
м. Одеса, 14-15 жовтня 2016 р. │ 45 

 

Таким образом, исходя из данных, существующих на сегодняшний день, 

можно прийти к выводу, что, несмотря на действие многочисленных 

международно-правовых актов, нередко дети продолжают вовлекаться в 

вооружённые конфликты по всему миру как косвенно, так и непосредственно. 

Поэтому для решения данной глобальной проблемы международному 

сообществу необходимо усилить меры, направленные против участия детей в 

вооруженных конфликтах путём ужесточения санкций в отношении 

государств, нарушающих такие права детей. Ведь дети – это будущее каждой 

страны! 
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ЗАХИСТ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ  

НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ УГОД 

 

На сьогоднішній день забруднення морського середовища є однією з 

основних проблем міжнародного морського права, оскільки саме море є 

надбанням людства, його життєдайною артерією. 

На міжнародному рівні захист моря від забруднення здійснюється за 

допомогою міжнародних договорів універсального характеру, таких як 

Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню із суден 1973 р. із 

протоколом, який змінює її, від 1978 р. (МАРПОЛ 1973/1978/, Конвенції про 
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запобігання забрудненню моря в результаті захоронення відходів та інших 

матеріалів 1972 р., Конвенції про втручання у відкритому морі на випадок 

аварій, які загрожують забрудненням нафтою 1969 р., Конвенції про цивільну 

відповідальність за збитки, від забруднення нафтою 1969 р. та ін. [1, с. 39-45]. 

На регіональному рівні є також велика кількість угод, укладення яких 

мало на меті захист морського середовища окремого регіону чи держави.  

Так, подальша регламентація захисту морського середовища від 

забруднення стала результатом укладення в 1974 р. рядом західно- 

європейських держав Паризької Конвенції щодо запобігання забрудненню 

моря із джерел, розміщених на суші, дія якої поширюється на відповідний 

географічний регіон, що і дія Конвенції щодо захоронення відходів 1972 р., 

яка була укладена в Осло.  

Створення конвенційного режиму, який би включав будь-яке джерело 

забруднення моря, так само і будь-який інший вид шкідливих речовин, було 

здійснено Балтійськими державами, які прийняли в 1974 р. в Гельсінкі 

Конвенцію щодо захисту морського середовища району Балтійського моря. 

Швидке забруднення вод Балтійського моря призвело в 1969 та 1970 рр. до 

встановлення контактів між прибережними державами. Конвенція 

застосовується до «регіону Балтійського моря», який включає власне 

Балтійське море, Фінську затоку і вхід до Балтійського моря [2, с. 169-178]. 

Балтійські держави підтримали держави Середземного моря. В лютому 

1976 р. на конференції шістнадцяти середземноморських держав в Барселоні 

була прийнята Конвенція щодо захисту Середземного моря від забруднення, яка 

за багатьма параметрами нагадує Гельсінську Конвенцію. І в цьому випадку 

переговори, хоча вони і були дещо ускладненими у порівнянні з підготовкою 

Гельсінської конвенції, були проведені у порівняно короткий термін. 

Барселонська конвенція, хоча і в більш загальному вигляді, стосується 

різних джерел забруднення Середземного моря. Вона містить також 

положення, які мають відношення до моніторингу, співробітництва в 

надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із забрудненням та співробітництва в 

галузі науки і техніки [3, с. 45-52]. 

Для практичного здійснення конвенції Барселонська конференція 

прийняла два протоколи. Протокол щодо запобігання забрудненню 

Середземного моря в результаті захоронення відходів із суден та літаків та 

Протокол про співробітництво в боротьбі із забрудненням Середземного моря 

нафтою та іншими шкідливими речовинами в надзвичайних ситуаціях.  

Іншим успішним прикладом регіонального співробітництва було 

проведено в квітні 1978 р. Кувейтської регіональної конференції 

повноважених представників по захисту і розвитку морського середовища та 

прибережних районів, яка прийняла ряд документів, стосовно захисту району 

Перської затоки, який підпадає під значну загрозу забруднення в результаті 

видобутку в цьому районі нафти та її перевезення на танкерах. 

Конференція прийняла: План дій щодо захисту та розвитку морського 

середовища та берегових районів прибережних держав; Кувейтську 

регіональну конвенцію про співробітництво в справі захисту морського 

середовища від забруднення; протокол про регіональне співробітництво в 
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боротьбі із забрудненням нафтою та іншими шкідливими речовинами в 

надзвичайних ситуаціях, а також ряд відповідних резолюцій [4, с. 76-79]. 

У відповідності до Конвенції, заснована регіональна організація по 

захисту морського середовища (ст. XVI-XVIII). 

Окрім вищезгаданих регіональних угод, розроблялись і продовжують 

розроблятись на даний час плани інших заходів на регіональному рівні, деякі з 

них здійснюються ЮНЕП у відповідності до його програми регіональних 

морів. Відповідні регіони включають Червоне море та Аденську затоку, 

Карибське море, Південно-східну та південно-західну частину Тихого океану, 

моря Західної та Центральної Африки, а також Східної Азії. 

Такий режим надає розпочатому півстоліття тому процесу нового, хоча 

ще і не завершеному змісту: розпочавши з регулювання забруднення, яке 

викликається якимось одним специфічним чинником з одного джерела 

забруднення, міжнародне договірне право охопить всі сторони забруднення 

моря, де б, з якого б джерела і як би воно не відбувалося. Варто в той же час 

підкреслити, що дана обставина ніяким чином не применшує важливості 

регіональних заходів. Навпаки, може передбачити, що і в майбутніх зусиллях 

по запобіганню, скороченню, збереженню під контролем забруднення моря 

регіональне співробітництво займе в рамках глобального підходу центральне 

місце [5, с. 80]. 

Конвенція ООН з морського права, подібно до того, як це роблять 

регіональні конвенції, ділить «матеріальні зобов’язання» щодо запобігання 

забрудненню моря на дві категорії: загальні зобов’язання та зобов’язання, які 

стосуються окремих джерел забруднення. Що стосується загальних зобов’язань, 

які стосуються питання, що розглядається, то є стаття, яка гласить, що «держави 

зобов’язані захищати та охороняти морське середовище» (ст. 192). Ця 

фундаментальна норма відбиває головну задачу – закласти основи режиму 

загальної боротьби із забрудненням: всі держави, незалежно від розміру їхньої 

території, географічного положення чи особливих національних інтересів 

повинні нести відповідальність за запобігання, скорочення та збереження під 

контролем забруднення середовища [6, с. 95-100]. 

Незважаючи на деяку неясність, п. 2, ст. 194 Конвенції з морського права 

містить, тим не менше, загальні принципи, достатні для розв’язання проблеми 

забруднення морського середовища в цілому. З неї, без сумніву, випливає, що 

держава несе відповідальність за транс територіальне забруднення, викликане 

приватною діяльністю, здійснюваною під її юрисдикцією чи контролем, 

незалежно від того, проявила чи ні вона «належну турботу» про запобігання 

таким наслідкам. Що стосується практичного застосування, то формулювання 

пропозицій, що розглядається, видається надто загальним для того, аби можна 

було зробити висновок стосовно конкретних заходів ефективного захисту 

морського середовища [7, с. 15-20]. 

Як відомо, велика кількість забруднювачів потрапляє до моря з 

внутрішніх вод. За місцем свого походження такі води розділяються на 

чисельні річкові басейни, географічні кордони яких визначаються 

водорозділом між різними водними системами, кожна з яких складається з 

води, які течуть в спільний басейн. 
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В разі випадків договірна практика дотримувалась принципу 

справедливого використання водних ресурсів. Стосовно забруднення цей 

принцип замінює політику справедливої участі у використанні вод, що може 

означати певну заборону їх забруднення (чи повну свободу прибережних 

держав здійснювати забруднення). 

Рядом угод передбачається заснування спільних органів для контролю за 

встановленим режимом. Проте, як правило, такі органи поділяються 

обмеженими правилами. Часто це стосується також і двосторонніх угод 

заснованих на довготерміновому співробітництві у відповідних районах 

[8, с. 225-230]. 

Зрозуміло, що вразливість морського середовища в різних районах, морях 

може бути різною. Тому рівень встановлених для його захисту стандартів, 

придатний для більшості морських районів, для деяких районів може виявитися 

недостатнім. Для цих районів, в які входять моря, які мають обмежений зв’язок з 

океаном, і в яких судноплавство до того ж часто буває інтенсивним, повинні 

встановлюватися режими, які враховують їх особливі умови. На такі «особливі 

райони» повинні не лише поширюватись загальні норми охорони морського 

середовища, але діяльність в них, враховуючи виняткову створювану нею тут 

небезпеку, повинна регулюватися більш суворими правилами. 

Хоча початкові елементи концепції «особливих регіонів» можна 

побачити вже в Конвенції по запобіганню забруднення моря нафтою 1954 р., 

яка встановила «заборонені зони», своє оформлення вона отримала лише на 

Конференції ІМКО по запобіганню забруднення моря 1973 р. В прийнятій на 

цій конференції Конвенції МАРПОЛ передбачені п’ять «особливих районів» – 

Середземне море, Балтійське море, Чорне море, Червоне море та район 

«заток» (Персидська затока) – хоча не всі ці регіони підпадають під одні і ті ж 

положення конвенції [9, с. 160-172]. 
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