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Ви яв лен и кри терії та виз на чен о місце міжна род но го пра ва охо ро ни морсь ко го 
се ре до ви ща у си с темі міжна род но го пра ва. Обґрун то ва но ком плекс ний ха рак тер 
міжна род но го пра ва охо ро ни морсь ко го се ре до ви ща як підга лузі міжна род но го пра ва 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща. 

Ключові слова: підга лузь, міжна род не пра во охо ро ни морсь ко го се ре до ви ща, 
міжна род не пра во на вко лиш нь о го се ре до ви ща, охо ро на морсь ко го се ре до ви ща.

Вы яв ле ны кри те рии и оп ре де ле но ме с то меж ду на род но го пра ва ох ра ны мор ской 
сре ды в си с те ме меж ду на род но го пра ва. Обос но ван ком плекс ный ха рак тер меж ду на
род но го пра ва ох ра ны мор ской сре ды как по дот рас ли меж ду на род но го пра ва ок ру жа
ю щей сре ды.  

Ключевыеслова: по дот расль, меж ду на род ное пра во ох ра ны мор ской сре ды,  меж
ду на род ное пра во ок ру жа ю щей сре ды, ох ра на мор ской сре ды.

Article is devoted to identifying the criteria and definition of the place of international law 
protecting the marine environment in the system of international law. Substantiated compre
hensive nature of international law protecting the marine environment as a subbranch of 
international environmental law.  

Keywords: subbranch, international law of marine environmental protection, interna
tional environmental law, marine environmental protection.

Міжнароднеправоохоронинавколишньогосередовищаєгалуззюміжнарод-
ногоправа,щодинамічнорозвивається1.Розвитокіускладненнясоціальноїсис-
теми, у тому числі й системи правових норм, на певному етапі приводить до
виділення в її складі відособленихпідсистем.Не стало винятком іміжнародне
правонавколишньогосередовища.К.Хакапаазазначає,щосфераміжнародного
регулюваннянавколишньогосередовищавеликазамасштабамийнеоднорідназа
характером.«Вимоги,якимвоноповинневідповідати,багатоманітнійздебільшо-
гомаютьміждисциплінарнийхарактер.Міжнароднеправонавколишньогосере-
довища, у свою чергу, не є однорідним, містить елементи основних правових
концепційтаінститутів»2.Вїїрамкахвиділяютьрізніінститути–поводженняз
небезпечнимивідходамиіхімічнимиречовинами,заборонаворожоговпливуна
навколишнєсередовище,охоронаморськогоіпрісноводногосередовища,охоро-
наатмосферногоікосмічногопростору,охоронабіорізноманіттятощо3.

Відокремленнятаінституалізаціяміжнародно-правовихнормугалузіохоро-
ниморськогосередовищадаютьпідставиговоритипро існуваннясамостійного
правовогоявищавранзіпідгалузіміжнародногоправанавколишньогосередови-
ща–міжнародногоправаохорониморськогосередовища.

Його особливостями, на нашпогляд, є те,що ця підгалузь є комплексною:
вона формується та функціонує в рамках міжнародного права навколишнього
середовищатаміжнародногоморськогоправа;їїкомпонентомможутьбутинор-
ми міжнародного приватного морського права (уніфіковані норми цивільної
відповідальностізазабрудненняморськогосередовища).

Для оцінки явища міжнародного права охорони морського середовища
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необхіднеусвідомленняйогомісцявсистеміміжнародногоправа.Проблемасис-
тематизації міжнародного права є досить складною, особливо беручи до уваги
розвиток міжнародногожиття і безперервного розширення сфери міжнародно-
правового регулювання4. Досить складною є проблема критеріїв визначення
галузіміжнародногоправа5.Цяпроблема,нанашпогляд,існуєідлявідокремлен-
няякпідгалузі,такіінституту.

Проблемумісцяміжнародно-правовогорегулюванняохорониморськогосере-
довищадосліджувалидеякінауковці:В.П.Кириленко,А.Л.Маковський,А.П.
Мовчан,К.Хакапаатаін.Алерозвитокцієїсфериміжнародногоправа,неодно-
значністьїїналежностітакомплексністьпотребуютьспеціальноготаглибокого
аналізу.Томуметоюцієїстатієдослідженнязмістутамісцяміжнародногоправа
охорони морського середовища як самостійної підгалузі міжнародного права
навколишньогосередовища.

1. Для обґрунтування відокремлення самостійного інституту (підгалузі) в
міжнародномуправірозглянемопитаннякритеріївтакоговідокремлення.

Зпозиційсистемногопідходу,будь-якеціліснеутворення,складенездвох і
більшевзаємозв’язанихкомпонентів,становитьсистему.Кожнийкомпонентсис-
темиможебутирозчленованийнарядскладових.Такимчином,система,якпра-
вило, є багаторівневою, містить у собі як компоненти хоч і менш складні, але
відносносамостійніпредметиіявища6.Названівластивостіповноюміроювлас-
тивісистеміправаісистеміміжнародногоправа7.Системаміжнародногоправа
становитьскладнийбагаторівневийкомплекс,щоскладаєтьсязміжнародно-пра-
вових принципів і норм, інститутів і галузей міжнародного права. У системі
міжнародного права діють зв’язки чотирьох рівнів: 1) між елементами норми
міжнародногоправа;2)міжнормамиміжнародногоправа,об’єднанимивправові
інститути; 3) між інститутами відповідної галузі міжнародного права; 4) між
окремимигалузямиміжнародногоправа.Слідзазначити,щоможнавиділитиіще
дварівнізв’язків,щоносятьміжсистемнийхарактер–міжсистемоюміжнарод-
ного і  внутрішньодержавногоправа;міжсистемоюміжнародногоправа і над-
національного(інтеграційного)права8.

Такимчином,усистеміміжнародногоправаосновнимикомпонентамиєнор-
ми,інститутиігалузіміжнародногоправа.Однакурядівипадківвиділяютьнад-
галузі (наприклад, міжнародне гуманітарне право в широкому розумінні може
включати міжнародне право захисту прав людини, населення в міжнародному
правійміжнароднегуманітарнеправо,застосовневперіодзбройнихконфліктів).
Виділяютьіпідгалузіврамкахокремихгалузейміжнародногоправа9.

2.Дляобґрунтуваннявиділенняміжнародногоправаохорониморськогосере-
довищаівизначенняйогостатусузупинимосянакритеріяхправовогоінституту
іпідгалузі.

Правовийінститутутеоріїдержавиіправарозглядаютьяксистемувзаємоза-
лежнихнорм,щорегулюютьвідносносамостійнусукупністьсуспільнихвідно-
синабоякісьїхнікомпоненти,властивості.В.Г.Буткевичзазначає,щоінститут,
як особливий, відокремлений комплекс, сукупність норм міжнародного права,
регулюєпевнийвид(підвід)міжнароднихвідносинвідповідноїгалузі10.

Юридичнимикритеріямивідокремленнятієїчиіншоїсукупностінормукон-
кретнийправовийінститутєтриознаки:1)юридичнаєдністьправовихнорм.Як
ціліснеутворення,правовийінститутхарактеризуєтьсяєдністюзмісту,щовира-
жаєтьсявзагальнихположеннях,правовихпринципахабосукупностівикористо-
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вуванихправовихпонять єдності правового режиму регульованих відносин; 2)
повнотарегулюванняпевноїсукупностісуспільнихвідносин,щообумовлюєйого
унікальність;3)відокремленнянорм,щоутворюютьправовийінститут,участи-
нахнормативно-правовихактів.Логічнапослідовністьідосконалістьнорматив-
но-правового акта припускає таку диференціаціюйого змісту,що визначається
якісноювідособленістютієїчиіншоїсукупностіправовихнорм11.

Слідвідмітити,щодлявідокремленнягалузіміжнародногоправавикористо-
вують: самостійний об’єкт регулювання, якісну своєрідність і відособленість
(автономність) певної групи норм; особливість джерел цих норм і способи їх
створення; великий масив нормативного матеріалу, що регулює певний вид
міжнароднихвідносин;зацікавленістьміжнародноїспільнотиврозвиткугалузі12;
розгалуженаструктура13.Важливимкритеріємєнаявністьспеціальних(галузе-
вих)принципів,щоскладаютьосновувідповідноїгалузіміжнародногоправа14.
МизгодніздумкоюА.Кориневича,щокритерійпринципу,якийлежитьвоснові
галузі,маєтакувластивість,якоб’єктивність.Йогонаявністьчивідсутністьмож-
навстановитиздостатньоюміроюдостовірності15.

Використовуючизазначенікритеріїдоміжнародногоправаохорониморсько-
госередовища,слідпідкреслити,щоміжнароднеправоохорониморськогосере-
довища на первісному етапі свого розвитку становило самостійний правовий
інститутурамкахміжнародногоморськогоправа,однакуданийчасеволюціону-
валовбікбільшскладногокомпонентаміжнародногоправаохоронинавколишнь-
огосередовища,протенедосяглостатусугалузі,хочімаєрядвідповіднихкри-
теріїв.Цепов’язано,зодногобоку,знаявністюзагальногооб’єднуючогопринци-
пуохоронинавколишньогосередовищаізагальноїметиміжнародного-правового
регулювання – забезпечення захисту і збереження морського середовища як
загальногооб’єктаміжнародногоправанавколишньогосередовища.

Але об’єкт регулювання права охорониморського середовища досить відо-
соблений–морськесередовище,предмет–міждержавнівідносинищодозахисту
тазбереженняморськогосередовища.Однозначнанаявназацікавленістьміжна-
родногоспівтоваристваврозвиткувідносиніззахистутазбереженняморського
середовищаяквидуміжнародногоспілкуваннятаправаохорониморськогосере-
довищаякрегуляторатакихвідносин16.Присутнійтакождостатнійобсягнорма-
тивногоматеріалу.Основнимпринципомпідгалузієзагальновизнанийпринцип
охорониморськогосередовища.

Правоохорониморськогосередовищамаєскладнувнутрішнюструктуру.У
зв’язкузрізнимиправовимирежимамиміжнародно-правовогозахистуморського
середовищавідзабрудненнязрізнихджерел,необхідноконстатуватиіснуванняв
рамкахміжнародногоправа охорониморського середовища самостійних інсти-
тутів:інститутуміжнародно-правовогозахистуморськогосередовищавідзабруд-
нення з наземних джерел; інституту міжнародно-правового захисту морського
середовища від забруднення із суден; інституту міжнародно-правового захисту
морськогосередовищавідзабрудненняврезультатідіяльностінаморськомудні;
інститутуміжнародно-правовогозахистуморськогосередовищавідзабруднення
врезультатізахоронення;інститутузахистуморськогосередовищавідзабруднен-
нязатмосфериабочерезнеї;інститутуміжнародно-правовогоспівробітництваз
ліквідаціїзабрудненняморськогосередовища.

Такий підхід до диференціації міжнародно-правових норм у сфері охорони
морськогосередовищадоситьтрадиційнийіфактичнозастосовуєтьсявбільшості
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працьзміжнародногоправаохоронинавколишньогосередовища17іміжнародно-
гоморськогоправа18.

Урамкахкожного зцих інститутівміжнародно-правовінормихарактеризу-
ютьсяєдністюправовогозмісту,особливостямимеханізміврегулюванняіюрис-
дикційнимипараметрамитазабезпечуютьцілісністьправовогорежимуіповноту
регульованихвідносин.НацевказуютьструктураЧастиниХIIКонвенціїООНз
морськогоправа1982р.ісистемаміжнародно-правовихдоговорів,присвячених
охороніморськогосередовищавідзабрудненнязконкретнихджерел,утомучислі
виділення в більшості регіональних угод окремих протоколів, спрямованих на
запобіганнязабрудненнюморськогосередовищазконкретнихджерел.К.Хакапаа
звертаєувагунате,що«об’єктомправовогорегулюваннятієючиіншоюміроює
всіосновніджерелазабруднення,існуютьпевнірозходженнявтім,щостосується
застосуваннядонихнормміжнародногоправа.Деякіджерелазабрудненнялегко
можутьстатиоб’єктомглобальногоконтролю,утойчасякдоіншихбільшзасто-
совнерегіональне(утомучислідвостороннє)регулювання»19.

3.Підгалузьяккомпонентвиділяютьувеликихіскладнихзаскладомгалузях
праваякціліснеутворення, якимрегламентуєтьсяспецифічнийвидвідносину
межахсфериправовогорегулюваннявідповідноїгалузіправа20.Урамкахміжна-
родногоекономічногоправавиділяютьтакіпідгалузі:міжнароднеторговеправо,
міжнароднефінансовеправо,міжнароднеінвестиційнеправо,міжнароднеподат-
ковеправо,міжнароднетранспортнеправо.С.А.Войтовичвизначаєпідгалузьяк
сукупність норм, що регулюють основні різновиди міжнародних економічних
відносин21.

На цілісність системинормдоговірного і звичаєвого права,що визначають
міжнародно-правовийрежимзахистуморів(дослідженийумонографіїК.Хака-
паа,однакценевиключаєоб’єктивногоіснуваннятакоїцілісності),вказуєА.Л.
Маковський22.

4.Удоктриніміжнародногоправаіснуєуявленняпроте,щонорми,якірегу-
люють охоронуморського середовища від забруднення, утворюють самостійну
підсистему міжнародного права навколишнього середовища і міжнародного
морськогоправавранзіінституту.

Так, О. В. Задорожній і  М. О. Медведєва виділяють охорону морського і
прісноводногосередовищаяксамостійнийінститут23.

Розглядаючиоб’єктдослідженнявмонографії«Забрудненняморськогосере-
довищаіміжнароднеправо»,К.Хакапаавизначаєйогоякправоморськогонавко-
лишньогосередовища(theenvironmentallawofthesea)івідноситьдоміжнарод-
ного права навколишнього середовища24. На необхідність виділення даного
інститутувказавіВ.П.Кириленко,обґрунтувавшисвоюдумкунаявністюособ-
ливого предмета регулювання, а також методу міжнародного морського еко-
логічногоправа25.А.Л.Маковськийпишепростановлення«новоїобластіміжна-
родногоморськогоправа,правазахистуморськогосередовища»26.

Але існуєдумка,щоміжнародно-правовіпринципи інорми, якірегулюють
відношенняміждержавамипозахистутазбереженняморськогосередовища,у
своїйсукупностіпредставляютьсобоюважливупідга лузь(виділенонами,Т.К.)
сучасногоміжнародногоморськогоправа.ЯкдалівказуєО.Янков,утойжечас
принципиінормиміжнародногоправапозахистутазбереженнюморськогосере-
довищаєважливимкомпонентомправаохоронинавколишньогосередовища27.
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Такимчином, існує тенденція виділяти як самостійнеправове явищеправо
охорониморськогосередовища,алевранзіінституту.

5.Якобґрунтуваннявиділенняміжнародногоправаохорониморськогосере-
довищаяксамостійноїпідгалузіміжнародного,можнавикористовуватинетільки
класичніпідстави,алейіснуванняврамкахміжнародногоморськогоправаприн-
ципуохорониморськогосередовища.ЯкзазначаєА.П.Мовчан,принципохоро-
ниморськогосередовища–цеважливийсистемоутворюючийфактор,щоочолює
ієрархіючисленнихприродоохороннихпринципівінормморськогоправа,щоу
своїйсукупностіскладаютьсамостійнийінститутчипідгалузьморськогоправа
–міжнароднеправоохорониморськогосередовища28.

Такимчином,принципохорониморськогосередовища(айого існуванняне
піддаєтьсясумнівубільшістюфахівців зміжнародногоправа) єоднієюзознак
переходу кількості нормативногоматеріалу внову якість, яка характеризується
повнотоюрегулювання,системністюікомплексністю,щосвідчитьпровиділення
новогоправовогоявища:підгалузь–міжнароднеправоохорониморськогосере-
довища.Слідзазначити,щоподібнийкритерій(участинівиділеннясамостійного
правовогоінституту)можебутизастосованийіщодоіншихціліснихкомплексів
норм,щомаютьвідносновідособленийісамостійнийпредметправовогорегулю-
вання і,відповідно,щообумовлюютьвиділенняокремогогалузевогопринципу
міжнародногоправазагаломіміжнародногоморськогоправазокрема.

Принципохорониморськогосередовищаодночасноєпринципомміжнарод-
ногоморськогоправатапринципомміжнародногоправанавколишньогосередо-
вища.Якзазначаютьавторимонографії«Світовийокеан:Міжнародно-правовий
режим.Основніпроблеми»,принципохорониморськогосередовищаєкомпонен-
том одного з основних принципів сучасного міжнародного права – принципу
охоронинавколишньогосередовища29.Такийдуалізмдозволяєзробитивисновок
промісцеміжнародногоправаохорониморського середовищавміжнародному
праві.

6.Важливимєпитаннямісцяміжнародногоправаохорониморськогосередо-
вища у системі міжнародного права. Але, як вказує А. Янков та К. Хакапаа,
відповідьнацепитання,хочймаєметодологічнезначення,аленеведедояких-то
практичнихнаслідків30.Істотногозначеннямаєтойфакт,щоміжнародно-право-
вийрежимзахистуізбереженняморськогосередовищаєневід’ємноючастиною
правовогопорядкууСвітовомуокеані31.

По-перше, міжнародно-правові норми і принципи, які регулюють охорону
морського середовища є частиною міжнародного морського права, оскільки
«морськеправовключаєдосебеохоронуморськогосередовища»32(В.П.Кири-
ленко,А.Л.Маковський,C.Douay).Так,переважначастинаміжнароднихкон-
венцій,якірегулюютьвідносинидержавпривикористанніморськихпросторів,
регулюють цю галузь міжнародного співробітництва. За виключенням джерел
забруднення,якінаходятьсянасушііатмосферінадсушею,усііншіпов’язанніз
різнимивидамиморськоїдіяльності.Першіміжнародніугодиззахистуморсько-
госередовищавідзабрудненняприймалисьусферіміжнародногосудноплавства,
ідо80-хроківХХстоліттяцейнапрямокміжнародно-правовоїохорониморсько-
го середовища був домінуючим. Проблеми охорони морського середовища і
боротьбипротиїїзабрудненнябулиневід’ємноючастиноюзагального«пакету»
переговорів,яківідбулисьнаІІІКонференціїзморськогоправа.Виходячизцьо-
го,А.Янковробитьвисновокпроте,щонеманіякихпідстав,якзтеоретичної,
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такізпрактичноїточкизору,розглядатирежимохорониморськогосередовища,
відірвановідсучасногоправопорядкууморськихпросторах,іотже,позаміжна-
родногоморськогоправа33.Нанашпогляд,такийпідхідцілкомобґрунтованийна
кінецьХХвіку,уперіодрозвиткуівідокремленняміжнародногоправанавколиш-
ньогосередовища.Алеякціліснеявище,відповіднооб’єктурегулювання,міжна-
роднеправоохорониморськогосередовищатяжієдоміжнародногоправанавко-
лишнього середовища,хоча імаєкріпкі та сталі історичні іприродні зв’язки з
міжнароднимморськимправом,іграєважливурольузабезпеченніміжнародно-
муправопорядкууСвітовомуокеані.

Такимчином,відповіднодругоїконцепції,міжнароднеправоохорониморсь-
когопринципиінорми,якіскладаютьміжнароднеправоохорониморськогосере-
довищавідносятьсядоміжнародногоправанавколишньогосередовища34(О.В.
Задорожній, М. О. Медведєва, К. Хакапаа, J. P. Schneider). У рамках вказаної
галузі можливо сформувати цілісний міжнародно-правовий режим охорони
морського середовищавід забрудненнявід всіхджерел,наоснові відповідного
принципу,якийєчастиноюпринципуохоронинавколишньогосередовища.Слід
відмити,що така ситуація єцілкомприродна, коли із більшстарих, класичних
галузей відокремлюються відповідні інститути, які складають зміст нової,
динамічно розвиваючої нової галузі, якою є міжнародне право навколишнього
середовища.Алетакийпідхіднеприводедо«вилучення»ізміжнародногоморсь-
когоправаміжнародно-правовихпринципівінормпоохороніморськогосередо-
вища.Вонистворюютьміжгалузеву,комплекснупідгалузьміжнародногоправа,і
такомупідхідувідповідаєпроміжнаточказору,котравиходитьізтого,щоприн-
ципі і норми, які регулюють охоронуморського середовища відносяться як до
міжнародногоморськогоправа,такідоміжнародногоправанавколишньогосере-
довища.

7.Такимчином,можназробитивисновок,щопідгалузь«міжнароднеправо
охорониморськогосередовища»носитькомплекснийхарактер.

В.Г.Буткевичдаєхарактеристикукомплекснійгалузійкомплексномуінсти-
туту,критеріїкомплексностіякихможнавикористатийприхарактеристиціпідга-
лузі. Для комплексних галузей міжнародного права характерно інтегральне,
«міжгалузеве» регулювання складно структурованих міжнародних відносин.
Комплекснігалузієособливимиасоціаціяминормправа,якіможутьфункціону-
вати у сфері суміжних об’єктів правового регулювання.Далі вченийпишепро
інститути,якірегулюютьміжгалузевусферувідносин.Утакомуразівонинеє
складовимипевноїгалузійфункціонуютьякміжгалузеві,прикордонніінститу-
ти35.

Комплексність підгалузі пов’язана, по-перше, з її «двоїстим» характером –
міжнародно-правове регулювання охорониморського середовища традиційно є
предметомміжнародногоморськогоправаіміжнародногоправанавколишнього
середовища.Виникаєпитанняпромісцеміжнародногоправоохорониморського
середовищавсистеміміжнародногоправа.ЯкзазначаєК.Хакапаа,питанняпро
те,чискладаютьправила із запобігання забрудненнюморяневід’ємнучастину
морськогоправачиправанавколишньогосередовища,позбавленоістотногозна-
чення.Визначаючисферувласногодослідження, ученийуказуєна те,щовоно
«безумовномаєсправузміжнароднимправомнавколишньогосередовища,хоча
йогоналежністьдоморськогоправатакожнезалишаєсумніву»36.

По-друге, використання приватноправових методів і норм до регулювання
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відносинуміжнародно-правовійохороніморськогосередовища37.Деякіавтори
відносятьконвенціїзцивільноївідповідальностізазбиток,заподіянийзабруднен-
нямнафтоюдоміжнародногопублічногоправа38.ПрофесорМ.Боуманучислі
інших підходів міжнародно-правового режиму захисту і збереження морського
середовищавиділяєреституціюяквідновленняstatusquoanteпіслятого,якзби-
токзаподіяний39.

Тимсамимпроблемаохорониморськогосередовищастоїтьнастикурізних
галузей міжнародного публічного права, міжнародного приватного морського
права і внутрідержавного права і може розглядатися, як небезпідставно уяв-
ляється,яксистемнийкомплексміжнародно-правовихнорм40.

Таким чином, можна говорити про виникнення комплексної підгалузі –
міжнародногоправаохорониморськогосередовища,щосклалосянамежітрьох
галузей–міжнародногоправанавколишньогосередовища,міжнародногоморсь-
кого права і, з певними застереженнями, міжнародного приватного морського
права.

Міжнароднеправоохорониморськогосередовищаможнавизначитияксис-
темнийкомплексміжнароднихпублічно-іприватноправовихпринципівінорм,
щоскладаєвідокремленуміжнародно-правовупідгалузь,якавизначаєєдиністан-
дартиохорониморськогосередовища,встановлюєзобов’язаннядержавтаінших
суб’єктівміжнародногоправастосовнозакріплення,забезпеченняйохороницих
стандартів.Восновіцієїміжнародно-правовоїпідгалузі–ціліснасистемаприн-
ципів,щозумовлюєдієвістьіефективністьреалізаціїміжнародно-правовихнорм
у сфері охорони морського середовища, їхній системний характер і дозволяє
виділятивідокремленийміжнародно-правовиймеханізмохорониморськогосере-
довища41.
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