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Анотація

Монографія присвячена проблемам міжнародно-правової регламентації
судноплавства на міжнародних ріках. Визначається поняття міжнародної ріки
та його співвідношення із суміжними категоріями міжнародного права,
характеризуються критерії міжнародної ріки, розкривається юридична
природа права річкового проходу, досліджується типова структура
міжнародно-правового режиму річкового судноплавства.  

Детально аналізується механізм міжнародно- правового регулювання
судноплавного використання міжнародних рік. Розкриваються сутність і
специфічні риси віденської та барселонської конфігурацій міжнародного
річкового права. На їх основі систематизується договірна практика держав,
спрямована на регламентацію річкового судноплавства. Висвітлюються
підходи до імплементації механізму міжнародно-правового регулювання
судноплавства на міжнародних ріках. Обґрунтовано пропозиції щодо внесення
змін та доповнень до чинних міжнародних угод, а також прийняття нових
конвенцій в даній сфері.  

Для юристів-міжнародників, політологів, викладачів та студентів юридичних
вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями
міжнародного права та міжнародних відносин.  
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