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7. Статус ратифікації Договору до Енергетичної Хартії [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.encharter.org/fileadmin/
user_upload/document/Public_ratification_Treaty.pdf.
Статья посвящена исследованию становления и развития международно

правового регулирования использования энергетических ресурсов и междуна-
родных отношений государств в энергетической сфере. В ней приведены и 
проанализированы ключевые этапы этого процесса. Особое внимание уделено 
Договору к Энергетической Хартии как основе многосторонней модели 
 сотрудничества государств в энергетической сфере.

The article is dedicated to the research of establishment and development of in-
ternational legal regulation of utilization of energy resources and international 
relations in energy sphere. Main stages of this process are analyzed in the article. 
Particular attention is paid to the Energy Charter Treaty as the basis of multilateral 
model of cooperation of states in energy sphere.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ дОКТРИНИ 
МІжНАРОдНОгО ПРАВА ПРО ОхОРОНУ 

МОРСЬКОгО СЕРЕдОВИщА
Проведена систематизація та огляд публікацій в сфері міжнародно

правової охорони морського середовища. Зроблено висновок про 
перспективність досліджень даного інституту міжнародного права.

Нормативна система інституту міжнародно-правової охорони мор-
ського середовища в даний час достатньо добре розроблена. Однак 
ця проблематика привертала увагу фахівців у сфері морського права 
не завжди. Тому важливим є аналіз розвитку доктрини та ступінь до-
слідженості даного інституту для визначення подальших напрямків 
наукового пошуку.

Тому метою даної статті є аналіз рівня дослідженості інституту 
міжнародно-правової охорони морського середовища в доктрині 
міжнародного права.

Виходячи із заявленої мети нами були поставлені такі наукові 
завдання: систематизувати наукові публікації у сфері міжнародно-
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правової охорони морського середовища і провести їх огляд; виявити 
основні етапи розвитку доктрини інституту міжнародно-правової 
охорони морського середовища; визначити ступінь дослідженості 
даної сфери міжнародно-правових відносин.

Певною мірою розвиток доктрини збігається з розвитком само-
го інституту міжнародно-правової охорони морського середовища. 
Можна провести класифікацію наукових джерел на підставі хроноло-
гічного підходу або виділяючи окремі інститути і проблеми у сфері 
міжнародно-правової охорони морського середовища з урахуванням 
внеску вітчизняних і зарубіжних учених.

З погляду хронології ми пропонуємо виділити такі періоди розви-
тку інституту міжнародно-правової охорони морського середовища: 
праці, виконані до 1958 р., тобто до проведення І Женевської конфе-
ренції з морського права (у цьому періоді за необхідності можна виді-
лити етапи); період з 1958 р. по 1982 р., до закінчення ІІІ Конференції 
з морського права і прийняття Конвенції ООН з морського права 
1982 р.; з 1982 по 1992 р., до проведення Конференції Ріо, і з 1992 р. 
по даний час. Але, незважаючи на те, що як відлік узяті загальні 
конвенції з морського й екологічного права, саме вони вплинули 
на становлення і розвиток інституту охорони морського середовища 
в юрисдикційному і концептуальному аспекті, на зміну підходу до охо-
рони навколишнього середовища в цілому. Ця періодизація, на наш 
погляд, удало відображає і корелює з процесами нормотворчості 
у сфері міжнародно-правової охорони морського середовища, періоди 
розвитку відповідного інституту – від передісторії до становлення, 
розвитку, еволюції. Слід зазначити й ще одну обставину, значиму для 
українського дослідження: при такій періодизації ми чітко виділяємо 
період (1991 – 1992 рр. – по даний час) становлення і розвитку самос-
тійного розвитку української наукової школи у сфері міжнародного 
права охорони морського середовища, що дозволяє об'єктивно оцінити 
розробленість зазначеної проблематики у вітчизняній науці.

1. У перший період, до 1958 р., відносно небагато досліджень, 
присвячених охороні морського середовища. Причини цього – від-
сутність договірного закріплення класифікації морських просторів і 
розвиненого універсального регулювання в цій сфері. 

Про цей факт свідчить незначний обсяг матеріалу, присвячений 
проблематиці міжнародно-правової охорони морського середовища 
в класичній праці Д. Коломбоса «Міжнародне морське право» [1]. Слід 
зазначити, що це видання є перекладом з англійського шостого ви-
дання 1972 р. [2], однак воно в основному базується на традиційному 
підході до міжнародного морського права, в рамках якого питання 
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охорони морського середовища ще не вважались значимими і не були 
розробленими.

Як зазначають автори вступної статті А. К. Жудро і М. І. Лазарєв, 
цілий ряд важних питань промисловості й техніки залишився поза 
увагою Д. Коломбоса. «Питанням охорони морського середовища, 
особ ливо запобіганню його забрудненню, у минулі роки було по-
свячено багато міжнародних форумів… про які в книзі нічого не го-
вориться. Автор не вважав за потрібне зупинитися навіть на більш 
пізніх змінах такої важливої конвенції, як Міжнародна конвенція про 
запобігання забрудненню моря нафтою 1954 р., торкнувшись тільки 
змін, внесених у неї в 1962 р.» [3]. 

2. Другий період – з 1958 р. по 1982 р. – період, коли, з одного 
боку, під впливом загальної тенденції кодифікації міжнародного 
морського і в цілому міжнародного права, а з іншого – під впливом 
насамперед судноплавства на стан морського середовища, що підси-
люється, відбувається прийняття численних конвенцій з досліджуваної 
проб лематики, що не могло не привести до прогностичного підходу 
і позитивістського аналізу. На це акцентують увагу А. К. Жудро 
і М. І. Лазарєв, які в 1974 р. писали, що «проблеми охорони морського 
середовища і збереження екологічної рівноваги в цілому стають дедалі 
більш актуальними як у чисто практичному плані, так і з позицій 
теорії міжнародного права» [3].

Відображенням значимості проблематики наукових досліджень 
у сфері охорони морського середовища є виділення окремого Розділу 
II. «Правові питання захисту і збереження морського середовища» 
в бібліографічному огляді «Праці радянських авторів з морського 
права 1979 – 1983 рр.» [4].

Як зазначають автори вступу до бібліографічного огляду 
А. Л. Колодкін і І. А. Разумний, період часу, охоплений даним по-
кажчиком (1979 – 1983 рр.), знаменний найбільшими подіями в історії 
морського права, що справили глибокий вплив на його розвиток: за-
вершальними сесіями (з 8-ї по 11-у) Третьої конференції ООН, що від-
булася в 1973 – 1982 рр., прийняттям Конвенції ООН з морського права. 
Разом з цим даний період характеризується прийняттям і розробкою 
інших конвенцій і угод, а також інтенсивним розвитком національного 
законодавства. Зазначені обставини послужили серйозним імпульсом 
інтенсифікації наукових досліджень, які здійснили радянські вчені 
у сфері морського права. Реальними результатами цього стала розроб-
ка комплексу проблем, поставлених у ході роботи Третьої конференції 
ООН з морського права і на інших форумах. Зримим показником такої 
інтенсифікації було значне збільшення кількості публікацій, у тому 
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числі фундаментальних праць, колективних і індивідуальних моно-
графій, статей (за період з 1917 р. по 1978 р. опубліковано близько 
3600 праць, а з 1979 р. по 1983 р. – близько 1400 праць) [4].

Аналізуючи загальну кількість праць з морського права у сфері за-
хисту і збереження морського середовища за період з 1979 р. по 1983 р., 
слід зазначити їх значну кількість – понад 86 праць. Заслуговує на 
увагу виділення в Розділі ІІ. «Правові питання захисту і збереження 
морського середовища» бібліографічного огляду п'яти підрозділів: 
1. Загальні роботи. 2. Захист від забруднення моря нафтою із суден 
і з інших джерел. 3. Захист від забруднення моря радіоактивними й 
іншими отруйними речовинами. 4. Захист від інших видів забруднен-
ня. 5. Коментарі до міжнародних угод і національного законодавства 
із захисту і збереження морського середовища.

Велика увага в працях цього періоду приділяється роботі Третьої 
конференції ООН з морського права (1973 – 1982 рр.), процесу коди-
фікації норм про охорону морського середовища в процесі підготовки 
Конвенції ООН з морського права 1982 р. Одночасно саме в цей період 
формується розгорнута система регіональної охорони морського 
середовища, що знаходить висвітлення в наукових розвідках [5].

Серед найбільш важливих і знакових вітчизняних досліджень, 
здійснених у цей період, варто назвати праці А. Ф. Висоцького [6], 
В. А. Кисельова [7], А. Л. Маковського [8], В. А. Мусіна [9], В. І. Сапож-
нікова [10], А. В. Сідоренко [11], Л. В. Сперанської [12].

Серед праць зарубіжних вчених слід відмітити дослідження 
J. Barros і D. Johnston [13], Richard A. Legatski [14], C. O. Okidi [15]. 

3. Третій період – з 1982 р. по 1992 р. – період, коли під впливом 
загальної тенденції кодифікації міжнародного морського права і нових 
концепцій у сфері міжнародного права навколишнього середовища 
фактично всі основні праці у сфері міжнародного морського права 
в цілому і права охорони морського середовища зокрема присвячені 
аналізу Конвенції ООН з морського права 1982 р. і пов'язаним з нею 
юрисдикційним питанням охорони морського середовища.

Велике значення в розглянутому періоді мали праці таких ві-
тчизняних авторів (і перекладені видання), як Ю. Г. Барсегов [16], 
С. П. Головатий [17], В. П. Кириленко [18] і В. Ф. Сидорченко [19], 
В. А.  Ки сельов [20] і П. В. Саваськов [21], В. А. Мусін [22], 
Г. А. Нєкрасова [23], О. О. Покрещук [24], В. І. Сапожніков [25], 
Л. В. Сперанська [26], К. Хакапаа [27].

Із захищених у цей період дисертаційних робіт слід зазначити до-
слідження О. А. Жаркової [28], Х. В. Ліндпере [29], І. П. Песоцького [30], 
О. О. Покрещука [31].



83

Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50

Окремо слід зупинитися на фундаментальному монографічному 
дослідженні монографії «Світовий океан і міжнародне право: Захист 
і збереження морського середовища» [32], яку підготував колектив 
авторів (А. П. Мовчан, А. Янков, С. В. Виноградов, С. П. Головатий, 
Л. Б. Імнадзе, В. А. Кисельов, Л. Лукашук, А. Ю. Рогинко, Я. Симонідес, 
Л. В. Скалова, Г. Г. Шинкарецька), що базується на положеннях 
Конвенції ООН з морського права 1982 р., матеріалах Третьої конфе-
ренції ООН з морського права (1973 –1982 рр.), доктрині й практиці 
міжнародно-правової охорони морського середовища. Ця праця є до-
тепер найбільш повним і комплексним дослідженням міжнародно-
правової охорони морського середовища. У монографії основна 
увага приділена дослідженню сутності й особливостей закріпленої 
в Конвенції 1982 р. системи правових принципів і норм та міжнародно-
правового режиму захисту і збереження морського середовища, що 
формується на цій основі. Особлива увага приділена процесу роз-
витку міжнародно-правового регулювання в цій сфері до і під час 
роботи Третьої конференції ООН з морського права. На відміну від 
інших спеціальних досліджень, у монографії не настільки докладно, 
як в інших спеціальних монографічних роботах [33], зачіпаються 
 положення інших міжнародних угод, головним чином у процесі 
порівняльного аналізу норм Конвенції 1982 р. [34]. Дослідження ба-
зується на «функціональному» підході, аналізі положень Конвенції 
1982 р. стосовно конкретних джерел або видів діяльності, що викликає 
забруднення. У монографії дана загальна характеристика проблеми 
охорони морського середовища на сучасному етапі, аналіз джерел, 
видів і поняття забруднення в цілому, роботи III Конференції ООН 
з морського права при виробленні відповідних норм Конвенції 1982 р. 
Значна увага приділена також дослідженню основних положень 
міжнародно-правового регулювання в цій сфері, ключову роль серед 
яких відіграє принцип охорони морського середовища, вперше чітко 
і недвозначно закріплений у Конвенції. Цей принцип, на думку авто-
рів книги, варто розглядати як один із основних принципів сучасного 
міжнародного морського права, що набуває характеру імперативної 
норми [35]. Ми згодні з таким підходом, але розглядаємо принцип 
охорони морського середовища в більш широкому контексті, як між-
галузевий принцип міжнародного права навколишнього середовища і 
міжнародного морського права, що є системоутворюючим принципом 
права охорони морського середовища.

Серед іноземних робіт варто виділити праці D. Bodansky [36], 
D. W. Abecassis, R. L. Jarashow [37].

4. Четвертий період – з 1992 р. по даний час.
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Останнім часом питанням міжнародно-правової охорони морсько-
го середовища від забруднення приділяється значна увага в зарубіжній 
літературі. Однак серед вітчизняних авторів проблематикою правовою 
і міжнародно-правовою займалися тільки окремі вчені, причому, як 
правило, у контексті дослідження загальних питань міжнародного 
морського права. 

На наш погляд, хоча й меншою мірою, це характерно для російської 
науки міжнародного права. За даними бібліографічного покажчика, 
з 1991 р. по 2005 р., тобто за 15 років у Російській Федерації було видано 
порядку 32 праці (розділи покажчика: Міжнародне морське право; 
Міжнародне екологічне право) [38], тоді як у СРСР за 5 років – з 1979 р. 
по 1983 р. – 86 праць.

В Україні окремі питання охорони морського середовища дослід-
жували А. О. Балобанов [39], А. Ф. Висоцький [40], Л. Гіждіван [41], 
В. В. Демиденко [42], І. В. Лукшин [43], М. В. Пономарьов [44], 
В. М. Прусс [45], О. М. Шемякін [46]. Слід відмітити перше в Україні 
комплексне монографічне дослідження М. О. Медведєвої з питань 
міжнародного права охорони навколишнього середовища, в якому 
значна увага приділяється міжнародно-правової охороні морського 
середовища [47]. 

Значна увага приділяється проблематиці охорони морського серед-
овища в Національному університеті «Одеська юридична академія». 
Слід зазначити роботи І. І. Каракаша [48], Т. Р. Короткого [49].

Варто звернути увагу на практично повну відсутність вітчизняних 
дисертаційних досліджень з проблеми міжнародно-правової охоро-
ни морського середовища. Винятком є дисертаційне дослідження 
Т. Р. Короткого, однак воно присвячено переважно приватноправовим 
аспектам (міжнародній уніфікації норм з цивільної відповідальності 
за збиток від забруднення морського середовища із суден) відшкоду-
вання збитку, заподіяного в результаті забруднення морського середо-
вища, і стосується одного джерела забруднення – суден [50].

Окремі питання міжнародно-правової охорони морського середо-
вища в контексті власної проблематики досліджень зачіпалися в дисер-
таційних дослідженнях з міжнародного права М. В. Блажиєвської [51], 
О. В. Богдан [52], В. Бойовича [53], А. Л. Чернявського [54], О. М. Шемя-
кіна [55]. З робіт, що захищалися по інших спеціальностях, слід зазна-
чити дослідження І. В. Вітовської [56].

У Російській Федерації проблематика міжнародно-правової охоро-
ни морського середовища в цілому досліджувалася в працях російсь-
ких авторів: Ю. Г. Барсегова [57], О. А. Жаркової [58], Е. Заріпової [59], 
В. П. Кириленко [60], А.В. Кукушкіної [61], М. М. Копилова [62], 
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Н. А. Некрасової [63], А.Ю. Піджакова [64], Н. А. Соколової [65]. Окремо 
слід зазначити серію досліджень міжнародно-правової природноре-
сурсної спрямованості А. М. Вилегжаніна [66], що підкреслюють розви-
ток і дихотомію споконвічно цілісного комплексу норм, присвячених 
дослідженню, використанню й охороні Світового океану.

У Російській Федерації за розглянутий період була захищена 
значна кількість дисертаційних досліджень, присвячених окремим 
аспектам охорони морського середовища. Проблематика охорони 
морського середовища в державах, що розвиваються, досліджувалася 
в дисертаційних дослідженнях Мекдад Абдулькаві Нагі Аль-Шабі [67], 
Муамба Бенжамін [68]. Було здійснено кілька дисертаційних до-
сліджень з питань міжнародно-правового регулювання запобігання 
забрудненню із суден: М. А. Єрмоліної [69], Є. Г. Лаверичева [70].

Серед іноземних робіт варто виділити праці C. B. Anderson, 
C. M. de la Rue, J. Basedow, U. Magnus, M. G. Faure, M. Fitzmaurice,V. Frank, 
L. Han, H. Shan, D. Hassan, A. Kirchner, S. Mahmoudi, J. N. Moore, 
E. Molenaar, M. H. Nordquist, M.H.F.S. Rolim, M. de la Rue, A. Tan, 
D. Vidas, C. C. Wu, L. Zhu.

Таким чином, у зв'язку із значними змінами, що сталися в між-
народно-правовому регулюванні охорони морського середовища, 
відсутністю комплексних теоретичних розробок і монографічних до-
сліджень у цій галузі за останні п'ятнадцять років необхідно вивчати 
проблеми імплементації в законодавство України міжнародних угод 
у зазначеній сфері, бо аналіз сучасної системи міжнародно-правової 
охорони морського середовища, з урахуванням сучасного стану імп-
лементації відповідних міжнародно-правових норм у законодавство 
України, є вельми актуальним.
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