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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ОХОРОНИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

ДЕЛЬФІНІВ ЯК РІДКІСНИХ МОРСЬКИХ ТВАРИН

THE LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION, 
CONSERVATION AND USE OF DOLPHINS  

AS RARE SEA ANIMALS

ABSTRACT
The article is about the protection of marine animals as part of the marine 

environment and the regulation of their conservation in the World Ocean. The largest 
representatives of marine animals are marine mammals, among which we pay special 
attention to dolphins, which are included in the Red Book of Ukraine. Nowadays 
there is an extremely unfavorable situation in the field of protection of dolphins 
in the world, therefore there is a need to study features of the legal regulation of 
international and national protection and prevention of causing significant damage to 
dolphins in order to ensure their conservation and rational use. In addition, the article 
is devoted to the study of the legal regulation of administrative and criminal liability 
for violation of legislation in the field of the protection, conservation and rational 
use of dolphins. The characteristic and analysis of their protection are carried out 
with the help of international and national rules of law. The administrative and 
criminal responsibility for administrative offenses and crimes in the sphere of 
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dolphin protection are determined, as well as the sanctions provided by the national 
legislation for their violation are considered. The universal international act, which 
provides for the legal protection of marine living resources, is the Convention on 
the Law of the Sea 1982 (United Nations). The special international agreement on 
the conservation of marine migratory species, including dolphins, is the Convention 
on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979. Also, there are 
different agreements on the protection of dolphins in the Black and Mediterranean 
seas, and others. The legal framework of Ukraine is also filled with codes, laws and 
regulations, which provides ensure the protection of such unique marine animals and 
provide for liability in case of non-compliance of such rules of law.

The key words: protection, preservation, marine mammals, dolphins, liability.

Питання правового забезпечення охорони, збереження та раціо-
нального використання об’єктів морського тваринного світу тради-
ційно перебувають під увагою юридичної науки. У цій розвідці мова 
йтиме про охорону морських тварин як частини морського середо-
вища та регламентації їх збереження у Світовому океані. Серед морсь-
ких тварин найбільшими представниками є морські ссавці, яких зараз 
на Землі налічується близько 128 видів (Макдональд, 2017).

Наприкінці XIX – на початку XX ст. склалася вкрай несприятлива 
ситуація у сфері охорони морських ссавців. Це створювало загрозу 
існуванню окремих видів морської фауни: китів, морських сви-
ней, тюленів і навіть дельфінів, велика частина з яких занесена до 
Червоної книги України. Тому виникає потреба у дослідженні особ-
ливостей нормативно-правового регулювання міжнародної та націо-
нальної охорони і попередження заподіяння істотної шкоди дельфінам 
з метою забезпечення їх збереження та раціонального використання. 
Зазначена проблема досліджувалася Б. Бабіним, О. Толкаченко, 
О. Чистяковим та деякими іншими науковцями, проте у їх розробках 
не було піддано ґрунтовному дослідженню міжнародні та національні 
нормативні акти, якими наразі забезпечується охорона, збереження і 
раціональне використання дельфінів та передбачено адміністративну 
і кримінальну відповідальність за порушення встановлених ними 
правових норм. Останнє було визначено за мету цього дослідження.

Універсальним міжнародним актом, який забезпечує правову охо-
рону морських живих ресурсів є Конвенція ООН з морського права 
1982 року (далі – Конвенція). Щодо морських ссавців існує окрема 
ст. 65, відповідно до якої держави мають співпрацювати з метою охо-
рони запасів морських ссавців, а щодо китоподібних – здійснювати, 
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зокрема, діяльність через належні міжнародні організації. Крім того, 
ст. 65 стосується не лише охорони, але також і збереження та вико-
ристання морських ссавців у відкритому морі. Не обмежує права при-
бережної держави або міжнародної організації регулювати та заборо-
няти промисел морських ссавців більш жорстко, ніж це передбачено в 
самій Конвенції. Окрім того, Конвенція передбачає зобов’язання дер-
жав захищати і зберігати морське середовище, а також вживати необ-
хідних заходів для запобігання, скорочення і збереження під контро-
лем забруднення морського середовища, частину якого складають 
живі морські організми. 

Спеціальною міжнародною угодою у сфері збереження наземних і 
морських мігруючих видів тварин, а також птахів на шляху їх мігра-
ції є Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин 1979 р. 
(далі – Боннська конвенція). До мігруючих видів тварин відносять 
всю популяцію або географічно ізольовану частину популяції будь-
якого виду диких тварин або будь-якого таксону цих тварин нижчого 
рангу, значна частина якої циклічно і передбачливо пересікає один 
або більше кордонів національної юрисдикції. Серед них – велика 
кількість дельфінів, які знаходяться під загрозою зникнення та вне-
сені до Додатку І Боннської конвенції. Боннська конвенція стала під-
ґрунтям укладення додаткових угод, зокрема Угоди про збереження 
китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої аквато-
рії Атлантичного океану від 24 листопада 1996 року (далі – Угода) .

Угода є колективним інструментом зі збереження морського біо-
логічного різноманіття у Середземному і Чорному морях, до якої 
Україна приєдналася ще у 2003 році (Закон України від 9 липня 
2003 р. № 1067-IV). Це перша угода щодо захисту китоподібних у 
рамках цих двох регіонів, яка поширюється на два види дельфінів 
Чорноморського басейну: Афаліна та Білобочка, але її дія не поши-
рена на водні простори Азовського моря, що є недоліком для цілей 
міжнародного захисту дельфінів, оскільки на 2018 рік кількість дель-
фінів в Азовському морі на берегах Бердянська збільшилась через під-
вищення рівня солоності води. Фахівці припускають, що найближчим 
часом морські ссавці стануть постійними мешканцями прибережної 
акваторії Азовського моря.

Угода передбачає, що з метою досягнення та підтримування спри-
ятливого статусу збереження китоподібних, держави-учасниці забо-
роняють будь-яке навмисне вилучення китоподібних та вживають 
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всіх необхідних заходів щодо припинення таких дій, де це ще не зро-
блено, а також співробітничають у створенні та підтримуванні мережі 
територій, що підлягають спеціальній охороні, з метою збереження 
китоподібних. 

З огляду на це слід зауважити, що оскільки у міжнародних доку-
ментах акцентовано увагу на необхідності правової охорони збере-
ження дельфінів, то встановлення юридичної відповідальності є пре-
рогативою країн-учасниць, у межах юрисдикції якої було вчинено 
злочин у цій сфері. Національне право у даному випадку покликане 
захищати дельфінів за допомогою санкцій. 

Стаття 3 Закону України від 13 грудня 2001 року № 2894 “Про тва-
ринний світ” (далі – ЗУ “Про тваринний світ”) визначає, що об’єк-
тами тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, є дикі 
тварини – хордові, у т. ч. хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, 
риби та інші)…, які підлягають охороні. Дельфіни належать до виду 
ссавців, ряду китоподібних (ст. 1 ч. 3 Угоди), тому, на нашу думку, 
вказаний Закон має застосовуватися і щодо них також. 

Стаття 63 ЗУ “Про тваринний світ” визначає загальні засади від-
повідальності за порушення законодавства у сфері охорони, викорис-
тання і відтворення тваринного світу. Зокрема, у даній статті зазнача-
ється, що порушення законодавства тягне за собою адміністративну, 
цивільно-правову чи кримінальну відповідальність відповідно до 
закону. У статті дається у загальній формі перелік основних порушень 
законодавства про тваринний світ. Так, відповідальність за порушення 
законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тварин-
ного світу несуть особи, винні у: порушенні правил використання 
об’єктів тваринного світу; незаконному вилученні об’єктів тварин-
ного світу з природного середовища; невиконанні екологічних умов, 
визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля; жорстокому 
поводженні з тваринами; приховуванні та перекрученні інформації 
про стан і чисельність об’єктів тваринного світу та їх використання; 
невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню 
середовища їх існування та ліквідації негативного впливу на тва-
ринний світ; невиконанні встановлених законодавством вимог щодо 
охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України або до 
переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні; виготов-
ленні, зберіганні, реалізації та застосуванні заборонених знарядь  
добування тварин та інші. 
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У даному питанні є також доречним застосування норм Закону 
України “Про Червону книгу України” (далі – ЗУ “Про Червону книгу 
України”), оскільки дельфіни, які мешкають у Чорному та Азовському 
морях, занесені до Червоної книги України, а це передбачає відпові-
дальність за порушення законодавства у сфері їх охорони та викорис-
тання. Але у даному Законі не вказується вид відповідальності порів-
няно із ЗУ “Про тваринний світ”. Стаття 20 ЗУ “Про Червону книгу 
України” передбачає відповідальність осіб, які винні у: погіршенні, 
знищенні середовища перебування (зростання) видів тваринного та 
рослинного світу, занесених до Червоної книги України; незаконному, 
у т. ч. з порушенням вимог виданих дозволів, використанні об’єктів 
Червоної книги України або їх знищенні; порушенні умов утримання 
видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги 
України, у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, 
інших штучно створених умовах, що призвело до їх загибелі, каліц-
тва (пошкодження); вчиненні інших дій, що завдали шкоди тваринам і 
рослинам, види яких занесені до Червоної книги України. 

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у 
сфері охорони, збереження і використання морських ссавців (дель-
фінів) застосовується відповідно до Кодексу України про адмініст-
ративні правопорушення. Так, накладення штрафу передбачено за 
порушення правил використання об’єктів тваринного світу (ст. 85); 
виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь 
добування (збирання) об’єктів тваринного світу або рослинного 
світу (ст. 85-1); порушення вимог щодо охорони середовища перебу-
вання і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування 
диких тварин (ст. 87); незаконне вивезення з України і ввезення на 
її територію об’єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88); пору-
шення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослин-
ного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввіль-
них умовах (ст. 88-1); жорстоке поводження з тваринами (ст. 89); 
порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до 
Червоної книги України (ст. 90).

Розмір штрафу встановлюється залежно від характеру правопору-
шення та суб’єктів правопорушення (громадяни, посадові особи). 

Кримінальний кодекс України (далі – КК України) передбачає 
кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства у 
сфері охорони, збереження і використання морських ссавців: забруд-



63LEX PORTUS   № 2 (16)’2019

нення моря (ст. 243); незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим 
водним добувним промислом (ст. 249), проведення вибухових робіт 
з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250), порушення 
ветеринарних правил (ст. 251).

Відповідно до ст. 243 КК України, забруднення моря у межах вну-
трішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод 
виключної (морської) економічної зони України матеріалами чи речо-
винами, шкідливими для життя чи здоров’я людей, або відходами 
внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небез-
пеку для життя чи здоров’я людей або живих ресурсів моря караються 
штрафом від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням 
волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. 
Частина 2 цієї статті передбачає, що ті самі діяння, якщо вони спри-
чинили загибель або захворювання людей, масову загибель об’єктів 
тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, – караються 
позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
3 років або без такого. 

У даній статті нас цікавлять саме наслідки злочину “забруднення 
моря”, оскільки вони є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони 
ст. 243 КК України – створення небезпеки для живих ресурсів моря 
та масова загибель об’єктів тваринного світу у разі забруднення моря. 
Живими ресурсами моря називають водні біоресурси, які знаходяться 
у морському середовищі і нерозривно пов’язані з ним усім життєвим 
циклом, до яких ми можемо віднести будь-яких риб, а також морських 
ссавців, серед яких – дельфіни, які у свою чергу є також об’єктами 
тваринного світу відповідно до положень ЗУ “Про тваринний світ”. 

Основним безпосереднім об’єктом злочину ст. 243 КК України 
є встановлений порядок використання та охорони моря, а також 
екологічна безпека морського середовища, частиною якої є живі 
ресурси моря.

Згідно зі ст. 249 КК України, незаконне зайняття рибним, звіри-
ним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло 
істотну шкоду, карається штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років. 
Крім того, ч. 2 цієї статті передбачає, що ті самі діяння за ч. 1 ст. 248 
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КК України, якщо вони вчинені способом масового знищення риби, 
звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою 
за злочин, караються штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, 
або позбавленням волі на той самий строк. Визначаючи розмір шкоди, 
заподіяної водній фауні, слід керуватись спеціальними нормативами, 
визначеними Кабінетом Міністрів України.

Під незаконним заняттям рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом треба розуміти таке вилучення водних живих 
ресурсів (риби різних порід, морських тварини (дельфіни тощо), мор-
ські рослини, які мають промислове значення) із природного сере-
довища, яке здійснюється з порушенням чинного законодавства, що 
регулює порядок і умови промислового, любительського, спортивного 
рибальства, іншого використання водних живих ресурсів. Зокрема, 
незаконним є промисел, який здійснюється всупереч існуючим прави-
лам: без належного на те дозволу, у заборонений час, у недозволених 
місцях, із застосуванням заборонених знарядь лову, з перевищенням 
установлених лімітів чи норм вилову (Постанова про судову прак-
тику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля). 
Істотною шкодою потрібно визнавати, наприклад, вилов або відстріл 
хоча б одного морського ссавця. 

Об’єктом ст. 249 КК України виступає встановлений порядок раці-
онального використання, охорони і відтворення риб та інших об’єктів 
водної фауни як важливої складової частини навколишнього природ-
ного середовища, до складу якого, як ми визначили вище, належать 
морські ссавці (дельфіни), які є предметом такого злочину. 

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони риб-
них запасів або диких водних тварин карається штрафом до 50 нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 
6 місяців, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбав-
ленням волі на строк до 3 років (ст. 250 КК України). Об’єктом даного 
злочину є порядок проведення вибухових робіт, встановлений з метою 
захисту і раціонального використання рибних запасів і диких водних 
тварин, а предметом злочину – риби і дикі водні тварини, які перебу-
вають у стані природної свободи, до яких належать морські ссавці. 

Таким чином, ст.ст. 243, 249, 250 КК України передбачають кри-
мінальну відповідальність за порушення норм у сфері охорони, збе-
реження та раціонального використання дельфінів (оскільки вони є 
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предметом вказаних злочинів), а також за заподіяння дельфінам істот-
ної шкоди.

Слід звернути увагу на те, що кількість смертей таких унікаль-
них морських тварин, на жаль, кожного року збільшується. Найбільш 
яскравим свідченням є те, що у 2017 році кілька десятків чорномор-
ських дельфінів було викинуто на берег через неправомірні дії бра-
коньєрів і це непоодинокі випадки (Гибель дельфинов в сетях бра-
коньеров в Одесской области). 

У світлі суспільного міжнародно-правового захисту дельфі-
нів, необхідно зазначити про існування нещодавно створеної гро-
мадської організації – Міжнародної недержавної місії “Посольство 
дельфінів” (далі – МНМ “Посольство дельфінів”). Це недержавний 
дослідницький, інформаційний та консультаційний центр, основними 
завданнями якого є: створення культурного простору, що забезпечує 
збереження і сталий гармонійний розвиток життя дельфінів і китів 
на Землі. МНМ “Посольство дельфінів” була прийнята спеціальна 
Декларація про права і свободи дельфінів і китів 2017 року (далі – 
Декларація), яка стала результатом багаторічних досліджень уче-
них з усього світу. Декларація була публічно представлена у рамках 
програми VI Міжнародного культурного форуму в Санкт-Петербурзі. 
Будь-яка людина, яка згодна з Декларацією та її змістом, може під-
тримати і підписати її, заповнивши відповідну форму на офіційному 
сайті МНМ “Посольство дельфінів”.

На етапі обговорення Декларацію підтримали понад дві тисячі уче-
них, діячів культури і громадських діячів з 25 країн. Вона представляє 
собою так званий “Біль про права особистостей, які не належать до 
людського роду”, в якому передбачено, що усі кити і дельфіни мають 
право на життя, і ніхто не має права бути їх власником або робити 
щось, що порушує їх права і свободи, а саме: бути у полоні, бути вико-
ристаними у розважальних, лікувальних або військових цілях, бути 
предметом купівлі-продажу або оренди. Будь-яке дресирування дель-
фінів і китів визнається формою рабства. 

Хоча даний документ і не є нормативним актом, Декларація захи-
щає дельфінів від їх утримання у неволі, а саме у дельфінаріях, від 
нападу браконьєрів, від забруднення промисловими і побутовими 
стоками, і карає тих, хто завдає їм істотної шкоди, що перешкод-
жає нормальній життєдіяльності дельфінів у морському середовищі. 
Вона також передбачає види злочинів та необхідність встановлення  
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юридичної відповідальності за порушення прав і свобод дельфінів, 
які мають бути захищені міжнародним і національним законодавст-
вом. Саме у ч. 10 Декларації передбачено, що “порушення будь-якого 
із цих принципів має прирівнюватися до злочину проти особистості 
і людяності і передбачати юридичну відповідальність”. Мається на 
увазі прирівнювання даних злочинів до злочинів проти життя особи-
стостей, які не належать до людського роду.

Висновки
Таким чином, основу міжнародно-правового режиму захисту, збе-

реження та раціонального використання дельфінів складають універ-
сальні міжнародні угоди з морського права і договори, які уклада-
ються на двосторонній і багатосторонній основі зі стійким складом 
держав-членів і стабільністю сфери застосування.

На наш погляд, з проаналізованих вище складів кримінальних пра-
вопорушень вбачається необхідність запровадження більш жорстких 
санкцій до ст. ст. 243, 249, 250 КК України (за порушення захисту, збе-
реження та раціонального використання дельфінів). Зокрема, необ-
хідно суттєво збільшити встановлені штрафи або замінити їх аре-
штом, а обмеження і позбавлення волі залишити в силі, як це було 
зроблено в минулому році щодо ст. 299 КК України. На нашу думку, 
підсилення санкцій вказаних статей у даній сфері допоможе у подаль-
шому зменшити загибель дельфінів у водних просторах України.
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використання дельфінів як рідкісних морських тварин. – Стаття.
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лювання  адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення зако-
нодавства у сфері охорони, збереження і раціонального використання дельфі-
нів як рідкісних морських тварин на міжнародному і національному рівнях. 
Проведена характеристика та аналіз їх захисту за допомогою міжнародних та 
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