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АНОТАЦІЯ 

Гузь В.М. Міжнародно-правова охорона дикої фауни. ‒ Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 - «Міжнародне право». ‒ Львівський національний 
університет імені Івана Франка МОН України, Львів. -  Київський національний 

університет  імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

Наша кандидатська дисертація присвячена виявленню закономірностей і 

проблем, що виникають у сфері міжнародно-правової охорони дикої фауни і, 

зокрема, при впровадженні міжнародно-правових норм з охорони дикої фауни в 
правову систему України. 

Розширення міжнародного співробітництва України в галузі охорони 

навколишнього середовища, несумісність темпів науково-технічного прогресу і 

інтенсивності природокористування, зміни клімату, низка екологічних, 

кліматичних і антропогенних чинників зумовили необхідність координації дій 
по вирішенню екологічних проблем всіх держав і, як наслідок, реалізація єдиної 

правової політики в площині міжнародного права в правовій системі України. 

Охорона навколишнього середовища стала однією з найважливіших 

міжнародних проблем нашого часу. Як наслідок,  глобальною метою захисту 

навколишнього середовища в цілому та видів дикої фауни зокрема, стає захист 
людства від загрози масової загибелі і створення сприятливих умов для розвитку 

людської цивілізації. 

Станом на сьогодні в українській літературі з міжнародного екологічного 

права немає публікацій монографічного плану, спеціально присвяченого 

проблемі міжнародно-правової охорони дикої фауни. Отже, актуальність даної 
роботи визначається актуальними теоретичними та практичними питаннями 

міжнародно-правової охорони видів дикої фауни. 

Дослідження дозволило підвести підсумки встановлення теоретико-

методологічних підходів до вирішення проблем охорони дикої фауни в 

літературі і юридичній науці, проаналізувати міжнародне право, українське 
законодавство і практику його застосування, уточнити концептуальну категорію 
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апарату, зокрема, щодо таких ключових понять, як «фауна», «дика фауна», 

«міжнародно-правовий захист», «застосування міжнародно-правових норм», 

«механізм реалізації» в контексті теми дисертаційного дослідження. За 

результатами дослідження вдалося визначити відповідність термінів, які 

використовуються в міжнародно-правових нормах, їх аналогів в українському 
законодавстві. 

Стверджується, що у міжнародному праві дику фауну слід розуміти як 

охоронювану нормами міжнародного права історично сформовану сукупність 

видів тварин, які тимчасово або постійно проживають чи перебувають на певній 

території або у межах певного середовища, незалежно від їх рівня розвитку, 
стану (умов) існування і цінності для науки та інших сфер життя. Водночас, до 

дикої фауни слід зараховувати лише ті види тварин, які не підпадають під ознаки 

тварин сільськогосподарського призначення, тварин, які використовуються під 

час наукових експериментів, домашніх тварин і тварин-компаньйонів. Серед 

основних ознак дикої фауни слід виділити такі: належність до царства Тварини 
(до тварин не належить людина); це сукупність видів тварин, які історично і/або 

географічно проживають/перебувають на певній території або у межах 

конкретного природного середовища постійно чи тимчасово; це тварини 

незалежно від стану, умов існування, стадії розвитку і цінності для науки, 

господарства, промисловості та інших сфер; вони перебувають під охороною та 
захистом актів міжнародного права. 

Значну увагу зосереджено на ролі міжнародно-правового інституційного 

механізму охорони дикої фауни, здійснено класифікацію складових цього 

механізму, розкрито особливості охорони дикої фауни в діяльності 

універсальних і регіональних міжурядових організацій, міжнародних 
неурядових організацій, а також міжнародних судових установ. 

У рамках роботи були також розглянуті сутність, особливості, основні 

напрямки, етапи та механізм імплементації міжнародно-правових норм з 

охорони дикої фауни, розкриттю ключових практичних проблем процесу 

імплементації міжнародно-правових норм з охорони дикої фауни у національне 
законодавство, аналізу можливостей вдосконалення механізму такої 
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імплементації в Україні, а також аналізу проблем охорони видів дикої фауни на 

тимчасово окупованих територіях України.. 

Ключові слова: фауна, види дикої фауни, міжнародно–правова охорона, 

імплементація міжнародно–правових норм, механізм імплементації. 

  
SUMMARY 

Huz V.M. International legal protection of wild fauna. - Qualification 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences  in specialty 12.00.11 - 

«International Law». - Ivan Franko National University of Lviv, Lviv. - Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The expansion of international cooperation of Ukraine in the field of 

environmental protection, incompatibility of rates of scientific and technical progress 

and intensity of environmental management, climate change, environmental, climatic 

and anthropogenic factors necessitated the coordination of actions to solve 
environmental problems of all states and, as a result, the implementation of a common 

legal policy in the plane international law in the legal system of Ukraine. 

Protection of the environment has become one of the most important 

international problems of our time, and the global goal of protecting the environment 

in general and species of wild fauna in particular is to protect humanity from the threat 
of mass death and the creation of favorable conditions for the development of human 

civilization. 

In 2016, WWF published the results of a study, according to which, since 1970, 

we are witnessing the sixth great extinction, after which 90% of the fauna have a chance 

to disappear by 2020, which the UN has defined as a period of biodiversity loss. 
A logical question arises: what can be done in the current situation and is it 

possible to increase the effectiveness of the international legal protection of species of 

wild fauna in order to stop such harmful consequences. 

Accordingly, it acquires the relevance of studying the theoretical and practical 

problems of the international legal protection of wild fauna, taking into account their 
specificity. 



5 

Thus, Ukraine cannot stay away from the protection of species of wild fauna. 

Accordingly, it becomes topical to study the theoretical and practical problems of the 

international legal protection of species of wild fauna, taking into account their 

specificity. At the same time, given the complexity of international environmental law, 

the problem of this group of norms should be studied both separately and in the context 
of other relevant issues related to it. 

However, today, in the Ukrainian literature on international environmental law, 

there were no publications of a monographic plan specifically devoted to the problem 

of the international legal protection of wild fauna. So, the relevance of this work is 

determined on current theoretical and practical issues of international legal protection 
of species of wild fauna. 

Our thesis is devoted to the identification of regularities and problems that arise 

in the sphere of international legal protection of wild fauna and, in particular, in the 

implementation of international legal norms for the protection of wild fauna into the 

legal system of Ukraine. 
The study allowed to sum up the establishment of theoretical and methodological 

approaches to the solution of the problems of wild fauna protection in the literature and 

legal science, the analysis of international law, Ukrainian legislation and practice of its 

application, clarified the conceptual category apparatus, in particular concerning such 

key concepts as "fauna", "wild fauna", "international legal protection", 
"implementation of international legal norms", "implementation mechanism" in the 

context of the topic of the thesis research. Based on the results of the research, it was 

possible to determine the correlation of terms used in international legal norms with 

their counterparts in Ukrainian legislation. 

The essence, peculiarities, main directions, stages and mechanism of the 
implementation of international legal norms for the protection of wild fauna were also 

examined, the main problems of the process of implementation of the group of norms 

studied were identified, and the main ways of their solution were proposed, proposals 

were formulated to improve legislation regulating this sphere of legal relations, in 

particular, taking into account the specifics of the regime of temporarily occupied 
territories. 
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The wild fauna is regulated by a system of separate international legal norms 

regulating a specific type (part) of significant public relations (relations for the 

protection of wild fauna) and performs specific tasks in this regulation (protection, 

preservation, rational use), has relative autonomy, independence from other institutions 

of law (since, as a rule, it makes it possible to independently consider wild fauna as a 
separate object of legal protection), is characterized by the specificity of the means of 

legal regulation, system of international treaties, court decisions and other sources of 

international law aimed at protecting wildlife, and has the ability to shape the general 

concepts in their own limits. 

Key words: fauna, species of wild fauna, international legal protection, 
implementation of international legal norms, mechanism of implementation.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 АНТКОМ – Конвенція про збереження морських живих ресурсів 

Антарктики 

АС – Африканський Союз 
Бернська конвенція – Бернська Конвенція про охорону дикої флори та 

фауни і природних середовищ існування в Європі 

Боннська конвенція CMS – Конвенція про збереження мігруючих видів 

диких тварин 

ГАТС – Генеральна угода про торгівлю послугами 1994 р. 
ГАТТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1947 р. 

ЄС, Співтовариство – Європейський Союз1 

ЖЗО – живий змінений організм 

Конвенція CITES - Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення 1973 року 
МПНС – Міжнародне право навколишнього середовища 

МС ООН – Міжнародний суд ООН 

ОАЄ – Організація африканської єдності 

ОВС СОТ – Орган вирішення спорів Світової організації торгівлі 

ООН – Організація Об'єднаних Націй 
Смарагдова мережа – мережа територій особливого природоохоронного 

значення, важливих для збереження біорізноманіття, в країнах Європи і деяких 

— Африки. Створена 1998 року для виконання Бернської конвенції 1979 р. і 

підтримується державами — членами Ради Європи. Діє поза межами ЄС. 

СОТ – Світова організація торгівлі 
Суд ЄС – Європейський суд справедливості 

ФАО – Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 

ICCAT – Міжнародна комісія по збереженню атлантичних тунців 

ITLOS – International Tribunal for the Law of the Sea, Міжнародний трибунал 

з морського права 

                                                
1 Лісабонський договір, що вносить поправки до Договору про Європейський Союз та Договір про створення 
Європейського співтовариства, набув чинності 1 грудня 2009 року. Як наслідок, з цієї дати будь-яке посилання 
на Європейське економічне співтовариство автоматично прирівнюється до Європейського союзу 
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IWC --– Міжнародна комісія з промислу китів, International Whaling 

Commission 

Natura 2000 – мережа охоронних ділянок, центральний елемент у охороні 

біорізноманіття на території країн-членів Європейського Союзу. Елементами 

цієї мережі є типи природних середовищ (Special Areas of Conservation), рідкісні 
і такі, що перебувають під загрозою зникнення або руйнування. Діє у межах ЄС. 

НУО – Недержавна організація або неурядова організація (англ. Non- 

governmental organization) 

UNESCO – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

WWF – Всесвітній фонд дикої природи, ВВФ (The World Wіde Fund for 
Nature Іnternatіonal)  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Стрімкі темпи науково-технічного 

прогресу, інтенсивність природокористування, кліматичні зміни, забруднення 

всіх середовищ існування, інші екологічні й антропогенні чинники зумовили 
необхідність координації дій усіх держав для вирішення екологічних проблем. 

Постала потреба в розширенні міжнародної співпраці України у сфері охорони 

навколишнього природного середовища і, як наслідок, – імплементації 

узгоджених міжнародних природоохоронних норм у вітчизняну правову 

систему. 
Сьогодні суспільство стає свідком процесу вимирання одних видів дикої 

фауни та скорочення чисельності представників інших. Водночас, на 

міжнародному рівні пожвавлюється процес розробки й ухвалення універсальних, 

регіональних, локальних та партикулярних норм з охорони біологічного 

різноманіття загалом та дикої фауни зокрема. Цьому сприяють такі важливі 
ініціативи, як включення Цілі №15 про подолання проблеми втрати біологічного 

різноманіття до Цілей Сталого Розвитку 2015 р., а також початок переговорного 

процесу з розробки Угоди про збереження та стале використання морського 

біологічного різноманіття в районах за межами національної юрисдикції в 

рамках Конвенції ООН з морського права. Зобов’язання України, передбачені в 
Угоді про асоціацію з Європейським Союзом 2014 р., що стосуються приведення 

вітчизняного природоохоронного законодавства у відповідність до норм права 

ЄС, зумовлюють необхідність залучення всіх органів державної влади та різних 

верств суспільства до належної й ефективної імплементації європейських та 

міжнародних правових стандартів з охорони дикої фауни. 
Таким чином, вивчення теоретичних та практичних питань міжнародно-

правової охорони дикої фауни набуває своєї значимості та актуальності. При 

цьому, з огляду на комплексність міжнародного права навколишнього 

середовища, зазначені питання повинні вивчатися не окремо, а в контексті інших 

пов’язаних питань, що складають предмет різних галузей міжнародного права, а 
також в контексті внутрішньодержавного права.  
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Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних учених і 

зарубіжних науковців. Загальнотеоретичні та методологічні засади 

імплементації міжнародно-правових норм у сфері охорони довкілля активно 

досліджувалися у працях таких вітчизняних вчених: О.Н. Вилежагіна, 

О.В. Дудкіна, А.В. Єна, С.М. Кравченко, М.В. Краснової, В.І. Лозо, 
Н.Р. Малишевої, Я.І. Мовчана, С.В. Молодцова, І.Г. Тимошенко, Б.В. Хабірова, 

В.А. Чічваріна, Ю.С. Шемчушенко, а також низки зарубіжних науковців – 

Е. Брауна Вайса, Д. Гросмана, Р. Мітчела, Е. Мрема, К. Сарма, П. Сендса, 

Й. Хові, О. Янга та ін. 

Окремі аспекти розробки понятійного апарату з цієї теми розглядалися у 
наукових статтях, монографіях та дисертаціях А.С. Гавердовського, 

Н.Б. Галецької, Г.М. Жеребкіна, О.С. Колбасова, М.М. Копилова, С.М. 

Копилова, Н.С. Ляпустіна, А.Н. Меркур’єва, Р.Б. Рюміної, Д.О. Сівакова, 

О.М. Солнцева, А.М. Сухаренко, В.М. Репецького, Е.В. Труніна, П.В. Фоменко, 

І.В. Хаманева, М.С. Ціпріс,  В.А. Чічваріна та ін.  
Серед українських юристів-міжнародників, які у своїх роботах прямо чи 

опосередковано торкалися проблеми міжнародно-правової охорони дикої фауни, 

можна виділити А.О. Адрусевича, О.В. Буткевич, І.А. Головко,  

О.В. Задорожнього, Н.І. Зубченко, В.І. Книш, І.І. Коробко, Т.Р. Короткого, 

М.О. Медведєву та ін. 
Загальнотеоретичні дослідження в цій сфері, безперечно, є суттєвим 

внеском у наукову розробку цього питання. Разом з тим, станом на сьогоднішній 

день у вітчизняній літературі відсутні публікації монографічного плану, 

спеціально присвячені проблемі міжнародно-правової охорони дикої фауни. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження визначається необхідністю 
заповнення цієї прогалини та зосередженням уваги на розгляді актуальних 

теоретичних і практичних питань міжнародно-правової охорони видів дикої 

фауни. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах планових наукових досліджень 
кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені 
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Івана Франка у контексті теми «Міжнародне право ХХІ століття: сучасний 

стан та перспективи розвитку» на 2013-2017 рр. (номер державної 

реєстрації 0113U00870).   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення системного та комплексного аналізу механізму міжнародно-правової 
охорони дикої фауни, виявлення закономірностей та визначення шляхів 

подолання проблем, які виникають у цій сфері, зокрема в процесі імплементації 

міжнародно-правових норм з охорони дикої фауни у правову систему України. 

Виходячи з поставленої мети, у роботі зосереджено увагу на вирішенні 

таких завдань: 
- уточнити понятійно-категорійний апарат, зокрема щодо таких ключових 

понять, як «фауна», «дика фауна», у контексті теми дисертаційного дослідження; 

- виявити особливості становлення та розвитку міжнародно-правового 

регулювання охорони дикої; 

- проаналізувати джерела міжнародно-правової охорони дикої фауни; 
- з’ясувати специфіку міжнародно-правової охорони дикої фауни в 

діяльності універсальних міжнародних організацій; 

- висвітлити особливості міжнародно-правової охорони дикої фауни в 

діяльності регіональних міжнародних організацій; 

- узагальнити міжнародну судову практику, що стосується охорони дикої 
фауни; 

- охарактеризувати роль міжнародних неурядових організацій у механізмі 

охорони дикої фауни; 

- висвітлити практику імплементації міжнародно-правових норм з охорони 

видів дикої фауни в Україні; 
- проаналізувати специфіку охорони дикої фауни на тимчасово окупованих 

територіях України. 

Об’єктом дослідження виступають врегульовані нормами міжнародного 

права суспільні відносини у сфері охорони дикої фауни. 

Предметом дослідження є міжнародно-правова охорона дикої фауни. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

система наукових методів, які були комплексно задіяні для розв’язання завдання 

дослідження та досягнення мети. Відповідно до мети та завдань дослідження, у 

роботі використано сукупність методів наукового пізнання. До них належать 

загальнотеоретичний метод, метод міжнародного публічного права, 
загальнонаукові методи (історичний, соціологічний), спеціально-юридичні, такі 

як порівняльно-правовий (за допомогою цього методу встановлено подібні й 

відмінні риси міжнародно-правової охорони видів дикої фауни у межах різних 

правових систем та міжнародних організацій), метод юридичного тлумачення 

(використовувався при тлумаченні положень норм права, розкритті змісту 
понять, що дозволило виявити деякі прогалини у правовому регулюванні 

досліджуваних відносин), метод техніко-юридичного аналізу, системно-

функціональний метод (надав можливість розглядати міжнародно-правову 

охорону видів дикої фауни як певну узгоджену послідовність дій, які вчиняють 

суб’єкти, реалізуючи відповідні функції). 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим в Україні спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та 

практичних аспектів міжнародно-правової охорони видів дикої фауни. У 

результаті проведеного дослідження одержано нові наукові положення, 

висновки та розроблено пропозиції, зокрема: 
а) уперше: 

- встановлено етапи міжнародно-правового регулювання охорони дикої 

фауни, які умовно поділяються на три періоди: ранній, до створення ООН та 

після створення ООН, а також визначено їх характерні риси; 

- виокремлено інститут міжнародного права навколишнього середовища – 
інститут міжнародно-правової охорони дикої фауни, норми якого регулюють 

міжнародне співробітництво в сфері забезпечення і гарантування 

недоторканості, захисту від знищення і/або завдання шкоди як дикій фауні 

загалом, так і окремим її видам та середовищам існування; 

- визначено ознаки дикої фауни як предмета окремого інституту 
міжнародного права навколишнього середовища, зокрема, встановлено, що 
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до  дикої фауни слід зараховувати лише ті види тварин, які не підпадають під 

ознаки тварин сільськогосподарського призначення, тварин, які 

використовуються під час наукових експериментів, домашніх тварин і тварин-

компаньйонів, для охорони та забезпечення добробуту яких діють інші норми 

міжнародного права навколишнього середовища;  
- встановлено дві тенденції в механізмі міжнародно-правової охорони 

дикої фауни: 1) універсалізація, що пов’язана з посиленням ролі ООН в 

імплементації існуючих природоохоронних конвенцій; та 2) фрагментація, що 

пов’язана з діяльністю автономних правових режимів, які з’являються внаслідок 

розробки нових договорів з охорони дикої фауни;  
- розроблено та сформульовано пропозиції задля вдосконалення 

українського законодавства у сфері охорони дикої фауни: 1) проведення 

ретельного аналізу міжнародних договорів у процесі їх ратифікації для 

попередження можливого невиконання; 2) своєчасна зміна національного 

законодавства у вказаній сфері з метою усунення існуючих колізій та протиріч; 
3) визначення конкретних механізмів та шляхів реалізації взятих Україною 

міжнародних зобов’язань, зокрема шляхом чіткого регламентування правового 

статусу органів, створених або уповноважених для їх імплементації; 4) 

здійснення постійного аналізу міжнародного досвіду у цій сфері; 5) забезпечення 

узгодженості норм національного законодавства, що регулює суспільні 
відносини в інших сферах, із законодавством у сфері охорони дикої фауни; 6) 

активне залучення спеціалізованих громадських організацій екологічного 

спрямування та зацікавлених територіальних громад при прийнятті екологічно-

значимих рішень на виконання міжнародних зобов’язань України; 

б) удосконалено: 
- підходи до виокремлення характерних ознак, які дозволяють віднести 

певні види тварин до дикої фауни, з метою забезпечення їх міжнародно-правової 

охорони; 

- положення про роль і місце міжнародних міжурядових організацій (як 

профільних, так і таких, для яких охорона довкілля не виступає пріоритетним 
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напрямком діяльності; як універсальних, так і регіональних) у сфері охорони 

дикої фауни; 

- положення про те, що міжнародно-правова охорона дикої фауни 

визначається не тільки нормами міжнародного права навколишнього 

середовища, а й нормами міжнародного економічного, морського, гуманітарного 
права тощо;  

- положення про особливу роль і місце міжнародних неурядових 

організацій у процесі створення та реалізації норм міжнародного права в сфері 

охорони дикої фауни; 

в) набули подальшого розвитку: 
- класифікація міжнародних договорів у сфері охорони видів дикої фауни; 

- положення про те, що основними перевагами регіональних 

природоохоронних режимів є більш детальна регламентація багатьох аспектів 

охорони дикої фауни не тільки шляхом створення більш досконалого 

нормативного механізму, але й за рахунок діяльності спеціальних органів, що 
загалом сприяє їх ефективності; 

- положення про відповідальність держави-окупанта за стан охорони 

навколишнього природного середовища, в тому числі видів дикої фауни; 

- твердження про те, що фрагментований характер сукупності норм, які 

регулюють охорону дикої фауни у міжнародному праві, позначається на 
структурі зобов’язань кожної держави у цій сфері, тим самим ускладнюючи 

організаційні та нормативно-правові заходи щодо їх імплементації. 

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження полягає у 

тому, що сформульовані у дисертації теоретичні положення, висновки та 

пропозиції можуть бути використані: 
- у науково-дослідній роботі для поглиблення теоретичних розробок у 

сфері міжнародного права навколишнього середовища, екологічного права 

України, визначення їх сутності та змісту; 

- у законотворчій діяльності при розробці нових та вдосконаленні чинних 

нормативно-правових актів, що стосуються проблем охорони видів дикої фауни 
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на національному, а також задля визначення консолідованої позиції органів 

державної влади України з питань охорони дикої фауни на міжнародному рівні; 

- у практиці викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних 

закладах; 

- у правозастосовній діяльності органів державної влади у вказаній сфері. 
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно. Усі результати цієї роботи, зокрема положення, 

узагальнення, рекомендації та висновки, є особистим здобутком здобувача, 

зробленим на основі джерел міжнародного права, а також національного 

законодавства України та існуючих наукових концепцій.  
Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення дисертаційної роботи апробовані під час виступів на засіданні 

кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені 

Івана Франка, а також на таких всеукраїнських, міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях: ХІІІ Міжнародній студентсько-аспірантській 
науковій конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової 

системи» 25-27 квітня 2014 року, м. Львів (тези опубліковано); ХІV Міжнародній 

студентсько-аспірантській науковій конференції «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та правової системи» 24-25 квітня 2015 року, м. Львів (тези 

опубліковано); ХV Міжнародній студентсько-аспірантській науковій 
конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 

15-17 квітня 2016 року, м. Львів (тези опубліковано); Міжнародній науково-

практичній конференції «Традиції та новації юридичної науки: минуле, 

сучасність, майбутнє» 19 травня 2017 р., м. Одеса (тези опубліковано); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засоби забезпечення та 
захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 17-18 листопада 2017 

р., м. Харків (тези опубліковано); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Правові реформи: міжнародний і український досвід» 24-25 листопада 2017 р., 

м. Дніпро (тези опубліковано).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 
чотирнадцяти публікаціях, у тому числі у шести наукових статтях у фахових 
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виданнях, перелік яких затверджено МОН України, в одній статті в іноземному 

фаховому виданні, у шести тезах доповідей, а також в одній статті, що додатково 

відображає результати дослідження. 

Структура й обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями дослідження 

та дають змогу послідовно розглянути теоретичні і практичні аспекти обраної 
теми. Дисертаційна робота складається зі вступу, десяти підрозділів, об’єднаних 

у три розділи, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації складає 238 сторінок, з яких обсяг основного тексту становить 183 

сторінки. Список використаних джерел складається з 340 найменування, 

викладених на 39 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО 
ДОГОВІРНОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ДИКОЇ ФАУНИ 

Даючи загальну характеристику нормативного регулювання міжнародно–
правової охорони дикої фауни, слід зупинитися на наступних питаннях: поняття 

“дика фауна” та її ознаки, історія формування міжнародного механізму охорони 

дикої фауни, а також джерела, які регулюють дане питання. 

  

1.1. Поняття та ознаки дикої фауни у міжнародному праві 

Розглядаючи теоретичні аспекти міжнародно-правої охорони дикої фауни, 

доцільно зупинитися на характеристиці поняття та функцій міжнародно-

правової охорони. 

Враховуючи те, що дика фауна являє собою одну з найважливіших 
складових навколишнього середовища, як наслідок проблеми розвитку 

автоматично проектувалися і на неї, зумовлюючи потребу у розробці та 

подальшій реалізації механізмів охорони та раціонального використання цього 

цінного ресурсу. 

Друга половина ХХ ст. позначилась розширенням міждержавного 
співробітництва у сфері охорони довкілля. Активний поступ науково–технічного 

прогресу та інтенсивність природокористування зумовили необхідність 

координації дій для вирішення екологічних проблем усіх держав. Швидкоплинні 

кліматичні зміни, стихійні лиха та непрогнозовані екологічні катастрофи, а 

також природоспоживчий характер господарювання, темпи якого значно 
випереджають період відтворення, потребували вироблення єдиної правової 

політики в площині міжнародного права [140]. 

Самі поняття «захист» та «охорона» не є чітко визначеними та 

розмежованими за своїм змістом та сутністю. Існують розбіжності у самому 

тлумаченні зазначених понять: одні дослідники російської, української мови 
вважають, що вказані терміни є тотожними і можуть визначатися один через 

одного; інші вчені включають процес захисту до складу охорони як один з його 

складових елементів. Відповідно, і в правовій сфері чіткого визначення 

співвідношення понять «охорона» прав та «захист» на сьогодні не існує [11]. 
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Якщо ж звернутися до аналізу ключових міжнародно-правових актів у цій 

сфері, то у їх тексті використовуються наступні поняття: 

- охорона - Бернська конвенція про охорону дикої флори і фауни та 

природних середовищ існування в Європі 1979 р. (у преамбулі вжито 

формулювання "захист і охорона", водночас, далі по тексту захист включений до 
поняття охорони), а також, Міжнародна конвенція про охорону птахів 1950 р.; 

- збереження, регулювання використання, охорона, захист - Боннська 

конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин 1979 р. – зі змісту цього 

міжнародно-правового документу можна зробити висновок, що саме охорона 

ставиться як ключове поняття (статті 2, 3, 7, 9), у той час, коли поняття "захист" 
вживається виключно по відношенню до середовищ існування, а поняття 

"збереження" та "регулювання використання" хоч і згадуються частіше по тексту 

документу, однак, при детальному аналізі тексту документу можна зробити 

висновок, що навіть ці поняття беруть за основу поняття "охорона"; 

- збереження, захист - Конвенція про водно–болотні угіддя, що мають 
міжнародне значення в основному як середовища існування водоплавних птахів 

1971 р. – поняття "захист", як у і попередньому випадку, вживається по 

відношенню до середовищ первісного існування, водночас, текст оперує поняття 

"збереження" (conservation) по відношенню до водно-болотних угідь і 

водоплавних птахів, що включає поєднання національної політики зі 
скоординованою міжнародною діяльністю з метою збалансованого 

використання водно-болотяних екосистем, цінних для збереження біологічного 

різноманіття та забезпечення існування людини; 

- збереження, як складова частина охорони - про збереження біологічного 

різноманіття згадує і Конвенція про охорону біологічного різноманіття 1992 року 
[83], доповнюючи його поняттям "стале використання", яке означає 

використання компонентів біологічного різноманіття таким чином і такими 

темпами, які не приводять у довгостроковій перспективі до вичерпання 

біологічного різноманіття, тим самим зберігаючи її властивість задовольнити 

потреби теперішнього і майбутнього поколінь і відповідати її сподіванням. При 



22 

цьому, зі змісту статті 6 можна зробити висновок, що ці поняття доповнюють 

одне одного заради загальної мети збереження біологічного різноманіття; 

- збереження, відновлення, раціональне управління, охорона - Конвенція 

про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 

загрозою зникнення 1973 р. – згадані поняття використовуються у тексті 
конвенції як складові частини ширшого за змістом поняття "охорона". Поняття 

ж "захист" вживається виключно у контексті роботи органів, діяльність яких 

спрямована на відновлення порушених норм права, які відбуваються після 

такого порушення; 

- збереження, регулювання використання, охорона - Конвенція про 
збереження мігруючих видів дикої фауни 1979 р. - визначає статус збереження 

мігруючого виду як сукупність впливів, які можуть протягом тривалого часу 

впливати на поширення та чисельність цього виду. Конвенція ООН з морського 

права 1982 року [77], у статтях 56 та 61 також оперує поняттям "охорона", 

визначаючи його як комплекс заходів, спрямованих на підтримку та збереження 
популяцій, охорону від надмірної експлуатації та небезпеки. Водночас, зі змісту 

статті 145 цього документу можна зробити висновок, що збереження виступає 

складовою захисту. 

Водночас, аналіз Конституції України, національного законодавства та 

міжнародних актів з прав людини дає підставу зробити висновок, що терміни 
“захист” та “охорона” у нормативному контексті вживаються як синоніми чи 

схожі за значенням поняття щодо мети, завдань, методів та суб’єктів 

забезпечення прав, тому можуть використовуватись у практиці як ідентичні 

поняття [175]. 

Звертаючись до доктрини, найбільш загальне та близьке до теми нашої 
роботи дослідження відомого дослідника міжнародно-правової охорони 

морського середовища, доц., к.ю.н. Т.Р.Короткого. У одній зі своїх статей, на 

основі комплексного аналізу з точки зору (1) термінологічного аналізу; (2) 

загальної теорії права; (3) міжнародно-правових джерел; (4) доктрини 

міжнародного права; (5) вітчизняного та іноземного внутрішньодержавного 
законодавства; (6) доктрини вітчизняного права (екологічного права), 
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стверджував, що “в екологічному розумінні про охорону морського середовища 

і про «захист і збереження…» варто говорити як про близькі за змістом поняття; 

у розумінні правової (міжнародно-правової) охорони — як про більш широку 

правову категорію, що включає правовий (міжнародно-правовий захист) 

морського середовища” і тому вважав за доцільне “використовувати поняття 
“охорона морського середовища” як найбільш загальне і таке, що охоплює всі 

аспекти: запобігання забрудненню морського середовища, захист і збереження 

морського середовища, відповідальність за забруднення морського середовища” 

[103]. 

Водночас, виникає логічне питання щодо реалізації цієї категорії на 
практиці. Зазвичай, механізм її реалізації виглядає так: 

1) визначення потенційних та існуючих проблем для видів дикої фауни; 

2) визначення пріоритетних напрямків і напрацювання шляхів усунення 

таких проблем; 

3) пошук оптимального балансу між раціональним використанням дикої 
фауни та інтересами людства; 

4) напрацювання варіантів співпраці суб’єктів міжнародного права у сфері 

охорони та раціонального використання дикої фауни; 

5) втілення таких варіантів у формі конкретних міжнародно–правових 

документів; 
6) формування інституційного механізму реалізації досягнутих 

домовленостей і механізму відповідальності за їх порушення; 

7) остаточне формування та подальше вдосконалення системи охорони 

дикої фауни. 

Завданнями ж реалізації цього механізму є: 
1) забезпечення ефективної співпраці суб’єктів міжнародного права з 

метою формування системи міжнародно–правової охорони дикої фауни; 

2) кодифікація та універсалізація норм, принципів та стандартів охорони і 

раціонального використання дикої фауни; 

3) формування інституційного механізму забезпечення охорони дикої 
фауни та виконання суб’єктами міжнародного права взятих на себе зобов’язань. 
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Як наслідок, у процесі своєї реалізації, охорона дикої фауни виступає як 

своєрідний інститут міжнародного права навколишнього середовища, і є 

ширшим поняттям, яке охоплює собою інші, суміжні. 

Саме тому для зручності використання у тексті нашого дослідження ці 

поняття ("охорона", "захист", "збереження") будуть використовуватися як 
тотожні, в розумінні однієї зі сфер міжнародного співробітництва, яка 

реалізується суб'єктами міжнародного права як сукупність заходів 

правового, організаційного та контрольного характеру на національному й 

міжнародному рівнях, спрямованих на забезпечення і гарантування 

недоторканості, захисту від знищення і/або завдання шкоди як дикій фауні 
загалом, так і окремим її видам. При цьому, у рамках питання 2.3. розділу 2 

щодо заходів, котрі здійснюються до порушення норм права відносно стану 

фауни, ми будемо оперувати поняттям "охорона", тоді як у випадках, коли 

йдеться про заходи, які спрямовані на відновлення порушених норм права, які 

відбуваються після такого порушення (наприклад, у сфері діяльності судових та 
квазісудових органів), ми будемо вживати поняття "захист" [27]. 

Водночас, слід погодитися з думкою вітчизняного дослідника 

Т.Р.Короткого, який стверджує, що питання єдності термінології мають важливе 

значення в прикладній юриспруденції, коли використання того чи іншого 

терміна чи поняття має важливе, а іноді й визначальне значення для ухвалення 
правильного рішення у справі [103]. Незважаючи на те, що у низці міжнародно–

правових актів у сфері захисту навколишнього середовища згадується поняття 

фауни (Конвенція про охорону мігруючих видів дикої фауни 1979 р. [80], 

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування 

в Європі 1979 р. [85], Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і 
флори, що перебувають під загрозою зникнення 1973 р. [82] тощо), у жодному з 

них не подано визначення цього терміну. Тому з метою повного і всебічного 

розуміння проаналізуємо це питання з різних точок зору. 

З етимологічної точки зору, слово “фауна” походить від лат. Fauna – 

давньоримська богиня лісів, полів та звірів. Під цим поняттям розуміють 
сукупність тварин, що склалася історично й населяє (або населяла в давні часи) 
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певну територію [163]. Термін вперше був використаний у 1745 році Карлом 

Ліннеєм у назві його праці «Fauna Suecіca» [334]. 

У словнику–довіднику професора М.Ф. Реймерса, відомого вченого–

зоолога, поняття фауни розглядається крізь призму двох основних ознак як: 1) 

еволюційно–історично сформована сукупність усіх видів тварин, що живуть чи 
жили у геологічному минулому на цій території (акваторії); 2) список видів 

тварин, що живуть на цій території (акваторії – для водних тварин) [158]. 

У науковій літературі можна знайти різні позиції щодо тлумачення поняття 

"фауна": 

- дослідження фауни як фактору довкілля, у якому під поняттям "фауна" 
описано складову довкілля, яка включає, загалом, всіх тварин (диких та 

домашніх) планети, визначеної території чи певного геологічного періоду 

конкретного етапу еволюції [261]. 

- визначення фауни як складової дикої природи разом із дикою флорою 

[331]; 
- пояснення відсутності визначення поняття «фауна» в силу його 

поширення [99]; 

- трактування поняття "фауна" як інтернаціонального, оскільки воно є 

широко згадуваним у міжнародно–правових актах [177]. 

Водночас, підкреслюється те, що для правильного розуміння і 
застосування правових актів має значення закріплення у ньому ключових понять, 

що дозволяє встановити єдиний підхід до регулювання однотипних відносин 

[156]. 

Переважна більшість міжнародних правових актів у цій сфері підтримує 

такий підхід і відштовхується від загальноприйнятого розуміння змісту поняття 
«фауна», щоправда, окреслюючи його ознаки, притаманні суто у рамках 

міжнародного права. 

Так, наприклад, Конвенція про рибальство та збереження живих ресурсів 

відкритого моря 1958 року [76] та Конвенція про континентальний шельф 1958 

року [81] оперують поняттями «риба та інші живі морські ресурси». Фактично, 
ці конвенції зводять поняття фауни до територіального критерію, адже мова йде 
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суто про охорону видів у межах відкритого моря та, відповідно, 

континентального шельфу. У значно розширеному вигляді принципи та ідеї, 

закріплені цією конвенцією, отримали розвиток у Конвенції ООН з морського 

права 1982 року [77], яка регулює правила використання живих ресурсів у межах 

виключної економічної зони (стаття 62), у частині збереження і збільшення 
запасів асоційованих видів (стаття 63), заходів, які виявляться необхідними для 

збереження ресурсів відкритого моря (стаття 117; 119), далеко мігруючих видів 

(стаття 64; Додаток 1), морських ссавців (статті 65; 120), а також анадромних, 

катадромних та т.зв. «сидячих» видів (статті 66–68). Водночас, стаття 145 згадує 

і про недопущення заподіяння шкоди «флорі та фауні морського середовища», 
чим, на нашу думку, перетворює вказану Конвенцію, яка є основним джерелом 

морського права, на один з найбільш комплексних та всеохоплюючих актів у 

сфері захисту морської фауни та її видів. 

Ще одну ознаку вводить Рамсарська конвенція про водно–болотні угіддя, 

що мають міжнародне значення переважно як середовища існування 
водоплавних птахів 1971 року [243]. Окрім загальної охорони флори і фауни 

болотних угідь, вказана конвенція визначає, що «для цілей цієї Конвенції 

водоплавними птахами є птахи, які екологічно залежать від водно–болотних 

угідь», тобто акцентує увагу на умовах та місці перебування тварин стосовно 

навколишнього середовища. Таким чином, міжнародно-правова охорона, в 
даному випадку, полягає у опосередкованій охороні видів дикої фауни, через 

охорону середовища їх існування. 

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 

існування в Європі 1979 р. [85] 22 рази згадує поняття "фауна", однак не визначає 

його, обмежуючи свою дію лише видами, вказаними у відповідному додатку, 
додаючи до територіальної та історичної ознаки такий критерій, як закріплення 

переліку видів, що потребують охорони, у конкретному правовому акті. Схожа 

позиція знайшла своє відображення і у Конвенції про збереження мігруючих 

видів диких тварин 1979 р. [80] (за винятком того, що вона замінює поняття 

«фауна» тотожним за змістом (стосовно тексту Конвенції) поняттям «види диких 
тварин») та у Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, 
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що перебувають під загрозою зникнення, 1973 р. [26], яка звужує зміст поняття 

«фауна» до поняття «будь–яка тварина», фактично обмежуючи його рамками 

цього царства. 

Водночас, у деяких випадках до фауни відносять конкретні види 

(Міжнародна конвенція щодо регулювання китобійного промислу 1946 р. [115], 
Європейська конвенція про захист тварин при міжнародних перевезеннях 1968 

р. ETS №065 [55]), що підлягають особливій охороні, або ставляться вимоги 

щодо захисту тварин, серед яких збереження корисної фауни [72]. У цьому 

контексті доцільно зазначити, що сучасне законодавство про тваринний світ 

відмовилося від поділу тварин на корисних і шкідливих (окрім, зрозуміло, 
тварин-паразитів), вважаючи, що у екологічному відношенні усі тварини є 

корисними, оскільки вони виступають ланками у природному ланцюгу обміну 

речовин та енергії [72]. 

Щодо використання поняття фауни у рамках діяльності країн ЄС, то, 

наприклад, Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що 
використовуються для дослідних та інших наукових цілей 1986 року [263], 

вживає поняття «тварина», яке у рамках вказаного міжнародно-правового 

документу означає будь–яку живу хребетну тварину, що не належить до 

людського роду, включаючи непаразитуючі та/або відтворюючі личинкові 

форми, за винятком інших зародкових чи ембріональних форм [263]. 
Досить цікава позиція викладена у Європейській конвенції про захист 

домашніх тварин 1987 року [262]. Незважаючи на назву, цей документ охороняє 

не тільки домашніх тварин, а й представників дикої фауни (преамбула, статті 2; 

4; 14). Водночас, це один з небагатьох актів у сфері міжнародно–правової 

охорони фауни, який пробує дати визначення охоронюваним об’єктам. Так, 
стаття 1 цієї Конвенції оперує поняттям «домашня тварина», під яким мається на 

увазі будь–яка тварина, яку утримує чи збирається утримувати людина, зокрема 

у своїй оселі для власного задоволення й товариства [262]. З цього визначення 

виключені тварини, утримувані для виробництва харчових продуктів, вовни, 

шкіри та хутра або для інших господарських, експериментальних чи наукових 
цілей, використання в зоопарках, цирках, на виставках тощо. Проте, визначення 
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дається за допомогою типової логічної помилки іdem per іdem, оскільки поняття 

«домашня тварина» розкривається через поняття «тварина». 

В основних документах ЄС зі сфери захисту фауни також закріплені 

переліки конкретних видів і середовищ існування, які містяться у додатках. При 

цьому переліки видів дикої флори та фауни та природних середовищ існування 
(у Додатках І та ІІ до Директиви щодо середовищ існування 1992 року [35]) 

виходять із важливості цих видів і середовищ для Співтовариства – переліки 

передбачають ті види та середовища існування, що мають значення на рівні 

Співтовариства. Ця Директива спрямована на підтримання та відновлення лише 

таких природних середовищ існування та видів дикої фауни та флори, які мають 
значення на рівні Співтовариства. На відміну від цієї директиви, Директива про 

охорону диких птахів [36] охоплює усі види диких птахів, що населяють 

територію держав–членів [118]. 

Тобто, виходячи із основних завдань, які ставляться країнами ЄС у 

вказаній сфері, акти законодавства Європейського Союзу дають визначення 
поняття «фауна», керуючись загальними тенденціями, притаманними 

міжнародному праву при вирішенні цього питання. Однак, найцікавіше це 

питання розкрили на Австралійському континенті. 

Незважаючи на деяку схожість, кожен штат і територія в Австралії 

прийняли інше визначення того, які істоти повинні бути ідентифіковані як 
тварини. На національному рівні, з 2014 року до тварин відносять "живих або 

мертвих представників царства тварини (Animalia), включно з їх частинами 

(шкіра, пір'я, роги, панцирі, яєчний жовток), репродуктивними матеріалами 

тварин, але не включає людину, рибу (окрім видів риб, зі спеціальним охоронним 

статусом, зокрема – місцевих видів, що перебувають під загрозою зникнення, а 
також - визначених мігруючих видів), а також – Безхребетних" [300]. 

Австралійська столична територія, Новий Південний Уельс, Вікторія, Квінсленд 

і Північна територія зараховують до тварин ракоподібних у певних обставинах. 

Австралійська столична територія і Квінсленд також включають Головоногих 

(восьминоги і кальмари), відносячи їх до тварин. Законодавство Квінсленда 
навіть включає в себе живих істот у допологовому стані, або перед вилупленням, 
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якщо вони перебували в останній половині вагітності або розвитку, але не 

включає в себе яйця або ікру риб. Південна Австралія і Західна Австралія не 

включають рибу до їх визначення поняття “тварина” [216].  

Схожа позиція спостерігається і у Сінгапурі, де у законодавстві під дикою 

фауною розуміють "будь-яких диких тварин чи птахів" [316] та "всі види тварин 
і птахів дикої природи, за винятком домашніх та сільськогосподарських тварин" 

[227]. 

Узагальнюючи позиції, наведені вище, можна зробити висновок, що 

поняттю “фауна” у міжнародному праві притаманні такі ознаки: 

1) обмеженість належністю до царства тварини (Anіmalіa) – переважно 
багатоклітинні еукаріотичні (ядерні) організми, до яких належать ссавці, птахи, 

риби, комахи, павукоподібні, молюски, морські зірки, черви тощо. До царства 

тварин не належать прокаріоти, найпростіші, рослини та гриби [45]; 

2) у цьому контексті, як з побутової, так і з наукової точки зору, до тварин 

не відносять людину (людина теж належить до царства тварин, але традиційно 
розглядається окремо); 

3) це сукупність видів тварин (або один вид) – під міжнародно–правовою 

охороною може перебувати як фауна загалом, так і окремі її види, що 

визначається конкретним міжнародно–правовим актом і/або додатками до нього 

або на рівні судової практики [46], при цьому така охорона може надаватися як 
у прямій формі (шляхом, скажімо, прямої вказівки на необхідність захисту 

конкретних видів), так і у більш абстрактній формі (шляхом встановлення 

охорони природної спадщини [84], середовищ існування [116] тощо); 

4) які історично і/або географічно проживають/перебувають на тій чи 

іншій території або у межах конкретного природного середовища на постійній 
чи тимчасовій основі (наприклад, на період міграції, нересту, зимування тощо) – 

однак, потрібно враховувати, що міжнародно–правова охорона фауни не 

припиняє своєї дії у випадку перетину державних кордонів представниками 

фауни; 

5) незалежно від стану, умов існування, стадії розвитку та цінності для 
науки, господарства, промисловості та інших сфер життя, тобто, під 
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міжнародно–правовою охороною знаходяться види, які перебувають як у 

вільному стані, так і у неволі, як ембріони/лялечки, так і дорослі особи, як ті, які 

мають роль і значення для господарської чи наукової діяльності, так і ті, які є 

цінними лише як творіння Природи і т.д.; 

6) перебувають під охороною конкретних міжнародно–правових актів, 
спрямованих, зокрема, на їх захист. 

Виходячи з наведеного вище, пропонуємо таке визначення поняття фауни 

у міжнародному праві: це охоронювана нормами міжнародного права 

історично сформована сукупність видів тварин, які тимчасово або постійно 

проживають чи перебувають на певній території або у межах певного 
середовища, незалежно від їх рівня розвитку, стану (умов) існування та 

цінності для науки та інших сфер життя. 

Характеризуючи поняття “фауна” загалом, не можна оминути увагою 

критерії, за допомогою яких ми можемо віднести представників тих чи інших 

видів саме до дикої фауни. 
Дикі тварини в більшості своїй залежать не стільки від діяльності окремої 

людини, скільки від життєдіяльності людства навколо ареалів їх проживання 

[100]. 

1) домашні тварини та тварин-компаньйони, до яких належать: 

- будь-яка тварина, яку утримує, чи збирається утримувати людина, 
зокрема у своїй оселі для власного задоволення й товариства (з моменту надання 

згоди нею/батьками/опікунами на такі дії – стаття 4, пункт 1, стаття 6 [262]); 

- тварини, обумовлені у попередньому пункті, які утримуються 

людиною/юридичною особою у будь-якій оселі чи в будь-якому господарстві, 

для торгівлі, розведення та утримання для комерційних цілей, а також у 
притулках для тварин; 

- тварини, зокрема ті, яких утримувала людина, які або не мають притулку, 

або знаходяться за межами оселі свого власника чи хазяїна й не перебувають під 

контролем чи безпосереднім наглядом будь-якого власника чи хазяїна 

(безпритульні тварини) [262]; 
2) тварини сільськогосподарського призначення – до них можна віднести: 
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- тварин, що розводяться або утримуються для виробництва продуктів 

харчування, шерсті, шкіри або хутра чи для інших цілей сільського господарства 

(керуючись Європейською конвенцією про захист тварин, що утримуються для 

сільськогосподарських цілей №087 [267]); 

- призначені для забою коні, жуйні тварини, свині, кролики, птиця 
(відповідно до Європейської конвенції про захист тварин, призначених на забій 

№102 [266]); 

3) тварини, які використовуються під час наукових експериментів – 

зокрема; 

- будь-які живі хребетні тварини, що не належать до людського роду, 
включаючи непаразитуючі та/або відтворюючі личинкові форми, за винятком 

інших зародкових чи ембріональних форм що використовуються або призначені 

для використання (розводяться або утримуються з метою продажу, володіння 

або використання) у будь-якій дослідній або іншій науковій процедурі, якщо така 

процедура може спричинити біль, страждання, занепокоєння чи завдати тривалої 
шкоди [263, 253]. 

Фактично, всі інші тварини, які не підпадають під критерії, що дозволяють 

віднести їх до якої-небудь з трьох категорій, наведених вище, слід вважати 

дикими тваринами (навіть у випадку, якщо ці тварини перебувають у цирках чи 

зоопарках [40, 39, 37, 38]). Водночас, доцільно наголосити на тому, що ці критерії 
є досить умовними та стосуються, перш за все, класифікації у рамках 

міжнародного права. Скажімо, якщо вдаватися у диференціацію у рамках інших 

дисциплін, то за основу можна брати і такі ознаки як середовище проживання (у 

диких тварин – природа, у домашніх – створене людиною житло), ставлення до 

людини (у диких тварин – джерело небезпеки, часто – об'єкт нападу, у домашніх 
– друг), раціон (природний раціон у диких тварин, більш “одомашнений” у 

домашніх тварин), особливості експлуатації (домашні тварини можуть 

виступати як компаньйони, виконувати робочі функції, краще піддаються 

дресируванню, тощо), особливості розмноження у неволі (дикі тварини гірше 

розмножуються у підневільному стані, домашні ж підлягають селекції з боку 
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людини), а також природній відбір (для диких тварин – це рідне середовище, тоді 

як домашні можуть легко загинути на волі). 

Якщо ж звернутися до вітчизняного законодавства, то Закон України "Про 

тваринний світ" [151] містить визначення, згідно з яким дикі тварини - хордові, 

в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і 
безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і 

популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки 

тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних 

умовах чи в неволі. 

На рівні статті 1 цього ж нормативно-правового акту можна знайти 
відсильну норму згідно з якою відносини у галузі охорони, використання і 

відтворення сільськогосподарських, свійських тварин, а також діяльність, 

пов'язана з охороною і використанням залишків викопних тварин, регулюються 

відповідним законодавством України. Водночас, з даного визначення не можна 

встановити принципової відмінності між дикими тваринами, тваринами, які 
використовуються під час наукових експериментів та домашніми тваринами та 

тваринами-компаньйонами. 

Однак, цей закон виділяє типову ознаку, згідно з якою до диких тварин 

віднесені хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, 

риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому 
їхньому видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку 

(ембріони, яйця, лялечки тощо). 

Певну ясність у ситуацію вносить Закон України "Про захист тварин від 

жорстокого поводження" [143]. Стаття 1 його наводить цілу плеяду визначень, 

розкриваючи поняття "тварина", "дикі тварини", "домашні тварини", 
"сільськогосподарські тварини", "безпритульні тварини", "експериментальна 

тварина". Цим законом до диких тварин віднесено тих, природним середовищем 

існування яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи 

напіввільних умовах. Таким чином, закон вводить таку ознаку для визначення 

диких тварин, як середовище існування – дику природу. 
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Ще одну ознаку можна вивести із визначення поняття "домашня тварина" 

– це наявність життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з 

аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх 

природному ареалі. 

Такі тварини існують поза контролем людини, як наслідок, вони не 
утримуються та не розводяться людиною для отримання продуктів і сировини 

тваринного походження, а також, як правило, не використовуються для 

проведення наукових дослідів, експериментів. 

Підсумовуючи наведені вище положення міжнародного права та 

вітчизняного законодавства, можна зробити висновок, що дикою фауною слід 
вважати представників царства тварини, хордових, в тому числі хребетних 

(ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетних 

(членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і 

популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, 

лялечки тощо), які формують життєздатні популяції та існують тривалий 
час у дикій природі, поза контролем людини, не утримуються та не 

розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного 

походження, а також, як правило, не використовуються для проведення 

наукових дослідів, експериментів, для задоволення естетичних потреб і 

потреб людини у спілкуванні [26]. 
Водночас, зважаючи на те, що дику фауну регулює система відособлених 

міжнародно-правових норм, які регулюють конкретний вид (частину) значущих 

суспільних відносин (відносин, щодо охорони дикої фауни) та здійснює особливі 

завдання в даному регулюванні (охорона, захист, збереження, раціональне 

використання), має відносну самостійність, незалежність від інших інститутів 
права (оскільки, як правило, дозволяє самостійно розглядати дику фауну як 

окремий об'єкт правової охорони), характеризується специфічністю засобів 

правового регулювання (система міжнародних договорів, судової практики та 

інших джерел міжнародного права, спрямованих на охорону дикої фауни) та має 

можливість формувати загальні поняття у власних межах, тобто в межах видових 
явищ, то, на нашу думку, наведені вище ознаки дозволяють повною мірою 
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ідентифікувати міжнародно-правову охорону дикої фауну не тільки як об’єкт 

правової охорони норм міжнародного права, але й як інститут міжнародного 

права навколишнього середовища, що сприятиме його подальшому 

вдосконаленню і розвитку, зважаючи на складність та багатогранність такого 

об’єкта та особливості його правової охорони. 
Виділення поняття “фауна” як окремої категорії ставить для нас нове 

питання: як вказаний інститут взаємодіє з процесами фрагментації та 

універсалізації міжнародного права і, зокрема, яку роль відіграє міжнародно–

правова охорона видів дикої фауни. 

Для джерел міжнародного права, які регулюють охорону дикої фауни 
характерний досить високий ступінь фрагментації. При цьому досить часто така 

фрагментація носить галузевий характер. 

У 2002 році, у програмі роботи Комісії ООН з міжнародного права 

«Фрагментація міжнародного права: труднощі, зумовлені диверсифікацією та 

розширенням сфери охоплення міжнародного права» було зазначено, що в 
останні півстоліття сталося різке розширення сфери регулювання міжнародного 

права. Однак таке розширення відбувається не координовано, а в рамках 

конкретних регіональних чи функціональних груп держав. Основні документи, 

що є джерелами у цій сфері, розподілені між міжнародним правом 

навколишнього середовища, міжнародним економічним правом та деякими 
іншими галузями міжнародного права. Справді дієвий захист організовано 

тільки по відношенні видів і популяцій, які представляють промисловий інтерес, 

як наслідок, мета відповідних договорів - переважно економічна Практика їх 

застосування яскраво ілюструють необхідність забезпечити баланс стосовно 

лібералізації торгівлі, з потребою досягнення умов стійкого розвитку, в тому 
числі, у сфері захисту видів дикої фауни. Це надважлива умова, враховуючи те, 

що лише гармонійне поєднання торговельних та екологічних заходів може 

забезпечити ефективне функціонування міжнародної еколого–економічної 

системи сьогодення. Основна увага приділяється вирішенню конкретних 

проблем, а не досягненню загального регулювання по типу правового. Це 
відображає те, що соціологи називають «функціональною диференціацією» - 
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посилення спеціалізації частин суспільства та пов’язана з цим автономізація цих 

частин. Добре відомий парадокс глобалізації полягає в тому, що хоча вона й 

призводить до посилення одноманітності життя суспільства у всьому світі, вона 

ж призводить і до посилення фрагментації, тобто до появи спеціалізованих та 

відносно автономних сфер функціонування та структури суспільства. У тій же 
Програмі було сказано, що фрагментація міжнародного права набуває 

юридичного значення в силу того, що вона супроводжується спеціалізованими 

та відносно автономними нормами або комплексами норм, правових інститутів 

та сфер юридичної практики. Те, що колись здавалося регульованим «загальним 

міжнародним правом», стало сферою дії таких спеціалізованих систем, як 
«торгове право», «морське право», «екологічне право», «європейське право» і 

навіть таких вузько спеціалізованих форм знань, як «інвестиційне право» або 

«міжнародне право біженців» і т. п., кожне із яких має свої власні принципи та 

інститути [186]. 

У контексті тематики нашого дослідження, доцільно, перш за все, 
звернутися до праці М.О. Медведєвої «Теоретичні та практичні аспекти 

реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього 

середовища» [114]. У цій роботі вчена дійшла висновку, що фрагментація 

міжнародного права навколишнього середовища пов’язана з існуванням 

спеціальних автономних режимів у рамках галузі, часто не узгоджених і 
конфліктуючих як між собою, так і зі спеціальними режимами в рамках інших 

галузей міжнародного права. Як наслідок - відсутність єдиних уніфікованих 

принципів і норм, що регулюють охорону навколишнього середовища і 

раціональне природокористування, проблеми в правовій регламентації багатьох 

питань, паралельне регулювання того самого питання різними міжнародними 
природоохоронними угодами, відсутність злагодженого механізму здійснення 

споріднених договорів і всього міжнародного права навколишнього середовища 

як на універсальному, так і на національному рівнях. 

Вкрай слушною, на нашу думку, є і теза О.В.Плотнікова, який стверджує, 

що “фрагментація не є антитезою глобалізації, ці явища взагалі не можна 
зіставляти через різність у їхній природі. Навпаки, фрагментація є неминучим 
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результатом глобалізації, однією з проблем, що нею породжуються. І взагалі, як 

відзначив П.М. Дюпуі, “питання фрагментації міжнародного права є переважно 

доктринальним спором глобалізаційної ери, тобто фрагментація відбувається у 

еру глобалізації одночасно з нею.” [134] 

Фрагментація в рамках міжнародного економічного права та міжнародного 
права навколишнього середовища, що виникає як результат колізії між різними 

інститутами міжнародного права, породжує необхідність врегулювання таких 

колізій за рахунок міжнародно-правових механізмів економічного характеру, що 

враховують екологічні умови. Екологічні угоди складають основу екологічного 

права, втім вирішення глобальних проблем в екологічній сфері можливе лише за 
умови застосування міжнародних механізмів реалізації норм міжнародного 

економічного права [17]. 

Зважаючи на те, що у рамках міжнародно-правовою охорони дикої фауни 

існує величезна кількість міжнародно-правових актів, які акцентують свою увагу 

на вирішення глобальних екологічних проблем, процес фрагментації набуває 
глобальних масштабів. Однак, на нашу думку, збільшення кількості таких актів 

не несе негативного впливу на системні зв'язки, що існують між ними, що 

виводить фрагментацію у розряд цілком логічного та природного явища у рамках 

функціонування та розвитку усієї системи міжнародного права загалом та 

інституту дикої фауни зокрема. 
Підсумовуючи наведене вище, можна зробити такі висновки: 

1) під фауною у міжнародному праві слід розуміти охоронювану нормами 

міжнародного права історично сформована сукупність видів тварин, які 

тимчасово або постійно проживають чи перебувають на певній території або у 

межах певного середовища, незалежно від їх рівня розвитку, стану (умов) 
існування та цінності для науки та інших сфер життя; 

2) до дикої фауни слід відносити лише ті види тварин, які не підпадають 

під ознаки тварин сільськогосподарського призначення, тварин, які 

використовуються під час наукових експериментів, домашніх тварин та тварин-

компаньйонів; 



37 

3) міжнародно-правову охорону (захист, збереження) дикої фауни слід 

розглядати як одну зі сфер міжнародного співробітництва, яка реалізується 

суб’єктами міжнародного права і спрямована на забезпечення і гарантування 

недоторканості, захисту від знищення і/або завдання шкоди як дикій фауні 

загалом, так і окремим її видам; 
4) для досягнення сталого розвитку людства, захист навколишнього 

середовища (як загалом, так і окремих його елементів) повинен складати 

невід’ємну частину процесу розвитку і не може розглядатися у відриві від нього; 

5) охорона дикої фауни, як складова навколишнього природного 

середовища, сприяє підтримці важливих екологічних процесів, стійкому 
розвитку та збереженню біологічного різноманіття; 

6) фрагментація в рамках міжнародного права навколишнього середовища, 

є логічним та закономірним процесом у рамках функціонування та розвитку усієї 

системи міжнародного права. 

  

1.2. Становлення та розвиток міжнародно-правової охорони дикої 
фауни 

У літературі питання періодизації історії міжнародно–правової охорони 
дикої фауни розглядалося перш за все крізь призму періодизації міжнародного 

права навколишнього середовища загалом. Як наслідок, загальна періодизація 

історії міжнародного права дещо відступає на задній план, формуючи загальний 

фон. Так, українські науковці О.В. Задорожній та М.О. Медведєва наголошували, 

що «виокремлення тих чи інших історичних періодів зумовлюється, насамперед, 
розвитком наукових знань про певну сферу діяльності людини або компоненти 

навколишнього середовища, розвитком технологій з використання природних 

ресурсів, розвитком правосвідомості щодо наслідків людської діяльності для 

навколишнього середовища, рівнем політичної волі національних урядів іти на 

компроміс, що спонукає їх до прийняття відповідних національних і 
міжнародних правових актів» [60]. Вказані автори запропонували таку 

періодизацію: 1) середина ХІХ ст. – 1945 р.; 2) 1945 р. – 1972 р.; 3) 1972 р. – 1992 

р.; 4) 1992 р. – до сьогодення [60]. Львівські науковці (колектив авторів під 
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керівництвом проф. В.М. Репецького) запропонували дещо вужчий підхід, 

виділяючи три етапи: початковий (до 1972 р.), становлення МПНС як галузі 

(1972–1992 рр.) та сучасний (з 1992 р. – донині) [122]. 

В.П. Вареца, розглядаючи питання періодизації з точки зору сфери 

використання та охорони водних ресурсів, виділяє шість періодів: перший період 
(з початку XІX ст. – до 1911 р), другий період (1911 – 1958 рр.), третій період 

(1958 – 1972 рр.), четвертий період (1972 – 1992 рр.), п’ятий період (1992 – 1998 

рр.), шостий період (з 1998 р. по теперішній час) [13]. Професор М.М. Копилов, 

дещо узагальнює такий підхід, виділяючи чотири основних періоди: 1) 1839–

1948 р. (у пізніших працях – 1949 р. [95] – рік проведення Конференції ООН зі 
збереження та утилізації ресурсів); 2) т.зв. “достокгольмська ера” – 1948–1972 

рр.; 3) “стокгольмська ера” – 1972–1992 рр.; 4) сучасний етап, “ера Ріо” – 1992 – 

наші дні [97]. 

Західні ж автори пропонують варіанти періодизації, спираючись на ключові 

події та акти, які ознаменовували собою черговий етап розвитку у цій сфері. 
Скажімо, Еллі Лоука (Ellі Louka) у своїй праці «Іnternatіonal Envіronmental Law: 

Faіrness, Effectіveness, and World Order» [295] запропонувала періодизацію саме 

по основних віхах (Стокгольм–Ріо–Йоганнесбург). Схожа позиція наведена і у 

третьому виданні праці Іnternatіonal Envіronmental Law авторства Александр Кісс 

(Alexandre Kіss) та Діни Шелтон (Dіnah Shelton) [287]: зокрема, вони виділяють 
т.зв. «достокгольмський» період (в оригіналі – Before the Stockholm Conference), 

безпосередньо Стокгольмську конференцію, період між Стокгольмом і Ріо, та 

саміт у Йоганнесбурзі. 

На нашу думку, такий підхід має як переваги (кожен міжнародно–правовий 

акт чи конференція у сфері охорони довкілля являли собою своєрідний підсумок 
напрацювань певного етапу розвитку у сфері міжнародно–правової охорони 

навколишнього середовища та дикої фауни, на чому, власне кажучи, й 

акцентується увага), так і недоліки (є дещо узагальненим щодо окремих 

(зокрема, ранніх) етапів розвитку). Водночас, в усіх згаданих вище підходах 

відсутні згадки про більш ранні джерела (скажімо, джерела релігійного 
характеру, які також вносили свою лепту у сферу охорони видів дикої фауни). 
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Справедливою є і думка про те, що, поділ на такі етапи є дещо умовним, але дає 

можливість проаналізувати процес становлення галузі, з’ясувати основні 

тенденції та події, що впливали на її розвиток [122]. 

Тому, на нашу думку, доцільно запропонувати наступну періодизацію 

історії міжнародно-правової охорони видів дикої фауни: 
- ранній етап (з найдавніших часів – до сер. ХІХ століття) – він охоплює 

собою захист дикої фауни, перш за все, у рамках релігійних джерел. Питання 

охорони тварин порушувалося тією чи іншою мірою майже у кожній з 

найпоширеніших світових релігій. Згодом деякі з ідей, закріплені у релігійних 

джерелах, знайшли свій подальший розвиток у філософських працях та, врешті-
решт, почали еволюціонувати у формат конкретних джерел міжнародного права. 

Щоправда, питання охорони фауни у перших двосторонніх угодах розглядалося 

лише як побічний наслідок вирішення територіальних чи економічних питань; 

- період до створення ООН (середина ХІХ століття – 1945 р.) --– 

характеризується спробами вирішення проблем у цій сфері (які, щоправда, не 
мали системного характеру і були у своїй більшості неефективними та 

спрямованими на вирішення локальних проблем або взагалі торкалися питань 

збереження фауни крізь призму економічних чи територіальних питань), 

закладенням фундаменту інституційного механізму захисту фауни, виникненню 

першої судової практики у досліджуваній сфері та появою тенденцій, які 
знайшли свій подальший розвиток у наступному періоді; 

- ера ООН (1945 р. – наші дні) – створення Організації Об'єднаних Націй 

поклало дало поштовх розвитку нормативного та інституційного механізму у 

сфері охорони дикої фауни. Спостерігається тенденція зміщення цільового 

вектора прийнятих рішень на охорону та захист видів дикої фауни. Створені 
інституції формують практику застосування нормативних інструментів, ставши 

однією з основних форм реакції міжнародної спільноти на проблеми 

навколишнього середовища. 

Спробуємо ж подати стислу характеристику кожного з етапів. Водночас, на 

нашу думку, характеристику історії розвитку міжнародно-правової охорони 
дикої фауни доцільно обмежити періодом до створення Організації Об’єднаних 
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Націй: незважаючи на те що у Статуті ООН практично відсутні норми2, які 

стосуються фауни (як і навколишнього середовища загалом), саме створення цієї 

організації дало вагомий поштовх для розвитку більш–менш ефективного 

міжнародно–правового механізму охорони у цій сфері, що дає нам право вважати 

саме 1945 рік вихідною точкою початку нового етапу розвитку нормативного 
механізму захисту дикої фауни. Детальніше нормативні аспекти будуть розкриті 

у пункті 1.3 нашого дослідження, тоді як інституційному механізму буде 

присвячений розділ 2 нашої роботи. 

Характеристику раннього етапу (з найдавніших часів до сер. ХІХ століття) 

доцільно почати з аналізу релігійних джерел. Взаємодія між релігією і 
міжнародним правом існувала протягом всієї історії. До появи міжнародного 

права релігія представляла собою важливий нормативний фактор у регулюванні 

міжнародних відносин. Природно, що в процесі свого становлення міжнародне 

право не могло не спиратися на релігію, воно запозичило її принципи і норми 

[107]. 
Скажімо, в індуїзмі всі тварини: чотириногі, пернаті, покриті лускою – 

вважалися братами і сестрами людини, загальним батьком яких був Бог. 

Зміцнювала переконання віруючих у неприпустимості жорстокого поводження з 

тваринами і теорія реінкарнації, оскільки в подальших втіленнях людина могла 

перетворюватись на тварину і ставати жертвою такого ж насильства, яке 
здійснював раніше вона. 

Щодо буддизму, то як стародавні хроніки ІІІ ст. до н.е., так сучасний Далай 

Лама (14–й) Джецун Джампхел Нґаванґ Лобсанґ Єше Тенцзін Ґ’яцо, якого слід 

вважати одним з найважливіших релігійних діячів Сходу, також досить активно 

відстоює питання гуманного ставлення до тварин і збереження гармонії з 
природою у сучасному світі [275]. 

Схожі ідеї притаманні і джайнізму. Центральною в цьому вченні є 

доктрина, за якою все суще поділяється на живе і неживе, як наслідок, живі 

істоти класифікуються в ієрархічному порядку відповідно до кількості відчуттів 

                                                
2 Окремі науковці (Копилов, Бліщенко) вважають, що згадки у статті 1 Статуту ООН міжнародної співпраці у 
вирішенні проблем економічного та гуманітарного характеру, дає змогу опосередковано віднести до її сфери і 
питання охорони навколишнього середовища (примітка автора) 



41 

(почуттів), якими вони володіють. Щоб вберегти свою карму – неминучість долі, 

джайніст повинен очищати себе від скверни; він приймає зарікання, 

найважливішим з яких є клятва неспричинення зла іншому – принцип ахімси (аж 

до обмеження прийняття їжі при світлі – щоб у неї не потрапили комахи) [219]. 

Також джайністи широко відомі організацією різноманітних притулків та 
лікарень для тварин – panjіoraports, оазисів життя, де вони утримують і годують 

тварин, поки вони не помруть від старості. [178] 

Іслам вчить, що "немає тварини на землі і птиці, літаючої на крилах, які не 

були б такими ж створіннями, як і людина”, іншими словами, тварини мають 

цінність самі по собі, безвідносно до людини. Загалом, етос ісламу і 
мусульманського суспільства, визначений Кораном і Пророком Мухаммедом, а 

також частково закріплений в ісламському праві, регламентує повагу до тварин 

та догляд за ними як живих побратимів, що поклоняються Богу, і з правом 

користуватися всіма дарами Бога [278]. 

Щодо іудаїзму, то, як можна бачити зі Старого Завіту, ставлення іудеїв до 
тварин було цілком гуманним. Святе Письмо також вказує, що людина, нарівні з 

тваринами, повинна ділити плоди земні, а також наказує давати відпочинок 

домашнім тваринам: бику, ослу, іншій худобі – в день суботній, коли відпочиває 

людина [16]. 

У християнстві, зокрема, у Новому Заповіті, практично немає згадок про 
взаємовідносини між людьми і тваринами. Однак, можна виділити два основні 

напрямки у ставленні до тварин. Перш за все це т.зв. “негативна традиція”, тобто 

традиційна схоластична думка про те, що тварини існують лише для задоволення 

потреб людства, або про те, що вони є тільки засобом для виконання людських 

цілей, яка, однак, дуже важко сприймається з точки зору біблійного вчення [138]. 
Позитивна традиція, на відміну від схоластичної теології, ставить наголос на 

взаємозалежність, єдність і загальні умови життя для всіх видів, особливо для 

людей і тварин. Приклади можна знайти у Книзі Буття (Бут. 9:8) [10]; Книзі 

Пророка Єремії (7:20) [71], у Євангеліях від Марка (Марк 1:13) [58] та Луки (Лука 

12:6) [57], працях Святого Франциска, який називав тварин “братерськими та 
сестерськими створіннями”, а також більш ніж дві третіх канонізованих святих 
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на Заході і Сході, продемонстрували на практиці турботу й дружелюбність до 

тварин, що часто було різким контрастом до загальноприйнятих поглядів їхніх 

сучасників [289]. 

Фактично, ідеї окремих релігій випередили моральну свідомість сучасного 

світу на тисячоліття; ті ідеї, які з великими зусиллями намагаються донести до 
свідомості західної людини провідні гуманісти нашого століття, вже кілька 

тисячоліть тому стали надбанням народів на Сході і ними керуються в житті 

[219]. Водночас, схоластична теологія була настільки антропоцентричною, що 

робила неясною основну тезу доктрини: Бог щедрий Творець усього життя і все 

життя існує в основному для слави Божої. Цю тезу розвинули у своїх працях 
Фома Аквінський (його ідеї, в свою чергу, були запозичені з Аристотелевої 

філософії, де вперше була систематизована точка зору, за якою тварини 

позбавлені розумових здібностей) та його послідовники, які наголошували на 

тому, що тварини не мають свідомості або розуму, не мають безсмертної душі, є 

нечутливі, тобто не відчувають болю (до останньої тези особливо апелював Рене 
Декарт), а також не мають ніякого морального статусу [289]. 

Приблизно із середини ХІХ століття міжнародно–правова охорона видів 

дикої фауни переходить у формат міжнародно–правових актів, обмежуючи 

другий історичний період (середина ХІХ століття – 1945 р.) створенням ООН. 

Хоча в цей період держави проявили певну увагу до екологічних питань, що 
виразилося на укладенні більше 10 регіональних угод, проте, це сприяло 

вирішенню лише приватних, локальних проблем. Скажімо, укладений 17 серпня 

1754 р. у Вапріо Договір між її величністю Імператрицею Австрії, яка виступала 

як Герцогиня Мілану, і її світлістю Республікою Венеція щодо прикордонної 

річки Оліо і використання їх для рибальства був лише поодинокою подією, що 
не поклала початок системному підходу в договірному регулюванні охорони 

живих ресурсів транскордонних водойм, оскільки у цьому договорі питання 

рибальства розглядалися як супутні вирішенню головної проблеми – визначення 

меж вільної течії вод цієї прикордонної річки. 

Аналіз міжнародних актів кінця XVІІІ – початку XІX століття дозволяє нам 
прийняти дату 02 серпня 1839 р. за початок другого етапу в історії розвитку 
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міжнародно-правової охорони дикої фауни. Прийнята в цей день двостороння 

Конвенція про ловлю устриць і рибальство біля берегів Великобританії та 

Франції встановлювала правила рибальства в протоці Ла–Манш і Північному 

морі [96]. 

Згодом набула поширення практика укладення міждержавних договорів. 
Так, варто назвати т.зв. “рибні конвенції”, які стосувалися рибальства у 

прикордонних водах та регулювали режим використання рибних запасів з метою 

боротьби зі зникненням популяцій: 1857 р., Англія та Франція “Newfoundland 

Fіsherіes Conventіon” (Ньюфаундлендська риболовна конвенція); 1869 р. 

Швейцарія–Велике князівство Баден “Conventіon Between The Grand Duchy Of 
Baden And Swіtzerland Concernіng Fіshіng Іn The Rhіne Between Constance And 

Basel” (Конвенція між Великим князівством Баден і Швейцарією щодо 

рибальства у Рейні між Боденським озером і Базелем) тощо. У 1875 році Австро–

Угорщина та Італія прийняли Декларацію про охорону птахів [34]. 6 листопада 

1897 року Росія, Японія, США уклали угоду про спільне використання і охорону 
морських котиків у Тихому океані [234]. 

Серед перших зразків міжнародних договорів у сфері захисту видів дикої 

фауни можна виділити Конвенцію про охорону диких тварин, птахів та риби в 

Африці 1900 року [235], яка стала першим регіональним договором, націленим 

на захист усіх видів фауни і флори, що перебували під загрозою зникнення, в 
конкретному регіоні, чим вже виділялася на фоні міжнародних договорів у сфері 

захисту видів дикої фауни цього періоду [304], однак так і не вступила в дію, а 

також Конвенцію про охорону птахів, корисних у сільському господарстві 1902 

р. [236] Ці конкретні конвенції, однак, більше не можна вважати такими, що 

відповідають сучасним реаліям. По–перше, вони переважно стосувались прямих 
та негайних інтересів людей, аніж були викликані більш піднесеними чи 

альтруїстськими ідеями. По–друге, вони заохочували знищення окремих істот, 

які визначались як шкідливі цим інтересам. Останні включали, у першому 

випадку, левів, леопардів, крокодилів та отруйних змій, а у другому – орлів, 

соколів, чапель та пеліканів. Немає нічого дивного в тому, що ці договори, з 
огляду на їхні конкретні предметні інтереси, були ефективно замінені пізнішими 
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засобами та, що важливіше, були доповнені солідною кількістю нових 

міжнародних домовленостей, скерованих на захист дикої фауни та їхнього 

природного середовища по всьому світу. Широке прийняття цих нових 

домовленостей демонструє зростання загального визнання міжнародним 

співтовариством важливості цього питання [223]. Взагалі, перші міжнародно–
правові норми у природоохоронній сфері концентрувалися на охороні 

конкретних компонентів навколишнього середовища (в основному фауни і 

флори), характеризувалися спорадичністю, обмеженістю щодо об’єктів і 

територій [60]. 

Зокрема, варто відзначити підписану США, Великобританією, Росією і 
Японією 7 липня 1911 р. Вашингтонську конвенцію про збереження і захист 

морських котиків [245]. Вона заборонила полювання на морських котиків у 

відкритому морі, однак, незважаючи на те, що Національне управління 

океанічних і атмосферних досліджень назвало її “першим міжнародним 

договором, що вирішував питання збереження дикої природи” [99], зберігала 
досить неоднозначну роль: з однієї сторони, цей договір містив у собі 

прогресивні норми, що встановлювали національні квоти і регулювали 

міжнародну торгівлю продукцією полювання на морських котиків. З іншої, як і 

практично всі договори цього періоду, він був спрямований передусім на 

охорону видів фауни, що вважалися цінними з погляду споживання і торгівлі та 
ігнорував значення тих чи інших видів для екосистеми в цілому. 

У цей же період на двосторонньому субрегіональному і регіональному 

рівнях робилися поодинокі спроби щодо захисту та збереження окремих об’єктів 

живої природи. Зусилля проведених конференцій не були скоординовані і не 

користувалися ефективною підтримкою урядів. Крім того, такі заходи були 
більше подібні на наукові збори, наради вчених, аніж на міжурядову зустріч. 

Конференції мали інформаційний характер і не виробили ніяких практичних 

заходів [100]. 

Як найяскравіший приклад таких заходів можна навести проведену у 1913 

р. у Берні конференцію, присвячену охороні природи, де брали участь вчені з 18 
країн і була зроблена спроба об’єднання зусиль різних країн з метою захисту 
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природи. За її результатами було ухвалено рішення про створення Комісії для 

охорони природи, яке так і не було реалізовано у зв’язку з початком Першої 

світової війни. 

У період між Першою і Другою світовими війнами держави продовжили 

практику укладання двосторонніх прикордонних угод, що включали в себе 
положення, які стосуються проблеми забруднення вод. Водночас, сформувалась 

стала практика своєрідного “виправлення помилок”: на міждержавному рівні 

почали укладатися угоди, які мали замінити попередні домовленості, що 

фактично не діяли після їх підписання. 

До цього ж етапу належить прийняття кількох міжнародно–правових актів, 
які містять суть екологічні підходи і вважаються попередниками сучасних 

екологічних концепцій [95]. 

Скажімо, Лондонська конвенція 1933 р. про збереження фауни і флори в їх 

природному стані [244] з Протоколом [309] до неї фактично замінила собою 

Лондонську конвенцію 1900 р. про збереження диких тварин, птахів і риби в 
Африці. Зокрема, Конвенція 1933 р. віднесла ті види фауни і флори, які 

потребували жорсткої регламентації, до класу А, а ті види, які не вимагали такого 

захисту, були віднесені до класу Б (полювання дозволялося за спеціальними 

ліцензіями, які видавалися на певний час року і на певній території). Відповідно 

створювалися резервати із суворим режимом і звичайні резервати. Однак, цей 
міжнародно-правовий акт, по-перше, не так і не вступив у дію. По-друге, на 

відміну від Вашингтонської конвенції 1911 р., яка не тільки замінила попередній 

договір, а й досить ефективно діяла до денонсації Японією, Лондонська 

конвенція, по–перше, допускала ряд винятків (виключення територій метрополій 

(ч.1. статті 1), правила щодо належності мертвих тварин власністю уряду 
відповідної території (ч. 6 статті 9), виключення окремих видів тварин з–під її дії 

тощо, а по–третє, її дія всіляко спрямовувалась на захист інтересів колоніальних 

держав. 

З 1931 року почалося міжнародне співробітництво в галузі регуляції 

китобійного промислу. Зокрема, першим позитивним кроком [273] на 
міжнародному рівні для регулювання китобійного промислу стала Конвенція з 
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регулювання китобійного промислу, підписана в Женеві [237]. Однак, і цей 

документ містив низку недоліків. Перш за все, ця Конвенція не була підписана 

деякими країнами, які здійснювали промисел у Антарктиці (зокрема, 

Німеччиною та Японією), по–друге, стосувалася лише вусатих китів, по–третє, 

передбачала винятки для аборигенів. 
Відповідно, з часом виникла потреба у вдосконаленні міжнародно–

правового регулювання у цій сфері, що зумовило прийняття у 1937 р. 

Міжнародної угоди з регулювання китобійного промислу [106], учасниками якої 

стало більше число держав (крім Японії). Крім того, ця угода забезпечила захист 

південних і сірих китів, закріпила ліміти на вилов синіх китів, смугачів фінвалів, 
горбатих китів і кашалотів, встановила заборону на вилов самок у супроводі 

дітей, а також закріпила часові обмеження антарктичного китобійного сезону. 

Згодом ця угода була доповнена Протоколами від 24.06.1938 року [307], якими 

встановлювалася заборона на вилов горбатих китів в Антарктиці та деякі інші 

обмеження, а також регулювалось питання дії Угоди після 30 червня 1938 року 
[308]. 

У 1940 р. було прийнято аналогічну Лондонській Вашингтонську 

конвенцію про захист природи та збереження видів диких тварин і птахів 

Західної півкулі [241]. З однієї сторони, її положення деякою мірою дублюють 

зміст Лондонської конвенції (створення заповідників, захист окремих видів 
флори і фауни, захист мігруючих видів птахів тощо), з іншої, цей документ 

будується не на спільних, а на індивідуальних діях договірних сторін. Тому в 

основному положення Конвенції мають більш формальний і декларативний 

характер. Конвенція не зобов’язує, а лише закликає держави прийняти закони 

щодо охорони тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення, а також 
перелітних птахів. 

Характеризуючи цей історичний період, доцільно звернути увагу ще на два 

моменти. По–перше, заснування різноманітних спільних комісій заклало 

фундамент для формування інституційного механізму системи міжнародно–

правової охорони видів дикої фауни. Так, згадана раніше Конвенція 1839 року 
передбачала утворення Змішаної комісії, яка розробляла рекомендації про 
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терміни промислу та райони ловлі. За рекомендацією Комісії, Великобританія і 

Франція у 1843 р. затвердили правила рибальства за межами територіальних вод 

[96]. Пізніше були створені Організація з боротьби із сараною (Рим, 1920 р.), 

Міжнародне бюро з боротьби із заразними хворобами тварин (Париж, 1929 р.), 

Міжнародне бюро з охорони природи (Брюссель, 1928 р.), проте ефективність 
їхньої діяльності була вкрай низькою [60]. Другий аспект, який хотілося б 

виділити, полягає в тому, що у рамках цього історичного періоду відбулося 

зародження судової практики у сфері міжнародно–правової охорони дикої 

фауни, яке ознаменувалося прийняттям низки важливих рішень, роль яких 

детальніше розкривається у пункті 2.3. нашого дослідження. По-третє, 
характеризуючи ранні етапи розвитку охорони дикої фауни, доцільно звернути 

увагу на те, що саме вони заклали фундамент для формування концепцій 

міжнародно-правової охорони. 

На відміну від початку історичного етапу, який ми проаналізували, щодо 

дати його закінчення єдності серед науковців немає. Професор К.А.Бекяшев 
пропонує вважати початком наступного етапу історії міжнародного екологічного 

права (а отже, закінченням попереднього етапу) 1948 рік, коли була прийнята 

Загальна декларація прав людини, яка закріпила в статті 3 право на життя [4]. 

Професор М.М.Копилов хронологічно віддаляє завершення цього етапу до 

Конференції ООН зі збереження та утилізації ресурсів 1949 р. [94]. Українські 
науковці (О.В.Задорожній, М.О.Медведєва) [60], а також дехто із західних (Ф. 

Сандс [313] і Ж. Піл [305]) пов’язують закінчення цього етапу з 1945 роком, 

тобто зі створенням ООН. На нашу думку, саме остання позиція і є найбільш 

правильною, зважаючи на фундаментальне значення створення ООН та 

затвердження її Статуту, що поклало початок інтенсивному розвитку 
міжнародного права в цілому і міжнародно–правової охорони видів дикої фауни 

зокрема [281]. 

Таким чином, періодизація охорони дикої фауни перетинається з 

аналогічними періодами міжнародного права охорони навколишнього 

середовища, однак, має свій еволюційний вектор розвитку, який “червоною 
ниткою” пронизує ключові віхи на цьому шляху як у рамках міжнародного права 
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навколишнього природного середовища (далі – МПНС), так і міжнародного 

права загалом. 

  

1.3. Джерела міжнародно-правової охорони дикої фауни 

Характеризуючи джерела міжнародно-правової охорони дикої фауни, в 

основу нашої характеристики було покладено підхід, запропонований статтею 38 

Статуту МС ООН, згідно якого виділено міжнародні договори, міжнародний 

звичай, загальні принципи права та судову практику і доктрину. Водночас, 

зважаючи на сучасні тенденції розвитку міжнародно-правової охорони дикої 
фауни, не можна відкидати і роль резолюцій міжнародних організацій та судову 

практику, яка детальніше розкривається у розділі 2 нашої роботи. 

Особливе місце як джерела МПНС посідають звичаї та принципи права, які 

містяться і в обов’язкових до виконання державами-сторонами міжнародних 

угодах, і в «м’яких» інструментах, таких як декларації, резолюції, рішення судів, 
тощо. 

Найвідоміший із них прямо закріплений у статтях 2, 56, 73, 77 та ін. 

Конвенції ООН з морського права 1982 р. (з винятками, обумовленими статтями 

89 (відкрите море) та 137 (Район) та, в подальшому, закріплений у преамбулі та 

статті 3 Конвенції про охорону біологічного різноманіття 1992 року і звучить 
так: Згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй принципів міжнародного 

права країни мають суверенне право розробляти свої власні ресурси відповідно 

до своєї політики в галузі навколишнього середовища і несуть відповідальність 

за забезпечення того, щоб діяльність в рамках їх юрисдикції або під контролем 

не завдавала шкоди навколишньому середовищу інших країн або районів за 
межами дії національної юрисдикції. 

Згаданий він і на рівні Резолюцій ГА ООН, зокрема посилається на нього 

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1952 р. «Право вільної 

експлуатації природних багатств і ресурсів», спеціальна резолюція ГА ООН 1962 

р. 1803 (XVII) «Невід'ємний суверенітет над природними ресурсами», прийнята 
у 1966 році резолюція 2158 (XXI) з тим же найменуванням, та прийнята 
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резолюція 1972 року 3016 (XXVII) «Про невід'ємний суверенітет країн, що 

розвиваються над своїми природними ресурсами» [187], а також Міжнародний 

Суд ООН у рішенні по справі «Про воєнізовану діяльність в Конго» (Конго проти 

Руанди, 2006) [225]. 

Таким чином, недоцільного заперечувати факт існування та можливості 
щодо застосування на практиці звичаїв, як на рівні резолюцій міжнародних 

організацій, так і при вирішення справ у Міжнародному суді ООН. Їх можна 

значно ширше застосувати в питаннях правового регулювання попередження та 

контролю, завдання шкоди довкіллю в результаті і мирних, і військових дій, в 

порівнянні з міжнародними угодами в сфері довкілля. 
Наступним джерело доцільно згадати ряд найважливіших положень 

міжнародного права, що сформувалися під впливом доктринальних досліджень 

в області міжнародно-правової охорони дикої фауни і лежать в основі сучасних 

наукових поглядів на зміст МПНС, а саме, спеціальні принципи міжнародного 

права. Відмінною особливістю спеціальних принципів від загальновизнаних 
принципів міжнародного права є їх спрямованість на потреби міжнародного 

природоохоронного співробітництва. З цього питання в доктрині міжнародного 

права склалися дві протилежні точки зору. Частина вчених (Л. Колдуелл, Ю. 

Скольніков, Ж.Фреймон та ін.) вважають, що на базі принципів Статуту ООН 

все–таки можна направити діяльність міжнародних організацій на задовільне 
вирішення глобальних проблем, у тому числі й екологічних, і що таке рішення, 

отже, можливе в рамках структури ООН. Інші висловлюють сумнів щодо 

доцільності та перспективності такого шляху, пропонуючи відмовитися від 

державного суверенітету, оскільки "в останні роки консервативне розуміння 

національного суверенітету і ролі зростаючих міжнародних організацій завадило 
здійснити спільні дії щодо запобігання екологічної кризи" [91]. 

У ролі провідних спеціальних принципів міжнародного права 

навколишнього середовища, що сформувалися на основі наукових поглядів на 

сутність та юридичну природу відносин з охорони навколишнього середовища, і 

надають самостійне вплив на формування правових основ міжнародного і 
національного екологічного права, слід назвати принципи дотримання права 
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людини на сприятливе навколишнє середовище; суверенного права держав на 

використання природних ресурсів, що знаходяться під їхньою національною 

юрисдикцією або контролем; відповідальності держав за збиток навколишньому 

середовищу в інших країнах, а також районах за межами їх національної 

юрисдикції; сталого розвитку та інші [109]. 
До найбільш важливих принципів відносять принципи: перестороги, 

попередження, відповідальності держав за шкоду, завдану території інших 

держав та інші важливі принципи. Принцип перестороги сформульований в 

Декларації Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку (1992 

р.), полягає в тому, що, якщо існує ймовірність значної або незворотної шкоди 
довкіллю, відсутність наукової впевненості не може бути використана як 

підстава для відкладання чи невжиття заходів із запобігання забрудненню 

(принцип 15). Принцип попередження полягає в тому, що слід прагнути 

попередити завдання шкоди довкіллю, аніж згодом боротися із наслідками такої 

шкоди для довкілля, оскільки відновлення забрудненого довкілля часто є 
повністю неможливим і надзвичайно затратним та тривалим процесом. Принцип 

відповідальності держав за шкоду, завдану довкіллю та території інших держав, 

існує вже більше століття і полягає в тому, що право держави на експлуатацію 

природних ресурсів не є абсолютним і має здійснюватися з урахуванням прав та 

інтересів інших держав і всього світового співтовариства у сфері використання 
та охорони природних ресурсів [161]. Низку принципів можна знайти і у 

контексті міжнародно-правової охорони дикої фауни під час збройних 

конфліктів у Всесвітній хартії природи (принцип 5), Декларації Ріо (принцип 23), 

Порядку денному на ХХІ століття (стаття 39.6.) тощо. 

Характеризуючи судові рішення і доктрини найбільш кваліфікованих 
фахівців з публічного права різних націй як допоміжний засіб для визначення 

правових норм у сфері міжнародно-правової охорони дикої фауни, слід звернути 

увагу, що наукові дослідження у сфері МНПС, завжди спираються на 

природничо-наукові знання в областях біології, фізики, хімії, але особливо 

екології, часто запозичуючи з названих наук навіть їх термінологію, привносячи 
її в правові документи і наділяючи юридичним змістом. Таке юридичне 
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наповнення отримали багато природничі поняття, в тому числі і ключові для 

екологічного права. Скажімо, у 1962 р. вийшла у світ книга Рейчел Карсон, 

своєрідного Анрі Дюнана3 у сфері екологічного права, «Мовчазна весна», яка 

викликала резонанс у суспільстві, оскільки вперше порушила проблему впливу 

небезпечних хімічних речовин і матеріалів на здоров’я людини і навколишнє 
середовище [60]. Як наслідок, з початку 60–х років ХХ ст. почала зростати 

стурбованість вчених та громадськості щодо загрози зникнення та винищення 

окремих видів фауни, і, хоча підтримка урядів тільки почала формуватися, це 

призвело до виникнення низки неурядових організацій. Серед них варто 

виділити World Wіde Fund for Nature (Всесвітній фонд природи, WWF), 
заснований у 1961 р., та Greenpeace (заснований у 1971 р.), яка, зокрема, 

відзначилась у цей період низкою успішних кампаній, спрямованих проти 

вилову китів [274], детальніше діяльність яких розкрита у 2 розділі нашого 

дослідження, як і судова практика у цій сфері, оскільки її характеристика була б 

неповною без прив'язки до органу чи установи, що займалися її формуванням. 
Доволі важливим джерелом виступила судова практика. Незважаючи на 

формально необов'язковий характер, рішення міжнародних судових установ 

відіграють суттєву роль у кодифікації та прогресивному розвитку міжнародного 

права, зберігаючи, щоправда, деякі негативні тенденції, які детальніше розкриті 

у розділі 2 нашого дослідження. 
Як відомо, питанню захисту біорізноманіття присвячено десятки 

міжнародно-правових актів, а сам цей інститут починає формуватися з 70-х рр. 

минулого століття, коли було укладено перші міжнародні договори 

регіонального та універсального типу, міждержавні договори та угоди в рамках 

неурядових організацій, у які еволюціонували домовленості про захист тих чи 
інших видів фауни. 

Однак, еволюція поглядів на цю проблематику з часом призвела до того, 

що Конференція ООН з проблем навколишнього середовища 1972 року у 

Стокгольмі прийняла Стокгольмську декларацію з навколишнього середовища, 

                                                
3 Швейцарський підприємець, автор книги “Спогади про битву під Сольферіно”, яка стала передумовою для 
створення Міжнародного комітету Червоного Хреста та міжнародного гуманітарного права (примітка автора) 
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яка стала базовим актом для міжнародного права навколишнього середовища 

[31]. 

Цей документ починається з одного із визначальних принципів сучасного 

міжнародного екологічного права, яким передбачено, що «людина має право на 

свободу, рівність та сприятливі умови життя в навколишньому середовищі, 
якість якого дозволяє вести гідне і процвітаюче життя, і несе головну 

відповідальність за охорону і поліпшення навколишнього середовища на благо 

нинішнього і майбутніх поколінь» [32]. 

Одна зі складових цього права отримала свій розвиток у другому 

Принципі, суть якого зводиться, зокрема до того, що флора і фауна, як природні 
ресурси землі, мають бути збережені на благо нинішнього і майбутніх поколінь 

шляхом ретельного планування та управління в міру необхідності [135]. 

Важливість закріпленого принципу пояснюється тим, що хоч випадки 

вимирання окремих видів і траплялися раніше (в тому числі і в доісторичні часи), 

але ніколи раніше не реєструвалися такі значні їх втрати, які, тим більше, 
зумовлювали настільки широкомасштабні і незворотні процеси зміни екосистем 

та кліматичних умов, як у наш час. Задоволення потреб людства у продовольстві, 

житлі, транспорті постійно зростають, що, у свою чергу, веде до скорочення 

природних екосистем, їх дроблення, перетворення і, в окремих випадках, навіть 

зникання. Промислові та побутові відходи, мінеральні добрива отруюють 
природу, що призводить до загибелі як окремих представників, так і цілих видів 

фауни. Тобто, стає очевидно, що господарська діяльність людини, по суті, є 

головною причиною зникнення багатьох видів фауни. Особливо це пов’язано з 

забрудненням навколишнього середовища. Таким чином, зменшення 

біорізноманіття, тобто скорочення числа видів, що утворюють фрагменти 
екологічної мережі, стає одним із проявів деградації природного середовища 

зокрема і суспільства загалом, у зв’язку з чим необхідно докладати більше зусиль 

для збереження біологічної різноманітності та сприяти досягненню сталого 

розвитку в результаті збереження живих ресурсів шляхом регулювання цих 

ресурсів. Досягнення цих цілей повинно бути максимально швидким та 
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ефективним, зважаючи на те, що можливості Землі забезпечувати своє населення 

скорочуються [106]. 

Подальший розвиток цієї концепції можна знайти і у окремій думці віце-

голови Міжнародного суду ООН по справі про гідровузол «Габчіково-

Надьмарош» [272]. У ній було вказано на взаємозв'язок прав людини і захисту 
навколишнього середовища: «Захист навколишнього середовища є істотною 

частиною сучасної доктрини прав людини, так як вона є sine qua non для 

численних прав людини таких, як право на здоров'я і право на життя»; «У той час 

як всі люди мають право робити проекти з розвитку і отримувати з них вигоду, 

існує також обов'язок забезпечення того, щоб такі проекти не наносили істотної 
шкоди навколишньому середовищу» [187]. 

Фактично, саме з настанням т.зв. “Стокгольмської” ери розпочалась 

розробка і впровадження основних документів, які стали ефективними 

інструментами у сфері збереження й охорони найбільш цінних видів дикої 

фауни. До них, зокрема, можна віднести Конвенцію CІTES 1973 року, Бернську 
конвенцію про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування 

в Європі 1979 року, Конвенцію про збереження мігруючих видів диких тварин 

1979 р., Конвенцію про збереження морської флори та фауни Антарктиди 1980 

року та низку документів ЄС у цій сфері. 

Водночас, на межі 1970–80 років такий підхід виявив свою недосконалість, 
оскільки стало зрозуміло, що збереження окремих видів флори та фауни не 

вирішує глобальної проблеми скорочення біорізноманіття на планеті. Такий стан 

справ призвів до необхідності сформувати комплексний підхід для вирішення 

цієї проблеми. Так, на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку 

в Ріо-де-Жанейро було прийнято Конвенцію про охорону біологічного 
різноманіття [83]. Тоді ж було окреслено саму концепцію біологічного 

різноманіття, невід’ємною частиною якого і є дика фауна: “це різноманітність 

живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та 

інші водні екосистеми й екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття 

включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття 
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екосистем” [83]. Ця концепція отримала свій подальший розвиток, який детально 

описаний далі у нашій роботі. 

Принцип 1 Декларації Ріо з навколишнього середовища та розвитку 1992 

р. проголошує, що турбота про людину є центральною ланкою в діяльності із 

забезпечення сталого розвитку. Такий підхід є противагою іншим, які, зокрема, 
визнають самоцінність природи та заперечують етичність збереження природи 

для людини. Серед цілей Конвенції вказується «збереження біологічного 

різноманіття, стале використання його компонентів, справедливе і рівне 

розділення вигод від використання генетичних ресурсів», розвиток міжнародної 

взаємодії для захисту навколишнього середовища. 
Важливо підкреслити, що захист тваринного світу має комплексний 

характер, відповідно, говорячи про охорону видів дикої фауни, ми маємо на увазі 

не тільки конкретні їх види, а й місця їх природного проживання чи екосистеми 

(наприклад, Рамсарська конвенція 1971 року про водно–болотні угіддя, що 

мають міжнародне значення, в основному як середовище існування водоплавних 
птахів [243], Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування в Європі 1979 року [85], які містять положення про охорону 

як самих видів флори і фауни, що підлягають охороні, так і місць проживання) 

або раціональне використання (Конвенція CITES) [134], метою якої є 

запобігання надмірній експлуатації флори і фауни за допомогою введення 
контролю за торгівлею цими видами через систему експортно–імпортних 

дозволів). 

Подальші роки стали свідченням накопичення великої кількості 

міжнародно–правових актів, що стосуються навколишнього середовища загалом 

та видів дикої фауни зокрема. Деякі з них відіграли важливу роль у визначенні 
окремих проблем у глобальному або регіональному масштабах. 

Наприкінці ХХ століття відбувся перехід до нової цивілізаційної 

парадигми – сталого розвитку. В рамках сталого розвитку обґрунтовується 

паритет між екологічними цінностями і цінностями економічного і соціального 

розвитку [102]. Однак, формуванню цієї парадигми передував тривалий 
історичний період формування нормативного механізму охорони дикої фауни. 
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Якщо говорити про статус та захист тварин, то міжнародні договори щодо 

їх охорони, на думку проф. О.В. Буткевич, можна класифікувати на три категорії 

у відповідності до особливостей видів тваринного світу: 

1) захист тварин (видів), яким загрожує вимирання (Міжнародна конвенція 

про регулювання китобійного промислу 1946 р., Конвенція UNESCO про 
охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р., Конвенція про 

зберігання тюленів Антарктики 1972 р., Угода про збереження білих ведмедів 

1973 р., Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які 

перебувають під загрозою зникнення 1973 р., Конвенція про охорону 

біологічного різноманіття 1992 р. та ін.); 
2) захист диких видів тварин (Міжнародна конвенція про охорону птахів 

1950 р., Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі 1979 р., Боннська конвенція про охорону мігруючих видів 

диких тварин 1979 р., Конвенція про збереження морських живих ресурсів 

Антарктики 1980 р., та ін.); 
3) захист домашніх тварин (Європейська конвенція про захист домашніх 

тварин 1992 р.) [9]. 

Такий підхід заслуговує на увагу, однак, на нашу думку, в контексті 

нашого дослідження доцільніше запропонувати таку класифікацію: 

1) міжнародні конвенції, які стосуються охорони дикої фауни загалом 
(Африканська конвенція про охорону природи і природних ресурсів 1968 р.; 

Європейська конвенція про захист тварин під час міжнародного перевезення 

1968 р.; Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які 

перебувають під загрозою зникнення 1973 р.; Конвенція про охорону 

біологічного різноманіття 1992 р.); 
2) конвенції, які спрямовані на захист одного чи кількох видів (Міжнародна 

конвенція про регулювання китобійного промислу 1946 р.; Міжнародна 

конвенція про охорону птахів 1950 р.; Тимчасова конвенція про збереження 

котиків північної частини Тихого океану 1957 р.; Міжнародна конвенція про 

збереження атлантичних тунців 1966 р.; Конвенція про водно–болотні угіддя, що 
мають міжнародне значення в основному як середовища існування водоплавних 
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птахів 1971 р.; Конвенція про зберігання тюленів Антарктики 1972 р.; Угода про 

збереження білих ведмедів 1973 р.; Боннська конвенція про охорону мігруючих 

видів диких тварин 1979 р.; Бернська конвенція про охорону дикої флори і фауни 

та природних середовищ існування в Європі 1979 р.; Конвенція про збереження 

морських живих ресурсів Антарктики 1980 р.; Договір про збереження тюленів 
у Вадденському морі 1990 р.; Європейська конвенція про захист домашніх 

тварин 1992 р.; Міжамериканська конвенція про захист і збереження морських 

черепах Карибського моря 1998 р.; Конвенція про збереження запасів далеко 

мігруючих риб і управлінні ними в західній і центральній частині Тихого океану 

2000 р.; Угода про збереження альбатросів та буревісників 2001 р.; Конвенція 
про збереження водних біологічних ресурсів у відкритому морі південній частині 

Тихого океану і управлінні ними 2009 р.; Конвенція щодо збереження та 

управління рибними ресурсами відкритих вод північної частини Тихого океану 

2011 р.; 

3) конвенції, які стосуються інших сфер, але, водночас, стосуються 
охорони дикої фауни (Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1947 р.; 

Договір про Антарктику 1959 р.; Конвенція UNESCO про охорону всесвітньої 

культурної і природної спадщини 1972 р.; конвенція МАРПОЛ – 73/78; 

Конвенція ООН з морського права 1982 р.; Генеральна угода про торгівлю 

послугами (ГАТС) 1994 р.; Угода про виконання положень Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 р. 1995 року; 

Картахенський протокол про біобезпеку 2000 р. та ін.). 

На основі запропонованої класифікації ми спробуємо дати стислу 

характеристику ключовим угодам у вказаній сфері. 

Одним з ключових документів серед міжнародних конвенцій, які 
стосуються охорони дикої фауни загалом є Конвенція про торгівлю дикими 

видами фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення – CІTES [239]. 

Конвенція CITES була розроблена на основі резолюції, прийнятої у 1963 році на 

засіданні членів МСОП. Остаточний текст Конвенції був узгоджений на 

засіданні представників 80 країн у Вашингтоні, 3 березня 1973 року, і станом на 
1 липня 1975 CITES набула чинності. Протягом багатьох років конвенція CITES 
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була лідером серед природоохоронних угод з найбільшим числом учасників (180 

учасників, Україна є учасником з 1999 року). Ця конвенція прямо або 

опосередковано охороняє більше 30 тис. видів флори і фауни. З моменту 

набрання чинності конвенцією не зник у результаті торгівлі жоден вид, що 

знаходиться під захистом конвенції [336]. 
Основна мета конвенції – забезпечити міжнародний контроль над 

торгівлею дикими видами тварин і рослин, чисельність яких скорочується або 

може бути скорочена через те, що вони є популярними об’єктами торгівлі. 

Вигода, одержувана від міжнародного продажу живих тварин і продукції з них, 

є серйозним стимулом до їх добування і головною загрозою для виживання 
рідкісних і зникаючих видів флори і фауни. Згідно з положеннями Конвенції, 

система заходів щодо охорони видів, що знаходяться під загрозою вимирання, 

поширюється на сфери як зовнішньої, так і внутрішньої торгівлі, включає заходи 

суворого контролю за переміщенням через державні кордони видів тварин, що 

потребують особливої охорони, жорсткої правової регламентації всіх операцій 
(включаючи правила перевезення, розміри кліток, контейнерів і т.д.), посилення 

відповідальності, підвищення невідворотності покарання, а також організацію 

спеціальних служб і органів. Торгівля цими видами дозволяється тільки у 

виняткових випадках і за спеціальними дозволами, що видаються з урахуванням 

висновків наукових організацій. Конвенцією передбачено три додатки [239], до 
яких включені ті чи інші види. Додаток І містить перелік видів, що знаходяться 

під загрозою вимирання; Додаток ІІ – види, які хоча в цей час і не перебувають 

обов’язково під безпосередньою загрозою вимирання, але можуть стати такими, 

якщо торгівля зразками таких видів не буде строго врегульована в цілях 

запобігання їх використання, несумісного з їх виживанням; Додаток ІІІ – види, 
які за визначенням будь–якої Сторони повинні піддатися регулюванню в межах 

її власної юрисдикції з метою попередження чи обмеження експлуатації та які 

потребують співпраці інших сторін у регулюванні торгівлі. Згідно із ст. XІ 

Конвенції CITES Конференція сторін кожні два роки обговорює і приймає 

поправки до Додатків І, ІІ і ІІІ [97]. 
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Ці положення передбачають хоча б теоретично, що представники видів, 

котрі охороняються, повинні отримувати більш–менш гуманне поводження. На 

практиці цього важко досягти, особливо з огляду на те, що технічна підготовка 

митних працівників та інших посадовців часто є недостатньою або для упізнання 

видів, котрі потребують охорони, або ж для того, щоб ідентифікувати 
поводження з тваринами у конкретному випадку як таке, що не відповідає 

вимогам для забезпечення їх добробуту. Остання проблема може бути вирішена 

в разі поширення вимог добробуту, передбаченими CІTES, на всіх тварин, котрі 

транспортуються, а не лише на тих, котрі перелічені у додатках, що дозволяє 

зробити буквальне тлумачення статті 8(3). Примітно, що коли розроблялись 
керівні вказівки про догляд та перевезення живих істот, було вирішено, що вони 

застосовуватимуться до всіх тварин та рослин, а не лише тих, які зараз перелічені 

у CІTES [223]. 

Розвиваючи цей напрямок, доцільно згадати і про Конвенцію про 

збереження мігруючих видів диких тварин 1979 р. (Боннська конвенція, CMS) 
-– міжнародний договір, спрямований на збереження мігруючих диких тварин і 

ареалів їх проживання. Це міжнародний договір, укладений в рамках Програми 

ООН з навколишнього середовища, спрямований на збереження живої природи 

і ареалів тварин в глобальному масштабі. З часу набрання Конвенцією чинності 

кількість її учасників поступово зростала, і зараз становить понад 100 країн 
Африки, Центральної і Південної Америки, Азії, Європи і Океанії (Україна 

приєдналася до договору у 1999 році). CMS об'єднує країни, через територію 

яких проходять шляхи міграції тварин, і забезпечує правові рамки для 

міжнародної координації заходів щодо їх охорони, включаючи захист ареалів 

проживання і регулювання торгівлі. 
Документ ставить своєю метою збереження наземних і морських 

мігруючих тварин, а також мігруючих птахів по всьому їх ареалу. Мігруючі види, 

яким загрожує зникнення, опубліковані в Додатку I Конвенції. Держави-

учасниці Конвенції докладають максимальних зусиль щодо захисту цих видів 

тварин, збереження та відновлення місць їх проживання, скорочення перешкод 
до міграції і контролю інших факторів, що можуть мати негативний вплив на 
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дані види. Окрім представлення зобов'язань для кожної країни, яка вступає до 

Конвенції, CMS також забезпечує узгодження дій держав щодо ареалу багатьох 

видів тварин. Мігруючі види, яким потрібно або яким було б корисно 

міжнародне співробітництво, опубліковані в Додатку II. Конвенція підтримує 

держави ареалу даних видів до висновку регіональних і глобальних Угод. В 
цьому відношенні, Конвенція по мігруючим видах є рамковою. Угоди можуть 

варіюватися від договорів, які мають обов'язкову юридичну силу (званих 

Угодами) до менш формальних інструментів, таких як Меморандуми про 

Взаєморозуміння, і можуть бути адаптовані відповідно до умов того чи іншого 

регіону. Розвиток різних моделей, пристосованих до збереження того чи іншого 
виду ми середовища їх проживання, є відмінною характеристикою Конвенції. 

Всесвітня стратегія охорони природи 1980 року та Всесвітня хартія 

природи 1982 року, розроблені МСОП4, заклали основу для ідей, розвинених на 

конференції Ріо. За задумом конференція у Ріо повинна була не тільки 

проголосити ідеологію сталого розвитку, а й започаткувати тісну співпрацю між 
державною владою, бізнесом і громадськістю в єдиному прагненні до реалізації 

ідей сталого розвитку та глобального партнерства (у роботі конференції взяли 

участь 178 держав та понад 30 міжурядових і неурядових міжнародних 

організацій). Саме такий підхід закладено в основу Конвенції про охорону 

біологічного різноманіття (далі Конвенція), завдання якої – збереження 
біологічного різноманіття, стале використання його компонентів і спільне 

одержання на рівній та справедливій основі вигод, пов’язаних із використанням 

генетичних ресурсів, шляхом належної передачі відповідних технологій із 

урахуванням усіх прав на такі ресурси і технології та через належне 

фінансування. Конвенція є рамковою і залишає вибір засобів досягнення її цілей 
за учасниками, передбачаючи лише певні загальні заходи. Такими загальними 

заходами є: розроблення і впровадження загальних стратегій щодо збереження 

та сталого використання біорізноманіття і заходів, спрямованих на збереження й 

використання біорізноманіття, у різні секторальні й міжсекторальні програми чи 

плани (стаття 6 Конвенції) [295]. 

                                                
4 Детальніше – див. розділ 2 нашої роботи 
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Відповідно, як передбачено ст. 1 Конвенції, її виконанням переслідується 

рішення трьох завдань: 1) «збереження біологічного різноманіття»; 2) «стале 

використання»; 3) «чесний і справедливий розподіл вигод, отриманих від 

використання генетичних ресурсів». Варто звернути увагу на те, що «стале 

використання» означає використання компонентів біологічного різноманіття 
таким чином і такими темпами, які не приводять у довгостроковій перспективі 

до вичерпання біологічного різноманіття, тим самим зберігаючи його здатність 

задовольняти потреби нинішнього і майбутніх поколінь і відповідати її 

сподіванням» (ст.2). 

Статті 8 і 9 присвячені збереженню наземного і морського біорізноманіття, 
відповідно, іn–sіtu (збереження екосистем, природних місць мешкання, 

підтримка і відновлення популяцій в їх природному середовищі) і ex–sіtu (за 

межами природного місця існування видів). 

Статтею 8 передбачені головні зобов’язання щодо збереження іn–sіtu, 

причому сформульовані досить гнучко. 
Передбачені Конвенцією заходи зі збереження компонентів біологічного 

різноманіття поза межами природних місць мешкання (ex–sіtu), наприклад, у 

дельфінаріях, кваліфікуються як допоміжні («в цілях доповнення заходів іn–sіtu» 

– наприклад, в природної морському середовищі) – ст.9. 

Якщо звертатися до регіонального рівня, то 15 вересня 1968 р. глави 
держав і урядів ОАЄ підписали Африканську конвенцію про охорону природи і 

природних ресурсів [203], яка замінила собою Лондонську конвенцію 1933р. 

Африканська конвенція є прикладом комплексного підходу до проблеми захисту 

навколишнього середовища: вона стосується збереження ґрунту, води, тварин і 

рослин, інакше кажучи, практично всієї природи. Широта охоплення Конвенції 
дозволяє прийти до висновку, що деякі її положення являють собою лише 

загальні принципи. Однак, положення Конвенції, які стосуються захисту рослин 

і тварин, мають цілком конкретний характер і передбачають створення 

природних заповідників, регулювання полювання, лову, рибальства, а також 

особливий захист для окремих особин. Африканська конвенція містить два 
принципово нових моменти: визнання необхідності захищати середовища 
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проживання видів, що знаходяться під загрозою зникнення, нарівні із захистом і 

самих видів, і заяву про особливу відповідальність тих держав, чия територія є 

єдиним місцем проживання рідкісних видів [97]. 

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі 1979 р. або Бернська конвенція (The Bern Convention) - 
містить положення про охорону як місць проживання, так і самих видів флори і 

фауни, що підлягають охороні, а також про методи полювання та знаряддя лову, 

які повинні бути заборонені. Бернська конвенція була підготовлена Радою 

Європи. Конвенція була відкрита для підписання на 3-ої Європейської 

конференції міністрів навколишнього середовища в Берні 19 вересня 1979 року. 
Україна приєдналася до Конвенції у 1996 році. У 1998 році під егідою Бернської 

конвенції була створена так звана «Смарагдова мережа» територій особливого 

природоохоронного значення (Areas of Specіal Conservatіon Іnterest, ASCіs) на 

територіях країн - членів конвенції, які керуються програмою «Natura 2000» 

Європейського союзу. Ця програма також здійснює моніторинг і контроль стану 
видів, які знаходяться під загрозою зникнення, і надає допомогу в законодавчій 

та науковій сферах. 

Мета і завдання конвенції полягають у забезпеченні охорони дикої фауни і 

флори і природних середовищ існування, сприянню міжнародному 

співробітництву, приділенні особливої уваги рідкісним і найбільш уразливим 
видам, включаючи мігруючі види, заохочення співробітництва між державами в 

галузі охорони природи, моніторинг і контроль стану видів, які знаходяться під 

загрозою зникнення, допомога у виданні законодавчих актів і проведенні 

наукових досліджень з охорони природи. 

Об'єктами охорони виступають суворо охоронювані види рослин, суворо 
охоронювані види тварин та охоронювані види тварин (відповідно до додатків 

до Конвенції). Всі додатки регулярно переглядаються і виправляються 

Постійним Комітетом, який керується звітами численних експертних груп. У 

Додатки до конвенції включені всі види європейських рептилій і амфібій, а також 

більшість видів птахів. 
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Важливе значення відіграє і Європейська конвенція про захист тварин 

при міжнародних перевезеннях (переглянута) №193 2003 року [265]. Цей 

документ було підписано у Кишиневі 06.11.2003, набуття чинності 14.03.2006). 

Фактично, він замінив собою положення Європейської конвенції про захист 

тварин під час міжнародного перевезення 1968 р. [55]. 
З основних новел документу варто виділити те, що стаття 2 поширює її дію 

на міжнародні перевезення "всіх хребетних тварин". З основних принципів, які 

виділяються у тексті, варто відзначити необхідність гарантування благополуччя 

та здоров'я тварин під час перевезень, пріоритет груп тварин при перевезеннях, 

невідкладність доставки у пункт призначення, винятки щодо карантину та 
утримання у неволі, уникнення ударів та мінімізація страждань (стаття 4). Також 

документ визначає вимоги до проектування та виробництва транспортних 

засобів (акцент на уникнення травм, страждань та гарантування безпеки), 

планування перевезення, навики персоналу, особливості відпочинку та 

харчування тварин у дорозі, специфіку завантаження/розвантаження, 
температурні умови, комфорт та безпеку у дорозі. Порівняно з попереднім 

документом, конвенція 2003 року вдосконалила понятійний апарат та детальніше 

прописала ключові заборони для забезпечення належного добробуту тварин. 

Переходячи до характеристики конвенцій, які спрямовані на захист одного 

чи кількох видів, доцільно згрупувати їх у декілька підгруп, спрямованих на 
захист тих чи інших видів. 

Першу групу формує морська фауна. Історично, саме із захисту рибних 

запасів взяло початок МПНС, тому доцільно було б розпочати характеристику 

конвенцій, спрямованих на захист одного чи кількох видів саме з цієї підгрупи. 

Ера ООН дала поштовх розвитку міжнародно-правової охорони у цій сфері 02 
грудня 1946 р., коли у Вашингтоні була прийнята Міжнародна конвенція з 

регулювання китобійного промислу [121], яка ознаменувала собою 

продовження спроб налагодження міжнародної співпраці для регулювання 

китобійного промислу. Фактично є однією з найстаріших конвенцій у галузі 

навколишнього середовища. Оскільки видобуток китів відбувався в 
міжнародних водах, а їх чисельність різко скорочувалася, країни вирішили 
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спільно регулювати промисел, для мінімізації його критичного впливу. У 

конвенції беруть участь досить мало держав (51), тому що навіть в середині XX 

ст. порівняно небагато країн продовжували займатися китобійним промислом. 

Незважаючи на глобальний мораторій на комерційний китобійний промисел, а 

також квоти, встановлені IWC, деякі країни продовжують комерційне полювання 
на китів – Норвегія, Ісландія та Японія під виглядом «наукових досліджень» 

(детальніше – у розділі 2 нашої роботи). 

Наступним документом у цій сфері, на який доцільно звернути увагу, є 

прийнята 09 лютого 1957 року у Вашингтоні СРСР, США, Канадою, Японією 

Тимчасова (на 6–річний період) конвенція про збереження котиків північної 
частини Тихого океану [65]. Вона продовжується кожні чотири роки. 

Відповідно до Конвенції сторони заснували Комісію з однойменною назвою. 

Метою Конвенції є досягнення максимально допустимої продуктивності 

котикових ресурсів у північній частині Тихого океану. Конвенція забороняє 

морської забій котиків, а також їх пелагічний промисел [97]. 
Більш пряме відношення для їх збереження мала одна з Женевських 

конвенцій з морського права, а саме, Конвенція про рибальство та охорону 

живих ресурсів відкритого моря 1958 р. [240], яка встановлювала баланс між 

задоволенням потреб зростаючого населення в світі у продуктах харчування та 

ризику надмірної експлуатації живих ресурсів відкритого моря. Конвенція 
набула чинності 10 березня 1966, однак, Україна не бере участі у ній. Сама 

конвенція складається з 22 статей. Згідно ст. 1, кожна держава має право на те, 

щоб її громадяни займалися рибальством у відкритому морі, з урахуванням: а) 

договірних зобов'язань; б) інтересів і прав прибережних держав, як це 

передбачено в Конвенції; в) постанов, що містяться в самій Конвенції. 
Усі держави зобов'язані, кожне по відношенню до своїх громадян, вживати 

заходів або брати участь спільно з іншими державами у прийнятті заходів, які 

виявляться необхідними для охорони живих ресурсів відкритого моря. 

Під словами "охорона живих ресурсів відкритого моря" розуміється 

сукупність заходів до забезпечення оптимуму стійкого видобутку цих ресурсів, 
необхідних для досягнення максимуму постачання продуктами харчування та 
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іншими морськими продуктами. Програми охоронних заходів повинні 

складатися таким чином, щоб в першу чергу забезпечувати постачання їжею 

людини. 

Держави, громадяни якої займаються ловом з фонду або фондів риби чи 

інших живих морських ресурсів в районі відкритого моря, де громадяни інших 
держав рибальством не займаються, зобов'язані приймати, в міру потреби, щодо 

своїх громадян в даному районі заходів для охорони власних живих ресурсів 

(стаття 3)5. 

Відповідно до ст. 7 Конвенції будь-яка прибережна держава може в цілях 

підтримки відтворення живих ресурсів моря вводити односторонні охоронні 
заходи, які підходять для кожного даного рибного фонду або фонду інших 

морських ресурсів в будь-якому районі відкритого моря, що прилягає до його 

територіального моря, якщо переговори про те з іншими зацікавленими 

державами не призводять до угоди протягом шестимісячного терміну. Обов'язок 

ж вступу у такі переговори з метою прийняття за загальною згодою заходів, 
необхідних для охорони живих ресурсів відкритого моря в даному районі, 

передбачений статтею 4 цього документу. 

З метою налагодження співпраці у збереженні популяцій тунців та 

тунцевих риб в Атлантичному океані, на рівнях, що дозволяють отримувати 

максимально стійкий улов для споживання в їжу та інших цілей, 14 травня 1966 
р. у Ріо-де-Жанейро була підписана Міжнародна конвенція про збереження 

атлантичних тунців [66]. Вона охоплює всі види тунців Атлантичного океану, 

включаючи прилеглі моря. Об'єктом регулювання є всі види тунців і тунцевих 

риб, а також інші види риб, що видобуваються при лові тунця, які не відносяться 

до компетенції інших міжнародних рибогосподарських організацій. Відповідно 
до ст. III Конвенції договірні сторони заснували Міжнародну комісію по 

збереженню атлантичних тунців (ІCCAT), детальніше про яку йдеться у розділі 

2 нашого дослідження. Стисло зазначимо, що для реалізації мети цього 

                                                
5 Як приклад успішної реалізації цієї норми можна згадати т.зв. "тріскові війни" Ісландії та її сусідів (примітка 
автора) 
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документа, ІCCAT на основі наукових досліджень рекомендує державам заходи 

з охорони та раціональної експлуатації тунців [192]. 

У проміжку між Ріо і Йоханнесбургом держави продовжили розробку 

ресурсної проблематики, зокрема, питань управління живими морськими 

ресурсами, приділивши особливу увагу транскордонним рибним запасам і 
запасам далеко мігруючих видів риб. Результатом стало прийняття в 1995 році 

Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй з 

морського права від 10 грудня 1982 р. [181], які стосуються збереження 

транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління 

ними, яка істотно доповнила відповідні положення Конвенції 1982 року, зокрема, 
конвенційний перелік (Додаток І («Далеко мігруючі види») до Конвенції ООН з 

морського права 1982 р), який був розкритикований науковцями як не до кінця 

обґрунтований з природничо–наукових позицій. Крім того, сумнів викликало 

включення до переліку далеко мігруючих видів китоподібних, оскільки 

особливості режиму морських ссавців позначені не в ст. 64, а в ст. 65 Конвенції 
1982 року [97]. 

Перш за все відзначимо, що угода 1995 року встановлює уніфіковані 

принципи збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко 

мігруючих риб, яких повинні дотримуватися держави, що ведуть промисел таких 

запасів у відкритому морі, в рамках реалізації зобов’язань щодо співпраці у 
формі переговорів або участі в регіональних або субрегіональних організаціях з 

рибальства, як це передбачено Конвенцією 1982 року. Причому прибережна 

держава бере участь у розробці заходів щодо збереження та управління 

ресурсами незалежно від того, веде вона промисел цих ресурсів чи ні. Також ці 

принципи підлягають застосуванню прибережними державами при здійсненні 
своїх суверенних прав у районах під національною юрисдикцією. 

Фактично, угода 1995 року істотно підвищує міжнародно–правове 

значення тих заходів збереження морських живих ресурсів та управління ними, 

які приймаються на основі регіонального договору про морські біоресурси. Такі 

заходи стали обов’язковими для будь–якого учасника угоди 1995 року, навіть 
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якщо він не є стороною регіонального договору і навіть якщо ці заходи не 

оформлені як договірні норми. 

Міжамериканська конвенція про захист і збереження морських черепах 

Карибського моря 1998 р [283]. спрямована на охорону цих видів ссавців і 

середовища їх проживання. Кожна держава-учасниця Конвенції зобов'язується 
вживати заходів з охорони морських черепах, в тому числі заборона вилову, 

торгівлі черепахами, їх яйцями, частинами або продукцією, виготовленою з 

черепах. Держави повинні проводити наукові дослідження щодо морських 

черепах і середовища їх проживання і розробляти рекомендації щодо прийняття 

охоронних заходів. Кожен учасник цієї Конвенції повинен розробити програму 
управління запасами морських черепах в зонах національної юрисдикції. 

Конвенція про збереження запасів далеко мігруючих риб і управлінні 

ними в західній і центральній частині Тихого океану [252] укладена 05 вересня 

2000 року стала однією з перших конвенцій з рибальства, узгоджених після 

затвердження Угоди Організації Об'єднаних Націй по рибних запасах. Мета 
Конвенції - забезпечити за допомогою ефективного управління довгострокове 

збереження та стале використання запасів риб відповідно до Конвенції ООН з 

морського права 1982 р. та Угоди про транскордонних рибних запасах 1995 У 

Конвенції визначені принципи і заходи по збереженню запасів і управління 

ними, порядок застосування обережності підходу. Відповідно до ст. 9 Конвенції 
заснована Комісія зі збереження запасів далеко мігруючих риб в західній і 

центральній частинах Тихого океану. Вона визначає загальний допустимий 

вилов і загальний рівень рибальського промислу (на своїх щорічних сесіях 

встановлює квоти вилову далеко мігруючих видів (в основному тунців); сприяє 

співробітництву і координації між членами Комісії для забезпечення сумісності 
заходів щодо збереження та управління запасами; вживає заходів щодо 

збереження та управління, а також видає рекомендації щодо запасів, які не є 

об'єктом спеціалізованого промислу. Комісія складається з Наукового комітету, 

Технічного та Виконавчого комітетів і Секретаріату. 

14 листопада 2009 р міжнародна конференція схвалила Конвенцію про 
збереження водних біологічних ресурсів у відкритому морі південної частини 
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Тихого океану і управління ними [251]. Відповідно до ст. 4 Конвенції договірні 

сторони визнають необхідність забезпечення сумісності заходів щодо 

збереження та управління, встановлених для промислових ресурсів. Ці заходи 

повинні бути сумісні, щоб гарантувати збереження і управління ресурсами. Для 

забезпечення виконання цілей Конвенції та розробки заходів збереження 
ресурсів ст. 6 передбачає утворення Регіональної організації з управління 

рибальством у південній частині Тихого океану. Ця організація буде 

уповноважена розробляти правила для збору, контролю, звітності, зберігання і 

поширення даних. Вона буде розробляти і впроваджувати заходи щодо 

ефективного моніторингу, контролю і спостереження за виконанням правил 
рибальства. 

У лютому 2011 р завершена робота над Конвенцією щодо збереження та 

управління рибними ресурсами відкритих вод північної частини Тихого 

океану [249]. Згідно ст. 3 Конвенції 249держави повинні: а) сприяти 

раціональному використанню та забезпечення довгострокової стійкості 
промислових ресурсів; б) впроваджувати заходи регулювання, що гарантують 

збереження або відновлення промислових ресурсів на рівні, здатному 

забезпечити максимальний стійкий вилов; в) приймати і виконувати заходи 

відповідно до обережності і екосистемних підходів до рибальства; г) оцінювати 

вплив промислової діяльності на види, що належать одній екосистемі або залежні 
від неї; д) охороняти біорізноманіття; е) перешкоджати або усувати надмірну 

експлуатацію і надлишковий рибопромислової потенціал і забезпечувати, щоб 

рівень промислових зусиль або обсяги вилову ґрунтувалися на найкращій 

наукової інформації; ж) забезпечувати дотримання заходів збереження та 

управління, з тим щоб санкції, які застосовуються щодо порушників, були досить 
суворими для того, щоб ефективно забезпечувати дотримання та запобігання 

порушень; з) мінімізувати забруднення і скидання відходів з риболовних суден, 

включаючи використані знаряддя лову. Для забезпечення виконання цілей 

Конвенції, знову ж, передбачалося заснування Комісії з рибальства в північній 

частині Тихого океану. 
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Свого часу, у рамках Конвенції CMS було прийнято низку документів, 

спрямованих на збереження окремих видів, зокрема тюленів у Вадденському 

морі 1990 р. [211], рукокрилих у Європі (Угода EUROBATS) 1991 р. [210], малих 

китоподібних Балтійського моря, північно-східної Атлантики, Ірландського і 

Північного морів (Угода ASCOBANS) 1991 р. [212], афро-євразійських 
мігруючих водно-болотних птахів (Угода AEWA) 1995 р. [206], китоподібних в 

Середземному і Чорному морях, а також прилеглу зону Атлантики (Угода 

ACCOBAMS) 1996 р. [208], а також горил та ареалів їх проживання 2007 року 

[209]. Попри те, що формально, вони входять у систему Конвенції CMS, їх 

доцільно розглянути саме серед групи міжнародно-правових актів, спрямованих 
на захист одного чи кількох видів. 

Хронологічно першим у цій підгрупі був Договір про збереження тюленів 

у Вадденському морі 1990 р [211] – угода між країнами Вадденського 

(Ваттового) моря, спрямована на збереження тюленів і укладена в рамках 

Конвенції CMS в 1990 році. У 1988 році в результаті поширення вірусу чуми 
ластоногих, сталося сильне зменшення популяції звичайного тюленя (підвид 

Phoca vitulina vitulina), що знаходиться на межі зникнення. Відразу після цього, 

16 жовтня 1990 року в місті Бонні (Німеччина) було підписано договір з охорони 

тюленів. Він вступив у дію 1 жовтня 1991 року, і північноморські популяції в 

значній мірі відновилися. Однак в 2001 році той же вірус знову викликав 
зниження чисельності популяцій звичайного тюленя в Північному і Ваттовому 

морях, а також у районі проток Каттегат і Скагеррак. 

План збереження популяцій тюленів (2002-2006 роки) містив різні ідеї і 

план дій по збереженню місць існування, дослідженням, моніторингу забруднень 

природного середовища та охорони тюленів, їх ловлі та поширенню інформації 
серед населення. Даний план спрямований на захист популяцій звичайних 

тюленів (Phoca vitulina vitulina), а також двох популяцій сірого тюленя 

(Halichoerus grypus, атлантичний підвид), хоча сірий тюлень і не охороняється 

Угодою. Загальна мета даного плану - відновлення і підтримка природного циклу 

розмноження звичайного і сірого тюленів. План є одним з найважливіших 
інструментів у сфері збереження даної області і відновлення популяцій тюленів. 
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Два наступні документи стосуються захисту китоподібних, щоправда, у 

межах різних ареалів. 

Так, Угода про збереження малих китоподібних Балтійського моря, 

північно-східної Атлантики, Ірландського і Північного морів (ASCOBANS) 

1991 року - це регіональна угода, яка була укладена в рамках Конвенції CMS, у 
вересні 1991 року і набула чинності в березні 1994 року. 

Необхідність плану відновлення популяції балтійської звичайної морської 

свині визнається по всьому світу, так як в живих залишилося лише близько 600 

особин цього виду. Як наслідок, в рамках ASCOBANS в тісній співпраці з МСОП 

та Гельсінкської комісією був схвалений План Ястарня - план відновлення 
звичайних морських свиней, який передбачає зниження щорічного прилову на 

розглянутій території до 2 особин звичайної морської свині (максимально), 

поліпшення якості наукових досліджень в ключових предметних областях, 

розробку більш специфічних цілей на основі останніх даних про якість 

популяцій і прилов. 
В свою чергу, звичайні морські свині, що мешкають в Північному морі, не 

перебувають під прямою загрозою, але тим не менше перебувають в небезпеці 

через високий відсоток лову і інших чинників. З метою зменшення негативного 

впливу людської діяльності на популяції цього виду, на Шостій Нараді Сторін в 

2009 році був прийнятий план збереження звичайних морських свиней в 
Північному морі [196]. 

У свою чергу, другий документ, а саме, Угода про збереження 

Китоподібних в Чорному і Середземному морях, а також прилеглої області 

Атлантики 1996 року (ACCOBAMS) є колективним інструментом по 

збереженню морського біологічного різноманіття в Середземному і Чорному 
морях. ACCOBAMS ставить собі за мету скорочення загроз китоподібним у 

водах Середземного та Чорного морів, а також поліпшення обізнаності 

населення про цих ссавців. Це перша угода щодо захисту китоподібних в рамках 

цих двох регіонів, що дозволяє їм співпрацювати з цього питання. ACCOBAMS 

було укладено в рамках Конвенції CMS в 1996 році і вступила в силу в 2001 році. 
Україна стала її учасницею у вересні 1999 року. 
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Згідно з текстом Угоди, його область дії, складається з усіх приморських 

вод Чорного і Середземного моря, а також із заток, проток і внутрішніх вод, що 

з'єднують ці моря, а також частини Атлантичного океану, що межує з 

Середземним морем в районі Гібралтару [202]. 

Переходячи до птахів, передусім слід згадати ще одну угоду прийняту у 
рамках Конвенції CMS. Угода про збереження афро-євразійських мігруючих 

водно-болотних птахів (Угода AEWA) є найбільшою угодою в рамках 

Конвенції CMS. Вона була ухвалена 16 червня 1995 року в Гаазі (Нідерланди) і 

набула чинності 1 листопада 1999 року, після її ратифікації необхідною 

кількістю держав. 
Угода стосується 255 видів птахів, які екологічно пов'язані з водно-

болотними угіддями принаймні протягом частини річного циклу, включає багато 

видів гагар, пірникоз, пеліканів, бакланів, чапель, лелек, пастушкових, ібісів, 

косарів, фламінго, качок, лебедів, гусей, журавлів, куликів, мартинів, крячків та 

навіть південного африканського пінгвіна. 
Відповідно до Угоди сторони мають здійснювати заходи для збереження 

мігруючих водно-болотних птахів, звертаючи особливу увагу на види, що 

перебувають під загрозою зникнення, або тих, що мають несприятливий статус 

збереження. 

З цією метою Сторони регламентують комплекс заходів, спрямованих на 
охорону видів дикої фауни та середовищ їх існування, обміну інформації у цій 

сфері [195]. 

18 жовтня 1950 р., у Парижі була підписана Міжнародна конвенція про 

охорону птахів [67], котра виправляла основні недоліки Конвенцій 1902 та 1918 

років та вперше закріпила принципи захисту від винищення всіх видів птахів у 
дикому стані, за винятком шкідників, які можуть бути позбавлені такої охорони. 

Регулювання захисту птахів від винищення здійснюється на підставі 

обмежувальних і заборонних норм, а основним методом охорони визнається 

організація заповідників. Конвенція охопила всі види диких птахів у їхньому 

природному середовищі існування, включаючи перелітних. Держави 
зобов'язалися охороняти всіх птахів, а також їх гнізда, яйця і пташенят в період 
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розмноження, заборонити весняне полювання на перелітних птахів, надати 

цілорічну охорону вимираючим птахам і птахам, які представляють науковий 

інтерес, покінчити з масовим знищенням і виловом пернатих друзів людини 

[168]. 

02 лютого 1971 р. у м. Рамсар (Іран) була прийнята підготовлена в рамках 
UNESCO Конвенція про водно–болотні угіддя, що мають міжнародне 

значення в основному як середовища існування водоплавних птахів [243]. 

Особливістю цього документу є те, що він акцентує увагу саме на середовище 

існування видів фауни як таке, що підтримує існування характерної фауни, 

особливо водоплавних птахів, а також звертає увагу на суттєві екологічні функції 
водно–болотних угідь як регуляторів водного режиму. Критерії, за якими 

визначається значимість водно–болотного угіддя, мають на увазі, що таке угіддя 

має бути типовим або унікальним для відповідного регіону, повинно мати 

особливу цінність для підтримання біологічного різноманіття та регулярно 

відвідуватися великою кількістю водоплавних птахів (20 тис. птахів або 1% 
особин популяції одного виду або підвиду водоплавних птахів). Такі місця є 

рефугіумами специфічного біорізноманіття, стабілізаторами клімату, а часто і 

джерелами прісної води. Проголошення водно–болотного угіддя як такого, що 

«має міжнародне значення» і включення його до списку Конвенції означає, що 

держава бере на себе зобов’язання здійснювати свою діяльність на цьому угідді 
таким чином, щоб сприяти збереженню та сталому використанню водно–

болотного угіддя, а також сприяти охороні, управлінню та раціональному 

використанні ресурсів мігруючих водоплавних птахів. 

Переходячи до наступної групи видів дикої фауни, а саме до фауни 

полярних регіонів, доцільно згадати, що сучасний еколого-правовий статус 
Антарктики визначає ряд міжнародно-правових актів, які в сукупності 

утворюють так звану Систему Договору про Антарктику. У цю Систему на даний 

момент входять: власне Договір про Антарктику 1959 р., Конвенція про 

збереження тюленів Антарктики 1972 р., Конвенція про збереження морських 

живих ресурсів Антарктики 1980 р., Протокол про охорону навколишнього 
середовища 1991 р. до Договору про Антарктику 1959 р., Угода про збереження 
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альбатросів і буревісників (качурок) 2001р. Також до Системи Договору про 

Антарктику прийнято відносити заходи, що діють в рамках Договору про 

Антарктику і діючі в рамках інших перерахованих міжнародних договорів. У 

сучасних умовах Антарктика є територією, на яку не поширюється суверенітет 

якоїсь держави. Основу правового статусу Антарктики становить міжнародно-
правовий режим, на основі якого відбувається освоєння даного континенту і його 

ресурсів [105]. 

Конвенція про збереження Антарктичних тюленів 1972 р. дозволила 

вилов тільки трьох з шести видів антарктичних тюленів, визначила допустимі 

рівні їх видобутку, охоронювані види, відкриті і закриті для промислу райони, 
ліміти вилову по статі, розміром і віком, технічні дані знарядь лову і 

пристосувань, порядок надання інформації про промисел і системи інспекції. 

Не можна оминути увагою і прийняту 15 листопада 1973 р. п’ятьма 

арктичними країнами (Канадою, Данією, Норвегією, Радянським Союзом та 

США) Угоду про збереження білих ведмедів [205]. Ця угода започаткувала 
міжнародну співпрацю з вивчення, охорони, та використання виду Ursus 

marіtіmus. У преамбулі угоди містяться згадки стосовно захисту фауни і флори 

арктичного району та про важливість білого ведмедя як важливого виду ресурсів 

арктичного району, який потребує додаткового захисту. Також у статті 2 

міститься важлива норма, котра акцентує увагу не лише на збереженні самого 
виду, а й на заходи “з метою захисту екосистем, частиною яких є білі ведмеді, 

приділяючи особливу увагу таким компонентам місць проживання, як барлоги, 

місця видобутку корму, а також характеру міграції”. Також ця Угода подає і 

норми, спрямовані на вдосконалення внутрішнього законодавства держав–

учасниць (стаття 6). 
На Конференції зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (7–20 

травня 1980 р., Канберра, Австралія) була прийнята Конвенція про збереження 

морських живих ресурсів Антарктики [242] (АНТКОМ). Її завдання – 

запобігати будь–яким діям, що завдають істотної шкоди антарктичній фауні і 

становлять загрозу існуючим популяціям. Ця конвенція поширюється на всі 
популяції плавникових риб, молюсків, ракоподібних і на інші види живих 
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організмів, включаючи птахів, а також тюленів і китів. При цьому згідно зі ст. VІ 

конвенції її положення не применшують прав та зобов’язань Договірних сторін 

по Міжнародній конвенції про регулювання китобійного промислу 1946 р. і 

Конвенції про збереження тюленів Антарктики 1972 р. Також ця конвенція 

заснувала спеціальну Комісію зі збереження морських живих ресурсів 
Антарктики (CCAMLR) [228]. 

Угода про збереження альбатросів та буревісників 2001 року [207] – це 

міжнародний договір, підписаний щодо захисту альбатросів і буревісників: 

групи птахів, що знаходиться, можливо, під найбільшою загрозою вимирання. 

Від учасників угоди вимагається дотримання певних умов: зниження лову 
морських птахів, охорона пташиних базарів і контроль за інтродукованими 

видами в місцях проживання морських птахів. Угода щодо захисту альбатросів і 

буревісників допомагає країнам в імплементації планів дії щодо захисту місць 

проживання, контролю поширення неаборигенних хижаків, які можуть зробити 

шкідливий вплив на альбатросів і буревісників, у введенні заходів, що знижують 
прилов цих птахів, і поширенні досліджень у сфері їх ефективного захисту [129]. 

Зараз Угода поширюється на види альбатросів і 7 видів буревісників у Південній 

півкулі. Також у майбутньому планується поширити угоду на види, що 

мешкають у Північній півкулі. 

Згідно Червоної книги Всесвітнього союзу охорони природи, із 22 
існуючих видів альбатросів, 18 вважаються критично вимираючими, 

вимираючими або уразливими. Альбатроси і буревісники гніздяться на 

віддалених від берега островах і перелітають моря в пошуках їжі. Вони здатні 

літати на великі відстані в пошуках їжі і в рамках міграції. Мета укладення угоди 

– зупинити зниження чисельності популяцій морських птахів в Південній 
півкулі, особливо альбатросів і буревісників, яким у місцях їх гніздування 

загрожують інтродуковані види, забруднення і прилов у ході ярусного лову, в 

результаті якого гине понад 300 000 птахів на рік. Загрози життю морських 

птахів включають в себе полювання на них заради м’яса, яєць і оперення, зміни 

на території, що є їх місцем проживання, привіз в їх місце проживання 
неаборигенних хижаків (наприклад, кішок), які також можуть чинити 
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негативний вплив на популяції птахів, а також ярусний лов риби – все ці фактори 

критично впливають на популяції альбатросів і буревісників. Частину загроз 

можливо мінімізувати шляхом модифікації рибальської практики й адаптації 

заходів зниження лову. Такі заходи включають лінії і стрічки, що відлякують 

птахів від рибальських сіток, особливі сіток зі зменшеною кількістю приманки, 
установку рибальських сіток у нічний час, установку рибальських сіток під 

поверхнею води і припинення рибальства на час, коли птахи є найбільш 

уразливими до лову, тобто під час гніздування. 

Окремою групою варто виділити міжнародно-правові документи, які 

стосуються видів, не віднесених до жодної з перелічених вище груп. 
В першу чергу, доцільно виділити ще дві угоди з групи Конвенції CMS. 

Так, Угода про збереження європейських популяцій рукокрилих (Угода 

EUROBATS) 1991 р. - це міжнародний договір, який зобов'язує його учасників 

зберігати рукокрилих на своїй території. Його було укладено в 1991 році в 

рамках Конвенції CMS, під час третьої Конференції Сторін. Договір набув 
чинності 16 січня 1994 року, після того як його ратифікували перші п'ять сторін 

(Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія і Швеція). До теперішнього 

часу 36 з 63 країн приєдналися до Угоди, Україна - з 1999 року. 

Основна мета Угоди - служити базою для збереження рукокрилих на всій 

території їх проживання в Європі. Згідно з текстом Угоди, її учасники 
забороняють навмисну ловлю, утримання в неволі і вбивство рукокрилих, за 

винятком потреб науково-дослідних робіт, для яких необхідне отримання 

спеціального дозволу. Учасники угоди визначають територію для збереження 

рукокрилих, досліджують статус і тенденції розвитку популяцій рукокрилих і 

особливості їх міграцій. На основі результатів цих досліджень, керівництво 
Угоди розробляє рекомендації та директиви, які потім імплементуються 

учасниками Угоди на національному рівні. 

Угода націлена на захист всіх 53 європейських видів кажанів за допомогою 

законодавства, освіти, заходів по збереженню і міжнародного співробітництва з 

членами Угоди і з тими, хто ще не приєднався. Область дії Угоди включає в себе 
континентальну Європу від Кавказу і Туреччини на сході до 
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Середземноморського узбережжя на півдні. Вона включає в себе Британські 

острови, Ірландію, Кіпр і Мальту і більшість островів, що належать 

Європейським державам (за винятком Мадейри, Канарських і Азорських 

островів). 

У 1995 році на першій сесії Наради Сторін Угоди був складений План дій, 
який повинен був бути переведений на міжнародні дії. Вони заснували 

Консультативний комітет для здійснення цього Плану між нарадами сторін. 

Найбільш важливими питаннями для Консультативного комітету є 

моніторинг та міжнародна діяльність. Загальноєвропейська дослідження зі 

спостереження визначають тенденції в області народонаселення і сприяє 
своєчасному впровадженню заходів для вирішення будь-яких проблем, які 

виникають в результаті результатів досліджень. Дослідження засноване на 

репрезентативних видах, і використовуються послідовні методи їх 

спостереження. 

Заходи міжнародного захисту для кажанів найбільш важливі для тих видів, 
які мігрують по всій Європі. Визначаються і усуваються можливі небезпеки, 

викликані ситуаціями в пляшкової шийки на міграційних маршрутах різних 

видів. Консультативний комітет також розглядає наявні дані про міграційний 

поведінці репрезентативних видів кажанів [323]. 

Другий договір, який нас цікавить - Угода про збереження горил та 
ареалів їх проживання 2007 року - це міжнародний договір системи конвенції 

CMS, який зобов'язує його учасників до збереження горил на своїй території. 

Угода була укладена в жовтні 2007 року, набула чинності 1 червня 2008 року. В 

Угоді в даний момент беруть участь 10 держав, на території яких проживають 

різні види і підвиди горили, а саме Ангола, Камерун, Центральноафриканська 
Республіка, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Габон, 

Нігерія, Руанда і Уганда. 

Загальна мета Угоди - служити основою для збереження горил і їх ареалів 

в державах-учасницях Угоди і країнах, які ще не приєдналися до неї. 

Згідно з текстом угоди, держави-учасники повинні узгоджувати заходи 
збереження тварин у рамка сфері дії угоди, позначають межі ареалу горил і 
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забезпечують збереження, захист, підтримку і відновлення цих областей, а також 

узгоджують заходи для створення мережі відповідних ареалів, координують 

свою діяльність, спрямовану на боротьбу з браконьєрством, а також прийняття 

конкретних заходів по контролю за браконьєрством, особливо в транскордонних 

поселеннях (стаття 3 Угоди). У статті 8 угоди йдеться, що Сторони вживають 
Плани дій для всіх видів і підвидів горил. У цих Планах вказані дії, які будуть 

здійснюватися відповідно до загальних заходів по збереженню, зазначеними в 

статті 3. На кожній черговій сесії зустрічей держав-учасниць угоди плани дій 

будуть розглянуті і можуть бути змінені. Чотири плану дій (по одному для 

кожного з охоронюваних підтипів) були прийняті на першій такій зустрічі в 2008 
році. Вони були складені Королівським бельгійським інститутом природних 

наук і були засновані на існуючих планах Комісії по виживання видів МСОП. 

Плани містять список найбільш важливих об'єктів; виявляють основні загрози і 

визначають пріоритетні дії, необхідні для їх усунення у межах кожної країни. 

Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1992 р. [262] 
Будучи по суті скоріше рамковим документом, Конвенція встановлює мінімальні 

стандарти, які повинні дотримуватись державами в сфері утримання і торгівлі 

домашніми та екзотичними (дикими) тваринами, скорочення чисельності 

безпритульних тварин. На її основі державами приймаються відповідні 

законодавчі акти, які можуть і розширювати положення Конвенції. В цілому ідея 
захисту тварин тут формується в контексті того, що тварини (передусім – 

домашні тварини) є найближчими супутниками людини. Метою розроблення 

відповідного європейського правового акту (або актів) Комітет Міністрів назвав 

необхідність врегулювання таких питань: 1) контроль за торгівлею тваринами та 

2) контроль за популяцією тварин. Пізніше (січень 1981 р.) Комітет Міністрів 
додав до цих питань необхідність врегулювання різних аспектів захисту тварин 

[9]. 

Третю категорію формують міжнародні договори, які стосуються інших 

сфер, але, водночас, у своєму тексті вони зачіпають питання охорони дикої 

фауни. 
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Скажімо, метою прийняття таких документів як Генеральна угода з 

тарифів і торгівлі (ГАТТ) [22] та Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) 

[23] було і залишається усунення торгівельних бар’єрів та поширення 

багатосторонньої системи торгівлі. Однак, ці документи у своєму тексті прямо 

передбачають захист тварин як підставу для застосування обмежувальних 
заходів у рамках цих договорів. Так, стаття XІV (b) ГАТС говорить, що захист 

тварин, за умови, що такий захід не буде застосовуватися довільно або 

створювати необґрунтовану дискримінацію між країнами, де переважають 

однакові умови, або створювати приховані обмеження торгівлі послугами, не 

слід розуміти як перешкоду жодному Члену для прийняття або запровадження 
заходів. 

Відповідна норма міститься і у статті XX (b) ГАТТ і передбачає, що за 

умови, що такі заходи не повинні застосовуватися у спосіб, який би являв собою 

засіб свавільної чи невиправданої дискримінації між країнами, в яких 

переважають однакові умови або приховане обмеження міжнародної торгівлі, 
ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися таким чином, щоб перешкоджати 

введенню або застосуванню будь-якою стороною заходів: "необхідних для 

захисту…тварин". 

Договір про Антарктику 1959 р. створив передумови для подальшого 

міжнародного–правового регулювання питань охорони живих ресурсів на 
шостому континенті (стаття 9) [320], які були розвинуті у подальших 

міжнародно–правових документах. Договір 1959 р. виходить з двох основних 

положень: по–перше, він не визнає суверенітету будь–якої держави на ту чи іншу 

частину території Антарктики, хоча і не відкидає існуючих територіальних 

претензій (він ніби “заморозив” їх), по–друге, він виходить з переконання 
міжнародного співтовариства держав у тому, що Антарктика має 

використовуватися лише в мирних цілях. Так, стаття 1 Договору про Антарктику 

встановлює: “Антарктика використовується тільки в мирних цілях. 

Забороняються, зокрема, будь–які заходи військового характеру, такі як 

створення військових баз і укріплень, проведення військових маневрів, а також 
випробування будь–яких видів зброї”. У сучасних умовах Антарктика є 
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територією, на яку не поширюється суверенітет якоїсь держави. Основу 

правового статусу Антарктики становить міжнародно–правовий режим, на 

основі якого відбувається освоєння цього континенту і його ресурсів. Проте, досі 

не поставлена остання крапка у питанні територіальних посягань, і немає єдиної 

думки про те, яким має бути його остаточне рішення. Найбільш оптимальним 
варіантом подальшого розвитку правового статусу Антарктики, що відповідає 

інтересам збереження цього континенту, інтересам екологічної безпеки та 

майбутнього світового порядку, є визнання Антарктики об’єктом спільної 

спадщини людства [105]. 

У 1972 р в Парижі UNESCO прийняла Конвенцію про охорону всесвітньої 
культурної і природної спадщини [84], до якої приєдналася низка країн світу. У 

цій Конвенції під "природною спадщиною" розуміються: 

– природні пам’ятки, створені фізичними й біологічними утвореннями або 

групами таких утворень, що мають вагому універсальну цінність з точки зору 

естетики чи науки; 
– геологічні й фізіографічні утворення та суворо обмежені зони, що є 

ареалом видів тварин і рослин, які зазнають загрози й мають значну універсальну 

цінність з точки зору науки чи збереження; 

– природні визначні місця чи суворо обмежені природні зони, що мають 

вагому універсальну цінність з точки зору науки, збереження чи природної краси 
[84]. 

У процесі втілення на практиці положень Конвенції Міжурядовим 

комітетом з охорони всесвітньої культурною і природньої спадщини було 

вироблено критерії, яким повинні відповідати об’єкти, що претендують на 

набуття особливого статусу [324]. 
Держави, на території яких розташовані об’єкти Світової спадщини [169], 

беруть на себе зобов’язання щодо їх збереження. 

У 50–ті – на початку 60–х рр. ХХ ст. проблемі охорони природи і 

раціонального використання природних ресурсів почали приділяти увагу 

спеціалізовані установи ООН. Так, у 1954 році Генеральна Асамблея ООН 
скликала Конференцію зі збереження морських живих ресурсів, на якій були 
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вироблені норми про збереження, що увійшли до Женевські конвенції з 

морського права 1958 р. [93]. Важливим кроком у цьому напрямі стала 

Лондонська конвенція із запобігання забруднення моря нафтою 1954 р. Ця 

Конвенція більш відома як ОІЛПОЛ – 54/69, оскільки у 1962 та 1969 рр. до неї 

було прийнято ряд поправок. Положення даної Конвенції розповсюджуються на 
судна в частині заборони навмисних скидів нафти та нафтової суміші, крім 

випадків, передбачених статтями Конвенції. Ця Конвенція належить до тих 

правових документів, що діють стосовно тих держав–учасниць, які не прийняли 

нову конвенцію МАРПОЛ – 73/78 [128]. За своїм змістом вона заміняє 

Конвенцію 1954 року, а також передбачає істотні додаткові заходи запобігання 
забруднення моря. Мета Конвенції МАРПОЛ полягає в тому, щоб забезпечити 

прийняття всеосяжних заходів щодо запобігання навмисного забруднення 

морського середовища експлуатаційними відходами з суден (а також частково зі 

стаціонарних і плавучих платформ) практично всіма відомими речовинами, за 

винятком радіоактивних [60]. Таким чином, обидві конвенції мали 
опосередковане відношення до міжнародно–правової охорони морських 

ресурсів. 

Також 1982 рік ознаменувався прийняттям Конвенції ООН з морського 

права [77]. Ця конвенція об’єднала в собі і поставила в чіткі рамки існуючі 

засоби міжнародно–правового регулювання захисту та збереження екосистем 
Світового океану [97]. Конвенція зобов’язує держави захищати та зберігати 

морське середовище. Держави повинні вживати всі заходи, необхідні для 

забезпечення того, щоб діяльність під їх юрисдикцією або контролем не 

завдавала шкоди іншим державам і їх морському середовищу шляхом 

забруднення. Ці заходи стосуються всіх джерел забруднення морського 
середовища [123]. Додатково нею були задані характеристики для окремих видів 

морської фауни, охоронюваних цією конвенцією. Конвенція ООН з морського 

права 1982 р говорить відразу про два види запасів: безпосередньо 

транскордонні, тобто такі, що зустрічаються як у виключній економічній зоні, 

так і в районі, що знаходиться за її межами і прилеглому до неї, та такі, що 
трапляються у виняткових економічних зонах двох і більше прибережних держав 
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(трансзональні). З юридичної точки зору така відмінність цілком виправдана, 

оскільки у першому випадку мова йде про запаси, ареал проживання яких 

включає райони з різними міжнародно–правовими режимами (економічна зона – 

відкрите море). У другому випадку ж маються на увазі запаси, ареал проживання 

яких включає райони з подібним правовим режимом (економічні зони 
відповідних держав). Далеко мігруючі види фауни характеризуються такими 

істотними рисами: величезний ареал проживання, широкий діапазон міграцій, 

поширення видів по великій акваторії, тривалий нерест (триває практично цілий 

рік) і невисока щільність скупчення. Іншими словами, транскордонними 

вважаються такі популяції риб, які мешкають і нерестяться в основному в 
районах виняткової економічної зони і в певний період мігрують у район 

відкритого моря або навпаки. Транскордонним буде вважатися і запас, коли 

таких транскордонних міграцій немає, але ареал проживання всіх популяцій 

запасу включає як райони виняткової економічної зони, так і прилеглий до неї 

район відкритого моря [77]. 
У розвиток ст.19 Конвенції про біорізноманіття в 2000 р був прийнятий 

Картахенський протокол про біобезпеку [69] (вступив у дію 11 вересня 2003 

року). Протокол розроблений відповідно до рішення ІІ/5 Конференції сторін 

Конвенції про біологічне різноманіття, в якому пропонувалося приділити 

особливу увагу транскордонному переміщенню будь–якого живого зміненого 
організму (ЖЗО), отриманого у результаті застосування сучасної біотехнології, 

яка може мати несприятливий вплив на збереження і стале використання 

біологічного різноманіття. Протокол застосовується до транскордонного 

переміщення, транзиту, обробки та використання всіх ЖЗО, які можуть 

несприятливо впливати на збереження і стале використання біологічного 
різноманіття, з урахуванням також ризиків для здоров’я людини (ст.4). 

Його метою є сприяння забезпеченню належного рівня захисту в галузі 

безпечної передачі, обробки та використання ЖЗО, отриманих в результаті 

використання сучасної біотехнології і здатні спричинити негативний вплив на 

збереження і стале використання біологічного різноманіття, з урахуванням 
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також ризиків для здоров’я людини і з приділяючи особливу увагу 

транскордонному переміщенню. 

З тексту Протоколу можна зробити висновок, що він не представляє собою 

документ, котрий встановлює максимальний рівень захисту. Як встановлено в 

п.4. ст.2., ніщо в ньому не тлумачиться як обмеження прав держави вживати 
заходів для забезпечення більш високого рівня захисту. 

На основі проведеного аналізу джерел міжнародно-правової охорони дикої 

фауни можна дійти до висновку, що їх спектр є достатньо широким, оскільки 

практично всі сучасні джерела дотичні до досліджуваних питань. Провідну роль 

у цій сфері відіграють міжнародні договори та резолюції міжнародних 
організацій. Класифікуючи конвенції у сфері захисту дикої фауни, їх можна 

згрупувати на три категорії, виділивши міжнародні конвенції, які стосуються 

охорони дикої фауни загалом, конвенції, які спрямовані на захист одного чи 

кількох видів, а також конвенції, які стосуються інших сфер, але, водночас, 

опосередковано стосуються окремих аспектів охорони дикої фауни. Загалом ж, 
сучасних конвенцій в галузі охорони тваринного світу досить багато, проте їх 

комплексний аналіз дозволяє зробити висновок щодо їх недостатності для 

комплексної охорони дикої фауни, в той час як справді дієвий захист 

організовано тільки по відношенні видів і популяцій, які представляють 

промисловий інтерес. При цьому найважливішу роль відіграють універсальні, 
регіональні, субрегіональні та двосторонні міжнародні договори, значна частина 

договорів перших трьох видів є рамковими. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Охарактеризувавши загалом нормативне регулювання охорони видів дикої 

фауни у рамках міжнародного права, можна дійти до наступних висновків. 

1. Норми міжнародного права не містять визначення терміна «дика фауна». 
Аналіз доктринальних положень та практики у цій сфері дозволяє узагальнити, 

що дику фауну у міжнародному праві слід розуміти як охоронювану нормами 

міжнародного права історично сформовану сукупність видів тварин, які 

тимчасово або постійно проживають чи перебувають на певній території або у 

межах певного середовища, незалежно від їх рівня розвитку, стану (умов) 
існування та цінності для науки та інших сфер життя. 

2. До дикої фауни слід відносити представників царства тварини, хордових, 

в тому числі хребетних (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і 

безхребетних (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому 

і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, 
лялечки тощо), які формують життєздатні популяції та існують тривалий час у 

дикій природі, поза контролем людини, не утримуються та не розводяться 

людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження, а також, 

як правило, не використовуються для проведення наукових дослідів, 

експериментів, для задоволення естетичних потреб і потреб людини у 
спілкуванні 

3. Дику фауну слід виділяти не тільки як об’єкт правової охорони норм 

міжнародного права, але й як інститут МПНС, що сприятиме його подальшому 

вдосконаленню і розвитку, зважаючи на складність та багатогранність такого 

об’єкта та особливості його правової охорони. 
4. Перші норми, щодо охорони дикої фауни, виникли досить давно, у 

період становлення перших держав. Основою для їх становлення і розвитку були 

релігійні норми та інші регулятори суспільних відносин, на підставі яких 

виникли звичаєві норми. Для процесу становлення і розвитку правого 

регулювання охорони дикої фауни, характерна низка тенденцій: 1) поступове 
усвідомлення що захист дикої фауни є передумовою забезпечення економічного 

благополуччя держави та захисту прав людини; 2) усвідомлення, що захист дикої 
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фауни як один з аспектів захисту економічних інтересів може виступати і 

самостійним об'єктом правового регулювання; 3)поступова передача 

регулювання цього питання із національного на міжнародний рівень і включення 

його до сфери міжнародно-правового регулювання. Важливу роль у цьому 

процесі відіграло становлення міжнародного економічного права та 
міжнародного механізму захисту прав людини. 

5. Правове регулювання охорони дикої фауни, умовно можна розділити на 

три основні періоди: ранній, дооонівський та оонівський. Перший період тривав 

від моменту виникнення перших держав і до сер. ХІХ століття., коли було 

укладено перші договори що стосувалися охорони дикої фауни. У цей період 
норми тільки починають формуватися на основі релігії і моралі. Рішення 

стосовно охорони дикої фауни досить часто мають спонтанний характер, хоча 

вже тоді з’являється релігійні норми, що передбачають охорону окремих видів 

дикої фауни, які проголошуються священними. Пізніше досить багато ідей, 

закріплені у релігійних джерелах, знайшли свій подальший розвиток у 
філософських працях та почали еволюціонувати у звичаєві та договірні норми 

міжнародного права. При цьому питання охорони дикої фауни у перших 

двосторонніх угодах розглядалося лише як побічний наслідок вирішення 

територіальних чи економічних питань. Другий період тривав з середини ХІХ 

століття і до створення ООН – характеризується спробами вирішення проблем у 
цій сфері, закладенням фундаменту інституційного механізму захисту фауни, 

виникненню першої судової практики у досліджуваній сфері тощо. Останній 

період - розпочинається з 1945 р. і триває до сьогодні – створення Організації 

Об'єднаних Націй поклало дало поштовх розвитку нормативного та 

інституційного механізму у сфері охорони дикої фауни. Значно збільшується 
кількість багатосторонніх договорів в цій сфері і в більшості з них 

передбачається наявність спеціальних органів які слідкуватимуть за їх 

імплементацією. 

6. На початку свого виникнення заходи міжнародно–правової охорони 

видів дикої фауни були спрямовані на захист економічних інтересів їх ініціаторів 
шляхом охорони та збереження окремих компонентів біорізноманіття. Водночас, 
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із середини ХХ століття міжнародне співтовариство почало здійснювати ряд 

заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження 

природних ресурсів в інтересах людей та забезпечення біологічної рівноваги в 

природі з метою встановлення гармонії між розвитком людства і сприятливим 

станом навколишнього середовища. 
7. Основні норми, що складають даний інститут розподілені між низкою 

конвенцій, які не завжди є повністю узгодженими між собою. Основну роль у 

регулюванні цього питання відіграють наступні договори: Конвенція про 

охорону біологічної різноманітності 1992 р., Конвенція про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення 
1973 р. (СІТЕС), Міжнародна конвенція про охорону птахів 1950 р.; Конвенція 

про водно–болотні угіддя, що мають міжнародне значення в основному як 

середовища існування водоплавних птахів 1971 р.; Боннська конвенція про 

охорону мігруючих видів диких тварин 1979 р.; Бернська конвенція про охорону 

дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі 1979 р. 
8. Для джерел міжнародного права, які регулюють охорону дикої фауни 

характерний досить високий ступінь галузевої фрагментації. При цьому досить 

часто така фрагментація носить галузевий характер. Основні документи, що є 

джерелами у цій сфері, розподілені між міжнародним правом навколишнього 

середовища, міжнародним економічним правом та деякими іншими галузями 
міжнародного права. Основну роль у регулюванні цього питання відіграє 

міжнародне право навколишнього середовища, норми якого суттєво доповнені 

джерелами у сфері міжнародного економічного права: Універсальні та 

регіональні документи розвивають та уточнюють окремі норми міжнародного 

права навколишнього середовища. Деякі аспекти врегульовані джерелами інших 
галузей, так норми про охорону дикої фауни можна знайти в конвенції ООН з 

морського права 1982 р., окремих договорах з сфери міжнародного 

гуманітарного права тощо. 

9. Усі міжнародні договори в сфері охорони видів дикої фауни доцілно 

розділити на три основі види: 1) міжнародні конвенції, які стосуються охорони 
дикої фауни загалом; 2) конвенції, які спрямовані на захист одного чи кількох 
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видів; 3) конвенції, які стосуються інших сфер, але, водночас, стосуються 

охорони дикої фауни. Норми, що містяться в них суттєво доповнюються іншими 

джерелами міжнародного права, в першу чергу договорами та резолюціями 

міжнародних організацій. Що ж стосується звичаєвих норм міжнародного права, 

то їх роль у регулювання охорони дикої фауни як і загалом міжнародного права 
навколишнього середовища є досить обмеженою. При цьому найважливішу роль 

відіграють універсальні, регіональні, субрегіональні та двосторонні міжнародні 

договори. При цьому значна частина договорів перших трьох видів є рамковими. 
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РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУЦІЙНИЙ 
МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ ДИКОЇ ФАУНИ 

Характеризуючи міжнародно-правовий механізм охорони дикої фауни, 
було зосереджено увагу на його ролі у цій сфері, розкрито класифікацію 

інституційних складових цього механізму, а також розкрито його суть на 

універсальному та регіональному рівнях. Водночас, така класифікація була б 

неповною без неурядових організацій та судових установ, яким відведено 

останні два питання розділу. 
  

2.1. Міжнародно–правова охорона дикої фауни в діяльності 
універсальних організацій 

Як ми з’ясували у попередньому розділі, глобальною метою охорони 

навколишнього середовища загалом і видів дикої фауни зокрема є захист 

людства від загрози масової загибелі і формування сприятливих умов для 

розвитку людської цивілізації. Охорона навколишнього середовища стала 

однією з найважливіших міжнародних проблем сучасності. Проблеми 
раціонального ставлення людства до природних багатств світу привертають 

зростаючу увагу багатьох суб’єктів міжнародного права. Щоправда, останні 

дослідження у цій сфері дають невтішні дані. Починаючи з 1970 року, було 

відзначено загальне зниження чисельності риб, ссавців, птахів і рептилій у 

всьому світі на 58%, відповідно до останнього піврічного індексу живої планети 
Всесвітнього фонду дикої природи. Найбільш швидко вимирання йде в 

заболочених місцевостях, озерах і річках, в цих екологічних нішах, починаючи з 

1970 року, вже вимерло близько 81% видів, що становить 4% на рік. Це означає, 

що кожного року зникає близько 2% живої природи по всій земній кулі [290]. 

Дослідники прогнозують, що до 2020 року популяція хребетних тварин 
може скоротитися на 67%. Автори індексу також спрогнозували можливі зміни 

у популяціях до 2020 року. Саме цей рік вони обрали тому, що ООН визначила 

його як період втрати біорізноманіття. Тепер фахівці говорять, що цього може не 

відбутися, скільки світ переживає шосте масове вимирання тварин за всю свою 

історію, після якого 90% представників тваринного світу можуть зникнути. 
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Навіть Європейський Союз визнав руйнування біосфери, генофонду, 

біологічного різноманіття однією з найбільш актуальних комплексних проблем, 

що визначають екологічну ситуацію у XXІ ст. [24] 

Виникає логічне питання, що ж можна зробити у ситуації, що склалася і чи 

можливо збільшити ефективність міжнародно–правової охорони видів дикої 
фауни для того, щоб зупинити такі згубні наслідки. 

У науковій літературі поширена думка, згідно з якою ефективність 

міжнародного екологічного права залежить від функціонування міжнародних 

інституцій, уповноважених вживати заходів з метою забезпечення дотримання і 

виконання узгоджених природоохоронних стандартів [224]. Якщо до 
Стокгольмської конференції природоохоронні договори мали переважно 

двосторонній чи регіональний характер і були спрямовані на забезпечення перш 

за все суверенних прав держав з приводу використання природних ресурсів, то 

після 1972 р. глобальне довкілля сприймається як «спільне благо» або «спільний 

інтерес», яке слід захищати незалежно від інтересів кожної окремої держави, що 
вимагає від держав створення ефективного інституційного механізму захисту 

глобальних цінностей усього міжнародного співтовариства [222]. Ефективне 

міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища 

неможливе без активної участі міжнародних організацій, характеристиці 

діяльності яких у сфері міжнародно–правової охорони видів дикої фауни і буде 
присвячений цей розділ. 

Міжнародні організації міцно увійшли в структуру системи міжнародних 

екологічних відносин у ролі важливого її елемента, без якого саме 

функціонування всієї системи в цілому вже немислиме і практично неможливе, 

враховуючи характер екологічної проблематики [141, с.368]. Сьогодні вони є не 
тільки найбільш адекватною інституційною базою міжнародного 

природоохоронного співробітництва, а й обов’язковою ланкою, без якої саме 

функціонування міжнародного екологічного права є неможливим [91]. Саме з їх 

діяльністю ми і асоціюємо поняття "міжнародно-правовий механізм охорони 

дикої фауни", оскільки без фактичної реалізації установами та організаціями 
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норм, передбачених джерелами міжнародно-правової охорони, останні 

являються, фактично, лише деклараціями про наміри. 

Зараз існує досить розгалужена мережа міжнародних організацій, які тією 

чи іншою мірою займаються екологічною проблематикою. Як зазначалося на 64–

й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2009 р., міжурядових організацій, 
що займаються питаннями екології, в наш час налічується близько 60, але діють 

вони розрізнено і неузгоджено [317]. При цьому на універсальному рівні 

сьогодні відсутні міжнародні міжурядові організації, спеціально створені 

державами для вирішення екологічних проблем.  

Водночас, класифікуючи міжнародні організації, які прямо чи 
опосередковано задіяні у сфері охорони дикої фауни, ми стикаємось з тією ж 

ситуацією, яка мала місце при виділенні історичних періодів міжнародно-

правової охорони. Як наслідок, застосовувати загальноприйняту класифікацію 

можливо, однак, раціональніше було б виділити універсальний та регіональний 

рівні, у межах яких виділяти дві групи організацій: 1) загальні (природоохоронні 
і не лише організації, діяльність яких зосереджена на більш універсальних 

питаннях, які, тим не менш, опосередковано впливають на охорону дикої фауни); 

2) конвенційні (спеціалізовані організації, діяльність яких спрямована на охорону 

одного чи кількох видів дикої фауни, створені на підставі відповідних 

міжнародно-правових актів). 
Якщо переходити безпосередньо до характеристики загальних організацій 

універсального рівня, то, на перший погляд, зі змісту Статуту Організації 

Об'єднаних Націй [172] може скластися враження про швидше політичний 

характер діяльності цієї організації. Згадки у статті 1 Статуту ООН міжнародної 

співпраці у вирішенні проблем економічного та гуманітарного характеру дають 
змогу опосередковано віднести до її сфери і питання охорони навколишнього 

середовища загалом та охорони видів дикої фауни зокрема, зважаючи хоча б на 

той факт, що будь–які міжурядові угоди, що стосуються охорони природи або 

благополуччя тваринного світу, зачіпають і питання охорони видів дикої фауни 

– прямо або побічно. Зі змісту статей 7, 10, 13 та 60 Статуту ООН, з числа органів 
цієї організації не можна не виділити ключову роль Секретаріату, Генеральної 
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Асамблеї та ЕКОСОР. І якщо першому притаманні більш політичні функції, 

спрямовані на координацію та формування політики організації, то Генасамблея 

та ЕКОСОР мають більш прикладне відношення до питань охорони дикої фауни. 

При цьому головна відповідальність за здійснення діяльності ООН у галузі 

міжнародного економічного і соціального співробітництва (сюди належить 
міжнародне природоохоронне співробітництво), розподілена між Генеральною 

Асамблеєю ООН (статті 1 та 60 Статуту ООН) та ЕКОСОР, якій для цієї мети 

надаються спеціальні повноваження. Однак, як передбачено ст. 60 Статуту ООН, 

в цій якості ЕКОСОР діє тільки під керівництвом Генеральної Асамблеї ООН (п. 

2 ст. 15, статі 60 і 62 Статуту ООН), координуючи виконання програм 
спеціалізованих установ ООН, що належать до збереження та розвитку 

природних ресурсів, керує діяльністю органів у сфері охорони природи (сюди ми 

і відносимо питання охорони видів дикої фауни), що входять до його структури 

і робить самостійні дослідження. Рада уповноважена готувати проекти конвенцій 

і скликати міжнародні конференції з питань, що входять до її компетенції. Для 
виконання своїх функцій із організації міжнародної природоохоронної співпраці 

ЕКОСОР може використовувати механізм взаємодії зі спеціалізованими 

установами ООН, передбачений ст. ст. 63, 64 Статуту ООН, а також створювати 

комісії в окремих галузях своєї діяльності (ст. 68 Статуту ООН) [160]. Відіграла 

свою роль у формуванні механізму міжнародно–правової охорони видів дикої 
фауни і Комісія міжнародного права ООН, яка протягом 1949–1956 рр. 

підготувала проекти низки документів, що належать до морського права, таким 

чином, доклавши чимало зусиль для охорони живих ресурсів моря. 

Водночас, саме за рішенням Генеральної Асамблеї ООН були проведені 

чотири найбільші міжнародні конференції з проблем навколишнього 
середовища: Стокгольмська конференція з проблем навколишнього середовища 

(1972 р), Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-

Жанейро (1992 р.), Всесвітня зустріч на вищому рівні зі сталого розвитку в 

Йоганнесбурзі (2002 р.) і Конференція ООН зі сталого розвитку в Ріо-де-

Жанейро (2012 р.). На перших двох з них були прийняті Стокгольмська 
Декларація, що містила 26 принципів міжнародного природоохоронного 
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співробітництва, і Декларація Ріо з навколишнього середовища і розвитку (27 

принципів). На них же були прийняті рекомендації заснувати в структурі ООН 

спеціальний природоохоронний орган – Програму ООН з навколишнього 

середовища (ЮНЕП). У 2015 році Організація Об’єднаних Націй очолила 

черговий етап у міждержавному екологічному співробітництві. У вересні 2015 
року в рамках 70–ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью–Йорку відбувся саміт 

ООН для прийняття “Порядку денного” в галузі розвитку на період після 2015 

року. Під час цієї зустрічі лідери 193 країн ухвалили 17 глобальних цілей сталого 

розвитку на 2016–2030 рр. Серед них цілі 14 “Збереження та раціональне 

використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку” 
та 15 “Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному 

використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, 

припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та 

зупинка процесу втрати біорізноманіття” прямо стосуються питань захисту видів 

дикої фауни [188]. 
Згадана вище Програма ООН з навколишнього середовища ЮНЕП, 

заснована на підставі резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2997 (XXVІІ) від 15 

грудня 1972 року "Організаційні та фінансові заходи з міжнародного 

співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища" [157], у ролі 

допоміжного органу Генеральної асамблеї. Під егідою ЮНЕП також 
перебувають секретаріати декількох природоохоронних конвенцій, зокрема 

секретаріат та фонд Монреальського протоколу, секретаріати Конвенції про 

міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення, Конвенції про охорону біологічного різноманіття, Конвенції про 

збереження мігруючих видів диких тварин, Базельської конвенції про контроль 
за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням та 

Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі. Співробітництво з 

ЮНЕП відбувається також в рамках „Ініціативи з довкілля та безпеки (ENVSEC), 

створеної на основі Меморандуму про взаєморозуміння між ЮНЕП, ПРООН та 

ОБСЄ від 14 листопада 2003 року. Головною метою ініціативи є допомога 
країнам у визначенні та розв’язанні проблем стабільності та безпеки, які 
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виникають у зв’язку з питаннями навколишнього середовища, а також 

поліпшення загального взаєморозуміння шляхом зміцнення діалогу і 

співробітництва з екологічних питань [153]. 

За підтримкою й активною участю ЮНЕП були розроблені і прийняті 

десятки документів. Зі створенням ЮНЕП міжнародне природоохоронне 
співробітництво стало більш упорядкованим і планомірним, сприяє реалізації 

природоохоронної складової сталого розвитку в рамках системи ООН, 

неухильно виступає на захист природного середовища земної кулі, часто сприяє 

реалізації пов’язаних з екологією проектів, відіграє значну роль у розвитку 

міжнародних конвенцій в галузі екології та охорони навколишнього середовища. 
Не можна оминути увагою і спеціалізовані установи ООН, які почали 

приділяти увагу екологічній проблематиці в 50–ті – на початку 60–х рр. XX ст. у 

контексті своєї основної профільної діяльності. Стосовно природоохоронної 

співпраці спеціалізовані установи ООН умовно можна розділити на три групи: 

економічного (ФАО, ІМО, ІКАО, ВМО), соціального (ВООЗ), культурно–
гуманітарного (UNESCO) характеру. При цьому, як визнають у секретаріатах 

таких установ, глобальні екологічні проблеми перевершують їх можливості в 

справі запобігання погіршенню навколишнього середовища, хоча після 

завершення Стокгольмської конференції 1972 році UNESCO та ФАО 

висловилися проти того, щоб вся екологічна тематика була зосереджена в ЮНЕП 
[91]. Розглянемо вплив кожної із вказаних вище організацій на охорону фауни. 

У ст. 1 Статуту UNESCO (Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури) [173] сказано, що організація повинна «сприяти зміцненню 

миру і безпеки, сприяючи співпраці народів шляхом освіти, науки і культури». 

Разом з тим Статут UNESCO (п. 2 ст. 1) покладає на організацію обов’язок 
піклуватися «про збереження і про охорону загальної спадщини людства». У 

цьому положенні Статуту неважко побачити прямий зв’язок з основним 

принципом сучасного міжнародного природоохоронного співробітництва – 

принципом охорони і поліпшення навколишнього середовища на благо 

нинішнього і майбутніх поколінь людей (принцип 1 Стокгольмської декларації 
від 16 червня 1972 р.). 
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У період підготовки до Стокгольмської конференції UNESCO заснувала 

Комітет з питань навколишнього середовища для розробки питань більш 

активної участі в міжнародному природоохоронному співробітництві. 

Розширення такого співробітництва зумовило необхідність створення в 

структурі UNESCO координаційного органу. У 1975 р було засновано 
Міжсекторальний комітет з координації діяльності в галузі навколишнього 

середовища. Міждисциплінарна (комплексна) Програма UNESCO «Людина і 

біосфера» (UNESCO Programme «MAN and Bіosphere»- MAB) була прийнята в 

1970 р на XVІ сесії Генеральної конференції UNESCO. МАВ є деякою мірою 

продовженням колишньої Міжнародної біологічної програми і висловлює новий, 
інтегрований підхід до досліджень, підготовки фахівців і діяльності, маючи 

метою отримати найбільш точні уявлення про стан взаємодії людини і 

навколишнього середовища [296]. 

UNESCO бере активну участь у правотворчій діяльності і в контролі за 

виконанням міжнародно–правових зобов’язань держав і організацій з усіх 
питань освіти, науки і культури, включаючи питання охорони навколишнього 

середовища. Зокрема, вона була основним автором, ініціатором і організатором 

підготовки проектів Конвенції про водно–болотні угіддя, що мають міжнародне 

значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів 

(підписана 2 лютого 1971 року у м.Рамсар, Іран) [243], та Конвенції про охорону 
всесвітньої культурної і природної спадщини, підписаної в Парижі 23 листопада 

1972 року [84]. 

Так, остання містить норми, які прямо стосуються міжнародно–правової 

охорони видів дикої фауни. Зокрема, об’єкти, описані в параграфі 44 (а) (4), 

повинні включати місця проживання найрізноманітнішої фауни і флори, 
характерної для відповідного біогеографічного регіону і екосистем; тропічна 

савана, наприклад, повинна включати повний набір спільно існуючих на цій 

території травоїдних тварин і рослин; в острівні екосистеми повинні входити 

ареали, що підтримують проживання ендемічної біоти; об’єкти з широкою 

різноманітністю видів повинні мати розміри, достатні для того, щоб в них 
входили найбільш важливі ареали, без яких неможливе збереження 
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життєздатних популяцій цих видів; на об’єктах, що представляють територію 

проживання мігруючих видів, повинні добре охоронятися місця розмноження і 

гніздування і міграційні шляхи. Це все може бути забезпечено за допомогою 

міжнародних конвенцій, таких, наприклад, як Конвенція про водно–болотні 

угіддя, що мають міжнародне значення, в основному як місця проживання 
водоплавних птахів ("Рамсарська конвенція") та інших багатосторонніх і 

двосторонніх угод [162]. 

Наявність у тієї чи іншої спеціалізованого установи ООН компетенції в 

сфері охорони навколишнього середовища, її обсяг і характер можуть бути 

виявлені і уточнені також у рішеннях самих спеціалізованих установ, пов’язаних 
з їх участю в міжнародному співробітництві в галузі навколишнього середовища. 

Так, на своїй XІІ сесії (1962 р) Генеральна конференція UNESCO прийняла 

рекомендацію про збереження краси і характеру ландшафту і його пам’яток. 

Розробка і прийняття UNESCO подібної рекомендації свідчить про 

природоохоронну компетенцію цієї установи. З самого тексту рекомендації 
випливає, що ця компетенція включає такі важливі питання міжнародної 

охорони навколишнього середовища, як попередження і відшкодування шкоди 

внаслідок екологічних порушень, боротьба з шумовим забрудненням, екологічно 

раціональне планування і забудова населених пунктів, створення природних 

резерватів, вдосконалення і координація природо–охоронного законодавства, 
просвіта в галузі навколишнього середовища, та ін. XІІ сесія Генеральної 

конференції UNESCO прийняла також резолюцію 12с/2.2213, яка містить 

вказівку на інтерес UNESCO до проблем охорони природних ресурсів, флори і 

фауни в зв’язку з економічним розвитком і про «наявність в неї досвіду у цій 

галузі». Резолюція 13с / 2.2271 XІІІ сесії Генеральної конференції свідчить про 
компетенцію UNESCO в такому важливому питанні, як організація екологічних 

досліджень з метою збереження природних багатств. На тій же сесії була 

прийнята резолюція 13с / 2.2272, яка підкреслила провідну роль UNESCO у 

розвитку «досліджень і підготовки кадрів у галузі екологічних наук і збереження 

природних ресурсів» [160]. 
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Отже, природоохоронна діяльність UNESCO розвивається в рамках тієї 

компетенції, яка випливає з положень Статуту цієї організації і конкретизована 

у відповідних рішеннях Генеральної конференції UNESCO. 

Відповідно ж до Статуту Продовольчої та сільськогосподарської 

організації (ФАО) [174] в її цілі входить покращення харчування і піднесення 
життєвого господарства. Сільськогосподарське виробництво засноване перш за 

все на використанні такого природного об’єкта, як земля. Воно також залежить 

від наявності та стану водних і лісових ресурсів, тісно пов’язане із застосуванням 

добрив і отрутохімікатів. Протягом історії свого існування [104] ця організація 

відзначилась низкою цікавих рішень, які так чи інакше вплинули на питання 
міжнародно–правової охорони видів дикої фауни. 

На підставі п. 1 ст. VІ статуту ФАО в рамках цього спеціалізованого 

закладу ООН створений цілий ряд комісій і комітетів, що займаються питаннями 

охорони і раціонального використання живих ресурсів Світового океану. До їх 

числа можна віднести Комітет ФАО з рибальства в Центрально–Східній 
Атлантиці, Комісію з рибальства в Центрально–Західній Атлантиці, постійну 

Комісію Конференції із використання і охорони морських ресурсів південної 

частини Тихого океану. Крім того, безпосередньо в Департаменті із рибальства 

ФАО засновані Відділ рибних ресурсів і охорони навколишнього середовища та 

Служба з відтворення рибних ресурсів і охорони навколишнього середовища. 
Розширення природоохоронної діяльності різних підрозділів ФАО вимагало 

координації на вищому рівні. З цією метою в 1974 р було засновано спеціальний 

відділ з координації програм у сфері навколишнього середовища [160]. 

У 1994 році під егідою ФАО була створена Система надзвичайних заходів 

попередження транскордонного поширення шкідників і хвороб, небезпечних для 
тварин і рослин (ЕМПРЕС), яка зміцнила внесок Організації в справу 

попередження, контролю і, за можливості, викорінення хвороб і шкідників. У 

тому ж році ФАО приступає до найбільш значної реорганізації за весь період 

існування, спрямованої на децентралізацію діяльності, оптимізацію процедур і 

скорочення витрат. 
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У жовтні 1995 року на ХXVІІІ сесії своєї Конференції ця організація 

прийняла Кодекс ведення відповідального рибальства [73]. Концептуальний 

зміст цього документа зводиться до необхідності подальшого розвитку 

рибальства в рамках збалансованої системи, на основі концепції 

«відповідального рибальства». Кодекс, у розробці якого в рамках організованих 
ФАО переговорів взяло участь 170 держав, був прийнятий усіма країнами–

членами ФАО 31 жовтня 1995 року. Він включає набір принципів і статей, котрі 

пропагують належне врядування, а також відповідальні і стійкі методи ведення 

рибного господарства й аквакультури в усьому світі. Кодекс не є міжнародним 

договором, відповідно, немає договірно встановленого переліку держав–
учасників, для яких би норми кодексу були обов’язкові. Норми кодексу є 

нормами «м’якого» права. Багато із запропонованих кодексом дій держав 

коректніше вважати рекомендаціями для майбутньої практики рибальства, ніж 

сформованою практикою держав. Однак, на практиці, кодекс охоплює практично 

всі аспекти рибної промисловості і служить керівництвом для державної 
політики на всіх континентах. У результаті на даний час в більшості країн 

політика і законодавство в галузі рибальства сумісні з кодексом. 

У 1999 році Комітет ФАО з рибного господарства приймає план дій щодо 

промислових потужностей, акул і морських птахів. Створюється Реєстр 

промислових угод ФАО (FARSІS), у якому передбачено до 34 класифікаційних 
полів по кожній позиції і міститься інформація про 1 927 угод, починаючи з 1351 

року [270]. 

2005 рік став знаковим у тому плані, що ФАО приступає до здійснення 

проекту, розрахованого на вісім років, з метою надання допомоги країнам у 

реалізації «Стратегії підвищення якості інформації про стан рибного промислу і 
тенденції в ньому» і поліпшенні в них збору і поширення даних по рибних 

господарствах. 

У 2007 році всі 119 країн, які брали участь у роботі Комітету ФАО з 

рибальства у м.Римі, погодилися з пропозицією про розробку юридично 

обов’язкових заходів по боротьбі із незаконними, незареєстрованими і 
нерегульованими методами рибальства, що завдають серйозного економічного, 
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соціального, біологічного і екологічного збитку. Результатом цього процесу 

стало набрання у червні 2016 року чинності Угоди про заходи держави порту 

щодо попередження, стримування та ліквідації незаконного, несполученого і 

нерегульованого промислу прийнятої в якості Угоди ФАО у 2009 році після 

багаторічних дипломатичних зусиль. Саме ця угода стала першим обов'язковим 
міжнародним договором, який націлений на боротьбу з незаконним рибним 

промислом. Угода про заходи держави порту щодо попередження, стримування 

та ліквідації незаконного, несполученого і нерегульованого промислу надає 

міжнародній спільноті цінний інструмент для реалізації Порядку денного в 

галузі сталого розвитку до 2030 року, яка включає окрему мету щодо збереження 
і сталого використання океанів, а також більш конкретну мету – стосовно 

викорінення незаконного, несполученого і нерегульованого промислу [132]. 

ФАО є ключовим партнером по Конвенції про біологічне різноманіття 

1992 р. [83], виступає в ролі провідної організації з підготовки проектів 

відповідних конвенцій по здійснюваній з 1974 р. Програми регіональних морів 
ЮНЕП6. У наш час практично немає жодного питання в галузі рибальства, який 

не був би предметом уваги ФАО. Тому, можна зробити висновок, що ФАО 

покликана сприяти міжнародним і національним заходам у сфері збереження 

природних ресурсів. Власне кажучи, цим і пояснюється значна роль у сукупній 

діяльності організації програм, що мають природоохоронний характер і 
спрямовані на охорону і раціональне використання фауни, середовищ її 

існування та екосистем загалом. 

У цьому контексті доцільно згадати і про Міжнародну морська 

організацію (англ. Іnternatіonal Marіtіme Organіzatіon, ІMO). ІМО утворена 6 

березня 1948 року в Женеві з прийняттям Конвенції про Міжурядову морську 
консультативну організацію (Іnter–Governmental Marіtіme Consultatіve 

Organіzatіon, ІMCO) [238]. Конвенція набула чинності 17 березня 1958 року, і 

                                                
6 Програма ЮНЕП «Регіональні моря» була ініційована в 1974 році після конференції ООН із навколишнього 
середовища в 1972 році в Стокгольмі, Швеція. Мета програми – запобігання забрудненню Світового океану і 
руйнуванню прибережних екосистем шляхом залучення сусідніх країн в спільні акції, спрямовані на раціональне 
використання ресурсів і на сталий розвиток регіонів. В наш час більше 140 країн беруть участь у 13 регіональних 
програмах під егідою ЮНЕП. Включаючи 5 незалежних програм, в цілому 18 регіонів Світового океану залучені 
до виконання програми «Регіональні моря». 
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створена організація почала свою практичну діяльність. Станом на листопад 

2015 року членами ІМО є 171 держава і 3 асоційовані члени. 

ІМО діє як спеціалізована установа ООН. У сфері міжнародно–правової 

охорони видів дикої фауни вона несе відповідальність за організацію 

забезпечення безпеки на морі і захисту довкілля, сприяє полегшенню взаємодії 
урядів держав з технічних питань для досягнення найвищих стандартів у сфері 

безпеки на морі і запобігання забрудненню, приймає і удосконалює обов’язкові 

до виконання і рекомендаційні міжнародні конвенції, кодекси, резолюції, 

протоколи, циркуляри і рекомендації. 

Із середини 60–х років XX століття ІМО займалася питаннями загрози 
довкіллю. Найважливішим заходом стало прийняття Міжнародної конвенції про 

запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ) у 1973 році і зміна її Протоколом 

1978 року (МАРПОЛ 73/78). Вона охоплює не лише випадкові і/або 

експлуатаційні забруднення довкілля нафтопродуктами, але також забруднення 

моря хімікаліями, вантажами в пакетованій формі, стічними водами, сміттям і 
забруднення повітряного середовища (після набуття чинності Протоколом 1997 

року до МАРПОЛ 73/78). 

Окрім зазначених питань, існує ще чималий блок міжнародних документів, 

спрямованих на захист від забруднення морського довкілля при викидах з берега 

(Лондонська конвенція про запобігання забрудненню моря шляхом скидання 
відходів та інших речовин 1972 р.) [293], при перевезенні небезпечних і отруйних 

речовин (Міжнародна конвенція про відповідальність і компенсацію за збитки у 

зв’язку з перевезенням небезпечних і отруйних речовин морем 1996 р. [68]) 

тощо. 

У цей же час Міжнародна морська організація (ІМО) [194], яка прийняла 
найактивнішу участь у конференції 1992 року в Ріо-де-Жанейро, реалізуючи 

свою спеціальну компетенцію у сфері боротьби із забрудненням Світового 

океану, долучилася до цілого ряду важливих міжнародно–правових актів, 

зокрема, у 1996 році була прийнята Конвенція про відповідальність і 

компенсацію за шкоду у зв’язку з перевезенням морем небезпечних і шкідливих 
речовин [120]. Також ІМО прийняла керівні принципи, на основі яких у 2004 році 
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було розроблено відповідну конвенцію з мінімізації негативних наслідків 

потрапляння шкідливих морських організмів в морське середовище з баластною 

водою [231]. У різних акваторіях Світового океану такі організми є чужорідними 

і можуть порушити сформоване біорізноманіття. 

Спеціалізовані установи ООН являють собою особливу категорію 
міжурядових міжнародних організацій. Далеко не всі такі установи ООН беруть 

участь у міжнародному правоохоронному співробітництві і, звісно ж, не всі з них 

дотичні до питань міжнародно–правової охорони видів дикої фауни, 

відштовхуючись від провідного напрямку роботи органу чи установи, а також 

зв'язку цього напрямку зі сферою захисту довкілля. Незважаючи на те, що ці 
організації створені для вирішення завдань, що не належать прямо до проблем 

навколишнього середовища, вони давно прямо і опосередковано залучені до 

природоохоронної діяльності. Водночас, координуючи роботу свої органів та 

спеціалізованих установ, на універсальному рівні ООН вдається залишатися 

центральною організацією у системі міжнародного природоохоронного 
співробітництва, на яку покладена основна відповідальність за організацію 

міжнародної природоохоронної співпраці. Саме діяльність ООН надає 

можливість звернути увагу на різноманіття і красу проявів дикої фауни і флори, 

а також допомагає підвищити інформованість про одержувану людиною користь 

від занять природоохоронною діяльністю, систематично нагадуючи про 
необхідність посилення боротьби зі злочинами щодо дикої природи, що мають 

далекосяжні економічні, екологічні та соціальні наслідки, залишаючись 

найсильнішим інструментом у справі збереження біорізноманіття. 

Переходячи до групи конвенційних органів, слід виділити їх відмінні риси. 

Перш за все, такі органи, як правило, виступають виконавчим органом певної 
конвенції. По-друге, їх діяльність спрямована на охорону одного чи кількох 

видів дикої фауни, що робить їх спеціалізованими органами у цій сфері. По-

третє, такі органи можуть не відповідати звичному їх сприйняттю, маючи у 

своєму складі лише 2 людей (EUROBATS). 

Одним з найвідоміших конвенційних органів є створена на підставі 
Міжнародної конвенції з регулювання китобійного промислу [121] Міжнародна 
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китобійна комісія , яка, у свою чергу мала формулювати заходи для 

регулювання китобійного промислу та нести відповідальність за їх застосування. 

Міжнародна китобійна комісія (IWC) є всесвітньою організацією що опікується 

збереженням китів і управління китобійним промислом. IWC в даний час налічує 

88 членів уряду з країн по всьому світу. IWC є органом який відповідає за 
регулювання китобійного промислу, та все частіше має справу з величезною 

кількістю інших загроз для китів, дельфінів і морських свиней в наших океанах, 

таких як судноплавство, зміни клімату, та випадкове захоплення цих тварин в 

знаряддя лову. Незважаючи на захист, включаючи мораторій на промисел китів 

з 1986 року, багато видів китоподібних як раніше знаходяться під загрозою, а 
деякі - на межі зникнення. На своїх щорічних сесіях ІWC визначала охоронювані 

види, відкриті і закриті для промислу сезони. Важливим засобом охорони китів 

було встановлення на основі наукових даних розміру китів кожного виду, 

дозволених до забою. Комісія визначала загальну квоту забою певних видів 

китів, яка розподіляється серед держав–членів на основі двосторонніх угод [97]. 
Однак, історія [276] перших років діяльності ІWC була не надто ефективною, 

особливо з точки зору збереження популяції китів у Антарктиці [273]. Сьогодні 

Комісія також працює, щоб зрозуміти і вирішувати широкий спектр загроз для 

китоподібних, включаючи морське сміття, зміни клімату та інші екологічні и 

техногенні проблеми. 
Загалом, діяльність IWC справила свій позитивний ефект: після заборони 

комерційного китобійного промислу чисельність деяких видів китів почала 

відновлюватися. Чисельність горбатих китів у північно-західній частині 

Атлантичного океану в 1999 році оцінювалася в 10600 тварин, а щорічний 

приріст добре вивченої популяції, що годується влітку в затоці Мейн, склав 6.5 
відсотка. Популяція синіх китів у північно-східній частині Тихого океану також 

подає обнадійливі ознаки відновлення - в 1990-х роках її чисельність 

оцінювалася у 2000 тварин і протягом декількох років вона зростала. Однак 

статус деяких популяцій великих китів викликає великі побоювання з причини 

їх рідкості і проблем, з якими їм доводиться стикатися, включаючи загибель з 
вини людини. Скажімо, популяції гладких китів північної півкулі знаходяться 
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під серйозною загрозою; трохи більше 300 цих китів залишилося в північно-

західній частині Атлантичного океану, і лише кілька десятків - в північно-східній 

частині. Чисельність гренландських китів Охотського моря і різних частин 

східної Арктики, сірих китів в північно-західній частині Тихого океану і синіх 

китів у багатьох районах досі вкрай низька [164]. 
Не менш відомою організацією є і СІТЕС, заснований однойменною 

конвенцією 1973 року [82]. Умови конвенції вимагають, щоб весь імпорт, 

експорт, реекспорт та інтродукція з моря певних видів тварин і рослин 

проводився на підставі дозволів та сертифікатів. Як наслідок, Секретаріат та 

конференція CITES працюють по встановленню контролю над міжнародною 
торгівлею певними видами. Кожна сторона угоди повинна вказати державний 

орган, який здійснює контроль над системою ліцензування, а також як мінімум 

один науковий орган, уповноважений давати експертну оцінку ефективності 

торгівлі позначеними видами. Конференція СІТЕС, фактично, є одним з 

найпотужніших інструментів у світі для збереження біорізноманіття. 
У 1989 році СІТЕС прийняв рішення про заборону вбивати слонів і 

торгувати слоновою кісткою, яка є однією з найприбутковіших сфер чорного 

ринку в багатьох африканських і азіатських державах. Однак в 1997 році, 

визнавши, що деяким африканським країнам вдалося домогтися оздоровлення 

цієї популяції, він дозволив Ботсвані, Намібії і Зімбабве продати Японії 50 тон 
слонової кістки. У 2002 році були схвалені нові квоти на торгівлю кісткою з 

Ботсвани, Намібії і Південної Африки, проте ці країни в силу технічних причин 

не змогли ними скористатися, в той час як Кенія і Малі закликали заборонити 

торгівлю слоновою кісткою на найближчі 20 років. Водночас, за останні роки 

було взято під особливий контроль торгівлю рожевими коралами та обмежено 
вилов колючих акул. У СІТЕС надійшло прохання заборонити всю комерційну 

торгівлю рибою-пилкою, запаси якої скоротилися на 90%, - її зуби, гостра луска 

і інші частини тіла активно використовуються в традиційній медицині [310]. 

Деякі конвенційні органи діють як складова великої системи. Як приклад 

можна назвати створену як частина Системи Договору про Антарктику (1980) і, 
зокрема, виконання його IX Статті Комісія зі збереження морських живих 
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ресурсів Антарктики, АНТКОМ — міжурядова організація, яка відповідає за 

виконання положень Конвенції про збереження морських живих ресурсів 

Антарктики та здійснює контроль за промисловою та науково-дослідною 

діяльністю у межах районів, на які розповсюджується дія Конвенції. Як 

міжнародна організація Комісія АНТКОМ була створена в 1982 році на основі 
міжнародної Конвенції щодо збереження морських живих ресурсів Антарктики 

[242]. Створення АНТКОМ було зумовлено зростаючою комерційною 

зацікавленістю багатьох країн в освоєнні промислових ресурсів антарктичного 

криля, що є наріжним компонентом всієї антарктичної екосистеми і базовою 

ланкою харчового ланцюга Південного океану. В даний час членами АНТКОМ 
є 25 держав, що заснували цю Конвенцію, і ще 11 країн, що приєдналися до 

Конвенції пізніше. 

Комісія щорічно на своїх засіданнях приймає пакет заходів по збереженню, 

які визначають використання морських живих ресурсів Антарктики. АНТКОМ 

відповідає за збереження морських екосистем Антарктики, використовуючи 
екосистемний підхід до управління ними. Подібне управління не виключає 

можливість ведення комерційного і науково-дослідного промислу. Регулювання 

комерційного промислу морських живих ресурсів Антарктики, перш за все 

антарктичного криля і риб, здійснюється за умови, що такий промисел ведеться 

сталим чином і враховує вплив лову на інші компоненти екосистеми [197]. 
АНТКОМ на основі всієї наявної наукової інформації втілює в життя ряд 

заходів по збереженню, які визначають використання морських живих ресурсів 

в Антарктиці, а Програми АНТКОМ по дослідженню, моніторингу та 

застосування заходів по збереженню в зоні дії Конвенції вносять цінний вклад в 

глобальну продовольчу безпеку. 
Розвиваючи питання захисту північноатлантичної фауни, доцільно 

розкрити і роль такого органу як Міжнародна комісія по збереженню 

атлантичних тунців (ICCAT). Міжнародна комісія по збереженню 

атлантичних тунців (ICCAT) є міжурядовою організацією, відповідальною за 

управління та збереження видів тунця і тунця в Атлантичному океані і прилеглих 
морях. Організація була заснована в 1969 році на конференції в Ріо-де-Жанейро, 
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Бразилія, і працює на англійській, французькій і іспанській мовах. Відповідно до 

ст. VII Конвенції 1966 року [119], ICCAT координує програми досліджень 

держав-членів; розробляє рекомендації з регулювання промислу тунців і 

тунцевих видів. Основними органами ICCAT є Постійний комітет з фінансів і 

адміністрації (СТАКФАД), Постійний комітет з досліджень і статистики 
(ССКРС), Постійний комітет по збереженню запасів тунців і управління ними. 

Комісія на своїх щорічних сесіях розробляє рекомендації по оголошенню 

закритих районів і сезонів промислу, регулювання промислу великоокого і 

блакитного тунця, обмеження промисловий потужності при видобутку 

альбакора. Метою Комісії є збір і аналіз статистичної інформації, що відноситься 
до сучасного стану і змін ресурсів промислу тунця в районі діяльності ICCAT; 

вивчення та оцінка інформації з підтримки популяцій тунців і тунцевих риб на 

рівнях, що дозволяють отримувати максимально стійкий улов і забезпечують 

ефективну експлуатацію запасів цих риб таким способом, який відповідає 

подібної видобутку; надання рекомендацій сторонам по проведенню досліджень 
тунця і тунцевих видів. За запитом Комісії держави-члени представляють будь-

яку наявну статистичну, біологічну та іншу наукову інформацію. 

Організація була піддана жорсткій критиці з боку вчених за те, що вона 

неодноразово відмовлялася зберігати стійкість промислу тунця, послідовно 

підтримуючи надмірний промисел - внутрішню перевірку фірмового курсу 
ICCAT на промисел тунця в східній частині Атлантичного океану «пародією 

управління рибальством» та «міжнародна ганьба» [338]. Однак в останні роки 

організація, схоже, скоригувала вектор розвитку у напрямку, заснованому на 

здоровій науці, наполягаючи на дотриманні і використанні моделі доброго 

врядування. Прикладом цього є план відновлення Східного блакитного тунця. 
Крім скорочення загальних допустимих уловів, план відновлення також ввів 

жорсткі заходи контролю, звітності та контролю. 

Свій механізм реалізації на практиці притаманний і одному з ключових 

актів у досліджуваній сфері – Конвенції про охорону біологічного різноманіття 

від 1992 року [83]. Керівним органом Конвенції є Конференція сторін (КС), що 
складається з усіх урядів (і регіональних організацій економічної інтеграції), які 
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ратифікували договір. Вона розглядає прогрес в рамках Конвенції, визначає нові 

пріоритети і встановлює робочі плани для членів. КС може також вносити 

поправки до Конвенції, створювати експертні консультативні органи, 

переглядати доповіді щодо виконану роботу країнами-членами і співпрацювати 

з іншими міжнародними організаціями та угодами [232]. Конференція Сторін 
використовує досвід і підтримку з боку декількох інших органів, створених 

відповідно до Конвенції. На додаток до комітетів або механізмів, передбачених 

на разової основі, двома основними органами вистпуають: 

Секретаріат Конвенції, що базується в Монреалі, діє в рамках Програми 

Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища. Його основними 
функціями є організація нарад, проектів документів, надання допомоги урядам-

членам у здійсненні програми роботи, координація з іншими міжнародними 

організаціями, збір і поширення інформації [200]. 

Допоміжний орган для консультування з наукових, технічних і 

технологічних питань (SBSTTA) являє собою комітет, що складається з 
експертів з урядів держав-членів, компетентних у відповідних областях. Він 

відіграє ключову роль в підготовці рекомендацій для КС з науково-технічних 

питань [318]. 

Фактично, діяльність цих органів спрямована на збереження біологічного 

різноманіття, стале використання його компонентів і спільне одержання на 
справедливій і рівній основі вигод, пов'язаних з використанням генетичних 

ресурсів, у тому числі шляхом надання необхідного доступу до генетичних 

ресурсів і шляхом належної передачі відповідних технологій з урахуванням усіх 

прав на такі ресурси і технології, а також шляхом належного фінансування, 

тобто, на повну і всебічну реалізацію конвенції 1992 року. 
По схожій схемі заснована і робота виконавчих органів Конвенції про 

водно–болотні угіддя, що мають міжнародне значення переважно як 

середовища існування водоплавних птахів 1971 року [243]. Реалізація 

Рамсарської конвенції здійснюється у рамках постійного партнерства між 

Договірними Сторонами, Постійним комітетом і Секретаріатом Конвенції з 
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рекомендаціями допоміжного експертного органу і за підтримки Групи з 

науково-технічного огляду. 

Кожні три роки представники Договірних сторін зустрічаються в якості 

Конференції Договірних сторін, директивного органу Конвенції, який приймає 

рішення (резолюції та рекомендації) для управління роботою Конвенції і 
покращує спосіб, яким Сторони можуть реалізувати свої цілі. 

Конференція Сторін є керівним органом Конвенції, що складається з 

представників урядів країн, які ратифікували Конвенцію. Вона розглядає прогрес 

в рамках Конвенції, визначає нові пріоритети і встановлює робочі плани для 

членів. КС може також вносити поправки до Конвенції, створювати експертно-
консультативні органи, переглядати доповіді про виконану роботу країнами-

членами і співпрацювати з іншими міжнародними організаціями та угодами 

[231]. 

Постійний комітет є міжсесійним виконавчим органом, який представляє 

КС між своїми трирічний нарадами в рамках рішень, прийнятих КС. Сторони, 
які є членами Постійного комітету, обираються кожним нарадою КС для роботи 

протягом трьох років до наступного [328]. 

Секретаріат здійснює повсякденну координацію діяльності Конвенції. Він 

базується в штаб-квартирі Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) [325]. 

Група з науково-технічного огляду надає наукові та технічні рекомендації 
Конференції Сторін, Постійному комітету і Секретаріату Рамсарської конвенції 

[327]. 

Роль і значення існуючих організацій складно знівелювати, зважаючи на 

те, наскільки істотно вони впливають і на охорону тварин, і на їх благополуччя, 

визначаючи міжнародну і державну політику та пріоритети при розподілі 
бюджетів. Ці міжнародні організації та угоди здатні виробляти узгоджені 

принципи охорони тварин і середовища їх проживання, прийнятні для всього 

світу. В урядах різних країн повільно, але неухильно зріє розуміння того, що 

проблеми благополуччя тварин повинні відкрито обговорюватися на світовому 

рівні. Коли країни приймають необхідні рішення і беруть на себе зобов’язання 
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щодо їх виконання, найважливішими стають механізми їх виконання. Тільки тоді 

тварини отримують необхідний захист і ситуація поліпшується. 

Водночас, у сучасних реаліях простежується тенденція, яка демонструє 

зростання неефективності великих бюрократичних механізмів прийняття рішень 

у різних сферах, що стають заручниками динамічного розвитку навколишнього 
середовища, антропогенного впливу на нього та рівня розвитку науки. Це 

зумовлює потребу у здоровому глузді, зв’язках між людьми та взаєморозумінні 

[70], які сприятимуть появі гнучких та ефективних рішень, що можуть 

забезпечувати ретельне дослідження існуючих проблем, обмін напрацюваннями 

та спільний пошук шляхів їх вирішення. Інструмент, який може допомогти 
реалізувати такі ідеї, слід шукати у рамках інституційного механізму 

міжнародно–правової охорони видів дикої фауни. Водночас, зважаючи на 

фундаментальні засади його формування (від фінансування та участі до 

політичної ролі втілення у життя результатів та напрацювань такого механізму, 

оскільки він не може існувати без участі у його роботі класичних суб’єктів 
міжнародного права, оскільки без них жодна організація не здатна 

запропонувати такі міжнародні механізми для забезпечення охорони 

навколишнього середовища, які відповідають глобальному характеру самої 

проблеми. 

Фактично ж, ООН виконує роль своєрідного координаційного центру, який 
займається питаннями охорони видів дикої фауни. Варто зазначити, що на 

універсальному рівні, така охорона здійснюється як у рамках органів та установ, 

та і за допомогою відповідних конвенційних механізмів. Саме тому надзвичайно 

важливим є виконання відповідних міжнародних угод, здійснення контролю за 

правозастосовчою практикою у сфері захисту дикої фауни, участь у підготовці 
фахівців із боротьби з браконьєрами і нелегальною міжнародною торгівлею, а 

також підготовка експертів, що стоять на сторожі природоохоронного 

законодавства. Як наслідок, у наші дні в цій сфері можна спостерігати дві 

взаємовиключаючі тенденції, а саме універсалізацію та фрагментації таких 

механізмів. Перша пов'язана з посиленням ролі ООН в імплементації окремих 
конвенцій та забезпечення ефективної діяльності деяких конвенційних органів, 
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друга - зростання ролі автономних правових режимів, що з'являються в наслідок 

розробки нових договорів. 

  

2.2. Міжнародно–правова охорона дикої фауни в діяльності 
регіональних організацій  

Міжнародна співпраця на універсальному рівні – це, без сумніву, важлива 

складова сфери захисту видів дикої фауни. Однак, практика показує і доводить, 

що не менш важливою є і наступна сходинка співробітництва у цій сфері, а саме 
– регіональний рівень. Об’єднання суб’єктів міжнародного права, діяльність 

яких зосереджена, зокрема (але не винятково) у межах територій чи середовищ 

існування, на яких тимчасово або постійно проживають чи перебувають ті чи 

інші види дикої фауни, дозволяє зосередитися на вирішенні локальних проблем 

захисту фауни, скоординувати зусилля на спільних проблемах держав–сусідів у 
межах одного регіону, а також дозволяє виступити важливою проміжною 

ланкою між поодинокими суб’єктами міжнародного права та їх об’єднаннями на 

універсальному рівні. 

Водночас, питання захисту фауни є визначальним для підтримки життя на 

планеті та має надзвичайно важливе значення як на універсальному, так і на 
регіональному рівнях. Починаючи зі Стокгольмської конференції, було визнано 

надважливе значення збереження компонентів біологічного різноманіття для 

теперішніх і майбутніх поколінь, а у 1992 році, ще й наголошено на необхідності 

його збереження. 

Фактично, до цього часу міжнародні, національні заходи й інструменти, як 
на універсальному, так і на регіональному рівнях були спрямовані на охорону та 

збереження окремих компонентів біорізноманіття, зокрема дикої флори та 

фауни. Впродовж 1970-80-их років розроблено і впроваджено основні 

міжнародні угоди, спрямовані на збереження й охорону найбільш цінних видів 

чи різновидів дикої флори та фауни, при цьому, не лише на універсальному чи 
двосторонньому рівнях, а і на регіональному. 

У кінці 1970–х років стало зрозуміло, що такий вибірковий підхід, тобто 

збереження окремих видів флори та фауни, не вирішує проблеми втрати 
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біорізноманіття на планеті. Найбільше занепокоєння науковців із питань 

біорізноманіття викликало те, що у зв’язку із зосередженням на цінних, в 

основному у комерційному значенні, видах не бралася до уваги проблема різкого 

зниження різноманіття інших видів рослин та тварин. Тоді ж було визнано, що 

збереження біорізноманіття потребує комплексного підходу, тобто однакового 
рівня захисту щодо усіх складових біологічного різноманіття [118, с.166-168], що 

і знайшло свій яскравий прояв на регіональному рівні міжнародно–правової 

охорони видів дикої фауни. 

Сьогодні Європейський Союз є єдиною регіональною організацією, в якій 

мета захисту навколишнього середовища визнана на одному рівні з метою 
економічного зростання. Європейська модель створення і застосування 

екологічного права є найбільш розвиненою і конструктивною, з врахуванням, 

зокрема, факту подолання ідеї суверенітету у галузі екології, оскільки 

навколишнє середовище не знає національних кордонів. Сьогодні захист 

навколишнього середовища належить до сфери спільної компетенції Союзу і 
держав–членів, а політика ЄС щодо навколишнього середовища – один із 

напрямів його діяльності [91].  

Правова основа екологічної політики Євросоюзу закріплена в ст. ст. 2, 3, 6, 

174 – 176 Римського договору 1957 року [255]. Після вступу у 2009 році в силу 

Лісабонського договору [330] з'явилася договірна норма, якою було визнано, що 
тварини є живими істотами. У статті 13 розділу ІІ договору йдеться: «При 

розробці і здійсненні сільського господарства Союзу, рибальства, транспорту, 

внутрішнього ринку, досліджень і технологічного розвитку та космічної 

політики Союз і держави–члени повинні, оскільки тварини є живими істотами; 

слід повною мірою враховувати вимоги до добробуту тварин, дотримуючись при 
цьому законодавчих або адміністративних положень і звичаїв держав–членів, що 

стосуються, зокрема, релігійних обрядів, культурних традицій і регіональної 

спадщини». Національні уряди можуть сприймати і більш суворі правила, якщо 

вони сумісні з положеннями Договору [215]. 

Необхідним компонентом збереження біорізноманіття у законодавстві 
Співтовариства є збереження видів дикої флори та фауни і природних середовищ 
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існування. Постійне погіршення стану природних середовищ існування та 

зникання видів викликає чи не найбільше занепокоєння громадськості 

Співтовариства. Вирішення цих проблем займає одне з найважливіших місць 

серед завдань екологічної політики Співтовариства [118, с.166-167]. 

Після Стокгольмської конференції 1972 року держави – члени ЄС, а також 
його інститути стали звертати все більше уваги на екологічні аспекти в процесі 

європейської економічної інтеграції. У цей же період було прийнято перше 

законодавство Співтовариства про охорону та збереження видів дикої флори та 

фауни (директиви щодо збереження диких птахів [36], якості прісної води для 

підтримування життя риб [254], охорони тварин, що використовуються в 
експериментах [253], а також Регламенти та резолюції щодо торгівлі видами та 

охорони лісів [312]). 

 Починаючи з 1973 року, у рамках втілення екологічної політики ЄС стали 

прийматися Програми дій у сфері охорони навколишнього середовища: в 1973 р. 

(1973 – 1976 рр.) [269], В 1977 р (1977 – 1982 рр.) [314], В 1983 р .(1983 – 1986 
рр.) [319], в 1987 р. (1987 – 1992 рр.) [271], в 1993 р. (1993 – 2000 рр.) [268], в 

2002р. (2002 – 2012 рр.) [326] а також у 2013 р. (2013–2020 рр.) [258]. 

Одним з основних напрямків правової охорони біосфери стало створення 

сприятливого екологічного режиму для дикої фауни і флори. Так, уже Перша 

екологічна програма 1973 р. закликала до захисту птахів і зникаючих видів 
тварин. Одразу ж почалася і робота над помилками: якщо перші п’ять програм 

дій Співтовариства у галузі навколишнього середовища були документами 

політико–правового характеру, т.зв. “м’яким правом”, то шоста програма 

відповідно до Маастрихтського договору [51] була затверджена за пропозицією 

Комісії рішенням Європейського парламенту і Ради 1600/2002/ЄС [159] і стала 
обов’язковою для держав–членів [5]. 

Згідно зі своїми зобов’язаннями за статтею 6 Конвенції про охорону 

біорізноманіття у 1998 році була прийнята Стратегія Співтовариства щодо 

біорізноманіття та Плани дій з біорізноманіття у конкретних сферах. Такі плани 

дій, зокрема, прийнято щодо збереження природних ресурсів, сільського 
господарства, рибного господарства, економічного розвитку та співпраці. 
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Стратегія Співтовариства щодо біорізноманіття забезпечує основу для 

розвитку політики й інструментів Співтовариства у цій сфері. Вона спрямована 

на визначення й заповнення прогалин у політиці та правових інструментах 

Співтовариства щодо збереження біорізноманіття, їх подальше розроблення й 

імплементацію, впровадження заходів щодо збереження біорізноманіття у 
політику Співтовариства в різних сферах. Стратегія, крім того, покликана 

доповнити стратегії, програми та плани держав–членів, які також є учасницями 

Конвенції про біорізноманіття, з метою повної імплементації цієї Конвенції. 

Плани дій передбачають конкретні заходи, які повинні вживатися для 

збереження біорізноманіття у відповідних секторах, що, у свою чергу, є 
виконанням вимог цієї Конвенції щодо впровадження завдань і цілей збереження 

біорізноманіття у секторальній політиці. Крім того, Стратегія та Плани дій 

Співтовариства із біорізноманіття є відображенням його дій спрямованих на 

досягнення сталого розвитку й інтеграції завдань охорони навколишнього 

середовища в інші сфери політики та дій Співтовариств. 
Стратегія передбачає, що метою дій Співтовариства щодо біорізноманіття 

є попередження, уникнення та боротьба із явищами, які спричиняють значне 

зниження чи втрату біологічного різноманіття у їх витоках. Це, у свою чергу, 

повинно сприяти усуненню сучасних тенденцій зменшення та втрати 

біорізноманіття і створити сприятливий статус збереження видів й екосистем як 
в межах Європейського Союзу, так і поза його межами. 

Стратегія передбачає конкретні завдання, які випливають з Конвенції та 

визначають конкретні зобов’язання Співтовариства згідно з нею, та мають 

досягатися за допомогою відповідних галузевих Планів дій та інших заходів. 

Основними актами Співтовариства у цій сфері є Директива Ради 92/43/ЄЕС 
про збереження природних середовищ існування дикої фауни та флори та 

Директива 79/409/ЄЕС про збереження диких птахів. Окремі вимоги щодо 

використання певних видів тварин, зокрема щодо використання тварин в 

експериментах і утримання в зоопарках, встановлюються Директивами 

86/609/ЄЕС та 1999/22/ЄС [40]. 
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Головне завдання законодавства Співтовариства у цій сфері – підтримання 

та збереження біорізноманіття шляхом збереження природних середовищ 

існування і видів дикої фауни та флори (надалі видів). Збереження видів та 

середовищ існування здійснюється на основі переліків таких видів і середовищ 

існування, які містяться у додатках до відповідних директив. При цьому переліки 
видів дикої флори та фауни та природних середовищ існування (у Додатках І та 

ІІ до Директиви щодо середовищ існування) виходять із важливості цих видів і 

середовищ для Співтовариства – переліки передбачають ті види та середовища 

існування, що мають значення на рівні Співтовариства. Ця Директива 

спрямована на підтримання та відновлення лише таких природних середовищ 
існування та видів дикої фауни і флори, які мають значення на рівні 

Співтовариства. На відміну від цієї директиви, Директива про охорону диких 

птахів охоплює усі види диких птахів, що населяють територію держав–членів. 

Регулювання торгівлі видами дикої флори і фауни є одним із шляхів 

охорони та забезпечення збереження видів, які потерпають чи можуть 
постраждати внаслідок неконтрольованої торгівлі. Регулювання здійснюється, в 

основному, регламентами Ради. Законодавство Співтовариства, в свою чергу, 

розробляється та узгоджується з відповідними міжнародними угодами у цій 

сфері, учасником яких є Співтовариство. Регулювання торгівлі здійснюється у 

Співтоваристві, виходячи із переліків видів дикої флори і фауни, збереження 
яких потребує такого регулювання, що містяться у додатках до відповідних актів. 

Основний перелік міститься у Додатках до Регламенту №338/97. Для деяких 

видів, залежно від їх походження чи призначення, можуть встановлюватися 

винятки із загальних вимог щодо торгівлі. Такі винятки, зокрема, передбачено 

для видів, народжених чи вигодуваних у неволі або штучно виведених; для 
зразків, які перевозяться транзитом; для зразків, що складають частину 

приватної чи домашньої власності або призначені для наукових установ. 

Таким чином, ЄС взяв на себе роль лідера, координатора й донора в 

міжнародних зусиллях з охорони біосфери. За його ініціативою формується 

глобальний комплекс національних програм з певними механізмами 
фінансування, реалізації й безпеки. Система владних і консультативних органів 
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реалізує акти Співтовариства і приписи міжнародних конвенцій стосовно 

особливостей регіонів у самому ЄС та за його межами. Крім Генерального 

директорату з навколишнього середовища Комісії ЄС, який здійснює загальне 

керівництво охороною біосфери, до них належать такі органи, як Європейський 

форум, Європейський агрокультурний фонд сільського розвитку (EAFRD) [274], 
міжнародні експертні групи та інші підрозділи. Діють такі програми дослідження 

й технологічного розвитку в царині біосфери, як STEP та Епоха [24]. 

Для охорони біосфери ЄС створив велику мережу захищених ділянок 

(Система Natura 2000), а збереження біорізноманіття стало однією з основних 

цілей Шостої екологічної програми й екологічної політики в цілому. 
Вона створена на базі Пташиної директиви (офіційна назва — Директива 

2009/147/ЄC про захист диких птахів 1979 р. (SPAs) [259] та Директиви 

92/43/ЄЕC (офіцінйа назва - Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21.05.1992 «Про 

охорону природних середовищ існування дикої флори та фауни" (SACs) [256] і 

формується із включених у Додатки до цієї Директиви ділянок зі сприятливими 
природними типами й середовищами існування. Кожна країна ЄС робить внесок 

у створення Natura 2000 за наявності на їх території зазначених природних типів 

і середовищ існування. Для тварин ці ділянки відповідають діапазону їх 

перебування як фізичного або біологічного підґрунтя їх життя і відтворення. 

Держави–члени пропонують адаптувати ці списки до результатів проведених 
ними спостережень. Установлення особливого охоронного режиму для 

природних об’єктів відбувається за пропозицією держав–членів. Такого ж 

повноваження потребує і ЄС, щоб визначати пріоритетні для збереження 

середовища існування й види дикої природи. Відповідного оцінювання потребує 

будь–який проект, який може істотно вплинути на охоронювану ділянку з 
обов’язковою компенсацією всіх негативних ефектів. Збереження пріоритетних 

середовищ існування і видів дикої природи є обов’язком усіх держав–членів. З 

одного боку, це може накласти надмірний фінансовий тягар на деякі країни ЄС, 

а з другого – нерівномірний розподіл таких середовищ існування й видів флори 

і фауни по Співтовариству може обмежити застосування принципу 
«забруднювач платить» до особливих випадків охорони природи. Ось чому 
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фінансування цих витрат доповнюється із фондів ЄС. Планування 

землекористування й політика його розвитку сприяють збереженню пейзажів, 

життєво важливих для дикої природи. Із цією метою створено систему 

спостереження за станом охорони природних середовищ існування і біологічних 

видів, що населяють їх. З огляду на необхідність адаптації правових норм до 
науково–технічного прогресу Рада підтримує необхідні дослідження і 

коригування Додатків до вказаних Директив. 

Виконання встановлених вимог супроводжує інформування громадськості 

про правила транспортування зникаючих видів флори й фауни, а також обмін 

інформацією між державами–членами про реалізацію вказаних актів. Постійно 
враховується вплив рівнів торгівлі на статус збереження біорізноманіття. 

Держави–члени накладають санкції за правопорушення відповідно до їх 

характеру й серйозності [24]. 

Не варто забувати і про зазначені на початку цього розділу конвенційні 

органи, які проявили себе і на регіональному рівні. 
Так, в рамках ЄС доцільно виділити Органи Угоди EUROBATS [210]. Рада 

Сторін є вищим законодавчим органом угоди і приймає Резолюції. У кожного 

учасника є один голос. Держави, що не беруть участі у сфері дії Угоди та 

організації з охорони рукокрилих можуть брати участь в Раді в якості 

спостерігачів. 
Консультативний комітет є робочим органом Угоди. Він займається 

оцінкою даних і обговоренням наукових питань для визначення пріоритетів 

майбутньої роботи Угоди. Комітет вирішує такі питання, як міграції рукокрилих, 

забруднення і вплив вітряних турбін на популяції рукокрилих. Також Комітет 

складає Резолюції для подальшого обговорення на Раді Сторін. 
Постійний Комітет є адміністративним органом Угоди. Він контролює 

витрату бюджету, роботу Секретаріату і інші адміністративні питання 

(наприклад, управління персоналом). Комітет був організований на п'ятому Раді 

Сторін восени 2006, щоб змінити спрямованість Консультаційного Комітету на 

наукові питання. 
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Секретаріат – це виконавчий орган Угоди. Він координує і організовує 

діяльність ради Сторін, Консультаційного Комітету та Постійного Комітету, а 

також ініціює нові держави до вступу до Угоди і до обміну інформацією. Також 

Секретаріат координує міжнародні дослідження та діяльність. Ще одним 

завданням Секретаріату є підвищення громадської думки. «Європейська Ніч 
кажанів» почалася з ініціативи Секретаріату EUROBATS та зараз в ній беруть 

участь понад 30 країн [280]. 

Характеризуючи захист окремих видів на регіональному рівні, не варто 

забувати і про інституційний механізм у рамках угод про збереження малих 

китоподібних Балтійського моря, північно-східної Атлантики, Ірландського і 
Північного морів (Угода ASCOBANS) 1991 р. [212] та китоподібних в 

Середземному і Чорному морях, а також прилеглу зону Атлантики (Угода 

ACCOBAMS) 1996 р. [208]. 

У структурі ASCOBANS та ACCOBAMS функціонує досить схожа система 

органів. Першим з них є Рада сторін (MOP, Meeting of the parties), яка проводить 
раз на три роки збори країн-учасниць ASCOBANS, на яких приймаються 

рішення. На Раді розглядаються прогрес і труднощі при здійсненні положень 

Угоди і визначаються основні напрямки роботи на наступні три роки. Держави 

ареалу, які не є сторонами Угоди, і регіональні економічні та інші організації 

мають право направляти спостерігачів на Рада. Інші організації, що займаються 
охороною малих китів і управлінням їх чисельністю, можуть подати заяву на 

отримання статусу спостерігача, що не дає права брати участь в ухваленні 

рішень. 

Секретаріат є координаційним органом Угоди. У його завдання входить 

виконання необхідних адміністративних функцій, а також тематична і 
організаційна підготовка нарад двох інших органів. Він відповідає також за збір 

і поширення інформації, важливої для здійснення положень Угоди і призначеної 

для роботи з громадськістю. Разом з секретаріатами двох інших регіональних 

угод, розроблених під егідою Боннської Конвенції, секретаріат ASCOBANS 

знаходиться в Організації Об'єднаних Націй в Бонні і разом з Секретаріатами 
інших угод є частиною Секретаріату CMS. П'ята Рада Сторін, що пройшла у 2006 
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році, ухвалив, що з 1 січня 2007 року Секретаріат UNEP / CMS буде служити 

також Секретаріатом ASCOBANS, і Виконавчий Секретар UNEP / CMS буде 

також чинним Виконавчим Секретарем ASCOBANS на період трьох років. 

Термін дії цієї постанови був продовжений на 6-му Раді Сторін у 2009 році до 

2012 року. 
Щодо складу комітетів, то у рамках цих двох угод він дещо відрізняється. 

Структура ASCOBANS передбачає наявність консультаційного комітету, 

засідання Консультаційного комітету проводяться не рідше одного разу на рік. 

Даний комітет консультує інші органи Угоди з проблем охорони та управління 

чисельністю малих китів, а також по ряду інших важливих питань. Кожна країна-
учасниця призначає одного члена Консультаційного комітету. Члени комітету 

можуть брати участь в засіданнях в супроводі радників. Відносно спостерігачів 

з держав ареалу, які не є членами Угоди, регіональних економічних та інших 

організацій діють правила Ради сторін. 

У рамках ACCOBAMS ж діє Керівний комітет, що забезпечує загальний 
напрямок, а також фінансові та робочі рекомендації діяльності Секретаріату і 

інших органів Угоди, а також займається питаннями її імплементації та 

поширення. Комітет також виконує функції Ради Сторін між його засіданнями, 

представляє інтереси Угоди в урядах країн, Депозитарії та інших міжнародних 

організаціях з усіх питань пов'язаним з Угодою і його Секретаріатом. Комітет 
проводить зустрічі раз на рік і надає звіти про свою діяльність Раді Сторін. Також 

до її структури входить Науковий Комітет ACCOBAMS, що складається з 

експертів в галузі збереження китоподібних, є консультаційним органом Ради 

Сторін. Його роль і обов'язки описані в Статті VII Угоди. ка правило, зустрічі 

Комітету проводяться один раз на рік [303]. 
Збереження видів дикої фауни було, є і залишається однією із ключових 

складових стратегії сталого розвитку, екологічної політики держав світу та 

ЄС. Діяльність органів та установ ЄС сконцентрована також на проблемах, 

що виникли і на екосистемному рівні. Усі ці питання потребують невідкладного 

вирішення, заради охорони видів дикої фауни, які проживають на цих 
територіях. І більш ніж очевидним є той факт, що збереження 
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біорізноманіття потребує консолідації усіх методів, починаючи від наукового 

дослідження проблематики, подальшого законодавчого забезпечення її 

вирішення та юридичного закріплення результатів, з метою недопущення 

виникнення схожих ситуацій у майбутньому. 

Африканський регіон має низку екологічних проблем, які впливають на 
питання охорони видів дикої фауни: знелісення; опустелювання пасовищних 

земель; ерозія ґрунтів; забруднення земель і водойм відходами промисловості, 

виробництва і споживання; зараження колодязів та інших джерел питної води 

хімічними добривами, використовуваними в сільському господарстві; зміна 

рослинного покриву, що несе за собою збіднення флори і фауни; зниження 
чисельності багатьох промислових звірів, птахів, риб і рептилій, промислових 

безхребетних; поховання небезпечних відходів (у тому числі радіоактивних) 

розвиненими країнами на території Африки; зловживання при розпорядженні 

природними ресурсами під час збройних конфліктів [166]. 

Екологічна криза в Африці почалася задовго до того, як вона набула 
глобальних масштабів і наслідків для місцевого населення і природи. Це стало 

наслідком низки факторів: традиційне природокористування, вплив 

колоніальної культури і, як наслідок, зміна традиційних підходів до охорони 

природного середовища, вироблених раніше, перерозподілу сільгоспугідь, 

неконтрольованого видобутку корисних копалин і подальший їх експорт разом з 
товарами. 

Разом з тим варто згадати про декілька важливих природоохоронних 

ініціатив колоніальних держав, прийнятих уже в ХХ ст. По–перше, це прийняття 

в 1900 р. Конвенції щодо збереження диких тварин, птахів і риб в Африці 

(Лондонська конвенція 1900 р.) [235], яка хоча і не вступила в силу, проте, була 
однією з найбільш ранніх в історії угод в галузі охорони природи [313]. 

По–друге, в 1933 р була прийнята Лондонська конвенція про охорону 

флори і фауни в їх природному стані на Африканському континенті [244]. 

Конвенцію 1933 р підписали Бельгія, Єгипет, Франція, Італія, Англо–

Єгипетський Судан, Південно–Африканський Союз і Сполучене Королівство. 



116 

Всі країни, окрім Франції та Іспанії, ратифікували Угоду в 1935 р, пізніше до 

нього приєдналися Британська Індія, Португалія і Республіка Танганьїка. 

Розвал колоніальної системи в Африці і поява нових незалежних держав 

призвело до створення в 1963 році Організації африканської єдності (ОАЄ) [125]. 

У рамках ОАЄ в 1968 році була прийнята Африканська конвенція про 
збереження природи і природних ресурсів [203], яка стала прикладом 

комплексного підходу до проблеми захисту навколишнього середовища: вона 

стосується збереження ґрунту, води, тварин і рослин, інакше кажучи, практично 

всієї природи. При цьому, положення Конвенції, які стосуються захисту рослин 

і тварин, мають цілком конкретний характер і передбачають створення 
природних заповідників, регулювання полювання, лову, рибальства, а також 

особливий захист для окремих видів. 

Африканські держави взяли активну участь у переговорах з підготовки і 

проведення Конференції ООН з навколишнього середовища (Стокгольм, 1972 

р.). Саме Стокгольмська конференція підштовхнула африканські держави до 
зміни своїх природоохоронних політик і законодавств з тим, щоб знову надавати 

підтримку традиційним общинним підходам до охорони навколишнього 

середовища, особливо в сфері регулювання ресурсів дикої природи. Протягом 

наступного десятиліття в ряді африканських держав були створені нові 

природоохоронні відомства, прийняті політичні програми і законодавчі акти з 
охорони навколишнього середовища. 

Однак нові природоохоронні органи зазвичай механічно додавалися до 

державних структур, переважно у ролі координуючих підрозділів, або 

поєднувалися з уже існуючими департаментами з питань природних ресурсів або 

розвитку (наприклад, у галузі водних ресурсів, лісового господарства, туризму). 
Природоохоронним відомствам африканських держав часто не вистачало 

фінансових ресурсів, кадрів, знань і досвіду, а також технічного обладнання, 

необхідних для ефективного здійснення нових стратегій і планів дій або 

забезпечення виконання природоохоронних законів. Серед інших стримуючих 

факторів у період так званого «втраченого десятиліття» 80–х рр. ХХ ст. були 
несприятливі умови торгівлі, економічний застій, зростаюча заборгованість, 
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корупція і порушень громадського порядку, які ще більшою мірою підривали 

ефективність і значимість природоохоронної діяльності в багатьох країнах [201]. 

У зв’язку з зазначеними проблемами виникла ідея створити спеціальний 

орган – Конференцію міністрів африканських країн з проблем навколишнього 

середовища (коротко іменується «АМСЕН» від перших букв назви англійською 
мовою – Afrіcan Mіnіsterіal Conference on the Envіronment – AMCEN). 

АМСЕН була створена в 1985 році для зміцнення співпраці між урядами 

африканських держав в економічній, технічній та науковій діяльності для того, 

щоб зупинити деградацію навколишнього середовища Африки і задовольнити 

потреби людей на континенті в продовольстві і енергії. АМСЕН був створений 
ще при ОАЄ і продовжує діяти сьогодні при Африканському Союзі, сприяючи 

підтримці екологічної безпеки в Африці. 

Скликання першої АМСЕН в Каїрі започаткувало проведення нової 

великої регіональної стратегічної ініціативи. Конференція здійснює свою 

діяльність у тісній співпраці трьох ключових організацій – Африканського союзу 
(до 2001 р. – ОАЄ), Економічної комісії ООН для Африки (ЕКА) і ЮНЕП, 

взаємодія яких забезпечує секретаріат АМСЕН. У наступному десятилітті 

АМСЕН здійснювала політичне і стратегічне керівництво через Конференцію 

міністрів і її Бюро. АМСЕН заснувала 5 комітетів, зусилля яких зосереджені на 

основних екосистемах регіону (пустелях і посушливих землях, лісах і лісистих 
місцевостях, регіональних морях, річкових і озерних басейнах, екосистемах 

островів), а також 8 мережевих служб для технічного співробітництва по ґрунтах 

і добривах, кліматології, водних ресурсів, освіті і професійній підготовці, науці і 

техніці, біорізноманітті, енергетиці та моніторингу навколишнього середовища. 

АМСЕН відіграла також помітну роль у сприянні застосування підходів до 
сталого розвитку на рівні окремих селищ [277]. 

АМСЕН уповноважена: надавати інформацію про стан навколишнього 

середовища в Африці; сприяти задоволенню основних потреб людини належним 

чином і на стійкій основі; контролювати, щоб соціально–економічний розвиток 

здійснювався на всіх рівнях; забезпечувати зростання сільськогосподарської 
діяльності та практики продовольчої безпеки регіону. 
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Діяльність АМСЕН включає в себе: заохочення інформованості щодо 

глобальних і регіональних екологічних проблем, особливо тих, які стосуються 

міжнародних екологічних угод, що стосуються біологічного різноманіття, 

опустелювання та зміни клімату; розробку спільних позицій для керівництва 

африканських представників у переговорах по міжнародних екологічних угодах; 
заохочення участі африканських держав у міжнародному діалозі з глобальних 

питань, які мають вирішальне значення для Африки; моніторинг навколишнього 

середовища на регіональному, субрегіональному та національному рівнях; 

заохочення ратифікації африканськими державами багатосторонніх екологічних 

угод, які мають відношення до регіону; і зміцнення потенціалу африканських 
країн в галузі управління навколишнім середовищем. 

АМСЕН також ініціювала процес розробки плану дій щодо реалізації 

природоохоронної ініціативи Нового партнерства для розвитку Африки 

(НЕПАД) і спонукала ЮНЕП підготувати всеосяжну регіональну доповідь про 

стан навколишнього середовища Африки. Крім того, АМСЕН успішно сприяла 
перегляду Конвенції 1968 року про збереження природи і природних ресурсів. 

11 липня 2003 року була прийнята переглянута версія Африканської конвенції зі 

збереження природи і природних ресурсів, але вона ще не вступила в силу (на 

липень 2013 р. здані 9 ратифікаційних грамот при 15 необхідних). 

Також були прийняті заходи для зміцнення зв’язків між АМСЕН і 
африканськими субрегіонами в двох морських і прибережних конвенціях, а саме 

Конвенція для захисту, управління і розвитку морського та прибережного 

середовища регіону Східної Африки 1985 р. (Найробійських конвенція) та 

Конвенція про співпрацю в галузі захисту і розвитку морського та прибережного 

середовища регіону Західної і Центральної Африки (Абіджанська конвенція). 
ЮНЕП докладає значних зусиль у проведенні додаткових програм і 

ініціатив для сприяння розвитку права навколишнього середовища 

африканських держав. До них, зокрема, належить і нарощування потенціалу у 

сфері дотримання норм екологічного права на національному рівні. 

Також секретаріат АМСЕН працює спільно з Радою міністрів 
африканських країн з водних ресурсів (АМКОВ) з моменту його створення в 
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2002 р., щоб допомогти забезпечити політичне і стратегічне керівництво в сфері 

управління водними ресурсами в регіоні, у тому числі транскордонними річками. 

У зв’язку з цим Секретаріат АМСЕН надає технічну підтримку для ряду заходів, 

що проводяться АМКОВ. 

У підсумку потрібно зазначити, що Конференція міністрів африканських 
країн з проблем навколишнього середовища відіграє велику роль у сфері 

зміцнення міжнародно–правового захисту екосистем Африці. Вона надає 

інформацію і реалізує інформаційно–пропагандистську діяльність з охорони 

навколишнього середовища в Африці, сприяє задоволенню основних потреб 

людини на стійкій основі; забезпечує зростання сільськогосподарської 
діяльності та практику продовольчої безпеки регіону [35]. 

У 2002 р. ОАЄ змінив Африканський союз (АС) – міжнародна 

міжурядова організація, що сьогодні об’єднує 54 держави Африки. Тим часом 

уже в Статуті АС закладено великі потенційні можливості організації та 

проведення різних природоохоронних заходів. 
В АС є три органи, які наділені компетенцією у сфері охорони довкілля. 

Виконавча рада, яка відповідно до ст. 13 [233] координує діяльність і визначає 

політику в галузях, що становлять інтерес для всіх держав–членів, включаючи 

охорону навколишнього середовища, гуманітарну діяльність, подолання 

наслідків стихійних лих і надання надзвичайної допомоги; Технічний комітет з 
промисловості, науки, техніки, енергетики, природних ресурсів та 

навколишнього середовища. 

Повноваження комітету, в тому числі і в галузі охорони навколишнього 

середовища, викладені в ст. 14 Статуту. 

Велику допомогу в гармонізації екологічної політики і національного 
екологічного права держав – членів АС надає Панафриканський парламент, що 

складається з 235 парламентаріїв. 

Африканський союз виступає із заявами від імені всіх держав–членів з 

питань захисту і збереження навколишнього середовища, сталого розвитку. 

Наприклад, у 2012 р. на Конференції ООН зі сталого розвитку “Ріо+20” в Ріо-де-
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Жанейро ним був підготовлений документ “Африканський союз і “Ріо + 20“, 

який відобразив загальне бачення африканських держав. 

У XXІ ст. поряд з Африканським союзом і АМСЕН на панафриканському 

рівні великі зусилля з підтримання екологічної безпеки надає ще одна 

міжнародна структура – “Нове партнерство для розвитку Африки” (НЕПАД). 
Однією з передумов успішної реалізації НЕПАД в інтересах розвитку 

Африки є сприяння продуктивній діяльності у сфері охорони навколишнього 

середовища. Для формування такого навколишнього середовища необхідний 

широкий набір взаємопов’язаних заходів та ініціатив, спрямованих на розробку 

послідовної за своїм характером екологічної програми. Це вимагає визначення 
пріоритетних завдань і напрямів діяльності на початковому етапі. Основними 

цілями екологічної ініціативи повинні бути боротьба з бідністю та сприяння 

соціально–економічному розвитку Африки. Як показує досвід інших країн світу, 

зусилля із формування здорового навколишнього середовища багато в чому 

сприяють збільшенню зайнятості, розширенню соціально–економічних 
можливостей і скороченню масштабів бідності. 

НЕПАД у тісній співпраці з АМСЕН і ЮНЕП розробило комплексний 

«План НЕПАД із навколишнього середовища», який був затверджений 

Комітетом глав держав і урядів по здійсненню НЕПАД і схвалений на другій 

черговій сесії Асамблеї Африканського союзу, яка відбулася в Мапуту в липні 
2003 року [301]. Цей План охоплює такі області: боротьба з деградацією 

земельних ресурсів, посуха і опустелювання; охорона водно–болотних угідь; 

збереження сильно зволожених земель; збереження і безпечне використання 

морських, прибережних ресурсів і запасів прісної води; запобігання, обмеження 

та регулювання внесення в середу інвазивних видів; боротьба зі зміною клімату; 
транскордонне збереження природних ресурсів та їх раціональне використання; 

міжсекторальні питання охорони здоров’я і навколишнього середовища; 

передача екологічно безпечних технологій; оцінка і раннє попередження 

стихійних лих. 

Завдяки реалізації положень Плану дій НЕПАД з навколишнього 
середовища було досягнуто прогресу в розробці субрегіональних планів дій з 
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охорони навколишнього середовища для регіонів і країн, які представляють 

ЕСЦАГ, ЕКОВАС, Міжурядовий орган з питань розвитку, САДК і Союз 

арабського Магрибу. Це дозволило розробити національні плани дій для держав–

членів цих субрегіональних блоків. 

Початок природоохоронній співпраці в рамках Азіатського регіону 
заклала прийнята в 1977 р перша субрегіональна Екологічна програма. У 1981 

році була прийнята Манільска декларація з навколишнього середовища. У 1985 

р АСЕАН приймає перший регіональний міжнародний договір – Угоду АСЕАН 

про збереження природи і природних ресурсів [217], яка передбачає зобов’язання 

сторін щодо збереження генетичного різноманіття та забезпечення 
невиснажливого використання видобутих природних ресурсів, що знаходяться 

під їх юрисдикцією. 

Асоціація держав Південно–Східної Азії (АСЕАН) проголосила у п. 9 ст. 

1 Статуту 2008 року [321] однією зі своїх цілей сприяти сталому розвитку з 

метою захисту навколишнього середовища регіону, сталого використання 
природних ресурсів, збереження культурної спадщини та високого рівня життя 

народів. 

Цей регіон є одним з найбільш багатих біологічною різноманітністю. У 

трьох країнах регіону (Індонезія, Малайзія і Філіппіни) в сукупності налічується 

близько 80% глобального біорізноманіття. Саме тому питання охорони 
навколишнього середовища розглядаються на самітах АСЕАН – вищому 

політичному органі організації. Доповіді та рекомендації в галузі охорони 

навколишнього середовища на розгляд Саміту подаються Радою Співтовариства 

АСЕАН із соціально–культурних питань, у складі якого функціонують сім 

робочих груп за пріоритетними напрямами: за багатосторонніми екологічними 
угодами; збереження природи і біологічного різноманіття; управління водними 

ресурсами; прибережне і морське середовища; екологічна освіта; екологічно 

стійкі міста; зміни клімату. 

Рада Товариства безпеки розглядає проблему охорони навколишнього 

середовища в контексті екологічної безпеки. Питання економічної інтеграції, 
підвідомчі Економічній раді, розглядаються нерозривно від охорони 
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навколишнього середовища. У його ж компетенції знаходиться Програма 

розвитку дельти річки Меконг. 

Початок природоохоронній співпраці в рамках АСЕАН заклала прийнята в 

1977 р перша субрегіональна Екологічна програма. У 1981 році була прийнята 

Манільска декларація з навколишнього середовища. У 1985 р АСЕАН приймає 
перший регіональний міжнародний договір – Угоду АСЕАН про збереження 

природи і природних ресурсів [217], яка передбачає зобов’язання сторін щодо 

збереження генетичного різноманіття та забезпечення невиснажливого 

використання видобутих природних ресурсів, що знаходяться під їх 

юрисдикцією. 
Другий етап розвитку природоохоронної діяльності АСЕАН починається з 

прийняття третьої регіональної екологічної програми. У цей період основний 

акцент робиться на реалізацію в рамках регіону концепції сталого розвитку. 

Приймаються такі документи: Сінгапурська резолюція 1992 р., Резолюція 

Бандар–Сері–Бегаван 1994 р., Джакартська декларація 1997 р. із навколишнього 
середовища і розвитку; Янгонська резолюція 2003р., а також Резолюція Себу 

2006 р. 

Офіційне співробітництво країн-членів АСЕАН в галузі збереження 

біорізноманіття бере свій початок в 1998 році, коли в структурі Асоціації був 

заснований регіональний Центр по збереженню біорізноманіття, який 
покликаний сприяти співпраці та координації між членами АСЕАН, а також з 

відповідними регіональними та міжнародними організаціями щодо збереження, 

сталого використання біологічного різноманіття і справедливому, 

рівноправному розподілу вигод з використання цього розмаїття в регіоні. 

Структурними підрозділами Центру є Рада Керуючих; Виконавчий Директора і 
штаб, який виконує функції Секретаріату Центру; комітети і допоміжні органи, 

які Рада Керуючих вважатиме за необхідне заснувати [213]. 

В рамках АСЕАН був розроблений проект рамкової Угоди про доступ до 

біологічних і генетичних ресурсів, справедливому і рівноправному розподілі 

вигод від їх використання. Воно зобов'язує держави-члени забезпечити 
збереження і стале використання біологічного різноманіття в регіоні (п. B ст. 2) 
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і передбачає створення регіонального Фонду збереження біорізноманіття (ст. 12) 

[154]. 

У 2004 р на світ з'являється Заява АСЕАН по Вашингтонської конвенції 

про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 

загрозою зникнення 1973 року, якою міністри країн АСЕАН, відповідальні за 
застосування Конвенції, визнали необхідність забезпечення подальшої співпраці 

та координації діяльності між усіма національними агентствами по боротьбі з 

незаконною торгівлею видами дикої фауни і флори, включаючи обмін 

розвідувальною інформацією і де можливо, створення Міжагентських комітетів 

або координаційних груп. Оскільки до цього часу всі країни-члени АСЕАН вже 
підписали CITES, в Заяві пропонувалося створення двосторонніх і 

багатосторонніх структур в правоохоронних органах, контролюючих спільний 

кордон з метою підвищення ефективності контролю міжнародної торгівлі 

видами дикої фауни і флори і їх продуктами [218]. Заява АСЕАН по CITES мала 

важливе значення не тільки тому, що об'єднує досить різні нації або виключно 
зосереджується на торгівлі видами дикої фауни і флори, а й тому, що створює 

істотну і стійку основу для подальших дій і зобов'язань в регіоні - на 

національному, двосторонньому, субрегіональному і регіональному рівні [286]. 

На спеціальній нараді експертної групи АСЕАН по CITES 3 травня 2005 році 

було розроблено і прийнято Регіональний План дій з торгівлі видами дикої фауни 
і флори (2005 - 2010 рр.), Який був схвалений на 8-му нараді вищих посадових 

осіб АСЕАН з лісівництва 18 -20 серпня того ж року. Однією з цілей Плану є 

зміцнення співпраці між відповідними правоохоронними органами країн 

АСЕАН по боротьбі з незаконною торгівлею видами дикої фауни і флори 

У розвиток цих цілей 1 грудня 2005 року міністри країн АСЕАН, 
відповідальні за виконання CITES, прийняли рішення про створення мережі 

правоохоронних органів держав-членів АСЕАН щодо захисту дикої природи 

(АСЕАН-ВЕН). У Заяві про створення АСЕАН-ВЕН висловлювалось сподівання 

на те, що зусилля правоохоронних органів на національному рівні та посилення 

співпраці між державами-членами АСЕАН підвищать ефективність 
застосування CITES. Членство в даній мережі відкрито для всіх органів, що 
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виконують функції по застосуванню CITES: митних, поліцейських, 

прокурорських органів, спеціалізованих державних організацій по захисту дикої 

природи та інших відповідних національних правоохоронних органів (п. 2) [337]. 

АСЕАН-ВЕН є найбільшою правоохоронної мережею по захисту дикої природи 

в світі [92]. 
Охороні дикої фауни американського континенту притаманне зміщення 

акцентів на велику кількість двосторонніх договорів, як-то Конвенція між США 

і Канадою з охорони перелітних птахів 1916 р. [250], Конвенція між США і 

Мексикою з охорони мігруючих птахів і мисливсько-промислових ссавців 

тварин 1936 р. [248], Конвенція між США і Японією щодо захисту мігруючих 
птахів і птахів, що перебувають під загрозою зникнення, і їх навколишнього 

середовища 1972 р. [246], Угода між США і Великобританією про вилов котиків 

в Беринговому морі 1891 р. [204] та 1892 р. [247]. 

Аналогічна ситуація спостерігається і на південноамериканських теренах, 

де особливий інтерес представляє Меморандум про взаєморозуміння між 
Республікою Аргентина і Республікою Чилі про збереження червоноголового 

гусака від 21 листопада 2006 р. [297], прийнятий під егідою Конвенції CMS 1979 

року. Незважаючи на його необов'язковий характер, Меморандум являє собою 

приклад двосторонньої співпраці держав, що реалізується з метою виконання 

прийнятих державами (Аргентиною і Чилі) зобов'язань за універсальною та 
юридично обов'язковою рамковою угодою. На імплементаційному рівні це 

проявляється у формі забезпечення ефективного захисту популяцій 

червоноголового гусака в обох країнах з метою відновлення до відповідних 

рівнів для їх виживання, а також на визначення і збереження тих місць 

проживання, які мають істотне значення для виживання в усьому ареалі 
поширення популяції (ст.1); на визначення і відстеження факторів і процесів, 

здатні чинити несприятливий вплив на статус збереження виду (ст.2); на 

розробку і застосування положень Плану дій (ст. 3 і 4); на сприяння обміну 

науковою, технічною відсталістю та правовою інформацією, необхідною для 

координації заходів щодо збереження, а також на співпрацю з фахівцями і 
міжнародними організаціями (ст. 5) [187]. 
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Таким чином, двосторонні міжнародні режими у рамках даного регіону 

закладають основу і є необхідним початком формування в подальшому розвитку 

субрегіональних, регіональних і універсальних режимів. Універсальний режим 

повинен формуватися знизу, від розуміння проблеми декількома державами, 

оскільки саме таке регулювання є найбільш ефективним. 
Австралія. Австралійський континент має ряд особливостей, які 

проектуються, зокрема, на сферу охорони видів дикої фауни. Прибуття на 

континент європейців призвело до появи нових різновидів тварин, які були 

привезені з відомих на той час частин світу і, як наслідок, тепер відповідальні за 

зниження і навіть зникнення деяких різновидів місцевої фауни. Зміна методів 
використання землі, водного балансу і погане збереження ґрунту тож мали 

несприятливий вплив на флору і фауну Австралії. Біорізноманіттю регіону також 

загрожують такі фактори, як розширення сільськогосподарських угідь, 

будівництво доріг та інших комунікацій, вирубка лісів, браконьєрські способи 

полювання, а також інтродукція чужорідних рослин і тварин. Наслідки людської 
діяльності у водах Австралії продовжують давати про себе знати у вигляді 

зникнення окремих різновидів в морських середовищах існування. Зміна клімату 

також є важливим чинником згубного впливу на тендітне навколишнє 

середовище Австралії, з ймовірними діями на її біологічну варіативність. 

Вважається, що в Австралії і Океанії під загрозою зникнення перебувають 152 
види ссавців, 200 видів птахів, 58 видів плазунів, 27 видів земноводних і 48 видів 

риб [59]. 

Як наслідок, країни регіону беруть участь у розробці та реалізації багатьох 

міжнародних угод, що стосуються збереження та сталого розвитку 

навколишнього середовища і біорізноманіття. До них належать глобальні і 
регіональні конвенції, договори та двосторонні угоди [219]. 

Як відомо, Австралія має федеративний устрій, що означає, що її закони, в 

тому числі ті, які зачіпають тварин, приймаються на федеральному, державному 

та місцевому рівнях. 

В основі правової системи лежить Конституція Австралійського 
Співдружності [322], яка у багатьох аспектах аналогічна Конституції 
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Сполучених Штатів, оскільки вона визначає конкретні повноваження, які 

повинен здійснювати федеральний уряд. З урахуванням деяких обмежень, штати 

зберігають повноваження по законодавству щодо будь–якого предмета. При 

цьому, законодавство Співдружності має перевагу над законами штату у випадку 

суперечливих ситуацій. 
В австралійській конституції конкретно не згадуються тварини, за 

винятком риб. Однак Співдружність прийняла та ввела у дію низку законодавчих 

норм, що стосуються тварин, на основі ряду розділів Конституції. 

По–перше, розділ 51 Конституції передбачає, що «парламент...має право 

приймати закони для миру, порядку і управління на благо Австралійського 
Союзу щодо» 39 питань, визнаючи всі інші повноваження за штатами. За 

конституцією прямо допускалася можливість делегування повноважень 

законодавчими органами штатів федеральному парламенту. 

У цьому аспекті нас цікавлять два ключових питання: зовнішня політика 

та питання щодо корпорацій. 
Перший момент дозволяє Співдружності приймати закони, що стосуються 

людей, подій і речей за межами Австралії, і виконувати умови будь–якого 

міжнародного договору в рамках внутрішнього законодавства. Прикладами 

таких договорів є Конвенція про біологічне різноманіття 1992 року, Конвенція 

про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори 1973 року (СІТЕС), 
Боннська конвенція 1979 року і Конвенція про охорону природи в південній 

частині Тихого океану 1976 року. 

Друге ж питання дозволяє Співдружності приймати закони, що стосуються 

іноземних корпорацій, торгових і фінансових корпорацій. Цей аспект забезпечує 

Співдружність повноваженнями приймати закони щодо торгівлі або іноземних 
корпорацій, які можуть вплинути на фауну у всіх австралійських штатах і 

територіях. Так, скажімо, Австралійська столична територія і Північна територія 

мають тенденцію використовувати локальні акти, які поширюються на 

прийняття законів про захист тварин і забезпечення їх дотримання. 

В Австралії існує складна мережа законодавства, що стосується 
ідентифікації та захисту видів, які знаходяться під загрозою зникнення, з 
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обов’язками, що гармонійно розподілені між владою Співдружності, штатів і 

територій. 

Основним законом Співдружності для видів, які знаходяться під загрозою 

зникнення є Закон EPBC. Закон створює правову основу для захисту і управління 

на національному та міжнародному рівні щодо важливої флори, фауни та 
екологічної спадщини [280]. Цей Закон, який вступив в силу в липні 2000 року, 

покликаний призупинити скорочення видів, відповідно до зобов’язань Австралії 

щодо Конвенції про біологічне різноманіття. 

На додаток до законів Співдружності, призначених для захисту видів, 

перерахованих на національному рівні, більшість штатів і територій в Австралії 
мають законодавство, спрямоване на захист видів дикої фауни, що знаходяться 

під загрозою зникнення, в межах їх фізичних кордонів. У деяких штатах види, 

що знаходяться під загрозою зникнення, також захищені законами про 

забруднення, видобутку і плануванні [315]. 

Загрозливі темпи і розміри деградації по–своєму унікального природного 
середовища, що має пряме відношення до зміни клімату і стану екосистем на всій 

нашій планеті, проявляються у кожному регіоні, З цього випливає загальний 

висновок про необхідність посилення спільних дій всіх регіональних 

міжнародних інститутів з метою зміцнення захисту навколишнього середовища, 

для всіх регіональних чи субрегіональних об’єднань. Як наслідок, саме вони 
відіграють вирішальну роль у забезпеченні охорони дикої фауни, існуючи на 

кожному контененті. В результаті демократизації форм правління, 

вдосконалення схем державної влади в деяких африканських державах і 

розширення співпраці на субрегіональному, регіональному та глобальному 

рівнях уряду і населення африканських держав все частіше розробляють власні 
програми, спрямовані на зміну стану справ у сфері охорони навколишнього 

середовища. Міжнародно-правові документи, які є нормативною підставою їх 

функціонування зазвичай носять універсальний характер (особливо це 

стосується Антарктиди). Нові програми покликані більшою мірою стимулювати 

розробку попереджувальних і превентивних підходів до проблем навколишнього 
середовища. 
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Окремих їх підвидом можна вважати договори, які стосуються захисту 

окремих видів, залежно від їх ареалу. Їх основними перевагами є детальніша 

регламентація багатьох аспектів охорони дикої фауни, за рахунок діяльності 

спеціальних органів, що загалом сприяє їх ефективності, що, водночас, 

призводить до додаткової фрагментації міжнародно-правової охорони на цьому 
рівні. 

Підсумовуючи дослідження особливостей регіонального співробітництва 

держав у сфері охорони дикої фауни, можна зробити наступні висновки: 

1) яскраво виражена багатоаспектність проявів регіонального принципу 

при охороні навколишнього середовища засобами міжнародного права, що 
проявляється, зокрема, у виборі об'єктів правової охорони (окремий вид, чи 

ареал); 

2) розширення практики застосування міжнародно-правових засобів 

регламентації діяльності держав в цій галузі, зростання ролі і значення 

регіональних та субрегіональних договорів, зважаючи на проектування на 
регіональний рівень нормативних та інституційних складових універсального 

рівня механізму; 

3) процес розширення такої співпраці веде до очевидного вдосконалення і 

розвитку міжнародно-правової співпраці, в тому числі, і у сфері охорони дикої 

фауни на регіональному рівні. 
  

2.3. Роль міжнародних судових установ у захисті дикої фауни 

Відповідно до п.3 статті 2 Статуту ООН, всі члени цієї організації 

вирішують свої міжнародні спори мирними засобами таким чином, щоб не 
піддавати загрозі міжнародний мир, безпеку і справедливість. 

Сучасне міжнародне право передбачає достатньо широкий спектр мирних 

засобів вирішення спорів, одним із яких виступає їх розгляд у судових установах 

та арбітражі. Однак, характеризуючи сучасний стан справ, не слід забувати і про 

рішення, які мали значення з точки зору історії міжнародно-правової охорони 
дикої фауни у судових органах. В цьому контексті, варто згадати “Справу про 
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морських котиків Берингового моря” (23 лютого – 15 серпня 1893 р.). Рішенням 

арбітражу було визнано неправомірність спроб США врегулювати питання 

вилову котиків за межами трьохмильної зони. Таким чином, цим арбітражним 

рішенням заперечувалося право держав посягати на природні ресурси, що 

знаходяться за межами державного юрисдикції, з метою їх збереження. Також у 
рішенні встановлювалися заходи належного захисту та збереження морських 

котиків за межами юрисдикції держав, які одночасно відбили норми ранніх 

двосторонніх договорів у цій сфері і стали основою для створення нових 

багатосторонніх договорів, що регулюють ловлю морських котиків [165]. Також 

досить відомим є прийняття 11 березня 1941 р. міжнародним арбітражним 
трибуналом рішення у справі «Трейл Смелтер», що відіграло важливу роль у 

становленні принципу неприпустимості транскордонного забруднення 

навколишнього середовища, однак, воно стосувалося насамперед охорони і 

захисту атмосферного повітря та флори, як наслідок, до міжнародно–правової 

охорони видів дикої фауни має лише часткове відношення. Однак, саме це 
рішення внесло у міжнародну судову практику важливий принцип, яким 

зазначалося наступне: «...жодна держава не має права використовувати чи 

дозволяти використовувати свою територію таким чином, щоб це могло завдати 

шкоди задимленням майну або особам на своїй території чи на території іншої 

держави у тому випадку, якщо таке забруднення спричинить серйозні наслідки, 
а збиток буде встановлено за допомогою явних і переконливих доказів» [101]. 

Повертаючись до характеристики міжнародно-правової охорони дикої 

фауни у судових органах, слід зазначити, що такий спосіб вирішення спорів 

ґрунтується на узгодженні інтересів сторін шляхом застосування норм 

міжнародного права для вироблення юридично обов'язкового рішення. Звідси 
випливає і перше обмеження судової практики як джерела міжнародно-правової 

охорони дикої фауни: згідно статті 59 Статуту Міжнародного Суду ООН, такі 

рішення обов'язкові виключно для сторін конкретного спору. Друге обмеження 

зумовлене нормою ч.1 статті 36: юрисдикція суду поширюється на справи, 

передані йому сторонами спору, а також на питання, спеціально передбачені 
Статутом ООН чи діючими договорами та конвенціями. Третє обмеження 
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випливає зі змісту статті 93 Статуту ООН та статті 38 Статуту Міжнародного 

Суду ООН: сторонами спору можуть бути лише держави. Четверта ж проблема 

полягає в тому, що з однієї сторони, кількість судових та квазісудових органів 

зростає, однак з іншої складно говорити про наявність системи таких судів, 

зважаючи на те, що часто юрисдикція таких органів перетинається. 
Остання проблема у теоретичному плані може становити загрозу цілісності 

системи міжнародного права або фрагментацію міжнародного права. 

Фрагментація міжнародного права передбачає інституційні та матеріально-

правові проблеми. Перші стосуються компетенції різних інститутів, які 

застосовують міжнародно-правові норми (в нашому випадку це міжнародні 
судові установи), і ієрархічних зв'язків між ними. Суть других – у розподілі права 

на вузькоспеціалізовані «осередки», які претендують на відносну самостійність 

один від одного і від загального права. Таким чином, один і той же спір може 

бути розглянутий різними судовими органами як дві різні справи. Відсутня і 

система передачі справ з одного міжнародного судового органу в інший, немає 
класифікації справ на великі і дрібні для визначення підвідомчості і підсудності, 

немає системи контролю за конфліктом юрисдикцій між різними міжнародними 

судами і трибуналами. Як наслідок, це призвело до появи терміну «forum 

shopping», коли позивач (суб'єкт міжнародного права), вибираючи в який із судів 

йому віддати спір, може заздалегідь прогнозувати рішення, з огляду на 
попередню практику [167]. 

Вважаємо, що сказане вище можна застосувати не тільки до рішень, 

винесених Міжнародним Судом ООН, а й іншими міжнародними судовими 

установами, зокрема, щодо теми цієї дисертації такими, як Міжнародний 

трибунал з морського права (ITLOS), Орган з вирішення спорів Світової 
організації торгівлі (ОВС СОТ), Суд Європейських 

Співтовариств/Європейського Союзу (Суд ЄС) [187] та Міжнародний суд 

екологічного арбітражу та примирення (Міжнародний екологічний суд). 

Спробуємо дати стислу характеристику роботі кожного з цих органів. Ми не 

заперечуємо того факту, що судова практика у сфері МПНС є набагато ширшою 
та допускає навіть класифікацію таких органів. Однак, саме у сфері охорони 
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видів дикої фауни на міжнародному рівні, ключові рішення приймалися саме у 

межах установ, перелічених вище. 

У 1993 році в Міжнародному суді ООН була створена постійна Камера 

з екологічних питань з 7 суддів. Відповідно до статті 36 Статуту Міжнародного 

суду ООН держави можуть у будь–який час заявити, що вони визнають 
юрисдикцію Суду обов’язковою у всіх правових спорах, що стосуються: 

тлумачення договору; будь–якого питання міжнародного права; наявності факту, 

який, якщо він буде встановлений, представить собою порушення міжнародного 

зобов’язання; характеру і розмірів відшкодування, яке належить за порушення 

міжнародного зобов’язання. Статут Суду поділяє спори залежно від характеру 
міжнародних відносин, з яких вони випливають. На наш погляд, це абсолютно 

виправдано; оскільки практично кожен міжнародний спір виникає не з одного, а 

відразу з декількох видів міжнародних відносин, тому виділити, зокрема, лише 

екологічні або економічні спори не завжди можливо [167]. 

Однак, якщо повертатися у площину міжнародно-правової охорони дикої 
фауни, то за 13 років існування Камери жодна держава не звернулася в неї для 

вирішення спору, і в 2006 році судом було прийнято рішення не обирати суддів 

в Камеру з екологічних питань. Причиною припинення існування Камери Голова 

Суду Розалін Хіггінс назвала той факт, що “держави розглядають міжнародне 

екологічне право як частину міжнародного права і, отже, немає необхідності в 
окремій Камері з екологічних питань” [160]. Ще однією з причин припинення 

роботи Камери експерти називають той факт, що “держави і судді часто не 

можуть вирішити, є спір екологічним чи ні” [91]. На практиці відокремити 

екологічний спір економічного далеко не завжди можливо. На наш погляд, 

найчастіше саме економічні інтереси держав призводять до виникнення 
екологічних суперечок. Сьогодні ми спостерігаємо процес екологізації 

міжнародних відносин в цілому і міжнародних економічних відносин зокрема. У 

всіх розглянутих Судом справах, де порушувалися екологічні проблеми, вони 

були нерозривно пов’язані з міжнародними економічними відносинами. 

Виходячи з цього, ми вважаємо, що думка окремих науковців щодо доцільності 
заснування Міжнародного екологічного суду як самостійної і незалежної від 
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ООН міжнародної організації, яка б могла розглядати лише міждержавні 

екологічні спори [97], є дещо необґрунтованою та недоцільною. 

Водночас, тепер Міжнародний Суд є головним судовим органом 

Організації Об'єднаних Націй, який вирішує, на підставі міжнародного права, 

зокрема, екологічні між державами і дає консультативні висновки з правових 
питань, які можуть бути перед ним поставлені органами або спеціалізованими 

установами ООН. Яскравим прикладом такого рішення є прийняте у 2014 році 

рішення у справі "Австралія проти Японії", що стосується японської китобійної 

програми, яким заборонив Японії вести промисел китів в Антарктиці і визнав, 

що Японія порушила Міжнародну конвенцію з регулювання китобійного 
промислу. Суд постановив, що видаючи особливі дозволи на промисел, забій і 

обробку горбатих китів і малих полосатиків для науково-дослідних цілей не 

відповідає її зобов'язанням в рамках Міжнародної конвенції. Судді зобов'язали 

Японію припинити видачу нових дозволів і відкликати ті, що вже видані. 

Австралія подала позов проти Японії 31 травня 2010 року, заявляючи, що 
китобійна науково-дослідницька програма ЯРПА II, здійснювана в Антарктиці, 

порушує міжнародні зобов'язання Японії з охорони морських ссавців і морського 

середовища, оскільки в ході так званої «науково-дослідницької програми», 

починаючи з 2005 року, було вбито 3600 малих полосатиків і деяку кількість 

справжніх полосатиків, однак наукові результати на сьогоднішній день 
видаються обмеженими. 

«Наявні свідчення не дають підстав вважати, що структура програми і її 

здійснення співвідносяться із заявленими цілями», - йдеться в постанові суду. 

Він зробив висновок, що спеціальні дозволи на промисел, забій і обробку китів, 

що видаються в рамках програми ЯРПА II, не мають на наукових цілей, як того 
вимагає стаття VIII наукового дослідження Міжнародної Конвенції по 

регулюванню китобійного промислу. Суд підкреслив, що дане рішення є 

остаточним, обов'язковим до виконання і не підлягає оскарженню [117]. 

В контексті теми нашого дисертаційного дослідження, привертає увагу 

діяльність Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS). Обов'язкова 
компетенція ITLOS виникає в двох випадках, передбачених Конвенцією ООН з 
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морського права 1982 року. Так, на підставі статті 292 зазначеної Конвенції 

ITLOS приймає рішення у справах про негайне звільнення суден і екіпажів, а на 

підставі статті 290 (п. 5) ITLOS приймає тимчасові заходи до утворення 

арбітражу [8]. 

Характеризуючи ж практику ITLOS доцільно звернути увагу на наступні 
рішення: 

1. Справа про південного блакитного тунця (Нова Зеландія і Австралія vs 

Японія). Нова Зеландія і Австралія звернулися в ITLOS у справі вилову 

південного блакитного тунця, включеного до переліку далеко мігруючих видів в 

додатку I до Конвенції ООН з морського права 1982 року. 
Заявники звинувачували Японію в порушенні зобов'язань щодо 

збереження південного блакитного тунця, управління його запасами і співпраці 

з метою збереження популяції південного блакитного тунця. На думку заявників, 

Японія порушила зазначені зобов'язання в результаті здійснення в 

односторонньому порядку експериментального вилову південного блакитного 
тунця в 1998 і 1999 роках. Нова Зеландія і Австралія заявили про порушення 

Японією ряду положень Конвенції ООН з морського права 1982 року, а також 

Конвенції про збереження південного блакитного тунця, укладеної Австралією, 

Новою Зеландією і Японією в 1993 році (далі - Конвенція 1993 року). Крім того, 

Нова Зеландія і Австралія вказали на те, що економічна діяльність Японії 
порушує їх права як у виключній економічній зоні, так і у відкритому морі. 

Японія наполягала на тому, що спір є науковим, а не правовим і не стосується 

тлумачення Конвенції ООН з морського права 1982 року. Також Японія 

стверджувала, що вона не порушувала положення цієї Конвенції і просила 

зобов’язати сторони спору вступити в переговори протягом шести місяців з 
метою досягнення консенсусу з невирішених питань та наполягала на тому, що 

науково доведеним є той факт, що здійснення експериментальної рибальської 

програми не заподіє подальшої шкоди популяції блакитного тунця [285, §27]. 

У своїй Постанові ITLOS вказав на те, що бере до уваги той факт, що 

Австралія і Нова Зеландія наполягають на тому, що подальший вилов південного 
блакитного тунця ... заподіє їм негайний збиток. Також ITLOS зазначив, що 
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збереження живих морських ресурсів є елементом захисту і охорони морського 

середовища. Таким чином, ITLOS вказав на порушення як економічних, так і 

екологічних прав держав в результаті здійснення економічної діяльності. Більш 

того, ITLOS підкреслив, що порушення Японією своїх зобов'язань впливає на 

характер економічної діяльності третіх держав, і зазначив, що вилов південного 
блакитного тунця, здійснюваний державами, які не беруть участі в Конвенції 

1993 року, значно виріс з 1996 року. Крім того, на думку ITLOS, термінові заходи 

повинні бути прийняті в цілях захисту прав сторін і запобігання деградації 

популяції південного блакитного тунця. В результаті ITLOS визначив сторонам 

спору дотримання шести тимчасових заходів, а саме: сторони повинні запобігти 
розвитку або розширення спору, не допускати дій, які можуть завдати шкоду 

вирішенню по суті справи, дотримуватися узгоджений рівень вилову південного 

блакитного тунця, утримуватися від реалізації експериментальної рибальської 

програми, негайно відновити переговори для досягнення угоди щодо заходів 

збереження південного блакитного тунця, докласти зусиль для укладення угоди 
з іншими державами, що здійснюють вилов південного блакитного тунця [285, 

§90]. 

Таким чином, ITLOS прийняв зазначені тимчасові заходи одночасно у 

природоохоронних цілях (збереження популяції південного блакитного тунця) і 

з метою захисту економічних прав держав (прав на здійснення рибного лову, 
причому як на території, що знаходиться під юрисдикцією держави походження 

зазначеної діяльності, так і у відкритому морі. Більш того, тимчасові заходи, 

запропоновані ITLOS, зачіпають інтереси третіх держав, причому як 

природоохоронні, так і економічні, що підтверджується зазначеним вище 

тимчасовим заходом, що передбачає обов'язок сторін спору прагнути до 
укладання угоди з іншими державами, що здійснюють вилов південного 

блакитного тунця. Таким чином, розглянуте рішення ITLOS демонструє 

необхідність міжнародно-правового регулювання відносин між державами при 

одночасному врахуванні їх екологічних та економічних інтересів. 

2. Справа про збереження і сталу експлуатацію запасів меч-риби в 
південно-східній частині Тихого океану (Чилі / Європейський Союз). Незважаючи 
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на те що провадження у даній справі було припинено, вона викликає значний 

інтерес для розглянутої проблеми, оскільки порушення в Трибуналі справи про 

запаси меч-риби було пов'язано зі спором між Чилі і Європейським Союзом, яка 

виникла одночасно з міжнародних екологічних і міжнародних економічних 

відносин. 
Для розгляду даної справи ITLOS сформував Спеціальну камеру з п'яти 

суддів. Перед Спеціальною камерою було поставлено питання про виконання 

Європейським Співтовариством своїх зобов'язань, передбачених Конвенцією 

ООН з морського права 1982 року щодо забезпечення збереження популяції меч-

риби при здійсненні її вилову судами під прапорами будь-якого з держав - членів 
Європейського Співтовариства у відкритому морі, що прилягає до виключної 

економічної зоні Чилі. Також перед Спеціальної камерою було поставлено 

питання про те, чи відповідає Декрет національного законодавства Чилі, який 

поширює передбачені національним законодавством Чилі заходи, спрямовані на 

збереження популяції меч-риби, на територію відкритого моря, положенням 
Конвенції ООН з морського права 1982 року [284]. 

У грудні 2009 року Сторони в своїй спільній заяві звернулися в Спеціальну 

камеру з проханням про припинення провадження у справі, посилаючись на 

наявність домовленості між ними від 16 жовтня 2008 року. Після консультацій, 

проведених Сторонами і Головою Спеціальної камери, провадження у даній 
справі в ITLOS було припинено. У Постанові Спеціальної камери ITLOS 

викладені основні положення домовленості, суть яких зводиться до наступного. 

Сторони зобов'язалися співпрацювати в сфері рибальства на основі принципу 

довгострокового збереження і управління запасами меч-риби в південно-східній 

частині Тихого океану. Рівні вилову меч-риби не повинні завдавати шкоди 
стійкості її популяції, а також морській екосистемі в цілому. Інтенсивність 

промислу обох сторін не повинна перевищувати рівень 2008 року або 

максимальний історичний рівень. Буде створено Двосторонній науково-

технічний комітет, в завдання якого входитиме обмін інформацією та даними 

щодо інтенсивності промислу та масштабів лову, а також про стан запасів, 
уявлення консультацій з метою забезпечення сталого рибальства. Поточні 
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багатосторонні консультації повинні включати всіх відповідних учасників лову 

меч-риби в південно-східній частині Тихого океану, а також запрошених 

спостерігачів з існуючих рибальських організацій, що мають законні інтереси 

щодо лову меч-риби. За умови дотримання описаних вище положень судна 

Європейського союзу, що займаються виловом меч-риби, отримають права 
доступу в порти Чилі з метою розвантаження, перевантаження, заправки і 

ремонту. Показово, що на підставі постанови, прийнятої ITLOS, і на прохання 

сторін Орган з розгляду суперечок СОТ (далі - ОРС) припинив провадження у 

справі, що стосується торгових обмежень меч-риби. У квітні 2000 року 

Європейські Співтовариства звернулися в ОРС з проханням про консультації з 
Чилі, що стосуються заборони на вивантаження меч-риби в портах Чилі, 

передбаченої законодавством Чилі (Декрет 598 від 15 жовтня 1999 року). ЄС 

заявили про те, що суднам ЄС забороняється здійснювати вивантаження, 

зберігання, а також транзит меч-риби через порти Чилі відповідно до 

національного законодавства Чилі. ЄС звинувачували Чилі в порушенні статей 
V ( "Свобода транзиту") і XI ( "Загальна скасування кількісних обмежень") 

ГАТТ-1994. Однак починаючи з березня 2001 року ЄС і Чилі інформували ОРС 

про домовленості відкласти розгляд зазначеного спору. 28 травня 2010 року 

обидві сторони повідомили про те, що Міжнародний трибунал з морського права 

Постановою від 16 грудня 2009 року у справі "Про збереження і стійкої 
експлуатації запасів меч-риби в південно-східній частині Тихого океану" [226]. 

Чилі проти Європейського союзу припинив провадження на прохання сторін 

спору. Внаслідок цього ЄС і Чилі поінформували ОРС в своїй спільній заяві про 

те, що обидві сторони зобов'язуються не реалізовувати будь-які процесуальні 

права, що випливають зі справи "Про заходи, які зачіпають транзит і імпорт меч-
риби. Європейські співтовариства проти Чилі. 2000", що знаходиться у 

провадженні ОРС. 

Відповідно до статті 21 статуту ITLOS [77], до компетенції Трибуналу 

відносяться "всі спори і всі заяви, передані йому відповідно до цієї Конвенції, і 

всі питання, спеціально зазначені в будь-якій іншій угоді, яка передбачає 
компетенцію Трибуналу". При винесенні рішень ITLOS також враховує свої 
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попередні рішення і часто посилається на них, а також бере до уваги рішення 

Міжнародного Суду ООН по морським спорам. 

Таким чином, ITLOS активно впливає на розвиток міжнародного 

правосуддя в цілому, а також може служити спеціалізованим міжнародним 

судовим органом по розгляду справ, пов'язаних із захистом і збереженням 
морського середовища [167]. 

Не менш активно впливає на його розвиток і Орган по вирішенню спорів 

Світової організації торгівлі. Фактично, він виконує роль третейського суду і є 

квазісудовим органом. ОВС дотримується тієї точки зору, що лібералізація 

торгівлі сумісна зі стійким розвитком [137]. Так, для країн, що розвиваються, 
скасування торгових бар’єрів, лібералізація торгівлі, збільшення обсягів 

іноземних інвестицій може створити фінансовий потенціал, необхідний для 

підтримки і запровадження природоохоронних заходів. У той же час СОТ 

намагається запобігти використанню розвиненими країнами природоохоронних 

заходів як торгових бар’єрів для країн, що розвиваються [25]. Як наслідок, за 
період своєї діяльності цей орган відзначився позитивними рішеннями у 

досліджуваній сфері, забезпечивши собі репутацію одного із захисників дикої 

фауни. До них, зокрема, варто віднести: 

– справу про торгову заборону ЄС щодо продуктів з тюленя (учасники: 

Канада/Норвегія VS Європейський союз; суть спору: заборона ЄС імпорту 
продуктів з гренландського тюленя та родини Отарієвих (Cystophora crіstata; 

рішення: благополуччя тварин є всесвітньо визнаною проблемою і важливим 

питанням суспільної моралі, тому Комітет вирішив, що ЄС має право приймати 

такі обмежуючі заходи для вирішення цих проблем) [6]; 

– справи Tuna–Dolphіn І та Tuna–Dolphіn ІІ (учасники: США VS Мексика; 
суть спору: ембарго США на жовтоперого тунця та продукти з нього, отримані 

шляхом ловлі за допомогою сіток, внаслідок якої загинула значна кількість 

дельфінів виду Stenella attenuata; рішення: США не мали права вводити ембарго 

на тій підставі, що спосіб, яким виловлювалась риба не відповідав стандартам 

США; було визнано, що заходи, передбачені законодавством США, не є 
заходами, передбаченими ст. ХХ по своїй суті. Такі рішення було винесено на 
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розгляд ради ГАТТ, але не було затверджено нею, як наслідок, жодне з цих 

рішень не є прецедентом СОТ) [137]; 

– справу Shrіmp–Turtle (учасники: Індія/Пакистан/Малайзія/Таїланд VS 

США; суть спору: США заборонили імпорт креветок, виловлених способом, 

небезпечним для морських черепах; рішення: Комітет визнав у мотивувальній 
частині свого рішення можливість того, що заходи з охорони навколишнього 

середовища можуть виступати легітимною причиною для обмеження імпорту 

певних товарів, проте в конкретному випадку закон про заборону ввезення 

креветок не відповідав нормам СОТ) [332]. 

Незважаючи на те, що СОТ є непрофільним органом у сфері охорони дикої 
фауни, практика вирішення спорів у межах цієї організації відіграла вагому роль 

для збереження окремих видів, хоч і крізь призму захисту, передусім, 

економічних інтересів учасників спору. Зрозуміло, що вічний конфлікт між 

захисниками економічних інтересів держав–членів СОТ та охоронцями дикої 

фауни у цій ситуації виходить на новий етап розвитку. З однієї сторони, 
спостерігається деяка відмінність у підходах ОВС при вирішення спорів з 

екологічним підтекстом, зумовлена потребою забезпечувати сумісність заходів 

СОТ, стосовно лібералізації торгівлі, з необхідністю досягнення умов стійкого 

розвитку, в тому числі, у сфері захисту видів дикої фауни. Однак, підхід, за якого 

пріоритет надається економічним аспектам, реалізовується у сфері захисту дикої 
фауни ще з часів перших міжнародно–правових актів у цій сфері і вже довів свою 

неефективність на практиці. 

Великий внесок у розвиток і становлення екологічного права ЄС вносить 

Суд Європейського Союзу. Тільки за 2011 р Суд розглянув справу про 

імплементацію Орхуської конвенції (Case C–240/09 Lesoochranarske zoskupenіe 
VLK vs Mіnіsterstvo zіvotneho prostredіa Slovenskej republіky (рішення від 8 

березня 2011 року) [292], справу про збереження біорізноманіття (Case C–2/10 

Azіenda Agro–Zootecnіca Franchіnі Sarl and Another vs Regіone Puglіa (рішення від 

21 липня 2011 року) [220], справу про зміну клімату (Case C–366/10 Aіr Transport 

Assocіatіon of Amerіca and Others vs Secretary of State for Energy and Clіmate 
Change (рішення від 21 грудня 2011 року) [214], справу про використання ГМО 
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(Case C–442/09 Bablok and Others vs Freіstaat Bayern (рішення від 6 вересня 2011 

року) [288] і т.д. 

В цілому, простір дії права ЄС сьогодні є єдиним регіоном в усьому світі, 

в якому мета захисту навколишнього середовища рівнозначна і визнана на 

одному рівні з метою економічного зростання (ст. Ст. 2 і 6 Договору ЄС). При 
всіх недоліках в деталях, європейський зразок створення і застосування 

екологічного права являє в глобальному масштабі найбільш просунуту і 

конструктивну модель, яка до того ж долає ідеї суверенітету в області екології, 

так як навколишнє середовище не знає національних кордонів. Тим часом, як 

відзначають авторитетні європейські вчені, право ЄС, будучи неабияким 
інструментом екологічної політики ЄС, має слабкий вплив на розвиток 

міжнародного екологічного права. Європейське співтовариство не взяло на себе 

роль двигуна в міжнародній екологічній політиці і в міжнародному екологічному 

праві, який би прагнув винести на глобальний рівень цілі, задані правом 

Співтовариства (сталий розвиток, висока планка захисту навколишнього 
середовища, включення захисту навколишнього середовища в інші сфери 

політики) і є також цілями міжнародної екологічної політики, підтримувати нові 

ініціативи та розвивати таким чином внутрішню і зовнішню політику 

Європейського співтовариства паралельно. Політичні ініціативи ЄС щодо 

системи міжнародної екологічний політики, як то посилення структур ООН в 
сфері екології або розробки нової міжнародної конвенції, дуже рідкісні. Вони 

проявляються або в рамках інших областей політики (наприклад, торговельної), 

або виражаються в міжнародних дискусіях, ініціаторами яких виступають 

держави - члени Європейського співтовариства [167]. 

З ініціативи групи юристів на установчій конференції, проведеній у Мехіко 
в листопаді 1994 р, був заснований Міжнародний суд екологічного арбітражу 

і примирення (Міжнародний екологічний суд) [74], який, як і ОВС СОТ є 

квазісудовим органом, що включає 29 юристів–екологів з 24 країн. 

Діяльність Міжнародного екологічного суду регулюється його статутом, 

відповідно до якого суд вирішує міжнародні спори з питань охорони 
навколишнього середовища і природокористування в трьох формах: а) шляхом 
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консультування зацікавлених сторін на їхнє прохання на основі юридичного 

аналізу конкретної ситуації; б) шляхом примирення сторін спору на основі 

прийняття компромісного рішення спірної ситуації, яке влаштовує обидві 

сторони. Рішення може бути оформлено у вигляді угоди, виконуваної 

добровільно на взаємній основі; в) шляхом проведення повноцінного судово–
арбітражного процесу за взаємним бажанням сторін з винесенням рішення, яке 

сторони заздалегідь визнають для себе обов’язковим. 

Розгляд суперечок у Міжнародному екологічному суді заснований на 

принципах третейського суду. Сторони самі приймають рішення про звернення 

до суду і вибирають з його складу трьох або більше суддів для розгляду справи. 
Коло осіб, які можуть звертатися до Міжнародного екологічного суду, 

необмежене. Це можуть бути приватні особи, громадські організації, державні 

органи, включаючи уряди країн. Міжнародний екологічний суд може розглядати 

широке коло спорів. До них належать спори, пов’язані із забрудненням 

навколишнього середовища сусідньої держави і відшкодуванням екологічної 
шкоди; недопущенням, призупиненням або припиненням екологічно шкідливої 

діяльності. Він розглядає також спори, що стосуються використання та охорони 

поділюваних двома і більше державами природних ресурсів. У числі деяких 

інших – спори про захист екологічних прав громадян [189]. 

Однак, практика цього органу викликає увагу. Також варто виділити 
справу про захист жаби Меридіана (Hyla Merіdіonalіs). Суть справи полягала в 

наступному. Жаба Меридіана (Hyla Merіdіonalіs) розглядається в якості єдиної 

амфібії, якій загрожує зникнення, згідно баскського Каталогу дикої флори і 

фауни, що знаходиться на межі зникнення. Цей вид внесено до списку особливо 

охоронюваних видів тварин, відповідно до Додатку ІІ Бернської конвенції зі 
збереження європейської живої природи і природних середовищ існування 1979 

року. Сьогодні, ситуація критична, якщо адекватні заходи не будуть вжиті, то 

буквально через кілька років вид Hyla Merіdіonalіsпросто зникне. Існує тільки 

два середовища її проживання в південно–східній області Медізорроц: Беріо та 

Гурелеса, 85% дорослих особин сконцентровані в дамбі Гурелеса. Однак дамби 
були продані компанії Нейнор (Neіnor), яка збиралася побудувати там 
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індустріальний парк. За інформацією Секретаріату, план використання земель 

цієї території був змінений на користь будівництва промислової будівлі. 

Зазначена справа розглядалася з точки зору того, що до моменту, коли 

клопотання Арітзалде було представлено Міжнародному екологічному суду і до 

складання проекту Консультативного укладення, ніякої шкоди об’єкту 
клопотання (Hyla Merіdіonalіs) не був завданий, так як природне середовище її 

проживання в Беріо та Гурелеса все ще існує. Суд прийшов до висновку, що на 

цей момент жоден правовий акт, що регламентує цю ситуацію, не був серйозно 

порушений. Однак Суд зробив застереження про те, що план використання цієї 

території змінювався протягом останніх років в інтересах компанії Нейнор, але 
землі Беріо та Гурелеса ніколи раніше не визначалися як особливо охоронювані 

території. Ґрунтуючись на цих фактах, Суд вважав за доцільне розглянути 

питання з точки зору запобігання руйнування природного середовища 

проживання Hyla Merіdіonalіs і неприпустимості її зникнення. Суд проаналізував 

відповідні акти, на які посилалася Асоціація захисників природних ресурсів: 
іспанське національне законодавство (Баскський каталог видів дикої фауни і 

флори, що перебувають на межі зникнення, і Акт 16/1994 про збереження 

природи країни басків) і міжнародні угоди. Суд висловив міркування про те, що 

Асоціація захисників природних ресурсів має право вимагати від компетентних 

органів влади зміни плану використання земель Беріо та Гурелеса і визнання за 
ними статусу особливо охоронюваних територій. Арітзалде повинна 

співпрацювати з органами влади, до компетенції яких входить прийняття 

необхідних законодавчих та адміністративних заходів, що гарантують 

збереження середовища проживання жаби Меридіана. 

Друга справа стосувалася врегулювання методів і механізмів лову риби. 10 
березня 2000 року голова Гільдії рибалок Ондаррібіа і голова асоціації 

«Майбутнє моря» звернулися до Міжнародного екологічного суду з вимогою 

обмежити вилов риби у спеціально відведеній для цієї мети ділянці №46, в 

Біскайській затоці, тими суднами, які використовують такі методи, як дрифтерна 

мережа, траловий лов та інші заборонені способи. Проаналізувавши ці 
документи, Палата прийшла до висновку, що міжнародні угоди по охороні 
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навколишнього середовища щодо захисту біологічного різноманіття прямо 

забороняють такі засоби вилову або видобутку живих ресурсів. Всі регіональні 

угоди також містять такі обмеження. Бернська конвенція по збереженню 

європейської живої природи і природних середовищ існування 1979 р. включає 

спеціальний Додаток, що містить список засобів, заборонених для вилову; 
Африканська конвенція по збереженню природи та природних ресурсів 1968 р. 

у ст.7 забороняє деякі засоби вилову риби; Угода АСЕАН по збереженню 

природи та природних ресурсів 1985 року ст. 4 (2) і Конвенція про захист 

навколишнього середовища і збереження дикої природи в західній півкулі 1940 

року. Міжнародні заходи, що вживаються з 1989 р, стабільно націлені на 
загальну заборону лову риби дрифтерними мережами. Хоча багато з цих норм 

носять декларативний необов’язковий характер, їх зміст висловлює думку 

міжнародної спільноти про те, що широке використання таких рибальських 

методів суперечить загальним принципам міжнародного екологічного права. Ця 

тенденція також відбивається в зростаючій державної практиці заборони 
використання дрифтерних мереж суднами в межах морських зон під 

національною юрисдикцією. Генеральна Асамблея, безумовно, закликала до 

глобальної заборони лову риби дрифтерними мережами в Резолюції Res. 46/215 

від 31 грудня 1992 р. і застосування до суден, які продовжують використовувати 

ці методи, санкцій. У висновку Палата висловилася за необхідність заборони 
використання дрифтерних мереж і тралового лову з 31 грудня 2001 року і 

встановлення з 1 січня 2002 р нових заходів контролю за належним дотриманням 

цієї заборони, відповідно до норм міжнародного права. 

Підсумовуючи аналіз судової практики, вміщений у межах цього пункту, 

можна дійти до висновку, про зростання значення міжнародних судових установ 
в системі міжнародного права. На даному етапі складно говорити про чітку 

систему таких органів, однак, залежно від юридичної природи їх доцільно 

класифікувати на 1) створені в рамках міжнародних організацій; 2) конвенційні 

органи (створені для контролю за реалізацією певної конвенції); 3) створені 

міжнародними неурядовими організаціями чи їх об'єднаннями. Попри всі 
застереження, рішення судових установ вносять великий вклад в прогресивний 
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розвиток міжнародного права, виступаючи ключовим елементом забезпечення 

реалізації норм у цій сфері. З іншого боку, наявність великої кількості 

міжнародних судів і арбітражів при відсутності ієрархії веде до виникнення 

протиріч в тлумаченні і застосуванні одних і тих самих норм і в кінцевому 

підсумку до фрагментації практики в сфері міжнародного права, що, в свою 
чергу, вдарить по авторитету міжнародного права, який багато в чому 

визначається його універсальністю, а судові рішення покликані зміцнювати його 

однакове тлумачення і застосування. В цілому, звернення до міжнародних 

судових установ сприяє підвищенню ефективності норм міжнародного права, 

підвищенню контролю в міжнародному праві і підтверджує панування права в 
міжнародних відносинах, незважаючи на те, що переважаюча маса спорів у цій 

сфері і досі зберігають економічну першопричину. 

  

2.4. Роль міжнародних неурядових організацій в охороні дикої фауни 

Охорона навколишнього середовища – одна з найактуальніших проблем 

сучасності. Саме цей фактор визначив участь у вирішенні екологічних проблем 

переважної більшості міжнародних організацій. Їх кількість постійно зростає, в 

основному за рахунок організацій, спеціально орієнтованих на природоохоронну 

проблематику. Деякі з них цілеспрямовано створені для охорони навколишнього 
середовища, інші – виконують специфічні функції з його охорони [12]. 

Як ми вже зазначали на початку цього розділу, зважаючи на фінансову та 

нормативну базу, якою володіють урядові організації, їх роль у сфері охорони 

видів дикої фауни ще довгий час буде залишатися домінуючою. Однак, сучасні 

тенденції розвитку громадянського суспільства доводять, що не менш 
ефективним інструментом, здатним сприяти вирішенню екологічних проблем 

сьогодення, стають міжнародні неурядові організації. 

З формального підходу, закладеного, зокрема, у тексті Резолюції ЕКОСОР 

ООН 228 (X) від 27 лютого 1950 р., прийнятої з метою конкретизації ознак НУО, 

можна почерпнути таке визначення НУО: “Будь–яка міжнародна організація, не 
заснована на підставі міжурядової угоди, вважається неурядовою”. У 
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Європейській конвенції про визнання правосуб’єктності НУО, прийнятій Радою 

Європи 24 квітня 1986 року [264], містяться три головні ознаки НУО: 

1) некомерційна мета діяльності; 

2) створення відповідно до внутрішнього законодавства будь–якої 

держави; 
3) здійснення діяльності у щонайменше двох державах [335]. 

Місце і роль МНПО в міжнародному механізмі визначаються насамперед 

тим, що вони мають неурядову, недержавну природу і покликані виражати 

інтереси громадськості, які множаться на силу морального авторитету, 

громадську думку, а також високим рівнем компетентності в обговорюваних 
питаннях. 

5 жовтня 1948 р. було засновано Міжнародний союз з охорони природи 

(Іnternatіonal Unіon for Conservatіon of Nature, ІUCN, в українській 

літературі – МСОП7), на думку багатьох науковців [60] – перша універсальна, 

хоч і неурядова, міжнародна організація, діяльність якої спрямована на 
здійснення керівництва і надання сприяння світовому природоохоронного руху 

для підтримки цілісності і збереження різноманітності живої природи та 

забезпечення використання людиною природних ресурсів на стійкій і 

справедливій основі. Союз має статус спостерігача при Генеральній Асамблеї 

ООН, підтримує тісні робочі зв’язки з багатьма міжурядовими організаціями, 
особливо з UNESCO і ФАО [122]. До основних здобутків організації у цей період 

слід віднести передусім видання у 1964 р. [191] Червоного Списку Міжнародного 

Союзу Охорони Природи (ІUCN Red Lіst of Threatened Specіes; Red Data Lіst; у 

вітчизняній літературі його ще називають Червоною книгою МСОП), участь у 

розробці Африканської Конвенції про охорону природи і природних ресурсів 
1968 р. [203] та Рамсарської конвенції про водно–болотяні угіддя, що мають 

міжнародне значення в основному як середовища існування водоплавних птахів 

1971 р. [243] 

                                                
7 Така назва і досі поширена, незважаючи на те, що у 1956 р. ця організація змінила її на “Міжнародний союз 
збереження природи та природних ресурсів” (Іnternatіonal Unіon for Conservatіon of Nature and Natural з 
абревіатурою ІUCN (або UІCN французькою та іспанською) – About ІUCN [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://www.іucn.org/about/. 
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Відповідно до ст. 1 Статуту [171], МСОП сприяє співробітництву між 

урядами, національними та міжнародними організаціями, а також між окремими 

особами, які займаються питаннями охорони природи і збереження природних 

ресурсів шляхом проведення відповідних національних та міжнародних заходів 

та користується репутацією найбільшої і найавторитетнішої НУО. Членами 
МСОП можуть бути як уряди країн, так і окремі державні органи, установи, 

громадські організації, інші колективи, які вносять свій внесок у справу охорони 

природи.  

Вищим органом МСОП є Генеральна асамблея, сесії якої проводяться один 

раз на три роки. У період між сесіями Генеральної асамблеї справами 
Міжнародного союзу керують Рада МСОП на чолі з Президентом МСОП і бюро 

Ради (7 осіб). 

Союз об’єднує 82 держави, 111 урядових установ, понад 800 неурядових 

організацій та близько 10000 вчених і експертів з 181 країни світу. Місія 

організації полягає в тому, щоб впливати, заохочувати і допомагати громадам в 
усьому світі зберігати цілісність і різноманітність природи і гарантувати, що 

будь–яке використання природних ресурсів рівноправне й екологічно 

життєздатне. До складу Союзу крім його організацій–членів входять шість 

наукових комісій і професійний секретаріат. 

Природоохоронна діяльність МСОП ведеться в шести основних 
напрямках, кожен з яких очолюється комісією (з національних парків, з політики, 

права та управління та ін.), членами якої є державні та громадські діячі, науковці 

та інші особи, які активно співпрацюють в досягненні цілей охорони 

навколишнього середовища. 

Серед фундаментальних документів, розроблених МСОП, доцільно 
звернути увагу на Всесвітню стратегію охорони природи 1980 р. - оголошена 

5 березня 1980 року більшістю країн світу стратегія охорони живої природи, 

підготовлена  МСОП при консультаціях, співпраці і фінансовій підтримці 

ЮНЕП, ВВФ, ФАО, UNESCO та ін. міжнародних неурядових організацій. 

Основні цілі цього документу зводяться до визначення найважливіших 
потреб в справі збереження природи; визначення шляхів і методів їх 
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забезпечення; виявлення екосистем і видів тварин, що найбільше потребують 

екстрених заходів з охорони; доступному поясненню причин, що обумовлюють 

необхідність своєчасного вжиття заходів щодо охорони природи і вказівкою 

джерел інформації з цих питань, доведення до найвищих кіл громадськості 

думки про те, що збереження природи є одним з невід'ємних елементів процесу 
збалансованого соціально-економічного розвитку. Стратегія проголошується як 

система раціональних методів управління діяльністю людини по використанню 

ресурсів біосфери і окремих екосистем, які є її головними елементами, з таким 

розрахунком, щоб вона приносила найбільші можливості відтворення ресурсів 

біосфери, які необхідні для задоволення потреб і задумів майбутніх поколінь. 
Через два роки після її прийняття в рамках ГА ООН у 1982 р. була прийнята 

Всесвітня хартія природи [339]. Хартію було розроблено Міжнародним 

союзом охорони природи (МСОП) і незалежними експертами, прийняття 

підтримали 34 країни, що розвиваються. Хартія містить в собі 3 частини: 

“Загальні принципи”, “Функції” та “Реалізація функцій”. “Загальні принципи” 
передбачають, що слід ставитись з повагою до природи, середовища проживання 

і форм життя, що мають знаходитись під захистом і яким гарантується 

забезпечення їх виживання. У наступній частині хартії – “Функції”, 

рекомендується здійснювати контроль за економічним розвитком та 

передбачити у довгостроковій перспективі здатність екосистем забезпечити 
використання ресурсів людиною. І в останній частині – “Реалізація функцій”, – 

міститься заохочення держав прийняти внутрішнє законодавство та впровадити 

міжнародно-правові норми, розвивати екологічну освіту, запровадити заходи з 

фінансування та адміністративні заходи, сприяти розвитку участі громадськості, 

планування такої діяльності, здійснювати оцінку впливу військової діяльності на 
навколишнє середовище і нарешті встановити адміністративні правила, а також 

рекомендує впровадження оцінки впливу на навколишнє середовище [295]. 

У рамках своєї діяльності МСОП підготував проекти міжнародних 

конвенцій про охорону водно–болотних угідь, про обмеження міжнародної 

торгівлі видами тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, і провів 
ряд заходів: один з перших – цілеспрямована робота зі збору даних про рідкісні 
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і зникаючі види тварин. У 1996 р. зібрані дані були опубліковані під назвою 

"Червона книга фактів", до якої були внесені зникаючі та рідкісні тварини, 

розділені на чотири категорії: зникаючі види, рідкісні, види, що скорочуються і 

види, ступінь загрози для яких не встановлено. Пізніше додалася ще одна 

категорія: види, яким загрожувало зникнення. 
Діяльність МСОП спрямована на збереження ґрунту, вод, атмосферного 

повітря, рослин, тварин та інших природних багатств, запобігання погіршення 

навколишнього природного середовища, в тому числі незайманих ділянок 

природи, розробляє методи, за допомогою яких можна було б найкращим чином 

вирішити ці проблеми. МСОП відіграє провідну роль в охороні тих видів тварин 
і рослин, що  перебувають під загрозою зникнення, окрім активної участі у 

процесі збереження умов проживання диких тварин, у розвитку заповідної 

справи, підтримуючи створення національних парків і резервацій. 

Той факт, що охорона природи неухильно перетворюється в одну із 

найбільш наболілих проблем людства, нерозривним чином пов’язану з 
боротьбою за мир і соціально–економічним прогресом, змушує МСОП 

розробляти природничо-наукові принципи і методи охорони природи [110]. У 

справі розробки природничо–наукових принципів і методів охорони природи та 

бережливого використання природних ресурсів виняткова роль належить 

науково–технічним конференціям, які регулярно проводяться МСОП з 
Генеральною Асамблеєю ООН, і є фактично “сесіями" Всесвітнього парламенту 

"з охорони природи". 

З 1963 р МСОП видає Червоні книги і Червоні списки. Метою Червоної 

книги є надання відомостей і аналіз статусу, тенденцій і загроз видам для 

інформування та сприяння заходам для збереження біорізноманіття. Червона 
книга та Червоний список оперують такими категоріями видів: 1) зниклі (EX - 

Extinct); 2) зниклі в дикій природі (EW - Extinct in the Wild); 3) перебувають під 

загрозою зникнення: а) знаходяться на межі повного зникнення (CR - Critically 

Endangered); b) зникаючі (EN - Endangered); c) вразливі (VU - vulnerable); 4) 

перебувають у стані, близькому до загрозливого (NT - Near Threatened); 5) 
викликають найменше побоювання (LC - Least Concern) [279]. 
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Попри те, що МСОП є міжнародною неурядовою організацією, і, 

відповідно, його рішення не носять обов'язковий характер, не можна 

недооцінювати значення Червоних книг і Червоних списків. Поява Червоних 

списків та книг є логічною стадією в виконуваної МСОП місії з охорони і 

збереження біорізноманіття, оскільки конвенції в даній області спочатку 
розроблялися в рамках МСОП. 

Таким чином, МСОП, будучи змішаною НУО, не володіючи правами 

суб’єкта міжнародного права на створення норм міжнародного права, брав 

участь в підготовці проектів низки міжнародних документів, що свідчить про 

збільшення ролі міжнародної громадськості, яка виступає в особі НУО, в 
міжнародних відносинах і праві [187]. 

– Всесвітній фонд дикої природи, ВВФ (The World Wіde Fund for Nature 

Іnternatіonal, WWF) [340], заснований в 1961 р Основна мета створення і 

діяльності ВВФ – зупинити наростаючу деградацію природного середовища 

планети для досягнення гармонії людини і природи. 
WWF – найбільша у світі природоохоронна організація, яка вживає активні 

заходи з охорони рідкісних тварин, бере участь у розробці угод про захист лісів, 

морів та прісних водоймищ. Його представництва працюють у 27 країнах світу, 

пожертвування надходять з усіх кінців світу [19]. Зважаючи на принцип 

«кооперація, а не конфронтація», WWF робить ставку на співпрацю з урядами й 
економічними колами країн, оскільки партнерство дозволяє домогтися більшого, 

ніж конфлікти чи протести. Діяльність Фонду охоплює й українські Карпати – 

другий за величиною гірський регіон Європи, де знаходиться поки що значна 

кількість видів тварин і рослин [24]. 

Виходячи з мети, найважливішими напрямками діяльності Фонду є: захист 
наземних біологічних ресурсів усередині екосистем; створення і підтримання 

унікальної системи особливо охоронюваних природних територій; охорона 

рідкісних тварин і рослин; розвиток програм зі збереження лісів та сталого 

лісокористування; підтримка природоохоронної освіти; розвиток можливостей 

досягнення "балансу інтересів" людини і навколишнього середовища. Штаб–
квартира знаходиться в Швейцарії. 
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У 1980-х роках, WWF запропонувала ідею використання в умовах 

глобальної кризи частини зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються на 

природоохоронні програми шляхом укладення т.зв. договорів про обмін (Debt–

for–nature Swaps) [257]. Ці договори, з одного боку, нехай незначно, але 

зменшують зовнішню заборгованість країн, що розвиваються, а з іншого боку, 
дозволяють останнім вивільняти фінансові ресурси в національній валюті для 

вирішення найбільш гострих екологічних проблем. Сьогодні системою таких 

договорів охоплено близько 40 держав світу. Практика виробила три типи 

договорів про обмін: 

1) Комерційні або тристоронні договори про обмін. У цьому випадку 
неурядова природозахисна організація, виступаючи в ролі донора, здобуває 

титул на борг комерційного банку на вторинному ринку. Надалі неурядова 

організація передає титул на борг державі–боржнику в обмін на зобов’язання 

останнього або здійснювати конкретну екологічну політику, або випустити 

державні облігації від імені природоохоронної організації з метою фінансування 
природоохоронних програм. Усього за період з кінця 1980–х років до 2010 р. за 

допомогою таких тристоронніх договорів про обмін на цілі охорони 

навколишнього середовища було вивільнено 140 млн. доларів США. 

2) Двосторонні договори про обмін. У цій схемі беруть участь дві держави, 

одна з яких – держава–кредитор прощає частину належного їй публічного боргу 
держави–боржника в обмін на екологічні зобов’язання останньої. Прикладом 

двостороннього договору про обмін може служити укладений у жовтні 1991 р 

договір з Ямайкою, за яким уряд США списав частину офіційного боргу Ямайки, 

дозволивши спрямувати еквівалентну суму на рахунки національних фондів, які 

фінансують природоохоронні проекти. За допомогою засобів таких фондів на 
Ямайці в 1993 р. був заснований Екологічний благодійний фонд Ямайки в 

розмірі, еквівалентному 437 тис. 956 доларів США. Через систему національних 

парків Фонд повинен сприяти збереженню біологічного різноманіття в 

морському парку Монтего Бей і в національному парку "Блакитні гори". 

3) Багатосторонні договори про обмін багато в чому схожі з двосторонніми 
договорами про обмін. Від останніх їх відрізняє лише те, що в трансакції беруть 
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участь більше двох держав. За допомогою двосторонніх і багатосторонніх 

договорів про обмін у період з 1987 по 2010 рр. на цілі охорони навколишнього 

середовища було направлено 900 млн. доларів США. 

Договори про обмін продемонстрували оперативний зв’язок між охороною 

природи і фінансовими ринками та свою здатність істотно зменшити реальні 
витрати країн, що розвиваються на справу охорони навколишнього середовища 

і забезпечення екологічної безпеки. Їх укладення можливе тільки в тому випадку, 

якщо в країні–боржнику існує авторитетна сильна неурядова природозахисна 

організація (при цьому переговори можуть вестися з трьома ключовими 

партнерами: урядом, центральним банком і відповідною неурядовою 
природоохоронною організацією). Трансакція може мати місце тільки в тому 

випадку, коли є серйозні підстави на отримання схвалення з боку держави–

боржника (в іншому випадку ставиться під сумнів можливість конвертації боргу 

в національну валюту). Вирішуючи питання про передачу титулу на борг, 

природозахисна організація держави–кредитора може або придбати борг і надалі 
подарувати його своєму партнеру в державі–боржнику, або простимулювати 

своїми ресурсами передачу боргу безпосередньо природоохоронній організації 

держави–боржника (це залежить від умов оподаткування). Конвертація 

обмінюваного боргу в національну валюту здійснюється відповідно до положень 

досягнутого з державою–боржником договору [91]. 
– Ґрінпіс (Greenpeace Іnternatіonal) [198] – міжнародна екологічна 

організація, створена в 1971 р. у Канаді. Основне завдання Ґрінпіс – зміна 

ставлення людей до природи, вплив на громадську думку. Штаб–квартира 

знаходиться в Амстердамі (Нідерланди). Ґрінпіс з’явився як група однодумців, 

готових своїм прикладом, протестом змінити ситуацію, сприяти вирішенню 
екологічних проблем. Сьогодні Ґрінпіс – це потужна міжнародна сила, яка 

спирається на підтримку понад 2,5 млн. членів. Таким чином, організація здатна 

здійснювати тиск на уряди і корпорації, залишаючись при цьому незалежною 

громадською організацією. Національні організації Ґрінпіс існують більш ніж в 

40 країнах світу, об’єднуючи людей, що живуть на різних континентах, з різним 
кольором шкіри, які говорять на багатьох мовах. 
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Основна мета – домогтися вирішення глобальних екологічних проблем, у 

тому числі шляхом залучення до них уваги громадськості і влади. Ґрінпіс існує 

тільки за рахунок пожертвувань прихильників і принципово не бере фінансової 

допомоги від державних структур, політичних партій чи бізнесу. 

Ґрінпіс відомий своїми гучними акціями, націленими на привернення уваги 
ЗМІ до екологічних проблем. Засвідчення – один з принципів Ґрінпіс. 

Організація прагне побувати на місці екологічного злочину і надати людям 

незалежну і достовірну інформацію. У 1970–ті роки Ґрінпіс проводив безліч 

кампаній проти комерційного полювання на китів. Перша експедиція Ґрінпіс 

вирушила з канадського міста Ванкувер, щоб провести акцію протесту біля 
радянських китобійних кораблів. Активісти Ґрінпіс маневрували на невеликих 

надувних човнах між кораблями і тваринами, на яких були спрямовані гарпуни, 

прикриваючи велетів своїми тілами. Вперше в історії китобійної індустрії 

мисливці на китів зіткнулися з протистоянням проти їх жорстокого промислу. 

Ґрінпіс продовжував подібну тактику протесту перед ісландськими, іспанськими 
та японськими мисливцями на китів. У 1982 р Ґрінпіс домігся розгляду 

Міжнародною китобійною комісією мораторію на комерційне полювання на 

китів, який з 1986 р. вступив у силу. У 1994 р зона антарктичних морів було 

оголошено заповідником для китів. 

Національні офіси Ґрінпіс відкриті в 43 країнах світу як самостійні 
одиниці, що працюють над досягненням цілей своїх національних проектів. 

Управління кожним таким відділенням, на чолі якого стоїть виконавчий 

директор, здійснює національне правління. Загальна політика і стратегія 

міжнародних проектів визначаються на щорічних зустрічах виконавчих 

директорів і директорів усіх офісів Ґрінпіс. 
– Міжнародний фонд захисту тварин, ІФАВ (The Іnternatіonal Fund for 

Anіmal Welfare, ІFAW) [193], найбільша неурядова організація в області захисту 

тварин. Заснований в 1969 році він вважає своїм ключовим завданням 

поліпшення становища диких і домашніх тварин у всьому світі. Він працює у 

взаємодії з державними структурами і науковими організаціями, здійснюючи 
свою діяльність завдяки добровільним пожертвам. Діяльність IFAW спрямована 
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на захист диких і домашніх тварин у всьому світі шляхом скорочення їх 

комерційного використання; надання допомоги тваринам при стихійних лихах і 

надзвичайних ситуаціях; заохочення альтернатив у використанні диких тварин у 

традиційній медицині; моніторинг торгових переговорів, які зачіпають тварин і 

місця їхнього проживання.  
З числа міжнародних неурядових організацій юридичного профілю, що 

сприяють вирішенню проблем у сфері охорони навколишнього середовища, 

можна також виділити Фонд захисту тропічних лісів Рейнфорест (The 

Reіnforest Foundatіon) [333], створений у 1998 р. Цілі Фонду: надання допомоги 

корінним народам і населенню тропічних лісів в їх зусиллях захистити своє 
навколишнє середовище і використовувати свої права шляхом надання їм 

сприяння в забезпеченні контролю над природними ресурсами, необхідними їм 

для їх добробуту, і управління цими ресурсами таким чином, щоб не завдавати 

шкоди навколишньому середовищу та їх культурі; розробка засобів захисту їх 

індивідуальних і колективних прав. Діяльність Фонду проводиться відповідно до 
проектів, розроблених для зони тропічних лісів. Такі проекти існують для 

Африки (з них три реалізуються в Демократичній Республіці Конго), 

Мадагаскару, Перу, Венесуели. Штаб–квартира знаходиться в Лондоні 

(Великобританія). 

НУО виступають одним з ключових водночас особливих елементів 
охорони видів дикої фауни у рамках міжнародного права. Рішення 

перерахованих вище міжнародних неурядових організацій не мають ніякої 

юридичної сили для держав і міжурядових організацій та носять 

рекомендаційний, морально–політичний характер [110]. Однак, їх вплив на 

міждержавні відносини в сфері охорони природи та регулювання використання 
природних ресурсів неухильно зростає, що пов’язано зі зростанням ролі науки в 

житті соціуму, інтернаціональним характером її розвитку, значною морально-

зобов’язуючою силою їх рекомендацій, що виражають єдину всебічне науково-

обґрунтовану думку найбільших учених–спеціалістів, яку держави просто не 

можуть не брати до уваги. 
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На відміну від інших галузей міжнародного права, право навколишнього 

середовища заохочує участь представників НУО на всіх стадіях імплементації 

норм цієї галузі в наступних формах: 1) на правотворчі стадії (а) як суб'єкти що 

висувають ініціативу розробки певних документів; (б) як експерти в процесі 

розробки і обговорення їх текстів; (в) як організації з дорадчим голосом під час 
голосування НУО чинять активний вплив на нормотворчу діяльність у галузі 

міжнародного і національного екологічного права. Хоча формально–юридично 

їх рішення не є обов’язковими для держав, проте в певних випадках, особливо з 

урахуванням зростання масштабів і значення народної дипломатії, ці організації 

мають істотний вплив на держави і міжнародні відносини шляхом підготовки для 
прийняття урядами і НУО текстів міжнародних конвенцій та угод, парламентами 

– національних законодавчих актів у сфері екологічного права, силою 

громадської думки, організованістю своїх масових заходів і все більш 

зростаючою компетентністю своєї діяльності. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Підводячи підсумки, характеристики міжнародно-правового механізму 

охорони видів дикої фауни, можемо дійти до наступних висновків. 

1. Охорона дикої фауни, як і більшість інших природоохоронних заходів 
здійснюється на універсальному, регіональному, субрегіональному та 

національному рівнях. 

2. Універсальний рівень охорона дикої фауни здійснюється в рамках як 

загальних, так і конвенційних механізмів. При цьому, ООН виконує роль 

своєрідного центру який координує, хоча і не надто вдало, діяльність значної 
частини універсального механізму. 

3. Останні кілька десятиліть в сфері охорони дикої фауни можна 

спостерігати дві протилежні тенденції, а саме універсалізації, що проявляється 

шляхом посиленням ролі ООН в імплементації окремих конвенцій та 

забезпечення ефективної діяльності деяких конвенційних органів та 
фрагментації яка пов'язана зі зростання ролі автономних правових режимів, що 

з'являються внаслідок розробки нових конвенцій. 

3.. Визначальну роль в забезпеченні охорони дикої фауни відіграють 

регіональні механізми. Вони існують на кожному континенті. Окремих їх 

підвидом можна вважати договори, які стосуються захисту морських ресурсів в 
рамках акваторії певного моря чи океану (зокрема в рамках Міжнародної 

конвенції про збереження атлантичних тунців). Їх основними перевагами є більш 

детальна регламентація багатьох аспектів охорони дикої фауни, не тільки 

шляхом створення більш дієвого нормативного механізму, але й за рахунок 

діяльності спеціальних органів, що загалом сприяє їх ефективності. З іншої 
сторони така ситуація призводить до додаткової фрагментації правових режимів. 

Ще однією особливістю є те, що договори, які є нормативною підставою їх 

функціонування зазвичай носять універсальний характер (особливо це 

стосується Антарктиди, та окремих морських просторів). 

4. Ключовими елементом інституційного механізму забезпечення 
реалізації про охорони дикої фауни є судові та квазісудові органи. Вказані органи 

в залежності від юридичної природи можна розділити на кілька видів: 1) створені 
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в рамках міжнародних організацій (орган вирішення спорів СОТ); 2) конвенційні 

органи (створені для контролю за реалізацією певної конвенції, напр. ITLOS); 3) 

створені міжнародними неурядовими організаціями чи їх об'єднаннями 

(Міжнародний екологічний суд). Юрисдикція більшості з них органів не є 

обов'язковою. 
5. Аналіз практики їх діяльності в справах що мають відношення до 

охорони дикої фауни дозволяє виділити наступні тенденції: 1) спори, які 

стосуються охорони видів дикої фауни як і загалом навколишнього природнього 

середовища досить часто мають економічну першопричину; 2) попри той факт, 

що кожен з цих органів діє в рамках автономного правового режиму, загалом їх 
діяльність суттєво посилює авторитет норм міжнародного права навколишнього 

середовища (в тому числі і щодо охорони дикої фауни) і одночасно сприяє 

кодифікації вказаних норм. 

6. Значною особливістю механізму охорони дикої фауни є включення в 

нього міжнародних неурядових організацій. На відміну від інших галузей 
міжнародного права, право навколишнього середовища заохочує участь 

представників міжнародних неурядових організацій на всіх стадіях створення, 

реалізації та контролю за виконанням. 

7. Міжнародні неурядові організації залучаються до охорони дикої фауни 

в наступних формах: 1) на правотворчі стадії (а) як суб'єкти, що висувають 
ініціативу розробки певних документів; (б) як експерти в процесі розробки і 

обговорення їх текстів; (в) як організації з дорадчим голосом під час 

голосування; 2) на стадії реалізації (а) як рівноправні учасники процесу; (б) як 

експерти; (в) як альтернативний контрольний механізм. 
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РОЗДІЛ 3. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ З 
ОХОРОНИ ДИКОЇ ФАУНИ В УКРАЇНІ 

Заключний розділ нашого дослідження присвячений розкриттю ключових 
практичних проблем процесу імплементації міжнародно-правових норм. 

Розкриття даного питання було б неповним без аналізу можливостей 

вдосконалення механізму імплементації в Україні. Розкриття проблем охорони 

видів дикої фауни на тимчасово окупованих територіях України підсумовує 

комплекс питань роботи. 
  

3.1. Проблеми імплементації міжнародно-правових норм у сфері 
охорони дикої фауни та шляхи їх вирішення 

На межі ХХ–ХХІ століть визначений міжнародною спільнотою етап 

розвитку правового регулювання природоохоронних ідей з охорони видів дикої 

фауни досяг свого логічного завершення. У 1992 р. конференція ООН з 

навколишнього середовища й розвитку в Ріо-де-Жанейро прийняла Конвенцію 

про біорізноманіття, а у 1995 р. Рада Європи – Всеєвропейську стратегію 
збереження біологічного й ландшафтного різноманіття – правові основи 

функціонування екосистем і сталого забезпечення потреб населення. Зазначені 

акти фактично відобразили на міжнародно–правовому рівні сучасну парадигму 

охорони природи і, звісно, не оминули увагою питання збереження видів дикої 

фауни. Ідея збереження біорізноманітності як фундаментальної властивості 
живого, що зумовлена природними механізмами еволюції, спричинила 

необхідність обґрунтування нових підходів до реалізації практичних засад 

охорони природи, які б забезпечили збереження певної сталості умов 

середовища за неминучого нині зростання антропогенного тиску на довкілля й 

подальшої трансформації ландшафтів. 
Вплив на розвиток національного законодавства різних за своєю 

юридичною силою і формою конвенцій, декларацій, резолюцій та інших 

міжнародно–правових актів у сфері охорони видів дикої фауни, що приймаються 

міжнародними організаціями та міждержавними об’єднаннями, виявляється 

різноманітним і має різні за своєю правовою силою наслідки. Одні сприймаються 
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як побажання і рекомендації світової спільноти та міжрегіональних об’єднань, 

інші стають орієнтиром для подальшої модернізації національного 

законодавства [7], а деякі, з врахуванням норм, вміщених у Конституції України, 

включаються безпосередньо до національного законодавства. 

Вітчизняними правниками імплементація розглядається як одна з форм 
(поряд з адаптацією, стандартизацією норм та ін.) більш широкого процесу 

гармонізації законодавства. Тому в нормативних актах поряд з імплементацією 

для позначення суміжних з нею понять і процесів вживаються й інші терміни. 

Зокрема, в Угоді про асоціацію між Україною і ЄС [180], крім уже згаданої 

гармонізації (статті 359, 404), згадуються адаптація (ст. 138), зближення 
(преамбула, статті 1, 59, 84, 337, 358, 375, 405 і т. д.), законодавче зближення 

(статті 149, 152), регуляторне зближення (статті 64, 114, 124, 133, 322), визнання 

міжнародних принципів і стандартів (статті 291, 346, 378, 385), взаємне визнання 

правил (статті 70, 83, 106, 140), транспозиція (статті 56, 65, 96) тощо [63]. 

На нашу думку, тут досить слушною виступає думка Н.Б.Галецької, яка 
підкреслює, що більшість науковців використовує різну термінологію на 

позначення одного й того самого правового явища [21, с.71]. Тому, 

підсумовуючи визначення поняття імплементації, ми вважаємо, що найбільш 

влучним та універсальним виступає тлумачення, запропоноване 

А.С.Гавердовським, згідно з яким імплементація – це цілеспрямована, 
організаційно–правова діяльність держави, що здійснюється індивідуально, 

колективно чи в рамках міжнародних організацій з метою своєчасної, повної та 

усесторонньої реалізації прийнятих нею відповідно до міжнародного права 

зобов’язань, яка, як правило, неможлива без додаткових засобів правового 

характеру, що застосовуються суб’єктами міжнародного права на різних рівнях 
у державі [20]. 

Правовим підґрунтям процесу імплементації в Україні виступає 

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [33], 

відповідно до якої наша країна визнає пріоритет загальновизнаних норм 

міжнародного права над нормами внутрішньодержавного права, а також 
Конституція України [89], відповідно до ст. 9 якої чинні міжнародні договори, 
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згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Крім того, цією ж статтею надано 

пріоритет нормам міжнародного права, оскільки укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції України. Окрім того, у Законі України "Про 
міжнародні договори України", зокрема, у ч.2 статті 19, зазначено, що якщо 

міжнародним договором України, який набрав чинності в, установленому 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Таким чином, міжнародно–правові норми у таких реаліях зберігають свій статус, 
але їх змісту надається і статус норм національного права. 

Згідно зі статтею 71 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» [148], Україна бере активну участь у міжнародному 

співробітництві в галузі охорони навколишнього природного середовища на 

державному та громадському рівнях відповідно до законодавства України та 
міжнародного права. 

Водночас, незважаючи на цілу плеяду міжнародно–правових актів у цій 

сфері, проблема реалізації міжнародних договорів була і є однією з ключових у 

діяльності багатьох урядових і неурядових міжнародних організацій. Така 

ситуація, на нашу думку, обумовлена цілою низкою об’єктивних та суб’єктивних 
факторів, що негативно впливають на ефективність виконання державою 

міжнародних зобов’язань. Серед них слід виділити такі: 

1) стан екологічного законодавства, якому притаманні розпорошеність 

правових норм щодо реалізації та захисту екологічних прав громадян, які 

закріплені на рівні багатьох законодавчих і нормативно–правових актів різної 
юридичної сили та навіть галузевого спрямування; 

2) відсутність збалансованості у закріпленні екологічних прав та 

визначенні екологічних обов’язків, що кореспондуються цим правам; 

3) відсутність конкретного визначення компетенції, повноважень, 

обов’язків національних державних органів щодо забезпечення екологічних прав 
людини; 



159 

4) визначення повноважень державних органів в узагальненому вигляді або 

взагалі на рівні актів центральних органів виконавчої влади; 

5) відсутність запровадження повною мірою практичних механізмів 

реалізації положень міжнародно–правових актів в Україні; 

6) фрагментарна визначеність форм та способів реалізації міжнародних 
стандартів охорони видів дикої фауни; 

7) відсутність закріплення обов’язків уповноважених суб’єктів. 

Фактично, вітчизняному законодавству у сфері охорони видів дикої фауни 

притаманні дві тенденції: переважно декларативна ратифікація міжнародних 

договори та відсутність подальшого розвитку конкретних механізмів 
забезпечення виконання міжнародно–правових актів у вказаній сфері. 

Так, 5 березня 1998 року Постановою Верховної Ради України було 

схвалено «Основні напрями державної політики України в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки» [146], що означало проголошення 
національної екологічної політики у процесі сталого соціально–економічного 

реформування українського суспільства. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року «Про 

затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, 

прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки» [142] 
законодавчо визначала стратегію екологічної політики і шляхи розв’язання 

глобальних та загальносуспільних екологічних проблем в Україні з метою 

забезпечення сталого розвитку. Проте, слід зазначити, що вона аж ніяк не була 

національною стратегією сталого розвитку у форматі, передбаченому 

всесвітніми самітами минулих років і не давала комплексного уявлення про 
екологічну політику України. Як наслідок, 17 жовтня 2007 року Кабінет 

Міністрів України ухвалив Концепцію національної екологічної політики до 

2020 року [90], де було визначено принципи, мету, цілі, завдання та інструменти 

національної екологічної політики, орієнтованої на пріоритети сталого розвитку. 

Отже, Концепція національної екологічної політики стала першим нормативно–
правовим актом, який визначив і структурував систему поглядів на екологічний 
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розвиток України, правові основи, принципи, завдання та організаційні заходи 

переходу країни до сталої екологічної політики. 

21 грудня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року» [145]. 

Згідно з цим законом, метою державної екологічної політики є збереження і 
відновлення екосистеми на всій території України, необхідної для гармонійного 

існування живої і неживої природи, досягнення рівноваги використання 

природних ресурсів, їх відновлення та розвитку суспільства, а також 

гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і 

здоров’я населення 
З метою реалізації положень Орхуської конвенції у національному 

законодавстві Законом України від 28 листопада 2002 р. [61] було внесено зміни 

і доповнення до ст. 9 Закону України "Про охорону навколишнього природного 

середовища", які закріпили право громадян на участь в обговоренні та внесення 

пропозицій до проектів нормативно–правових актів, матеріалів щодо 
розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно 

впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних 

осіб, що беруть участь у прийнятті рішень з цих питань. 

Законом України від 19 березня 1999 р. Україна ратифікувала без 
застережень Конвенцію про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті (Конвенція Еспо) [150]. Таким чином, наша держава 

прийняла на себе зобов’язання виконувати положення згаданої Конвенції у 

повному обсязі, зокрема щодо інформування партнерів та отримання від них 

інформації про можливий транскордонний екологічний вплив проектів, що 
реалізуються на нашій території та території сусідніх держав [185]. Проте, 

сьогодні у національному законодавстві відсутні норми, які визначають порядок 

інформування та отримання від зацікавлених держав–учасниць інформації про 

можливий транскордонний вплив на довкілля, життя та здоров’я людини і 

проведення спільних оцінок транскордонного впливу на довкілля. 
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Одним із прикладів міжнародного співробітництва України в галузі 

охорони довкілля на європейському рівні є Конвенція про охорону дикої флори 

та фауни і природних середовищ існування в Європі [85]. Проблеми реалізації 

Бернської конвенції проявляються у прогалинах, численних колізіях, 

суперечностях, а деколи й відсутності національних норм у рамках виконання та 
дотримання цієї конвенції, у зв’язку з чим триває необхідність приведення їх у 

відповідність до міжнародного та європейського права. Так, наприклад, до 

Додатку 2 Бернської конвенції входить десять видів куликів, що підлягають 

особливій охороні. Водночас згідно із Законом України «Про мисливське 

господарство та полювання» [144], ці види досі є мисливськими, що є грубим 
порушенням Бернської конвенції. Бернська конвенція забороняє використання 

таких засобів знищення та вилову тварин, як капкани та отрута. Що стосується 

заборони капканів, то відповідні зміни, згідно з вимогами Бернської конвенції, 

вже були запроваджені у 2011 р. Законом України «Про тваринний світ» [151] 

(статті 52–1, 53), але ще досі не передбачені у ст. 20 Закону України «Про 
мисливське господарство та полювання» і в ст. 2 Закону України «Про 

приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та 

природних середовищ існування в Європі». 

Серед інших реальних прикладів недотримання в Україні Бернської 

конвенції є ситуація, яка склалася із правовою охороною бурих ведмедів (Ursus 
arctos). Згідно із Законом України «Про приєднання України до Конвенції 1979 

року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 

Європі» від 29.10.1996 року [149], цей вид підлягає «вибірковому регулюванню», 

тобто Україна приєдналася до Конвенції із певними застереженнями. Разом з 

тим, у 2001 р. ведмідь бурий (Ursus arctos) був внесений до Червоної книги 
України. У зв’язку з цим законодавець зобов’язаний був негайно внести зміни у 

ст. 1 вищевказаного Закону, а також до ст. 20 Закону України «Про захист тварин 

від жорстокого поводження» [143], які забороняють використання ведмедя, а 

також вовка згідно до вимог ст. 6 Бернської конвенції для притравки 

мисливських собак, а також забороняють утримувати цих тварин у ресторанах, 
кафе й інших непристосованих для цього місцях. 
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Таким чином, виникає ситуація, коли національне законодавство не 

враховує важливості якісної імплементації норм міжнародного договору. Крім 

того, існує ціла низка норм, які у внутрішньому законодавстві суперечать одна 

одній. За таких обставин мова не може йти навіть про елементарне дотримання 

екологічних норм, не говорячи вже про різнобічне трактування, неможливість 
притягнення суб’єктів до відповідальності у разі виявлення правопорушень та 

відсутність контролю з боку органів влади [152]. 

Досить яскраво такий стан справ розкривається крізь призму питання 

міжнародно–правової охорони видів дикої фауни Чорнобильської зони. 

Наприкінці 2015 року наукову громадськість сколихнула стаття видання 
Current Bіology [294], у якій згадувалися результати дослідження впливу 

відсутності людей на популяцію видів дикої фауни у Чорнобильській зоні. 

Грандіозні екологічні зміни, що відбулися після евакуації понад 116 000 місцевих 

мешканців та припинення традиційних видів господарської діяльності, призвели 

до повного здичавіння значних територій площею понад 2500 км2 і відновлення 
колись втрачених природних комплексів. Місцеві екологічні умови 

(біорізноманіття, відсутність рубок та інших видів неспокою, наявність 

покинутих будівель) сприяють розвитку багатьох груп тварин. «У зв’язку зі 

зняттям антропогенного навантаження і багатством рослинного світу тут 

створилися, по суті, ідеальні умови для відновлення тваринного світу», – йдеться 
в доповіді Комітету з проблем наслідків катастрофи на ЧАЕС при Раді міністрів 

Білорусі. [136] Таким чином, це забезпечило всебічне сприяння розвитку видів 

дикої фауни. 

Сьогодні існує величезний масив міжнародних договорів (конвенцій, угод 

тощо), укладених із відповідних питань у різні часи на багатосторонній, 
регіональній чи двосторонній основі. Україна є або виявила намір стати 

учасницею значного масиву цих договорів. У найзагальнішому вигляді такі 

міжнародні угоди у сфері попередження та ліквідації надзвичайних екологічних 

ситуацій можна класифікувати за різними ознаками: 

– за рівнем Сторін, які підписали угоди: 
1) міждержавні; 
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2) міжурядові 

3) міжвідомчі; 

– за предметом регулювання: 

1) спрямовані на попередження надзвичайних екологічних ситуацій; 

2) такі, що створюють механізми взаємного оповіщення про надзвичайні 
екологічні ситуації та взаємної допомоги в разі їх виникнення; 

3) щодо транскордонних перенесень забруднень та інших наслідків 

надзвичайних екологічних ситуацій, а також щодо транскордонних водостоків і 

природних ресурсів, які поділяються кількома державами; 

4) щодо безпеки поводження з токсичними, радіоактивними, іншими 
відходами, матеріалами, речовинами, а також технологіями, котрі можуть 

спричинити надзвичайні екологічні ситуації з транскордонними ефектами; 

5) щодо створення спеціальних служб, підрозділів тощо для організації 

спільних дій із ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій, які 

виходять за межі однієї держави; 
6) про заходи взаємної відповідальності сторін у разі заподіяння шкоди 

внаслідок аварій чи інших надзвичайних ситуацій; 

– за колом суб’єктів і територіальним масштабом дії: 

1) багатосторонні; 

2) регіональні; 
3) двосторонні [75]. 

Серед міжнародних багатосторонніх договорів у відповідній сфері важливе 

значення мають Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій (1992 

p.) [86], Конвенція про ядерну безпеку (1994 p.) [88], Конвенція про допомогу у 

випадку ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації (1986p.) [78], Конвенція 
про фізичний захист ядерного матеріалу (1980 p.) [87], Об’єднана конвенція про 

безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з 

радіоактивними відходами (1997 р.) [126]. Міжнародними документами 

рекомендаційного характеру у відповідній сфері регулювання є також ряд актів 

МАГАТЕ. Однак, до сфери охорони дикої фауни Чорнобильської зони вони 
мають вкрай опосередковане значення. 
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Водночас, на національному рівні варто виділити два документи, які прямо 

намагаюся сприяти охороні фауни Чорнобильської зони: 

1) Закон України "Про правовий режим території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" [62], яким 

врегульовано питання поділу території на відповідні зони, режим їх 
використання та охорони, умови проживання і роботи населення, господарську, 

науково–дослідну та іншу діяльність у цих зонах. Закон закріплює і гарантує 

забезпечення режиму використання та охорони вказаних територій з метою 

зменшення дії радіоактивного опромінення на здоров’я людини і на екологічні 

системи, зокрема, врегульовано питання здійснення наукових досліджень у сфері 
охорони тваринного світу, у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) 

відселення заборонено випасання худоби, порушення середовища, перебування 

диких тварин, спортивне та промислове полювання і рибальство, а також перегін 

тварин і передбачено радіаційний контроль за вивезенням свійських тварин за 

межі радіоактивно забрудненої території; 
2) Указ Президента України №174/2016 Про створення Чорнобильського 

радіаційно–екологічного біосферного заповідника [183], яким, “з метою 

збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів 

Полісся, забезпечення підтримки та підвищення бар’єрної функції 

Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) 
відселення, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації територій, 

забруднених радіонуклідами, сприяння організації та проведенню міжнародних 

наукових досліджень”, у межах зони відчуження і зони безумовного 

(обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, було створено Чорнобильський 
радіаційно–екологічний біосферний заповідник. 

До території Чорнобильського радіаційно–екологічного біосферного 

заповідника погоджено передачу у постійне користування від Державного 

агентства України з управління зоною відчуження в установленому порядку 226 

964,7 гектара земель державної власності. 
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Ще у 2007 році ООН у другому Огляді результативності екологічної 

діяльності (ОРПД) України наголошувала на рекомендації 3.6., відповідно до 

якої “слід заохочувати розробку двосторонніх і багатосторонніх угод, проектів і 

планів дій для збереження видів, що знаходяться під загрозою і мігруючих видів; 

зокрема, слід вживати заходів для запобігання ввезенню чужорідних видів і 
незаконної торгівлі зразками дикої флори і фауни, особливо охоплених СІТЕС, з 

метою підготовки до її здійснення”. [127] 

Ця рекомендація значною мірою стосується і фауни Чорнобильської зони, 

оскільки дослідження, згадане на початку, акцентує увагу на повернення на цю 

територію рідкісних видів тварин, на кшталт європейської рисі, європейського 
бурого ведмедя, якого не було видно в цьому районі майже століття, а також 

збільшення популяції зубрів, окремих видів кажанів та коней Пржевальського, а 

також віднесених до Європейського червоного списку ссавців видри річкової, 

нічниці Наттерера (війчастої), вечірниці велетенської, ліскульки звичайної. 

Загалом, 49 видів ссавців місцевої фауни з 70 можливих, що проживають на 
території Зони відчуження, знаходяться у Європейському списку тварин, що 

підлягають особливій охороні. У річках присутні 59 видів кісткових риб, з яких 

21 вид занесено до додатків Бернської Конвенції, частина ссавців (кажани) [221], 

так само як і птахи, є мігруючими тваринами, тому вони самі і шляхи їх міграції 

підпадають під охоронну дію Боннської конвенції 1979 року “Про збереження 
мігруючих видів диких тварин“ [14]. 

Водночас, існує думка, за якою склад фауни Чорнобильської зони потребує 

змін та регуляції. Станом на сьогодні немає жодної людини чи організації, що 

вела б системні дослідження саме біологічного різноманіття де–факто 

найбільшого в Європі природного заповідника (жодна країна Європи не може 
собі дозволити відселити населення з такої великої площі) без огляду на 

радіацію. Такі зміни вже привертають увагу браконьєрів та мисливців, а 

відсутність контролю за популяцією окремих видів спричинило відстріл зграй 

вовків білоруськими мисливцями після кількох нападів на ферми в районі м. 

Гомеля, що знову актуалізовує питання охорони видів дикої фауни на території 
зони відчуження, в тому числі, і з точки зору міжнародно–правових актів. Також 
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сучасні ландшафти Чорнобильської зони (особливо перелоги) потребують 

інтродукції великих копитних. На основі цих думок у 1998 р. була запропонована 

та частково почала виконуватися “Програма відновлення первинного 

фауністичного комплексу і біорізномаїття Українського Полісся в зоні 

відчуження і зоні безумовного (обов`язкового) відселення” (Програма “Фауна”). 
Для реалізації мети передбачалися практичні заходи, що безпосередньо 

впливають на чисельність та видовий склад угруповань тварин Чорнобильської 

зони: обмеження та регулювання чисельності вовків, інтродукція великих 

травоїдних ссавців – “тарпаноподібних коней”, зубра та “відновленого” тура 

[14]. 
У міжнародно–правовому регулюванні питань попередження та ліквідації 

наслідків надзвичайних екологічних ситуацій Україна за останні роки виявила 

прихильність до двостороннього і регіонального співробітництва, надаючи цим 

формам більшої переваги порівняно з багатосторонніми конвенціями, однак, 

станом на сьогодні, спеціалізоване регулювання охорони видів дикої фауни на 
території Чорнобильської зони практично відсутнє [29]. 

Досить яскраво це питання ілюструє транскордонне співробітництво у 

досліджуваній сфері. 

Стаття 63 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 1994 року [401] 
передбачає співробітництво з метою боротьби з погіршенням стану 

навколишнього середовища і, зокрема, охоплює питання відновлення 

природного стану навколишнього середовища, захист лісів, збереження 

біологічної різноманітності, територій, що охороняються, а також раціональне 

використання біологічних ресурсів та управління ними. 
Формат співпраці із сусідніми державами можна окреслити рамками трьох 

груп договорів: 1) угоди про дружбу та співробітництво, які містять як доволі 

загальні норми (ст. 20 договору з Молдовою [48], ст. 12 договору зі Словаччиною 

[49], ст. 12 договору з Угорщиною [53]), так і декларують наміри укладення 

подальших угод у сфері захисту довкілля та фауни зокрема (ст. 17 договору з 
Білоруссю [50], ст. 16 договору з Румунією [47], ст.9 договору з Польщею [43]); 
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2) угоди про режим кордону (розділ IV угод з Словаччиною [44], Румунією [46] 

і Польщею [42], розділ VI угоди з Угорщиною [45]), які прописують особливості 

транскордонної охорони фауни, охорону рибних запасів, режим полювання, 

міграцію тварин через кордон, тощо; угоди, які стосуються охорони фауни 

окремих об'єктів (Договір щодо басейну річки Дністер між Україною та 
Молдовою [41], договір щодо охорони транскордонних вод з Білоруссю [179], 

тощо) 

Водночас, у наукових колах існує слушна думка про те, що для вирішення 

питання про приєднання України до тих чи інших міжнародно–правових угод за 

основу повинна братися проблема оптимального рівня регулювання. Спрощена 
схема в цьому випадку має такий вигляд: якщо проблему можна розв’язати на 

рівні національного законодавства, то немає потреби вдаватися до міжнародно–

правового регулювання; якщо територіальні рамки проблеми обмежуються 

конкретним регіоном і немає потреби для її вирішення звертатися до об’єднаних 

зусиль у більш широкому масштабі, то оптимальним рівнем регулювання 
проблеми буде регіональний, і т.п. Таким чином, гармонізація на міжнародно–

правовому рівні не повинна розглядатися як самоціль. Потреба в ній виникає 

тоді, коли зусилля окремих держав чи їх об’єднань і регіонів є недостатніми для 

досягнення очікуваних результатів та прийняття оптимального рішення. 

Як бачимо, національне законодавство не зовсім адекватно відображає 
принципи, які закріплює той чи інший міжнародно–правовий акт у сфері 

охорони видів дикої фауни. Дуже часто законодавець бачить у цих принципах 

лише загальні напрямки природоохоронного законодавства і приблизні, нечіткі 

орієнтири своєї природно–ресурсного діяльності, не перекладаючи їх на мову 

конкретних вимог. Як наслідок, імплементація міжнародно–правових актів з 
питань охорони видів дикої фауни в екологічне законодавство здійснюється із 

численними недоліками. Зважаючи на важливість об’єктів правового 

регулювання у вказаній сфері, такий стан справ може мати незворотні наслідки, 

скажімо, у разі зникнення рідкісного виду, спричиненими такими недоліками 

імплементації міжнародно–правових норм. 
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Якщо ж характеризувати другу складову механізму імплементації 

(інституційний механізм), то їй притаманні свої характерні риси. 

Особливістю організаційно–правового механізму імплементації 

міжнародних норм на національному рівні є сам стан інституційно–

організаційного забезпечення процесу імплементації міжнародних стандартів. 
Система уповноважених національних органів у сфері охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки в Україні є безпосереднім об’єктом реформування. Так, наприклад, 

Міністерство екології та природних ресурсів України, яке є уповноваженим 

національним органом щодо забезпечення виконання Україною більш ніж 30 
екологічних угод, реорганізовували за роки незалежності України до 10 разів. 

Це, в свою чергу, пов’язано із постійною зміною відповідальних виконавців та 

координаторів з ряду міжнародних екологічних угод [190]. 

У діяльності національних органів щодо реалізації міжнародно–правових 

зобов’язань спостерігається певна неузгодженість дій різних національних 
органів, які відповідальні за реалізацію різних міжнародних угод у галузі прав 

людини. Наприклад, Міністерство юстиції України відповідальне за виконання 

Європейської конвенції з основних прав людини та свобод, а Мінприроди 

України відповідальне за впровадження Орхуської конвенції та інших 

екологічних угод. Тобто, механізмів для реалізації цих конвенцій не визначено і 
органи державної влади, зокрема, Кабінет Міністрів України, змушені 

самостійно розробляти шляхи для якісного впровадження міжнародно–правових 

актів на підзаконному рівні, які нерідко суперечать один одному, що в свою 

чергу, також не сприяє їх якісній імплементації. 

У сфері охорони видів дикої фауни також спостерігається проблема 
відсутності належної координації діяльності центральних органів виконавчої 

влади, спрямованої на виконання міжнародно–правових актів у цій сфері, що 

перешкоджає активному використанню Україною механізмів, передбачених цим 

міжнародним договором. 

Крім того, навіть створені органи стають заручниками неоднакового 
регулювання і застосування норм права як на міжнародному, так і на 
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внутрішньодержавному рівнях. Ця проблема чітко проявляється на прикладі 

виконання Україною зобов’язань щодо Бернської конвенції, зокрема, під час її 

реалізації на практиці є помітними багато прогалин, колізій та неузгодженостей 

між нормативно–правовими актами різних рівнів. 

Окрім того, неузгодженість щодо правотворчої та організаційної 
діяльності України у процесі реалізації норм міжнародного права вже дала свій 

негативний ефект у вигляді конфлікту між Міністерством інфраструктури та 

Мінекології під час реалізації проекту з будівництва каналу Дунай–Чорне море. 

Тут важливо зазначити, що саме лише формальне перенесення в 

національне законодавство вимог законодавства Європейського Союзу у сфері 
охорони виді дикої фауни, прийнятих в рамках Європейського співтовариства, 

спільної зовнішньої політики та політики безпеки і співпраці у сфері юстиції та 

внутрішніх справ, визнається недостатнім для позитивного висновку про те, що 

та чи інша держава гармонізувала свою правову систему з європейською. 

Потрібно, щоб відповідні правові норми були впроваджені на практиці, 
необхідно продемонструвати, що держава має управлінські та юридичні 

можливості для їх застосування. Отже, механізм гармонізації екологічного 

законодавства з правом навколишнього середовища ЄС має відбуватися за такою 

схемою: 1) розробка та прийняття національних законодавчих актів, адаптованих 

до вимог acquіs; 2) їх практичне впровадження; 3) примусові заходи до 
виконання встановлених вимог; 4) можливість оцінки досягнутих результатів 

(ефективність законодавства) [56]. 

Якщо ж повертатися до питання імплементації міжнародно–правових норм 

у сфері захисту видів дикої фауни, то слід враховувати, що питання 

імплементації численних норм міжнародно–правових актів у цій сфері є 
особливо важливим з огляду на гострі проблеми деградації довкілля та не завжди 

успішні зусилля міжнародного співтовариства з їхнього подолання. Крім того, 

для України гармонізація національного законодавства з європейським та 

міжнародним правом має особливу значущість і актуальність, оскільки з цим 

процесом пов’язане не тільки створення правової бази для майбутнього вступу 
до ЄС, а й досягнення інших важливих для нашої держави цілей, починаючи від 
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створення стимулів для здійснення економічних реформ, підвищення 

конкурентоспроможності економіки та сприяння залученню іноземних 

інвестицій в Україну, завершуючи подальшим виведенням процесів охорони 

видів дикої фауни на рівень європейських стандартів. Відповідно наукове 

теоретико–методологічне забезпечення проведення гармонізації законодавства 
України з європейським та міжнародним правом є об’єктивною необхідністю та 

має бути присутнє на всіх етапах гармонізаційного процесу з метою 

забезпечення його ефективності [131]. 

Підсумовуючи викладене вище, можна говорити про те, що національний 

механізм імплементації міжнародних норм у сфері забезпечення охорони видів 
дикої фауни в Україні потребує вдосконалення в частині визначення форм та 

способів реалізації цих норм. З однієї сторони, Україна здійснює рух у бік 

розвитку і зміцнення міжнародного співробітництва у галузі охорони 

навколишнього природного середовища на міждержавному рівні, а також у 

рамках природоохоронної діяльності ООН та організацій, що входять до її 
системи, інших урядових і неурядових міжнародних організацій. Водночас, з 

іншої сторони, спостерігається відверто декларативний характер таких дій та 

низький рівень ефективності від діяльності тих органів, які уповноважені 

здійснювати діяльність із захисту видів дикої фауни в Україні. При цьому 

залишаються нерозробленими правові механізми співробітництва національних 
систем з наявними міжнародними системами охорони видів дикої фауни. 

  

3.2. Удосконалення механізму імплементації міжнародно-правових 
норм з охорони дикої фауни у праві України 

Удосконалення механізму імплементації міжнародно–правових норм з 

охорони видів дикої фауни – досить складний та довготривалий процес. Його не 

можна завершити разовою акцією прийняття певного нормативно–правового 

акта чи створення певного органу. Це тривала і клопітка робота, яка вимагає 
низки інтелектуальних та матеріальних ресурсів. Робота, яка не дасть миттєвого 

ефекту, однак, результат якої має вагоме стратегічне значення в контексті 

сталого розвитку людства. 
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Як ми вже зазначали, неузгодженості та проблеми в застосуванні норм 

міжнародного і національного права виникають, як правило, на стадії реалізації, 

що стало предметом широких досліджень у доктрині міжнародного права. Теорії 

дуалізму і монізму в їх чистому вигляді є сьогодні малопридатними для 

пояснення всіх особливостей взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного 
права. Натомість на схвальну оцінку та підтримку заслуговують ті доктринальні 

погляди, які визнають взаємодію і взаємовплив обох систем права, зокрема 

теорія узгодження, обґрунтована П. М. Радойновим і В. Г. Буткевичем, що 

підтверджується практикою розробки та застосування міжнародних 

природоохоронних угод. Лише шляхом забезпечення двостороннього процесу 
узгодження норм національного екологічного права і міжнародного права 

навколишнього середовища можливо досягти ефективного впровадження в 

життя природоохоронних норм і принципів [112]. 

Активізація інтеграції України в європейський правовий простір зумовлює 

необхідність вибору оптимальних форм національної імплементації 
міжнародних договорів для України. Адже від механізму національної 

імплементації залежить дієвість положень чинних міжнародних договорів на 

території України [21, с.122]. 

Ефективність природоохоронної діяльності прямо пропорційна ступеню 

точності та деталізації міжнародно–правового регулювання. Практика свідчить, 
що конвенційне закріплення лише основоположних принципів охорони довкілля 

не є достатнім; їх зміст може бути реалізований лише шляхом ухвалення 

державами партикулярних договірних норм, які виступають відносно принципів 

як lex specіalіs [176, 113]. 

Досить яскраво це питання реалізується крізь призму імплементації̈ в 
Україні Директиви про захист диких птахів 2009/147/ЄС [133]. Зобов’язання 

імплементувати директиву випливають з Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС та членства України в Енергетичному Співтоваристві. Директива про захист 

птахів та Директива щодо оселищ – головні правові інструменти для збереження 

та сталого використання природи в ЄС, особливо через мережу 
природоохоронних територій Natura 2000. 
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У рамках Угоди про асоціацію в аспекті захисту диких птахів і біологічного 

різноманіття Україна має імплементувати дві директиви. 

Перша – Директива 2009/147/ЄС "Про захист диких птахів" (або 

"Пташина" директива) – має на меті на науковій основі визначити кількість видів 

на кожній території, їхній тип, ареали й оселища, а на основі цих розрахунків вже 
побачити, наскільки критично ці види потребують захисту. Цікаво, що європейці 

постійно пам’ятають, що для птахів немає віз та кордонів і вони мігрують, тож і 

система обліку має бути єдиною. 

Тому з долученням кожної наступної країни до імплементації директиви 

усі країни переглядають і оновлюють свої списки, щоб бачити повну картину з 
біологічним різноманіттям в Європі. 

Ця Директива також передбачає загальну заборону відстрілу та відлову 

усіх диких птахів, за винятком видів, вказаних у Додатку ІІ, а також завдання 

птахам будь–якої шкоди (руйнування і пошкодження гнізд, порушення спокою, 

утримання в неволі тощо). 
Ну і цілком природно, що для тих видів, які потребують особливого 

захисту, мають бути створені спеціальні природно–охоронні території, де птахи 

зможуть жити в природних умовах. 

Інша директива, яку Україна повинна імплементувати, – Директива 

92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування дикої флори і 
фауни, вона ж – "оселищна" директива. 

Ця Директива передбачає застосування заходів для збереження або 

відновлення належного природоохоронного статусу природних середовищ 

існування та видів дикої флори і фауни, встановлення режиму охорони близько 

1200 видів дикої флори і фауни та механізму формування і функціонування 
екологічної мережі природоохоронних територій, а також визначення критеріїв 

формування екологічної мережі, визначення та збереження оселищ, управління 

ними. 

Тобто це передбачає не лише турботу про конкретні види птахів чи тварин, 

але й забезпечення умов їхнього життя в природних умовах, до яких вони звикли, 
без шкідливого антропогенного впливу. 
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На виконання міжнародних зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію та 

положень Директиви № 92/43/ЄЕС наказом Мінприроди було утворено робочу 

групу, яка працює над розробкою проекту закону, що відповідав би вимогам 

Директиви. 

Головною метою адаптації законодавства України до оселищної 
Директиви № 92/43/ЄЕС має бути сприяння збереженню біорізноманіття шляхом 

збереження природних середовищ (далі – оселищ) і видів природної флори та 

фауни, які мають важливе значення для суспільства. Наскільки цей проект 

закону відповідає вимогам Директиви, сказати важко, оскільки тексту немає у 

відкритому доступі. 
Що ж стосується Директиви № 2009/147/ЄС, то її адаптація досі не 

розпочалася. Станом на цей час положення цієї Директиви залишаються 

цілковито поза увагою влади. Ця Директива є важливою, оскільки вона 

стосується двох важливих компонентів. Перший – створення спеціальних 

природоохоронних територій (СПТ), другий – запровадження режиму охорони 
птахів. 

Створення СПТ має відбуватись тільки на основі орнітологічних критеріїв 

та передбачає створення окремих "пташиних заповідників", які потім 

автоматично включаються до європейської мережі NATURA 2000. Вона 

забезпечує захист природних видів птахів від неконтрольованого відстрілу, 
відлову або знищення іншими способами, а також їхню охорону в межах ареалів 

та оселищ їхнього проживання (особливо це стосується зникаючих і мігруючих 

видів). 

На цьому етапі Міністерство екології та природних ресурсів України 

здійснює кроки для створення Смарагдової мережі на території вже існуючого 
природно–заповідного фонду. 

З наукової точки зору ці дві системи є дуже схожими, але з формально 

юридичної точки зору Смарагдова мережа не має жодного відношення до 

Директиви, вона стосується Бернської конвенції. Ця конвенція розроблена для 

держав, які не є членами ЄС і не мають зобов’язань виконати Директиву щодо 
збереження диких птахів. 
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Ще один важливий нюанс – Директива передбачає створення окремих СПТ 

для птахів зі спеціальним режимом, а не формування їх лише на базі існуючого 

природно–заповідного фонду, в якому діє інший режим захисту. Це особливо 

важливо з огляду на низький рівень заповідності в Україні (близько 6% території 

проти 15% у ЄС). 
Врегулювання ж потребує дуже багато аспектів взаємодії людини і дикої 

природи. Більшість проблем, за свідченням експертів, викликані браком коштів 

та наукового потенціалу. 

До прикладу, обладнання опор ЛЕП птахозахисними конструкціями 

потребує значних коштів. А впровадження системи захисту диких птахів 
потребує аналізу кількісного та видового складу, дослідження шляхів міграції, 

визначення потреб захисту. Як наслідок, питання обліку птахів стає затратним з 

точки зору часових та людських ресурсів, хоч і є позитивний досвід у сфері 

підрахунку популяції лелеки білого [139]. 

Опір впровадженню Директиви, прагнення урізати і пом’якшити її 
положення здійснюють і фермери, і мисливці, і власники промислових 

підприємств, і енергетики – кожного з цієї категорії впровадження пунктів 

Директиви неодмінно певною мірою зачепить. 

Хтось змушений буде вкласти інвестиції в модернізацію обладнання, інші 

– обмежать свою звичну діяльність, треті – змушені будуть відмовитись від 
звичних алгоритмів чи операцій. 

Європейці теж ще досі не вирішили цих проблем або вирішували їх з не 

меншими труднощами, ніж ми. 

Наприклад, за даними аналітиків ресурсно–аналітичного центру 

"Суспільство і довкілля", у Польщі науковці підготували науково–
обґрунтований перелік територій, які мають належати до СПТ. Однак протести 

громад і фермерів, для яких одномоментне запровадження природоохоронного 

режиму на таких великих територіях було великим стресом, спричинили 

фактичне зменшення цих територій вдвічі. Однак, у грудні 2004 року 

громадськими організаціями був оприлюднений "тіньовий перелік" територій 
Natura 2000, а у квітні 2006 року Європейська комісія надіслала Польщі 
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обґрунтовану думку (останній етап перед поданням справи до Суду ЄС) через 

недостатність переліку територій. 

Оскільки Польща була зацікавлена у вступі до ЄС, довелось таки 

виконувати вимоги. Тому в 2006–2008 роках там спостерігалось різке зростання 

кількості спеціальних природоохоронних територій. 
Це лише один приклад з багатьох типових проблем, які спостерігаються у 

ЄС з впровадженням екологічних Директив. 

Іншою проблемою, яку наразі важко вирішити, і яка є предметом 

численних судових спорів, стає обмеження на відстріл птахів. 

У деяких державах, наприклад, у Франції, Іспанії, Італії, тривають 
довгострокові конфлікти (майже 15 рішень Суду Європейського Союзу щодо 

статей 7 і 8 Директиви). "Посібник з полювання", прийнятий у ЄС в 2004 році, 

покликаний вирішити цю проблему, хоча наразі вона ще стоїть досить гостро. 

Однак проблеми впровадження Директиви неминучі, бо людина не хоче 

поступатись життєвим простором і економічними вигодами заради дикої 
природи, часто вважаючи це неважливим і несуттєвим. Проте наслідки 

недбалого ставлення до збереження біорізноманіття можуть бути фатальними, 

адже порушення природного балансу завжди небезпечне. [1] 

Повноцінне впровадження директиви в Україні неодмінно призведе до 

створення значної кількості нових спеціальних природоохоронних територій 
(СПТ). Держави–члени ЄС були змушені створити сотні нових СПТ для 

виконання вимог директиви. Такі СПТ створюються в Великобританії̈ та Польщі 

як окремі визначені законом спеціальні види (форми) природоохоронних 

територій та не замінюють традиційної системи охорони природи (заповідники, 

національні парки тощо). СПТ функціонують «паралельно» у просторі та часі, 
зокрема, їх межі можуть співпадати повністю або частково з традиційними 

національними природоохоронними територіями. 

Практичне втілення вимагатиме значних наукових та фінансових ресурсів, 

які без зовнішньої допомоги знайти нереально. Процес визначення потенційних 

СПТ слід узгодити, – у тому числі для консолідації ресурсів, з процесом 
формування Смарагдової мережі. 
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Найскладніші завдання з імплементації Директиви про захист диких птахів 

лежать у площині двох її елементів: створення спеціальних природоохоронних 

територій (СПТ) та режиму загальної охорони птахів. 

В Україні мають бути створені СПТ як самостійна форма охорони 

середовищ існування (оселищ) диких птахів на підставі та для цілей директиви. 
Жодні заходи не можуть замінити зобов’язань щодо створення СПТ відповідно 

до директиви. Створення нових природоохоронних територій в Україні потребує 

вирішення кількох концептуальних завдань: організаційно–правова форма, 

підстави визначення та процедура створення, режим охорони. 

Загальний режим охорони диких птахів в Україні потребує вдосконалення 
для відповідності вимогам директиви, зокрема щодо допустимості полювання 

лише на окремі види птахів. 

У ході дослідження було виявлено низку викликів, переважно пов’язаних 

з тим, що Україна не є членом ЄС. Такі виклики перш за все стосуються сфери 

застосування директиви, видів диких птахів, які підлягають захисту чи 
регулюванню, застосування окремих положень щодо надання пом’якшення 

(винятків), здійснення функцій Європейською комісією. Деякі з виявлених 

викликів є вочевидь загальними для всього процесу імплементації права ЄС в 

Україні, зокрема брак контро– лю за дотриманням з боку європейських 

інституцій. 
Зобов’язання в рамках Енергетичного Співтовариства створюють 

особливий контекст для імплементації Директиви про захист диких птахів. 

Імплементація Директиви в контексті зобов’язань за Енергетичним 

співтовариством повинна відбуватись в рамках імплементації директиви 

загалом, проте може мати такі особливості: 
– порушені строки імплементації статті 4(2) за зобов’язаннями в рамках 

Енергетичного співтовариства слід вважати підставою для надання високого 

пріоритету імплементації директиви в цілому та пріоритетним завданням для 

уряду; 

– для цілей виконання зобов’язань в рамках Енергетичного співтовариства 
практичний процес визначення та створення СПТ може бути розпочатий із 
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виявлення оселищ мігруючих птахів, у тому числі, на водно–болотних угіддях 

міжнародного значення. 

Такий приклад досить яскраво ілюструє основні недоліки процесу 

міжнародно–правових норм з охорони видів дикої фауни. 

У цьому контектсі ми поділяємо думку проф. М.О. Медведєвої, що задля 
підвищення ефективності реалізації природоохоронних норм і принципів 

державам та іншим учасникам міжнародних відносин слід вдатися до таких 

засобів, як забезпечення універсальної участі в основних екологічних договорах 

шляхом надання економічних стимулів для тих держав, які ще не приєдналися, у 

вигляді фінансової та науково–технічної допомоги, передачі технологій, 
створення потенціалу; удосконалення переговорного процесу за допомогою 

таких методів, як оцінка національних можливостей на момент проведення 

переговорів, надання допомоги країнам, що розвиваються, для забезпечення 

участі їх представників у переговорах, об’єднання держав у блоки "за 

інтересами"; конкретизація істотних зобов’язань, точне і недвозначне 
нормативне закріплення змісту понять, які виключають абстрактність та 

подвійність у тлумаченні; мінімальна допустимість застережень і винятків із 

загального правила; оптимальне співвідношення конфронтаційних (механізм 

обміну інформацією, оцінка впливу на навколишнє середовище, повідомлення 

зачепленої держави, проведення консультацій, надання доповідей, здійснення 
моніторингу, верифікації та інспекцій, технічна і фінансова допомога, науково–

технічне співробітництво, економічні стимули/ринкові механізми, механізми з 

питань дотримання) і неконфронтаційних засобів реалізації (притягнення до 

відповідальності, застосування контрзаходів і санкцій, вирішення спорів 

засобами міжнародної ад’юдикації); скликання конференцій чи створення 
спеціальних органів для перегляду та оцінки ефективності природоохоронної 

угоди; підвищення рівня міжнародної і внутрішньодержавної правосвідомості, 

особливо екологічної; удосконалення інституційної основи МПНС шляхом 

створення універсальної природоохороннної організації та міжнародного 

екологічного суду; залучення громадськості на всіх етапах – від правотворчого 
до правореалізаційного. Особливе значення належить забезпеченню кодифікації 
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природоохоронних принципів в окремому договорі, що підвищило б 

ефективність реалізації МПНС внаслідок налагодження координаційних зв’язків 

між цими принципами та подолання можливих неузгодженостей у застосуванні. 

Негативним моментом функціонування МПНС є відсутність єдиного 

кодифікаційного акту, який би містив основні принципи галузі, прописував 
механізми їх імплементації і сприяв би в такий спосіб їх уніфікованому, 

узгодженому і послідовному тлумаченню та застосуванню [113]. 

У процесі пошуку оптимальних шляхів вирішення проблем імплементації 

міжнародних договорів у сфері охорони видів дикої фауни в Україні не варто 

нехтувати і досвідом та потенціалом організацій, які, здавалося б, не 
спрямовують свою діяльність на вказану сферу, але, у процесі своєї діяльності 

генерують надзвичайно цікаву практику. 

Водночас, не може не вселяти оптимізму та обставина, що 2 травня 2017 

року Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист хребетних 

тварин, яких використовують для дослідницьких і наукових цілей. Європейська 
конвенція про захист хребетних тварин була прийнята Радою Європи в 1986 році 

з метою мінімізувати їх використання в експериментах, що заподіюють психічні 

та фізичні страждання. Таким чином, певний поступ у цій сфері все-таки 

спостерігається. 

Окрім того, 22 червня 2017 року Верховна Рада внесла зміни до деяких 
законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до 

тварин). Як наслідок законом №5119–1 було посилено відповідальність за 

жорстоке поводження з тваринами. 

Підсумовуючи описане вище, можна зробити висновок, що попри 

формальну відповідність нормам МПНС, вітчизняне законодавство у сфері 
охорони дикої фауни має ряд недоліків. Для ефективного вирішення проблем 

імплементації міжнародно–правових норм у сфері охорони видів дикої фауни 

необхідно: 

1) проводити ретельний аналіз міжнародних договорів, у процесі їх 

ратифікації для уникнення їх декларативного прийняття; 
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2) своєчасно та гармонійно змінювати національне законодавство у 

вказаній сфері, усуваючи існуючі колізії та протиріччя; 

3) визначити конкретні механізми та шляхи реалізації взятих Україною 

міжнародних зобов’язань, у тому числі, чітко регламентуючи правовий статус 

органів, створених або уповноважених для їх реалізації; 
4) проводити постійний аналіз міжнародного досвіду у цій сфері, 

забезпечуючи поширення інформації про сучасні тенденції; 

5) активно залучати спеціалізовані громадські організації екологічного 

спрямування та зацікавлені територіальні громади при прийнятті екологічно–

значимих рішень на виконання міжнародних зобов’язань України. 
Такі дії, звісно, не вирішують усіх існуючих проблем, оскільки охорона 

видів дикої фауни – це тривалий і дорогий процес, однак, послідовна та 

конструктивна державна політика у цій сфері, поєднана із залученням науковців 

та громадськості, сприятиме підвищенню якісного рівня імплементації 

міжнародно–правових актів у сфері захисту видів дикої фауни, як наслідок, 
ефективній роботі інституційного механізму і підвищенню рівня екологічної 

свідомості та, як наслідок, збереження тих самих видів дикої фауни. 

 

3.3. Правова охорона дикої фауни на тимчасово окупованих 
територіях України 

У лютому 2014 року Росія здійснила відкриту і нічим не спровоковану 

агресію проти нашої держави, окупувавши й анексувавши Крим, відкрито та 

грубо порушивши міжнародне право, Статут ООН та шокувавши всю світову 
спільноту. Попри те, що Росія досі відмовляється офіційно визнати своє пряме 

військове вторгнення, сьогодні немає сумнівів у тому, що це агресивна війна 

проти України. Українські території, окуповані Росією у Криму та на Донбасі, 

становлять близько 44 тисяч квадратних кілометрів. Мільйони українців 

опинилися під окупацією [15]. 
Міжнародно-правове регулювання охорони дикої фауни на окупованих 

територіях являє собою важливе питання для сучасного права охорони 
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навколишнього середовища, доказом чого є значний масив джерел міжнародного 

права, які стосуються досліджуваного питання. 

Низку важливих положень містять «м’які» інструменти міжнародного 

права, які мають серйозну політичну вагу в даному питанні і знайшли широку 

підтримку всіх держав. Вважається, що і обов’язок держав зберігати довкілля та 
природні ресурси під час воєнних дій, відшкодувати шкоду, завдану довкіллю 

під час збройних операцій переріс в міжнародний звичай і не викликає ні в кого 

сумнівів [18]. 

На перший погляд, розмови про охорону довкілля під час збройного 

конфлікту можуть видатися недоречними у зв’язку з тим, що практично щодня 
отримують поранення та гинуть люди. Однак це питання є більш ніж доречним 

під час постконфліктного врегулювання, а саме притягнення до відповідальності 

агресора та застосування механізмів відшкодування шкоди, зокрема екологічної 

[111]. 

Екологічна ситуація на Донбасі залишається вкрай небезпечною і вимагає 
негайної реакції влади України та світової спільноти, адже, окрім людських 

втрат, наслідками збройного конфлікту на сході України є значна шкода завдана 

екологічним системам та природним ресурсам у результаті порушення 

міжнародних принципів та національного законодавства. Тому, досліджувана 

тематика є актуальною та такою, що потребує детального вивчення. Зокрема, 
зважаючи на те, що до початку бойових дій на території ОРДЛО, у Донецькій 

області перебувало 134 види тварин, які занесені до Червоної книги України, 25 

видів фауни занесені до додатків Конвенції СITES; 60 видів фауни занесені до 

додатків Бернської конвенції; 41 вид занесений до додатків Боннської конвенції, 

CMS; 17 видів охороняються відповідно до Угоди про збереження афро-
євразійських мігруючих водно-болотних птахів (АЕWA); 5 видів охороняються 

відповідно до Угоди про збереження кажанів в Європі (EUROBATS), а з 

перебуваючих на теренах Луганщини, у Червону Книгу України внесено 76 видів 

хребетних тварин [18]. 

12 жовтня 2016 року Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла 
резолюцію 2133 (2016) [291], яка стосувалася системних порушень прав людини 
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на українських територіях, не підконтрольних українській владі. Цей документ 

поклав на Росію повну відповідальність за дотримання або порушення прав 

людини як в Криму, так і на Донбасі. Прийняття цієї резолюції підтвердило 

вірність Ради Європи правовій позиції ЄСПЛ по аналогічним питанням. 

Так, у 2004 році ЄСПЛ виніс рішення по справі “Ілашку та інші проти 
Молдови та Росії” [282], у якому вперше поклав відповідальність на Росію за 

порушення прав людини на території іншої країни, мотивуючи це тим, що Росія 

надавала економічну, політичну та військову підтримку т.зв. “Придністровській 

Молдавській Республіці”. У 2012 році Європейський суд з прав людини виніс 

рішення по справі “Катан та інші проти Молдови та Росії” [170], а також у 2015 
році у рішенні “Мозер проти Молдови та Росії” [298], якими підтвердив позицію, 

згідно якої країна, яка “здійснює ефективний контроль або має вирішальний 

вплив на певну територію” має нести відповідальність за порушення Конвенції, 

допущені на цій території. 

У цьому ільно ще раз згадати рішення по справі "Трейл Смелтер" [329], яке 
у доктрині трактується як джерелом принципу, що забороняє заподіювати шкоду 

навколишньому середовищу інших держав чи територій, що знаходяться за 

межами дії національної юрисдикції [98]. 

Збройний конфлікт з вини Росії спричинила окислення компонентів 

довкілля, потрапляння до нього шкідливих небезпечних речовин, знищення 
родючого ґрунту, рослинного покриву, об’єктів дикої фауни, в тому числі 

занесених до Червоної книги України. Бойові дії велися, зокрема, в межах 

Луганського та Українського степового природних заповідників, національних 

парків «Меотиза» і «Святі гори», регіонального ландшафтного парку 

«Донецький кряж». Пожежі пошкодили ділянки заказників «Нагольчанський», 
«Волнухинський», «Білоріченський», «Білогорівський», «Піщаний» на 

Луганщині. При цьому найбільш постраждали степові заповідники [3]. 

Згідно з даними Української Гельсінської спілки з прав людини, знищення 

рослинного покриву та дикої фауни може призвести до екологічної катастрофи 

рівня Чорнобиля [124]. 
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Ще раніше з моменту окупації Криму Україна втратила можливість 

доступу до відповідних об’єктів природно–заповідного фонду (з 196 об’єктів 44 

мали статус загальнодержавного значення), в тому числі, водно–болотних угідь 

міжнародного значення, включеними від її імені до відповідного списку 

Рамсарської конвенції 1971 р. Сьогодні в Рамсарському списку – 6 з 33 водно–
болотних угідь міжнародного значення України, які розташовані на території 

Криму. Росія також є стороною цього міжнародного договору, але міжнародно–

правові зобов’язання з охорони водно–болотних угідь міжнародного значення в 

АР Крим має виконувати Україна, чого в умовах окупації вона зробити не може 

[111]. 
Однак, вказуючи на потенційних відповідачів за заподіяння шкоди та 

зазначаючи наслідки окупації, не варто забувати і про окреслення кола джерел 

міжнародного права, порушення яких можна інкримінувати заподіювачам 

шкоди. 

Окрім вже згаданої Рамсарської конвенції, негативні наслідки агресії РФ 
виявляються у неможливості виконання Україною низки міжнародних договорів 

у сфері охорони видів дикої фауни. Так, у частині, що стосується дії міжнародних 

договорів, які стосуються збереження природних заповідних територій, охорони 

видів дикої фауни, що має негативні наслідки як для глобального довкілля, так і 

для Криму і влади, яка його окупувала. Як вірно зазначають Н. і А. Андрусевич, 
«Україна не має можливості виконувати свої зобов’язання за низкою 

міжнародно–правових конвенцій, стороною яких вона є. Це стосується питань 

звітування, моніторингу, проведення певних заходів та їх фінансування. 

Зокрема, це стосується Конвенції про захист Чорного моря від забруднення 1992 

р. та низки протоколів до неї, Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, 
Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану 1996 р., 

Конвенції про водно–болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним 

чином як середовища існування водоплавних птахів 1971 р. та ін.» [2]. 

Переходячи до більш загальних міжнародно-правових актів, доцільно 

згадати Конвенцію про заборону військового або будь–якого іншого ворожого 
використання засобів впливу на природне середовище [79], яка забороняє вороже 
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використання природного середовища як засобу ведення війни. Її положення 

значною мірою доповнює Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від 

12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних озброєних 

конфліктів від 8 червня 1977 року (ДП І) [54]. Так, у п. 3 ст. 35 ДП І зазначається, 

що «забороняється застосовувати методи або засоби ведення військових дій, які 
мають на своїй меті заподіяти або, як можна очікувати, заподіють великий, 

довготривалий і серйозний збиток природному середовищу». Порівнюючи ДП І 

та Конвенцію про заборону військового або будь–якого іншого ворожого 

використання засобів впливу на природне середовище 1976 р., можемо зробити 

висновок, що розходження цих документів полягає в наступному. ДП І забороняє 
використовувати методи і засоби ведення війни, які можуть завдати збитку 

природному середовищу, тобто порушити його природну рівновагу, а разом з 

тим послабити бойові можливості супротивника, заподіяти шкоду цивільному 

населенню. А Конвенція про заборону військового або будь–якого іншого 

ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1976 р. 
забороняє вплив на природне середовище як засіб ведення війни, тобто навмисне 

керування природними процесами в інтересах однієї воюючої сторони. 

Відкритим, у даному контексті, виступає і можливість застосування норм 

Конвенції ООН з морського права (статті 192, 194, 207, 208 та 212, зокрема), 

Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден (MARPOL), 
зокрема, статті 3 (3) та Конвенції про захист Чорного моря від забруднення (6-

14). Відсутність прямої згадки про застосування чи незастосування конвенції в 

період воєнних дій не виключає необхідність дотримання положень конвенції 

щодо захисту довкілля Чорного моря під час збройного конфлікту. 

Ще один нюанс може виникнути при спробі застосування цих міжнародно-
правових актів, зокрема, в частині оцінки заподіяної шкоди. У Конвенції про 

заборону військового або будь–якого іншого ворожого використання засобів 

впливу на природне середовище 1976 р. держави зобов’язуються не 

застосовувати засобів впливу на природне середовище, що мають «широкі, 

довгострокові або серйозні наслідки», тобто, практично повторені ті ж ознаки, 
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але написані зі сполучником «або» (а не «і» як у ДП І) [108], що може додати свої 

нюанси в контексті оцінки масштабів заподіяної шкоди. 

Як зазначено у коментарі МКЧХ до ДП І, на цю суперечність вказували ще 

на етапі обговорення проекту ДП І. При цьому, одна з делегацій підкреслила, що 

на її думку, мова йде про чітку заборону усіх форм екологічної війни. Додатково, 
зі змісту коментаря до статті 35 можна зробити висновок, що ДП І надає 

важливого значення охороні навколишнього середовища, як такого, що впливає 

на людину, що проживає у ньому [229], а стаття 54 конкретизує сферу охорони і 

середовищами існування дикої фауни (ліси, поля, інші біологічні та кліматичні 

елементи). Проектом ДП І передбачалося внесення до їх змісту і статті 48 ter, яка 
б містила обов'язок охорони заповідників, однак, належної підтримки ця 

пропозиція не отримала [230]. Тому, на нашу думку, ДП І та Конвенція про 

заборону військового або будь–якого іншого ворожого використання засобів 

впливу на природне середовище 1976 року мають застосовуватися комплексно, 

доповнюючи один одного та охоплюючи максимально широко всі можливості 
міжнародно-правової охорони дикої фауни та середовищ її існування. 

Як відомо, на окупованій території у повній мірі діє міжнародне право прав 

людини, відповідальність за дотримання вимог якого покладається на 

окупаційну владу [184]. Більше того, у одній з доповідей Комісії міжнародного 

права ООН зазначалося, що “охорона довкілля під час збройного конфлікту є 
предметом регулювання не лише міжнародного гуманітарного права, але й 

міжнародного права навколишнього середовища та міжнародного права прав 

людини” [306]. А у Проекті статей про вплив збройних конфліктів на договори 

2011 р. Стаття 7 містить посилання на орієнтовний список договорів, сам 

предмет яких передбачає те, що вони продовжують діяти під час збройного 
конфлікту, серед них – договори з міжнародної охорони навколишнього 

середовища [155]. 

Конференція ООН з проблем навколишнього середовища провела з 5 по 16 

червня 1972 року у Стокгольмі засідання, прийняла Стокгольмську декларацію з 

навколишнього середовища, яка стала базовим актом для міжнародного права 
навколишнього середовища. Цей документ починається з одного із визначальних 
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принципів сучасного міжнародного екологічного права, яким передбачено, що 

«людина має право на свободу, рівність та сприятливі умови життя в 

навколишньому середовищі, якість якого дозволяє вести гідне і процвітаюче 

життя, і несе головну відповідальність за охорону і поліпшення навколишнього 

середовища на благо нинішнього і майбутніх поколінь» [32]. Одна зі складових 
цього права отримала свій розвиток у другому Принципі, суть якого зводиться, 

зокрема до того, що флора і фауна, як природні ресурси землі, мають бути 

збережені на благо нинішнього і майбутніх поколінь шляхом ретельного 

планування та управління в міру необхідності [135]. Велика небезпека збройних 

конфліктів ж полягає в тому, що вони не тільки завдають страждань нинішнім 
поколінням, але й загрожують життю та здоров’ю поколінь майбутніх шляхом 

зміни оточуючого середовища, яке є основою їх існування. Без сумніву, така 

ситуація є несумісною із цілями розвитку людства [108]. 

На превеликий жаль, ми змушені визнати, що внаслідок окупації Криму та 

ОРДЛО РФ було завдано серйозної шкоди природньому навколишньому 
середовищу в тому числі охороні дикої фауни. Водночас, у ХХІ столітті на 

міжнародному рівні бракує ефективних інструментів, щоб притягнути країну–

агресора, яка завдає шкоди, в тому числі, і видам дикої фауни на окупованих нею 

територіях. Водночас, низка існуючих міжнародно–правових актів, що 

стосуються і сфери захисту видів дикої фауни, дають промінь надії у цій ситуації. 
Таким чином, у майбутньому може виникнути питання про розробку механізму 

притягнення до відповідальності осіб, винних у її заподіянні. 

У зв'язку з цим видається за доцільне з боку української влади здійснювати 

всі заходи які можливо без фізичного контролю над територією з метою охорони 

навколишнього середовища в тому числі дикої фауни та констатація порушень 
які вчиняються державою окупантом дотримання міжнародних угод, стороною 

яких є Україна у сфері охорони фауни, на окупованих територіях [30]. 

Важливим фактором, як з точки зору збору інформації про стан дикої 

фауни на окупованих територіях, так і використання дипломатичних зусиль на 

міжнародній арені, як засобу впливу, виступає і повна та всебічна фіксація 
наслідків заподіяної шкоди. В майбутньому, така інформація може бути 
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використана і у якості доказової бази при вирішення питань відшкодування 

шкоди. 

У цьому контексті слушною думкою є пропозиція М.О. Медведєвої про 

заснування спеціальної комісії в рамках ООН на зразок Комісії ООН з 

компенсацій, що була заснована на підставі Резолюції РБ ООН № 687 про 
відповідальність Іраку за вторгнення в Кувейт. Діяльність такої комісії у 

поєднанні з персональними та іншими санкціями проти Росії може виявитися 

виходом із ситуації неможливості прикликати РФ до відповідальності в рамках 

міжнародних судів. Окрім того, Росія, яка окупувала Крим та здійснює 

фактичний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей, 
заподіюючи шкоду фауні окупованих територій та середовищам існування 

зокрема (але не виключно) у рамках природо-заповідного фонду, здійснює 

порушення права на безпечне для життя та здоров’я довкілля. Тому, прийняття 

ПАРЄ резолюції 2133 (2016) відкриває можливості подальшого використання 

прецедентної практики ЄСПЛ для притягнення Росії до відповідальності за 
шкоду, заподіяну фауні на теренах України, Молдови, Абхазії, Південної Осетії 

та інших держав. 

Актуальним є і доповнення прийнятого на початку 2018 року Закону 

України "Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 
Луганській областях" [147] нормами, які стосуються законодавчого забезпечення 

охорони та захисту дикої фауни зокрема та навколишнього середовища загалом. 

Видається, що такі заходи дозволять Україні виконати свої міжнародні 

зобов'язання що випливають із норм міжнародного права.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Підводячи підсумок проведеному вище аналізу проблем імплементації 

міжнародно-правових норм у сфері охорони видів дикої фауни, можемо зробити 

такі висновки. 
1. Значний ступінь фрагментації норм, які регулюють міжнародно-правову 

охорону дикої фауни суттєво впливає на виконання зобов’язань кожної держави 

у цій сфері і тим самим ускладнює нормативно-правові та організаційні заходи 

щодо їх імплементації на національному рівні. Законодавство України в сфері 

охорони дикої фауни в основному сформоване і в цілому відповідає міжнародно-
правовим зобов'язанням нашої держави у цій сфері, хоча і потребує певного 

вдосконалення. Серед іншого суттєвою проблемою є визначення форм та 

способів реалізації норм в сфері охорони дикої фауни, а також правових 

механізмів співробітництва національних систем з наявними міжнародними 

системами охорони видів дикої фауни. Основним недоліком механізму реалізації 
норм щодо охорони дикої фауни на національному рівні є відверто 

декларативний характер значної кількості дій та низький рівень ефективності від 

діяльності тих органів, які уповноважені здійснювати діяльність із захисту видів 

дикої фауни в Україні.  

2. Найбільш ефективними шляхами вдосконалення українського 
законодавства у сфері охорони дикої фауни видаються наступні рекомендації: 1) 

проводити ретельний аналіз міжнародних договорів, у процесі їх ратифікації для 

уникнення їх декларативного прийняття; 2) своєчасно змінювати національне 

законодавство у вказаній сфері, усуваючи існуючі колізії та протиріччя; 3) 

визначити конкретні механізми та шляхи реалізації взятих Україною 
міжнародних зобов’язань, у тому числі, чітко регламентуючи правовий статус 

органів, створених або уповноважених для їх реалізації; 4) проводити постійний 

аналіз міжнародного досвіду у цій сфері, забезпечуючи поширення інформації 

про сучасні тенденції; 5) постійна робота над аналізом і забезпеченням 

узгодженості норм українського законодавства, що регулює різні аспекти 
суспільних відносин, із законодавством в сфері охорони дикої фауни; 6) активно 

залучати спеціалізовані громадські організації екологічного спрямування та 
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зацікавлені територіальні громади при прийнятті екологічно–значимих рішень 

на виконання міжнародних зобов’язань України. 

3. Внаслідок окупації Криму та ОРДЛО РФ було завдано серйозної шкоди 

природньому навколишньому середовищу в тому числі охороні дикої фауни. 

При цьому ні український уряд, ні світова спільнота не виробила єдиної правової 
позиції як діяти в подібних ситуаціях. Існуючі норми міжнародного права є 

досить загальними і передбачають лише принципи щодо регулювання подібних 

ситуацій. Значна кількість конвенцій що стосуються охорони дикої фауни не 

передбачають норм щодо їх застосування під час збройних конфліктів, у зв'язку 

із цим виникають суперечності між нормами права навколишнього середовища і 
міжнародним гуманітарним правом, зокрема в частині відповідальності за 

охорону дикої фауни на окупованих територіях, а також відшкодування шкоди 

яка їй заподіюється. 

4. Аналіз судової практики ЄСПЛ, зокрема справах "Катан та інші проти 

Молдови та Росії”, та “Мозер проти Молдови та Росії” дозволяють стверджувати, 
що міжнародно правові держава не несе відповідальності за невиконання 

міжнародно правових зобов'язань у випадку якщо частина її території перебуває 

під ефективним контролем чи окупацією іноземною держави. Видається що 

посилання на ці прецеденти та схожу практику МС ООН, а також на відповідні 

норми МГП є підставою для покладення таких зобов'язань на державу-окупанта. 
5. Україна як сторона низки конвенцій в сфері охорони дикої фауни 

повинна ініціювати міжнародний контроль за їх дотриманням державою-

окупантом а також самостійно здійснювати всі заходи які можливі без фізичного 

контролю над територією з метою охорони навколишнього середовища в тому 

числі дикої фауни та констатувати порушення які вчиняються державою-
окупантом. Видається, що такі заходи дозволять Україні виконати свої 

міжнародні зобов'язання, що випливають із норм міжнародного права. 
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ВИСНОВКИ 

 У дисертації поставлено і вирішено наукову задачу, що виявляється у 

розкритті особливостей міжнародно-правової охорони дикої фауни, виявленні 

закономірностей та визначення шляхів подолання проблем, які виникають у цій 
сфері, зокрема в процесі імплементації міжнародно-правових норм з охорони 

дикої фауни у правову систему України. Головними теоретичними і 

практичними результатами роботи є такі висновки:  

1. Міжнародно-правове регулювання охорони видів дикої фауни на 

сучасному етапі має доволі обмежений характер, оскільки основні 
природоохоронні договори не дають визначення терміну «дика фауна».  

2. Аналіз доктринальних положень та практики їх застосування у 

досліджуваній сфері дозволяє визначити дику фауну як охоронювану нормами 

міжнародного права історично сформовану сукупність видів тварин, які 

тимчасово або постійно проживають чи перебувають на певній території або у 
межах певного середовища, незалежно від їх рівня розвитку, стану (умов) 

існування і цінності для науки та інших сфер життя. Наведене визначення 

дозволяє віднести до дикої фауни лише ті види (чи представників) тварин, які не 

підпадають під ознаки тварин сільськогосподарського призначення, тварин, які 

використовуються під час наукових експериментів, домашніх тварин та тварин-
компаньйонів.  

3. Серед основних ознак дикої фауни слід виділити такі: 1) належність до 

царства Тварин (Animalia); 2) до тварин не належить людина; 3) це сукупність 

видів тварин; 4) ці тварини історично і/або географічно 

проживають/перебувають на тій чи іншій території або у межах конкретного 
природного середовища на постійній чи тимчасовій основі; 5) вони не залежать 

від стану, умов існування, стадії розвитку і цінності для науки, господарства, 

промисловості та інших сфер; 6) вони перебувають під охороною та захистом 

конкретних міжнародно-правових актів.  

4. Міжнародно-правову охорону дикої фауни слід розглядати як окремий 
інститут міжнародного права навколишнього середовища та одну зі сфер 

міжнародного співробітництва, яка реалізується суб’єктами міжнародного права 
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та спрямована на забезпечення і гарантування недоторканості, захисту від 

знищення і/або завдання шкоди як дикій фауні загалом, так і окремим її видам та 

середовищам існування. Охорона дикої фауни сприяє підтримці важливих 

екологічних процесів, стійкому розвитку та збереженню біологічного 

різноманіття.  
5. Для джерел міжнародного права, що регулюють охорону дикої фауни, 

характерний досить високий ступінь фрагментації. Переважно така фрагментація 

має галузевий характер. Зважаючи на те, що у рамках охорони дикої фауни існує 

величезна кількість міжнародно-правових актів, які акцентують свою увагу на 

вирішення глобальних екологічних проблем, процес фрагментації набуває 
глобальних масштабів. Однак, на нашу думку, збільшення кількості таких актів 

не несе негативного впливу на системні зв’язки, які існують між ними, що 

виводить фрагментацію у розряд цілком логічного та природного явища у рамках 

функціонування і розвитку усієї системи міжнародного права загалом та 

інституту охорони дикої фауни зокрема. 
6. Перші норми щодо охорони дикої фауни виникли досить давно, а саме у 

період становлення стародавніх держав. Основою для їх становлення і розвитку 

були релігійні норми та інші регулятори суспільних відносин, на підставі яких 

виникли звичаєві норми. Для процесу становлення і розвитку правого 

регулювання охорони дикої фауни характерна низка тенденцій: 1) поступове 
усвідомлення, що захист дикої фауни є передумовою забезпечення економічного 

благополуччя держави та захисту прав людини; 2) усвідомлення, що захист дикої 

фауни як один з аспектів захисту економічних інтересів може виступати і 

самостійним об’єктом правового регулювання; 3) поступова передача 

регулювання цього питання із національного на міжнародний рівень і включення 
його до сфери міжнародно-правового регулювання. У цьому процесі важливу 

роль відіграло міжнародне економічне право та міжнародне право прав людини. 

7. Правове регулювання охорони дикої фауни умовно можна розділити на 

три основні періоди: ранній, до створення ООН та після створення ООН. Перший 

період тривав від моменту виникнення стародавніх держав до середини ХІХ 
століття, коли було укладено перші договори, що стосувалися охорони окремих 
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видів дикої фауни. На початку цього періоду відповідні норми міжнародного 

права тільки починали формуватися на основі норм релігії і моралі. Рішення 

стосовно охорони дикої фауни часто мали спонтанний характер, хоча вже тоді 

з’явилися релігійні норми, які проголошували окремі види дикої фауни 

священними і таким чином забезпечували їх охорону. Згодом деякі з ідей, 
закріплених у релігійних джерелах, знайшли свій подальший розвиток у 

філософських працях та, врешті-решт, почали еволюціонувати у звичаєві та 

договірні норми міжнародного права. Щоправда, у перших двосторонніх угодах 

питання охорони дикої фауни розглядалося лише як побічний наслідок 

вирішення територіальних чи економічних питань. Другий період тривав із 
середини ХІХ століття до створення ООН і характеризувався закладенням 

фундаменту міжнародного інституційного механізму захисту фауни, а також 

виникненням першої судової практики у досліджуваній сфері. Останній період 

розпочався з 1945 р. і триває до сьогодні: створення Організації Об’єднаних 

Націй дало поштовх розвитку нормативного та інституційного механізму у сфері 
охорони дикої фауни. Значно збільшилася кількість відповідних багатосторонніх 

договорів, в рамках яких створюються спеціальні органи, що здійснюють 

контроль за належним дотриманням та ефективною імплементацією таких 

договорів. 

8. Усі міжнародні договори у сфері охорони видів дикої фауни доцільно 
розділити на три основні види: 1) міжнародні конвенції, які стосуються охорони 

дикої фауни загалом; 2) міжнародні конвенції, що спрямовані на захист одного 

чи кількох видів дикої фауни; 3) міжнародні конвенції, які стосуються інших 

сфер, але одночасно стосуються охорони дикої фауни. Крім того, виділяють 

універсальні, регіональні, субрегіональні та двосторонні міжнародні договори з 
охорони дикої фауни. При цьому значна частина договорів перших трьох видів є 

рамковими. Норми, що містяться в договорах з охорони дикої фауни, 

доповнюються джерелами інших галузей міжнародного права, а також 

резолюціями міжнародних організацій. Що стосується звичаєвих норм 

міжнародного права, то їх роль у регулюванні охорони дикої фауни, як і загалом 
міжнародного права навколишнього середовища, досить обмежена.  
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9. Основні документи, що є джерелами у цій сфері, розподілені між 

міжнародним правом навколишнього середовища, міжнародним економічним 

правом, міжнародним морським правом, міжнародним гуманітарним правом, 

міжнародним правом прав людини і деякими іншими галузями та інститутами 

міжнародного права. Основні норми, що складають цей інститут, розподілені 
між низкою конвенцій, які не завжди повністю узгоджені між собою. Основну 

роль у регулюванні цього питання відіграють такі договори: Конвенція про 

охорону біологічного різноманіття 1992 р., Конвенція про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення 1973 р., 

Міжнародна конвенція про охорону птахів 1950 р., Конвенція про водно-болотні 
угіддя, що мають міжнародне значення в основному як середовища існування 

водоплавних птахів 1971 р., Боннська конвенція про охорону мігруючих видів 

дикої фауни 1979 р., Бернська конвенція про охорону дикої флори і фауни та 

природних середовищ існування в Європі 1979 р. та низка інших.  

10. Охорона дикої фауни на універсальному рівні здійснюється в рамках як 
інституційних (наприклад, у рамках ООН), так і конвенційних механізмів. При 

цьому ООН виконує роль своєрідного центру, який координує діяльність 

більшості існуючих механізмів. Однак протягом останніх десятиліть у цій сфері 

можна спостерігати дві тенденції, виключають одна одну, а саме: 1) 

універсалізація, що пов’язана з посиленням ролі ООН в імплементації існуючих 
природоохоронних конвенцій; та 2) фрагментація, що пов’язана з діяльністю 

автономних правових режимів, які з’являються внаслідок розробки нових 

договорів з охорони дикої фауни.  

11. Визначальну роль у забезпеченні охорони дикої фауни відіграють 

регіональні механізми. Вони існують на кожному континенті. Окремим їх 
підвидом можна вважати договори, які стосуються захисту морських ресурсів у 

рамках акваторії певного моря чи океану. Їх основними перевагами є більш 

детальна регламентація багатьох аспектів охорони дикої фауни не тільки шляхом 

створення більш досконалого нормативного механізму, але й за рахунок 

діяльності спеціальних органів, що загалом сприяє їх ефективності. З іншого 
боку, така ситуація призводить до додаткової фрагментації правових режимів. 



193 

Ще однією особливістю є те, що договори, які є нормативною підставою їх 

функціонування, зазвичай носять універсальний характер (особливо це 

стосується Антарктики). 

12. Ключовою тенденцією розвитку інституційного механізму охорони 

дикої фауни є зростання ролі міжнародних судових та квазісудових органів. Усі 
ці органи залежно від юридичної природи можна розділити на кілька видів: 1) 

створені в рамках міжнародних організацій; 2) конвенційні органи (створені для 

контролю за реалізацією певної конвенції); 3) створені міжнародними 

неурядовими організаціями чи їх об’єднаннями. Аналіз практики їх діяльності в 

справах, що стосуються охорони дикої фауни, дозволяє виділити такі тенденції: 
1) спори, які стосуються охорони видів дикої фауни, як і загалом навколишнього 

природного середовища, досить часто мають економічну першопричину; 2) 

попри той факт, що кожен з цих органів діє в рамках автономного правового 

режиму, загалом їх діяльність сприяє кодифікації вказаних норм та суттєво 

посилює авторитет норм міжнародного права навколишнього середовища (в 
тому числі і щодо охорони дикої фауни).  

13. Однією з особливостей механізму охорони дикої фауни є залучення до 

нього міжнародних неурядових організацій. На відміну від інших галузей 

міжнародного права, право навколишнього середовища заохочує участь 

представників міжнародних неурядових організацій на всіх стадіях 
імплементації норм цієї галузі, починаючи від їх створення і завершуючи 

контрольними механізмами. Загалом міжнародні неурядові організації 

залучаються до охорони дикої фауни в таких формах: 1) на правотворчій стадії 

(а) як суб’єкти, що висувають ініціативу розробки певних документів; (б) як 

експерти в процесі розробки і обговорення їх текстів; (в) як організації з 
дорадчим голосом під час голосування; 2) на стадії реалізації (а) як рівноправні 

учасники процесу; (б) як експерти; (в) як альтернативний контрольний механізм. 

14. Фрагментарний характер сукупності норм, які регулюють охорону 

дикої фауни у міжнародному праві, позначається на структурі зобов’язань 

кожної держави у цій сфері, тим самим ускладнюючи організаційні та 
нормативно-правові заходи щодо їх імплементації. Законодавство України щодо 



194 

охорони дикої фауни в основному сформоване і в цілому відповідає міжнародно-

правовим стандартам у цій сфері, хоча і потребує певного вдосконалення, 

зокрема в частині визначення форм та способів реалізації цих норм, а також 

правових механізмів співробітництва національних органів з наявними 

міжнародними системами охорони видів дикої фауни. Серед основних недоліків 
механізму реалізації норм щодо охорони дикої фауни на національному рівні є 

відверто декларативний характер значної кількості дій та низький рівень 

ефективності діяльності тих органів, які уповноважені здійснювати діяльність із 

захисту видів дикої фауни в Україні.  

Найбільш ефективними шляхами вдосконалення українського 
законодавства у сфері охорони дикої фауни видаються: 1) проведення ретельного 

аналізу міжнародних договорів у процесі їх ратифікації для попередження 

можливого невиконання; 2) своєчасна зміна національного законодавства у 

вказаній сфері з метою усунення існуючих колізій та протиріч; 3) визначення 

конкретних механізмів та шляхів реалізації взятих Україною міжнародних 
зобов’язань, зокрема шляхом чіткого регламентування правового статусу 

органів, створених або уповноважених для їх імплементації; 4) здійснення 

постійного аналізу міжнародного досвіду у цій сфері; 5) забезпечення 

узгодженості норм національного законодавства, що регулює суспільні 

відносини в інших сферах, із законодавством у сфері охорони дикої фауни; 6) 
активне залучення спеціалізованих громадських організацій екологічного 

спрямування та зацікавлених територіальних громад при прийнятті екологічно-

значимих рішень на виконання міжнародних зобов’язань України.  

15. Внаслідок окупації Криму й окремих районів Донецької та Луганської 

областей Російською Федерацією було завдано серйозної шкоди природному 
навколишньому середовищу, в тому числі дикій фауні. При цьому ані 

український уряд, ані світова спільнота не виробили єдиної правової позиції та 

алгоритму дій в подібних ситуаціях. Існуючі норми міжнародного права є досить 

загальними і абстрактними. Значна кількість конвенцій, що стосуються охорони 

дикої фауни, не передбачають норм щодо їх застосування під час збройних 
конфліктів. У зв’язку з цим виникають суперечності між нормами права 
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навколишнього середовища і міжнародним гуманітарним правом, зокрема в 

частині відповідальності за охорону дикої фауни на окупованих територіях, а 

також відшкодування шкоди, яка їй заподіюється. У зв’язку з цим видається за 

доцільне з боку української влади здійснювати всі заходи, які можливі без 

фізичного контролю над територією, з метою охорони навколишнього 
середовища, в тому числі дикої фауни, та констатувати порушення, що 

вчиняються державою-окупантом. Видається, що такі заходи дозволять Україні 

виконати свої міжнародні зобов’язання, що випливають із норм міжнародного 

права. 
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