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У процесі мирного врегулювання міжнародних спорів
і ситуацій важливе значення відіграють міжнародні
судові органи, серед яких особлива роль належить
Міжнародному Суду ООН.

Міжнародний суд є головним
судовим органом Організації
Об'єднаних Націй. Він
знаходиться в Палаці миру в
Гаазі (Нідерланди). Розпочав
свою роботу у 1946 році,
прийшовши на заміну Постійній
палаті міжнародного правосуддя,
яка працювала в Палаці миру з
1922 року.

Суд виконує подвійну функцію:

 вирішення відповідно до
міжнародного права юридичних
суперечок, переданих йому на
розгляд державами (функція по
спірних справах);

винесення консультативних
висновків з правових питань,
(консультативна функція.)



Вже понад 70 років Міжнародний Суд ООН слугує прикладом
законності, верховенства права, справедливості, надійності. На
сьогоднішній день суд не став «світовим», під його юрисдикцію
підпадає лише третина існуючих держав світу.

Проте за 74 роки було розглянуто більше
трьохсот справ, пов’язаних зі спорами, що
виникають між країнами. – заявив Голова
Суду Абдулгаві Ахмед Юсуф. – Більшість
конфліктів переросли б у повномасштабні
війни, якби не втручання Міжнародного Суду
ООН.



Саме з курсу «МІЖНАРОДНОЙ СУД ООН ЯК ЗАСІБ МИРНОГО 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

 Що таке Міжнародний Суд ООН.
 Склад суддів  Міжнародного Суду 

ООН.
 Які правила роботи Міжнародного 

Суду.
 Як здійснюється судочинство у 

Міжнародному Суді.
 Що таке консультативний висновок, 

порядок його прийняття, юридична 
сила.

фотографія   
рішення
Міжнародного
Суду ООН

фотографія 
документів, 
необхідних для 
відкриття 
провадження у 
Міжнародному 
Суді ООН

Зображення печатки Міжнародного Суду

Печатка Суду, якою засвідчуються офіційні копії
рішень Суду і яка фігурує на його виданнях,
зображує сонце, що сходить, промені якого
висвітлюють фігуру Правосуддя на передньому
плані, тримає ваги в одній руці і пальмову гілку - в
інший. Ця фігура розташована на цегельному
п'єдесталі над двома півкулями Землі, що
представляють світ.
Нижню частину обрамляють лаврові гілки як на
емблемі ООН.
Ця печатка спочатку була печаткою Постійної
палати міжнародного правосуддя. Її дизайн було
розроблено у 1922 р. голландським скульптором
Я. С. Віенеке.



 Розглянемо судову практику.

Зокрема, Україна вже зверталась до
Міжнародного Суду у 2004 році.

Справа про делімітацію
континентального шельфу і виключних
економічних зон України і Румунії в
Чорному морі перебувала в
Міжнародному Суді з ініціативи
Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006
року Україна подала до Суду
контрмеморандум. Румунська сторона
звернулася до Міжнародного Суду
ООН, оскільки вважала, що о. Зміїний є
не островом, а скелею. Натомість
Україна доводила, що о. Зміїний все-
таки є островом, і це має
враховуватись при делімітації. 3
лютого 2009 року Суд виніс рішення, в
якому надав о. Зміїному правовий
статус острова з територіальним морем
у 12 морських миль. Разом з тим
Зміїний не був визнаний релевантною
обставиною для збільшення виключної
економічної зони України. Делімітацію
морських просторів було здійснено
відповідно до положень Конвенції ООН
з морського права 1982 року і
остаточна лінія делімітації є
компромісною, враховуючи інтереси
обох сторін.

Варіанти проходження лінії розмежування  
вимоги Румунії                                                   

вимоги України

Проходження лінії розмежування 
за рішенням Міжнародного Суду 

ООН  



 Ознайомимся зі справами, що знаходяться на розгляді Міжнародного 
суду ООН

1. Проект «Габчіково-Надьмарош» (Угорщина / Словаччина).
2. Збройна діяльність на території Конго (Демократична
Республіка Конго проти Уганди).

3. Питання про делімітацію континентального шельфу між
Нікарагуа і Колумбією за межами 200 морських миль
від нікарагуанського узбережжя (Нікарагуа проти Колумбії).
4. Передбачувані порушення суверенних прав і
Морських просторів в Карибському морі (Нікарагуа
Проти Колумбії).
5. Делімітація морських просторів в Індійському океані (Сомалі проти Кенії).
6. Суперечка з приводу статусу і використання вод Сілали (Чилі проти Болівії).
7. Імунітети і кримінально-процесуальні дії (Екваторіальна Гвінея проти Франції).
8. Деякі іранські активи (Ісламська Республіка Іран проти Сполучених Штатів

Америки).
9. Арбітражне рішення від 3 жовтня 1899-го (Гайана проти Венесуели).
10. Застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

(Катар проти Об'єднаних Арабських Еміратів).
11. Передбачувані порушення Договору 1955 року щодо дружбу, економічних

відносинах і консульських правах (Ісламська Республіка Іран проти Сполучених
Штатів Америки).

12. Перенесення посольства Сполучених Штатів в Єрусалим (Палестина проти
Сполучених Штатів Америки).

13. Територіальні, острівні і морські претензії Гватемали (Гватемала / Беліз).
14. Застосування Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього

(Гамбія проти М'янми.



15. У 2017 році Україна подала позо до РФ з приводу порушень
Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму
та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації (Україна проти Російської Федерації.

Вам цікаво у
якому стані
знаходиться
справа на
сьогоднішній
момент?



Якщо, ви бажаєте дізнатись про це 
та про багато іншого - обирайте 

курс “МІЖНАРОДНОЙ СУД ООН ЯК 
ЗАСІБ МИРНОГО ВИРІШЕННЯ 

СПОРІВ”!


