предмет дослiдження,

наукову новизну та практичне значення одержаних результатiв, наведено данi

про

апробацiю

результатiв дослiдження, публiкацii, структуру

та

обсяг

дисертацii.

У

першому роздiлi <Мiжнародно-правовi витоки виникнення японсько-

росiЙського територiального спору>> Йдеться про те, що росiйсько-японський
територiальниЙ спiр щодо пiвденних Курил, якi де-факто напежать Росiйськiй

Федерацii,

-

насправдi, один

iз найскладнiших у мiжнародних вiдносинах i

мiжнародному правi. Аналiзуються документ€ulьнi

щоденники безпосереднiх учасникiв подiй

офiцiйнi джерела, записки i

ХVП-ХIХ ст., якi свiдчать,

територiальний спiр мiж Росiею та Японiею виник не одразу

i

що

не е прямим

пiдсумком ,Щругоi свiтовоi вiйни. BiH мае бiльш глибокi KopeHi, якi сягають
icTopii розвитку

i

становлення Японii

i

Pocii як держав та ix вiдносин iз

корiнним етносом спiрних Курильських ocTpoBiB - айнами.
Щругий роздiл <<Характер японсько-росiйського територiального спору

щодо Курильських ocTpoBiB у першiй половинi ХХ ст.) присвячений
дослiдженню змiн територiального статусу острова Сахалiн та прилеглих до

нього ocTpoBiB; впливу Першоi cBiToBoi вiйни |9|4-|918 poKiB на вiдносини

PociT

i

Японii щодо територiальних зрушень; територiальним росiйсько-

японським питанням l920-x poKiB.

У

третьому роздiлi <<Рiшення мiжнародних конференцiй учасникiв
антигiтлерiвськоi коалiцiТ пiд час !ругоi cBiToBoT вiйни щодо прин€tлежностi
Курильських ocTpoBiB та ix мiжнародно-правовi наслiдки в наступний

перiод>>

аналiзуються рiшення мiжнародних конференцiй |941-1945 poKiB й
пiслявоенних угод 1950-х poKiB мiж Японiсю i СРСР щодо розв'язання
КурильськоТ проблеми.

У

четвертому роздiлi <Мiжнародно-правовi аспекти переговорного

процесу Росiйськоi Федерацii та ЯпонiТ щодо спiрних територiй Курильських
ocTpoBiB> дослiджуються питання розв'язання територiального спору мiж

Росiйською Федерацiею i Японiею з I99З року до сучасностi.

Висновки, до яких дiйшов дисертант у результатi дослiдження, с
цiлком обЦрунтованими, виваженими, вагомими, рiвною мiрою конкретними та
узаг€Lпьненими,

вiдповiдають MeTi, завданням i cTpyKTypi роботи.

Загалом автор дисертацiТ продемонстрував високий

piBeHb

теоретичноi пiдготовки, rрунтовне знання лiтератури та джерел. HayKoBicTb

постановки та вирiшення питань, логiчнiсть викладення матерiалу, новизна
результатiв справляють позитивне враження про фаховiсть дослiдження та
наукову квалiфiкацiю дисертанта.

Змiст автореферату вiдповiдае змiсту дисертацii та достатньо повно
вiдображае ocHoBHi положення дисертацii.

Повнота викладу одержаних результатiв. Список використаних джерел

з 378 найменувань, який включае HayKoBi працi вiтчизняних

складаеться

та

зарубiжних вчених та нормативно-праровi акти. При написаннi дисертацiйноТ

роботи автором було використано дослiдження з Teopii мiжнародного права,
мiжнароднi договори та рiшення мiжнародних органiзацiй.

.

Щисертацiйне дослiдження

е

н€uIежним

чином апробоване:

ocHoBHi

i

практичнi висновки викладенi у 2З працям, а саме 4 у фахових
Виданнях УкраТни з юридичних наук, 1 - в перiодичному науковому виданнi
положення

держави, яка входить до ОрганiзацiТ економiчного спiвробiтництва та розвитку
таlабо Свропейського Союзу (Чеська Республiка) з наукового напряму, з4 яким

пiдготовлено дисертацiю здобувача, 15 тез доповiдей на науково-практичних

конференцiях, З

- якi додатково

вiдображають HayKoBi результати дисертацii.
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Опублiкованi cTaTTi достатньою мiрою вiдображають змiст Bcix роздiлiв
дослiдження.

Щискусiйнi положення та зауваженця щодо змiсry дисертацii. Разом з
Тим, у зв'язку з даним дисертацiЙним дослiдженням виникае декiлька питань i
можна висловити декiлька MipKyBaHb.

l.

!исертантом роблено висновок, що нинiшня мiжнародно-правова
позицiя Сполучених Штатiв Америки на користь Японii опосередковано
вносить

в

японсько-росiйський переговорний процес

з

розв'язання даного

територiального спору елемент третьоi сторони, ускладнюючи тим самим
Ведення переговорiв та можливо HaBiTb вiдмову вiд них

з боку

РосiЙськоi

Федерацii [С. 11]. Щисертант суб'ективно подас дану обставину як негативний

чинник для вирiшення зазначеноТ проблеми [С. 186]. HaToMicTb в роботi
вiдсутнi вiдповiднi данi, якi б пiдтверлжувirли такий висновок, що порушус
Закон достатньоi пiдстави формальноi логiки. ЩiЙсно, як вбачаеться з наведеноi

здобувачем iнформацii вплив

США на переговiрний процес icHye,

€uIе,

на мою

д}мку, сформовану на пiдставi Ti дослiдження, цей вплив, навпаки, вiдповiдае
iHTepecaM Японii.

2. Розглядаючи можливiсть визнання HeпpaBoMipHocTi денонсацiТ Пакту

про неЙтралiтет, дисертант висловлюс думку, що для застосування принципу
(естопель> Японiя мае довести факt обiзнаностi Радянського Союзу щодо
зобов'язань ЯпонiТ вiйськового характеру до союзницьких держав

-

Нiмеччини

та Iталii на момент пiдписання Пакту про нейтралiтет [С. S3].

.

HaToMicTb правило (естопель)

переважно використовусться

в

не с iмперативною нормою i,

хоча

договiрних правовiдносинах, практично

ЗаСТосовуеться воно судом, а значить, (1) мае iснувати судове провадження
(повинен iснувати мiжнародний спiр, обидвi сторони погодилися цередати цей

спiр на розгляд суду або iншим чином пiдтвердили наявнiсть

у

суду

ЮрисДикцiТ), позивач з урахуванням заяви iншоi сторони (2) вчинив дii, якi (3)

Заподiяли Йому збитки.

А

мiж заявою - дiсю - збитком повиннi iснувати
11

l
причинно-наслiдковi зв'язки,
причинно-наслlдковl
зв,язки,
доведен1 в установленому порядку позивачем.
доведенi

KpiM того, е рiзнi думки про категоричностi застосування даного правила до
Bcix ситуацiй. Так, в окремiй думцi до рiшення у Справi, що стосуеться проекту

Габчiково-Надьмарош (Угорщина проти Словаччини) вiд 25 вересня |997 р.

вiце-голова Мiжнародного Суду

ООН

BipaMaHTpi висловив cyMHiB про

доречнiсть застосування принципiв естопель при вреryлюваннi питань, що

мають, наприклад, ставлення

до проблем

навколишнього середовища i

зачiпають не тiльки двi певнi сторони, але i набагато бiльше число учасникiв.

Також дисертант стверджус, що визнання неправомiрностi денонсацii

Пакту про нейтралiтет спростовуе тлумачення процесу набуття Пiвденних
Курил СРСР як (повернення територiй>> Курильських ocTpoBiB пiсля Щругоi
cBiToBoT

та дозволяе квалiфiкувати дii СРСР як

((неправомiрну окупацiю

територiй), що не мапа юридичних наслiдкiв [С. 85]. Ще твердження с спiрним.

Я кажу не про

правомiрнiсть вк€Iзаних дiй з боку СРСР, я не погоджуюсь з

логiкою умовиводу, що визнання HeпpaBoмipHocTi денонсацii Пакту мае cBoiM
наслiдком квалiфiкацiю дiй СРСР як ((неправомiрну окупацiю територiй), що
не мала юридичних наслiдкiв: таке визнання можливе тiльки в договiрному або

судовому порядку.

А

суперечлива доктрина та протилежнi висловлювання

представникiв cTopiH навряд чи можуть вплинути на таке визнання.

В

iншому мiсцi дисертант пиrlrе:

<<вказаний

Пакт повинен бу" бути

чинним до 25 квiтня |946 року, а дii СРСР щодо його денонсацii визнанi
неправомiрними, у тому числi й вступ у вiйну проти Японii>> [С. 93-94]. Ця

заява

с

досить легковажною, оскiльки таке визнання можливе тiльки

мiжнародною судовою установою, що мае вiдповiдну юрисдикцiю.
3. Розглядаючи питання (чи можна вважати вiдмову ЯпонiТ вiд Bcix прав,
або правових засад на Курильськi острови як одностороннiй акт держави, що

мае зобов'язуючиЙ характер для Японii, та правовi наслiдки для Росiйськоi
ФедерацiI?>, дисертант стверджус, що не можна вiдмовитися вiд прав на

територiю як не можна вiдмовитися вiд iсторичних фактiв. Необхiдно лише
72

затвердити факт переходу прав, у якостi складовоi мирних засобiв вирiшення

територiального спору, що обирають сторони [С. l03]. З цим погодитись не
можна, оскiльки право розпоряджатися своеТ територiею (якпдо це не зачiпае

права

та iнтереси 3-х

cTopiH)

е

частиною державного cyBepeHiTeTy. А

затвердження переходу правового титулу (мабуть, дисертант мав на увазi
договiрну форму) с тiльки одним з кiлькох способiв такого переходу.

4. Щисертант стверджу€, що розв'язання спору немирними засобами,
застосування сили та анексiя територii на користь держави переможницi у вiйнi,

роблять заходи проти держави агресора протиправними та змiнюють статус

такого суб'екта мiжнародного права на статус ((агресора по вiдношенню до
суверенних прав iншоili

закону тотожностi
засобами>>

i

краТни>>

|С. |24]. По-перше, тут мае мiсце порушення

формальноi логiки: <<розв'язання спору немирними

<<застосування сили

та анексiя територii на користь

держави

переможницi у вiйнi> не € тотожними категорiями, а тому не можуть привести
до единого висновку.

А

по-друге, дисертант сам пише: <Оцiнку правомiрностi

титулу i дiйсностi aKTiB... слiд робити, виходячи з норм мiжнародного права,

якi дiяли у той перiод, коли вiдбувалися певнi подii, або приймався той чи
iнший мiжнародно-правовий

акт>>

[С. 88]. Тобто застосування сили та анексiя

територii на користь держави переможницi у вiЙнi, що було прийнятним актом

з точки зору права того часу, i з чим. на той момент сторони погодились, не
можуть бути визнанi незаконними за сучасним правом, тим бiльше, змiнити
статус такого суб'екта мiжнародного права на статус (агресора по вiдношенню

до суверенних прав iншоi

краiЪи>>.

Хоча треба визнати, що право того часу,

продуковане державами-переможницями у 2-й Свiтовiй вiйнi не можна нЕ}звати
бездоганним.

Разом з тим, вищезазначенi мiркування жодним чином не впливають на
заг€Lпьне позитивне враження

вiд даноi

дисертацiйноi роботи,

оригiнальною науковою працею i виконана на високому науковому piBHi.
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яка

е

Загальний висновок. Вивчення змiсту дисертацii та

автореферату,

ознаЙомлення з опублiкованими працями дають можливiсть стверджувати, що

аВТору вд€rлося всебiчно дослiдити мiжнародно-правовi

аспекти

територiального спору мiж СРСРДосiйською Федерацiею та Японiею вiдносно

Курильських ocTpoBiB. З огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що
дисертацiЙна робота Проня Щениса СергiЙовича на тему: <Мiжнародно-правовi

аспекти територiального спору щодо Курильських ocTpoBiB>>, е завершеним
комплексним дослiдженням, що характеризусться науковою новизною, мас
теоретичне та практичне значення

i

вiдповiдас вимогам п. п.9, 11, 12,

13

Порядку присудження наукових ступенiв, затвердженого Постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 24.07.20|З J\b 567 (зi змiнами), а if автор, Пронь !енис
Сергiйович заслуговус на присудження йому наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.11 - мiжнародне право.
Офiцiйний опонент:
,Щоктор юридичних наук,

доцент кафедри мiжнародних вiдносин,
мiжнародноi iнформацii та безпеки
Харкiвського нацiонального унiверситету
iMeHi В.Н.Каразiна

В.П. Кононенко

09 лютого 2021 року
[Iiдпис засвiдчую
к служби уп.равлi
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