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ФJЩ'ІУІІ ІІ. О. 

HaцiOira.tьrпllt універсrпет «Одеська юрrLJ.ична акаде:-.rія>>, 

,(ОІ(еН І кафеЛрІ·І Крі-1\ІіНО.І(JІ"іЇ та Кр11МіНШІ hНО-НІ1КОНаНЧОН) ІІрана, 

капшцат юри;:rичних наук 

КРИМІІІОJІОПЧІІЛ БЮІІ~:КЛ MOPIOIJIЛRCTRЛ: 

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Протяго~t nсісї історії світоnої uиnі1ізаuії безпека була о,;:шісю з пай
І"();юнніІІІих ІІі;Ісіі і нсні;(\-:МНИМ CJIC\1CHTOM J(i~І-·IhHOCTi ;ІКНСі1, СОІІіа.-Іh

НИХ І'РУІІ, краЇН 1 C)'CIICihCTHa. 
Сучасні нчсні нисунакпh конІ(СІІІ(ію 11риіінитнот р~нику, сутh икої 

по.1ягає у напрямі ;::ю такого стандарту безпеки, який суспі..1ьство ~юже 

прийняти (.;::юзво.1ити) у цаний період часу. Нині з'ясува.1ося, шо не 

можна досяпи абсо.1юпюї безпеки; суспіТІьстnо може собі ,;:юзnо.1ити 

.1ише екопо~1ічпо nипраnдапий ріnепь бе :ше ки. 
Крі\І ТОП). науІ<ОНІІ.і Н31"0Ж)ІІІУКПh, 111,0 НТі~ІСНН}І Н ЖИТ'І'}І ІІр<ІНОНОЇ 

;tсржа НИ і,Т(СЇ Кр И VIi НОЖЧі ЧНОЇ 6С3ІІСК И IIOI<JI И Ка НС С ІІрИ}ІТИ ІІСрС НССС Н НЮ 
3Начсннt-:нот акнснту 3 оG\-:кта наІш;tу (3.:ючинністh) на оG\-:кт 3ахисту 
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((){:oGa), то6то на ті цінності, ~ІКИVІ, н;Іаснс, і Іюнинна Gути І'арантонана 

криміншюІ·ічна GсjІІека; саме стан 6с3ІІски t: кінІІениVІ jМістом та най
нищою Іtінністю ;~і~ІJІnності ;~ержани та сусІІі;Іnстна у сфері їх ІІроти

стояння з.1очинності. Всі інші види дія.1ьності: профілакт:ика, припи

нення, контроль тощо та цітІі такої діяльності - є підпорядкованими, 

проміЖІІИ:\Ш [ 1]. 
Традиційно об'сктом запобіжного nплиnу nnажають суспільпо-пе

беJпечпі прояrш та їх детер11іпанти, а функціопально профілактичні 
3ахо;~и СІІриvюнані на неі1тра;Іі:шІ~ію криміноІ'енної осоGистості aGo си
туаІ~ії. При УІореникористанні оGон'~Іjконим r:-: стан :шхиІІ~сності лю;tеtі, 
суден, вантажів, :vtорського сере_;ювища, об'єктів морегоспо.іІарського 

ко:vtплексу від чинників (факторів), що обумов.1юють штн:икнення за

гроз. тобто порушень пр<ШІL1 ексІLlу<паuії (паnігаuія, технічна експлуа

тація, упрапліппя), прашш nикористаппя природних об'сктіn тощо. 

Інакше кажучи, беJпека с визначепою необхідністю і б.1агом. 
Виснонок 11ро те, 1110 Gе:шска t: неоGхі;tністю і1 G.шІ·о_\1, ::;нах<щитn сноr:-: 

ІІілтнср;~женн~І і 11ри аншІі3і рі3них ни;tін Gе:шски. ~Ікі о6умон.нені ІІен

НИУІИ видами небезпек і протиставляються їм. Конституційне право на 

життя та з_;:юров'я, захист :vtайнових інтересів має реалізовуватися і на 

суднах під українським прапоро:vt, і в територіальних та внутрішніх во.іІах 

України. Так, Ко.іІекс торгоnе.1ьного мopeiLlancтna (.іІалі- КТМ України) 

та Закон Україшт <{Про морські порти Україню> 2012 року прямо декТІа
руютІ, оG<m·~І:юк ;tсржави ІНО}~о :шGе:JІІечсІІІШ GеJІІски l2; Зj. А саме, ст. 

14 Закону України «Про .\1ЩJСІ,кі 110рти України•> ви:ншчас. шо Gе:шска 
море1с1анстна н акнаторії морсhкого І юрту :шбе3Іючуr:-:тhси а;tVІіністраІІією 

морсnких 1юртін України, нласниками VІЩ1Сhких терміналін і гі;tротсхніч

них СІюруіl, СУіlНОІ-LІаСНИКаМИ, іНІНИМИ су()'tжгаVІИ ГОСІІОl~Щ1ЮНаНН~І, 11~0 

провадять свою дія.1ьність у :vtорському порту відпові.іІНО .іІО законо.іІав

ства і правІШ, визначених обов'язковими постанова:vtи по порт)~ 

Отже, бу.іІь-який ПИ.іІ безпеки потребус пешшх :\tехапізміn забезпе

чення. При цьому першочергове лrачеrшя мас діяльність щодо недо

пушеrшя настапня суспільно-небезпечrшх паслі.іІкіn череJ підnищешrя 
11раноної К)СІnтури та ІІраносні;~оVІості ociG, н~о сксІІлуатуютn морсhкі 
су;~на, 11ерсконанни їх у неоGхі;~ності неух~иhНОІ'О ,т~о'І'РИ\1анн~І ІІран11.1 

і вимог міжнародних і національних норм забезпечення безпеки :vtоре

п.lавства, зокре:vtа її кримінологі~rної с:к.1адової, а в окремих випа.іІках і 

примус до цього. 

Оскіrrьки антропогеrші загрози у сучаспо1tу мореплаnстnі стапоn
.1ять оспошrу пебе·шеку та про nо кують nипикпення загроз природrюго 

та ТеХНОІ"еННОІ"() характеру, НИНИКаt: ІІІ'ПаНН~І І ІрО ЇХ ІІерН1СНУ ІІрИрО;Іу. 

Саме іtе;Ііктнентною ІІОНе}~інкою ociG, :щІ~і~Іних у ІІроІ~есі екс1шуатації 
або використанні морського транспорту, створюються загрози безпеці 

мореплавства, що саме й вказує на кри:vtіногенний потенціал порушень 

правових імперативів та нop:vt в окрес.1еній сфері. 
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І хоча ;юс~ІІ·нснн~І стану аGсо .. Іютної криVІіншюІ·ічної 6с3ІІски н н.і

_.Іому і КрИ МіНО.·ІОІ'іЧНОЇ 6С3ІІСКИ МОрСІІ;ШНСТНа, 30І<рС\1а, t-: HCVIOЖJI ИНИ\1, 

соІ(ішІnно ІІриі1юпниі1 рінснn такоп) стану нсоGхі;tно ІІі;tтримунати. 

ІЗизначена мета повинна бути цосягнена ш .. 1яхом реа.:Jізаuії суб'єктами 
забезпечення кри:\tіно.:Jогічної безпеки :\юреплавства ефективної дія.:Jь

ності щоцо запобігюшя й профі:Jактики пра nо порушень, причин і ум оn, 
шо їх пороцжують. попередження nипикнеппя пацзвичайних ситуацій 

аптропогешюго та техпогешюго характеру, ацекnатпих та кnа .. lіфікоnа
них;(іtі ІІ~(ЩО ІІрОТИСТШІНН~І СП1Хіі1Ю1\1 CИJI<J.\1. 

МініVІі3унати нас;ІІJ(Ю1 НІІ.·Іину криVІІна;Іnно-ІІраноних 3аІ·ро3 на 

кри:\'Іінолоrічну безпеку :\'Іореп.:Jавства :\'ІОЖ.:rІиво .:Jише за впроваджен

ня в зазначену сферу науково обгрунтованих :механіз:v~ів забезпечення 

кри:~лінологічної безпеки :\юpeiLlancтna. Таюнпr :\tехапіз:ма:\ш с удоско

налення нор:\Іатишю-праnоnої ба ш, праnопа підготовка та цисuип .. lі
нарпа практика щодо особоnого ск.т1ацу :\юрського транспорту, участь 

у 1Іраноніі1 ІІрОІШІ'аН;[і :1 VICTOIO ІІрофіJІ<ІКТИЧНОІ'О НІІ~ІИНУ СТОСОННО НСіХ 
учасникін системи уІІран~Іінн~І Gс:шскою. іLІєна СІІІНІІраІ(~І \юрсnких а;(

:міністрацій та правоохоронних органів. 
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