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СИСТЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МІЖНАРОДНИХ РІКАХ АЗІЇ НА ПРИКЛАДІ АМУРУ 

ТА КОСІ 
 

Автор досліджує міжнародно-правові механізми забезпечення співробітництва держав басейнів річок Амур і Косі. 

Розкрито зміст міжнародних договорів, розглянуто практику їхнього застосування, проаналізовано досвід 

функціонування відповідних інституційних механізмів. 

У висновках авторів виділяє найважливіші проблеми міжнародно-правового характеру, з яким наразі зіштовхуються 

держави басейну. Зокрема, Амуру притаманні сильна залежність міжнародно-правового співробітництва від 

загального стану відносин між державами; нерівноправність відносин, внаслідок чого режим судноплавства 

періодично змінюється в інтересах однієї з держав; відсутність договірних механізмів, які би дозволили розв’язувати 

проблеми значного негативного впливу активної господарської діяльності та природних факторів на можливості 

річкових перевезень. Що стосується ріки Косі, то сучасний міжнародно-правовий режим судноплавства не 

забезпечує надання одній з прибережних держав (Непалу) виходу до моря, хоча це має бути основною метою 

міжнародного співробітництва. 

Ключові слова: міжнародно-правове регулювання, судноплавство, міжнародна ріка, Амур, Косі. 

 

Постановка проблеми, аналіз останніх 

досліджень і публікацій. Зростання важливості 

судноплавного використання та басейнів рік Азії 

в умовах суперечностей між прибережними 

державами обумовлює необхідність пошуку 

шляхів удосконалення відповідних міжнародно-

правових режимів. Наявні наукові доробки 

(таких вчених як Ч. Боурн, Ю. Галенович, Ч. 

Дегуан, А. Діксіт, Ю. Лєсков, Ю. Пєсков, Р. К. 

Рана, С. М. А. Салман, А. Суднікова) присвячені 

окремим питанням функціонування міжнародно-

правових механізмів, які регулюють судно-

плавства на Амурі та Косі. Відтак, метою статті 

є аналіз змісту міжнародних договорів, які 

регулюють перевезення на Косі й Амурі, розгляд 

практики їхнього застосування, досвіду 

функціонування відповідних інституційних 

механізмів, виявлення основних проблем, 

притаманних чинним договорам та 

міжнародним організаціям. 

Основні результати дослідження. 
Формування системи міжнародно-правового 

регулювання судноплавства на Амурі, який 

проходить територіями РФ і КНР, розпочалось у 

1951 р., коли укладено двосторонню Угоду про 

порядок плавання та встановлення судноплавної 

обстановки на прикордонних річках Амур, 

Уссурі, Аргунь, Сунгача і озері Ханка. 

Це загальний договір, що встановлює 

принципи судноплавного використання 

вказаних рік і озера. Відповідно до ст. 1 

плавання суден обох сторін на прикордонних 

річках проводиться безперешкодно на 

головному фарватері, незалежно від того, де 

проходить лінія державного кордону; 

дозволяється цілодобово із суворим 

дотриманням Правил плавання, які стали 

Додатком до Договору 1951 р. (ст. 2). Норми ст. 

4 Договору передбачають, що судна однієї 

сторони можуть приcтавати до берега іншої 

сторони тільки в місцях, встановлених 

останньою, про що сторони обмінюються 

відповідною інформацією. При цьому вони 

підкоряються правилам і приписам, чинним на 

березі, до якого пристало судно. Поза вказаними 

місцями причалювання не дозволяється, крім 

випадків аварій (ст. 5). Важливо зауважити, що для 

забезпечення належних для судноплавства умов 

сторони зобов’язались спільно проводити 

прочищення фарватеру, при рівних витратах (ст. 9) 

і облаштовувати судноплавну обстановку на своїх 

ділянках рік за власний рахунок (ст. 10 – ст. 13). 

Для розгляду питань, пов'язаних з 

плаванням на прикордонних річках і 

встановленням судноплавної обстановки, з 

метою інспектування її стану на Амурі, сторони 

створили змішану радянсько-китайську 
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комісію [1, c. 333-336], [2]. Вона періодично 

перевидає «Правила плавання на радянсько-

китайських (нині – російсько-китайських) 

прикордонних ділянок рік Амур, Уссурі, 

Аргунь, Сунгача і оз. Ханка» [3] 

У 1957 р. укладено Угоду між урядами СРСР 

і КНР про режим торгового судноплавства на 

прикордонних та суміжних з ними річках і озері 

[4]. Сторони зобов'язалися вживати заходів для 

забезпечення належних умов на всій 

судноплавній течії Амуру, рік її басейну, у 

відповідних портах (ст. 1 і ст. 2). Договір також 

містить норми, згідно з якими судна, що 

заходять у порти іншої сторони для поповнення 

запасів і вантажно-розвантажувальних 

операцій, звільняються від митних та інших 

зборів (ст. 7 і ст. 8) [4]. 

Наприкінці 1950-х рр. двостороннє 

співробітництво між КНР і СРСР майже 

припинилося [5]: Китай став висувати 

територіальні претензії, результатом чого став 

збройний конфлікт на острові Даманський на річці 

Уссурі – правій притоці Амура [6, c. 165-167, 175, 

201]. В результаті, в березні 1969 р. острів 

перейшов під контроль Китаю і остаточно 

закріплений як частина КНР в результаті 

укладення відповідного договору у 1991 р. [7] 

Моментом завершення конфлікту 

вважається 1986 рік, коли Генеральним 

секретарем ЦК КПРС став М. Горбачов. У тому 

ж році укладено Угоду між урядами СРСР і 

КНР про створення Радянсько-Китайської 

комісії для керівництва розробкою Схеми 

комплексного використання водних ресурсів 

прикордонних ділянок рік Аргунь і Амур. Її, 

однак, фактично не реалізовували [8, c. 24].  

Головна перешкода на шляху зближення 

сторін подолана в 1992 р., коли дали важливі 

практичні результати багаторічні переговори з 

прикордонного врегулювання: набула чинності 

Угода про радянсько-китайський державний 

кордон в його Східній частині 1991 р. [9]. 

Відповідно до Угоди кордон проведено по 

фарватеру судноплавних рік і середині 

несудноплавних; острова Даманський і 

Кіркінський належать Китаю; створена 

демаркаційна комісія. Крім того, передбачено, 

що судна різного типу, включаючи військові, 

можуть безперешкодно здійснювати плавання 

з ріки Уссурі (Усуліцзян) на ріку Амур 

(Хейлунцзян) повз місто Хабаровськ і у 

зворотний бік [10]. 

У 1992 р. відновила роботу Змішана комісія 

з судноплавства на прикордонних ділянках рік 

Амурського басейну [9]. У 1999 р. були 

завершені роботи з демаркації лінії російсько-

китайського державного кордону і схвалений 

міжурядовий Протокол-опис лінії кордону на 

його східній частині [9]. Для забезпечення 

належних для судноплавства умов РФ та КНР 

утримують і обслуговують суднові ходи, 

берегові та плавучі навігаційні знаки. 

Російська сторона періодично стикається з 

проблемою недостатнього фінансування і 

організації гідротехнічних робіт для 

підтримання належного стану ВВШ та 

навігаційної обстановки [11]; вплив КНР на РФ 

поступово збільшується, це призводить до 

порушення міжнародно-правового принципу 

рівності держав. Так, після поступок, 

передбачених договором 1991 р., частина 

території РФ вздовж протоки Казакевича була 

передана Китаю – згідно з Додатковою угодою 

про російсько-китайський державний кордон на 

його Східній частині 2004 р. Результатом спільних 

рішень сторін стала зміна правового режиму 

судноплавства, встановленого попередніми 

договорами, на користь суден КНР [12]. 

З урахуванням відповідних норм договору 

2004 р. в 2006 р. укладено двосторонню 

міжурядову Угоду про режим російсько-

китайського державного кордону. Стаття 9 

договору 2006 р., присвячена судноплавству, 

містить загальні принципи. Відзначимо 

обмеження плавання р. Аргунь у зв'язку з 

розмиванням берегів; можливість плавання в 

прикордонних водах плавучих засобів  третіх 

держав за взаємною згодою сторін; покладення 

на компетентні органи влади РФ і КНР 

зобов'язань встановлювати знаки навігаційної 

обстановки на прикордонних судноплавних 

ріках та доглядати за ними; надання плавучим 

засобам кожної сторони права тимчасово 

приставати до берега або острову іншої 

сторони в разі лиха, аварії або інших обставин 

непереборної сили [13, c. 40-78]. 

Ріка Kосі, що проходить територіями Індії та 

Непалу, є прикладом випадку, коли річкове 

судноплавство може надати прибережній 

державі (Непалу) вихід до моря. У 1954 р. 

укладено двосторонню Угоду про ріку Косі 

[14], у 1966 р. ухвалено її нову редакцію. 

Відповідно до неї всі права на плавання на 

ділянці Косі, розташованій на території 
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Непалу, належать останньому. При цьому 

використання будь-яких плавзасобів в межах 

двох миль від греблі «Бхімнагар» та її головних 

споруд не допускається у зв’язку із 

міркуваннями безпеки.  

Окрім зазначеного, Угода передбачає 

вчинення заходів навколо гребель для 

забезпечення вільного плавання на р. Косі на 

території Індії у випадку, якщо це технічно 

можливо. Вказана норма особливо важлива з 

огляду на прагнення Непалу мати надійний 

судноплавний маршрут до моря. Однак цього 

не вдалось досягнути: по-перше, Індія не 

забезпечила належні умови судноплавства у 

цьому районі внаслідок технічної 

неможливості і, по-друге, договір не містить 

положень про судноплавство на р. Ганг, яка 

впадає в Бенгальську затоку у північно-східній 

частині Індійського океану. Отже, Угода 1966 

р. не надала Непалу виходу до моря [15]. 

У 1971 р. був укладений Договір між 

Непалом та Індією про транзит, який частково 

вирішив проблеми Непалу, однак без 

безпосереднього використання Косі чи іншої 

ріки. Відповідно до нього була створена 

компанія, яка мала забезпечувати можливості 

для транзитних перевезень товарів з Непалу та 

до Непалу, тобто і експорту, і імпорту [16, c. 17]. 

Ситуацію могли змінити індо-непальські 

договори про торгівлю, про транзит і про 

співпрацю з боротьби з несанкціонованою 

торгівлею 1991 р., які надали Непалу певні 

права на доступ до портів Індії [17]. Однак 

перший договір не передбачає, що Непал має 

право на вільний доступ до моря або потребує 

його. Основне положення Договору про 

транзит (ст. І) сформульовано таким чином: 

«Договірні сторони користуються свободою 

транзитного руху, якщо транзит через їхні 

відповідні території визначеними маршрутами 

взаємно узгоджений. Не має бути жодних 

відмінностей залежно від прапору, місця 

походження, відправлення, призначення судна 

і права власності на товари або судна». 

Зазначене не гарантує дотримання свободи 

виходу до моря, передбаченої Конвенцією 

ООН про морське право 1982 р. 

У ст. III Договору про транзит міститься 

визначення терміну «транзитний рух», проте 

воно вузьке і не стосується пасажирів, їхнього 

багажу та, що найсуттєвіше, транспортних 

засобів. Згідно ст. VII для дотримання 

принципу свободи відкритого моря, ставлення 

до торгових суден під прапором Непалу має 

бути, із врахуванням положень індійського 

законодавства, не менш сприятливе, ніж до 

суден будь-якого іншої іноземної держави. Це 

стосується питань для входу в виходу з портів; 

використання портів і портових споруд; 

завантаження і розвантаження суден; мит та 

зборів. Положення цієї статті не поширюються 

лише на каботажні перевезення [16, c. 21]. 

Спірною видається норма ст. ІІ, згідно з 

якою «кожна сторона має право вживати всіх 

необхідних заходів для забезпечення того, щоб 

свобода транзиту, яку вона надає на своїй 

території суднам іншої сторони, не порушувала 

її власні законні інтереси у будь-якому 

відношенні. Ніщо в цьому Договорі не 

перешкоджає сторонам вживати будь-яких 

заходів, які можуть бути необхідні для захисту 

істотних інтересів безпеки». Справа в тому, що 

Індія отримала свободу у визначенні того, які 

заходи необхідні; розмите і поняття «істотні 

інтереси безпеки». Історія знає кілька випадків, 

коли Індія здійснювала торговельну блокаду 

Непалу. Широко відома неофіційна блокада 

Непалу 2015 р., cпричинена ситуацією навколо 

народу тераїв. Блокада призвела до 

гуманітарної і медичної кризи в Непалі. 

Іншими серйозними проблемами є поганий 

стан транзитної інфраструктури в Індії, повені 

та посухи у регіоні [18].  

Висновки. До проблем міжнародно-право-

вого регулювання судноплавства в басейні 

Амура вважаємо слушним віднести наступні: 

сильна залежність міжнародно-правового 

співробітництва між РФ і КНР у цій сфері від 

загального стану відносин між державами; 

нерівноправність відносин, внаслідок чого 

режим судноплавства періодично змінюється в 

інтересах Китаю; значний негативний вплив 

активної господарської діяльності та 

природних факторів на можливості річкових 

перевезень в басейні Амура; відсутність у 

російсько-китайських міждержавних та 

міжурядових договорах механізмів, які би 

дозволили розв’язувати ці проблеми; 

необхідність постійного проведення 

гідротехнічних робіт, періодичне невиконання 

цього обов’язку російською стороною; 

погіршення стану суден і транспортної 

інфраструктури на водних шляхах РФ; 

зумовлене низкою об’єктивних чинників 
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загальне зниження ролі річкового транспорту в 

перевезеннях пасажирів та вантажів в регіоні. 

Що ж стосується ріки Косі, наразі можна 

стверджувати, що Індія не надала Непалу 

передбачені принципами міжнародного права 

можливості транзитного плавання рікою з 

метою забезпечення виходу Непала до моря, 

що стало наслідком загального порушення 

принципу суверенної рівності держав у 

відносинах між сторонами. 
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Кулько А.В.,  

СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РЕКАХ НА ПРИМЕРЕ АМУРА И КОСИ  

Автор исследует международно-правовые механизмы обеспечения сотрудничества государств бассейнов рек Амур 

и Коси. Раскрыто содержание международных договоров, рассмотрена практика их применения, проанализирован 

опыт функционирования соответствующих институционных механизмов.  

В выводах авторах выделяет важнейшие проблемы международно-правового характера, с которыми сейчас 

сталкиваются государства бассейна. В частности, Амуру присущи сильная зависимость международно-правового 

сотрудничества от общего состояния отношений между государствами; неравноправность отношений, 

вследствие которой режим судоходства периодически меняется в интересах одного из государств; отсутствие 

договорных механизмов, которые бы позволили решать проблемы значительного негативного влияния активной 

хозяйственной деятельности и природных факторов на возможности речных перевозок. Что касается реки Коси, 

то современный международно-правовой режим судоходства не обеспечивает предоставление одной из 

прибрежных государств (Непалу) выхода к морю, хотя это должно быть основной целью международного 

сотрудничества. 

Ключевые слова: международно-правовое регулирование, судоходство, международная река, Амур, Коси. 

 

Kulko А.  

SYSTEMS OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF TRANSPORTATION ON INTERNATIONAL 

RIVERS:  THE CASES OF AMUR AND KOSI 

The author explores international legal mechanisms ensuring cooperation between the states of the Amur and Kosi river basins. 

The content of international treaties is disclosed, the practice of their application is examined, the experience of the relevant 

institutional mechanisms is analyzed. 

In conclusions the author outlines the most important international legal problems basin states are facing now. In particular, 

international legal cooperation regarding Amur basin depends on the general relations between the states; due to unequal 

relations the navigation regime changes periodically in the interests of one of the states; there are no treaty mechanisms 

allowing to solve the problems of significant negative impact of economic activities and natural factors on the potential of river 

transport. Regarding the Kosi, contemporary international legal regime of navigation doesn’t ensure the provision of one of 

the coastal states (Nepal) with access to the sea, although this should be the main goal of international cooperation. 

Keywords: international legal regulation, navigation, international river, Amur, Kosi. 

 

 


