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ABSTRACT 

The article is devoted to problems of administrative responsibility for pollution of Marine 
Environment and ensuring environmental safety. The purpose of the study is a 
comprehensive review of the nature and forms of legal protection of the environment and 

natural resources.  The Marine Environment is of exceptional importance in the life-
sustaining of the Earth. The ocean is the “light” of the Earth, a source of food for the 

world's population and the concentration of enormous wealth of minerals. But scientific 
and technological progress has negatively affected the viability of the ocean - intensive 
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shipping, the intensification of oil and gas production in the waters of the co ntinental shelf, 
the dumping of oil and radioactive wastes into the sea has led to serious consequences: to 
pollution of marine space, to the violation of the ecological balance in the oceans. The 

effectiveness of Marine Environment protection the depends largely on the perfection of 
the law. Now there is a tendency to expand the range of natural objects under protection, 

differentiation of responsibility and punishment. As the general most important directions in 
updating the current environmental protection legislation regarding of Marine Environment 
protection the from pollution, it should be emphasized strengthening its preventive role, 

further humanization taking into account new dangerous forms of environmental offenses 
and the methods of their implementation, and increasing their social danger. Perfection of 

current legislation in the sphere of Marine Environment protection the high-priority problem 
of modern activity, legal science and practice. Efficiency of Marine Environment protection 
the in a great deal depends on perfection of law. Pollution of Marine Environment in 

Ukraine, as in most countries of the world, on the present day is considered one of the 
most important economic and social problems. According to scientists, increased attention 

to issues of ecology is explained by the fact that irresponsible to the sea leads to the 
country to the brink of environmental catastrophe. The Marine Environment is in such a 
critical state that its disadvantages are already reflected in the living conditions and, 

consequently, on the health of people. 

Key words: responsibility, marine environment, environmental safety, maritime transport, 

natural resources, oceans. 
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АДМІНІСТРАТивНА вІДПОвІДАЛьНІСТь 
зА зАБРуДНЕННЯ МОРСьКОГО СЕРЕДОвиЩА: 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТи

Стаття присвячується проблемам адміністративної відповідальності за 
забруднення морського середовища та забезпечення екологічної безпеки. Метою 
дослідження є комплексний аналіз сутності та форм правового забезпечення 
захисту довкілля та природних ресурсів. Встановлено що в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення законодавчо закріплено поняття “адміністра-
тивної відповідальності”, а у Водному кодексі України, Законі України “Про охо-
рону навколишнього природного середовища” та Законі України “Про морські 
порти України” закріплено поняття “відповідальності” в цілому за забруднення 
морського середовища. В міжнародному морському праві поняття “відповідаль-
ності” досить широко розкриває Конвенція Організації Об’єднаних Націй з мор-
ського права 1982 р.

Ключові слова: відповідальність, морське середовище, екологічна безпека, 
морський транспорт, природні ресурси, Світовий океан.
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Oleh Lohinov, Olena Todorova. Administrative Responsibility for Pollution of 
the Marine Environment: Problematic Aspects. – Article.

The article is devoted to problems of administrative responsibility for pollution 
of the marine environment and ensuring environmental safety. The purpose of the 
study is a comprehensive analysis of the nature and forms of legal protection of the 
environment and natural resources. It is established that in the Code of Ukraine on 
Administrative Offenses the concept of “administrative liability” is legally established, 
and in the Water Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On Environmental Protection” 
and the Law of Ukraine “On Sea Ports of Ukraine” the concept of “liability” as a whole 
for pollution of the sea the environment. In International Maritime Law, the notion of 
“responsibility” is widely disclosed by the United Nations Convention on the Law of 
the Sea of 1982.

Key words: responsibility, marine environment, environmental safety, maritime 
transport, natural resources, oceans.

логинов О. В., Тодорова Е. В. Административная ответственность за 
загрязнение морской среды: проблемные аспекты. – Статья.

Статья посвящается проблемам административной ответственности за 
загрязнение морской среды и обеспечения экологической безопасности. Целью 
исследования является комплексный анализ сущности и форм правового обе-
спечения защиты окружающей среды и природных ресурсов. Установлено, что 
в Кодексе Украины об административных правонарушениях законодательно 
закреплено понятие “административной ответственности”, а в Водном кодексе 
Украины, Законе Украины “Об охране окружающей природной среды” и Законе 
Украины “О морских портах Украины” закреплено понятие “ответственности” 
в целом за загрязнение морской среды. В международном морском праве поня-
тие “ответственности” достаточно широко раскрывает Конвенция Организации 
Объединенных Наций по морскому праву 1982 г.

Ключевые слова: ответственность, морская среда, экологическая безопас-
ность, морской транспорт, природные ресурсы, Мировой океан.

Правові аспекти захисту морського середовища та екологічної без-
пеки в Україні як у правовій демократичній державі, що відповідає 
перед суспільством за збереження навколишнього природного сере-
довища, набувають величезної актуальності. Це пов’язано з тим, що 
саме морський транспорт, відповідно до напрямків державної полі-
тики України в сфері охорони морського середовища та забезпечення 
екологічної безпеки віднесений до значних забруднювачів довкілля. 
Дослідженню цих питань присвячували свої роботи О. О. Зотенко, 
С. А. Трофімов, О. А. Валевська, В. О. Кроленко, В. І. Андрейцев.

Забруднення морського середовища – це надходження в мор-
ське середовище речовин, які завдають або можуть завдати шкоди  
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біологічним ресурсам, здоров’ю людини і її діяльності на морі (ство-
рення перешкод для рибальства, зниження якості використовуваної 
морської води, погіршення умов відпочинку). Основними забрудню-
вачами моря є нафта і нафтопродукти та побутове сміття (Забруднення 
морського середовища з суден, 2018).

Ця проблема стосується не лише морського середовища України, але 
і Світового океану загалом. Значне погіршення стану морського сере-
довища, що має місце останніми роками, змусило світову спільноту 
звернути увагу і на більш дрібні, але постійно діючі джерела забруд-
нення. У багатьох країнах введені досить жорсткі санкції за розливи 
нафти і шкідливих хімічних речовин з суден. Вони застосовуються до 
судновласника і до капітанів суден, незалежно від наявності їх вини.

Проте розмір санкцій та їх застосування в цілому залежать від 
наявності обставин, що пом’якшують або звільняють від відпові-
дальності, до яких зазвичай відносяться: пошкодження корпусу судна 
внаслідок дії непереборної сили або торкання підводних перешкод, не 
зазначених в навігаційних посібниках; приховані дефекти судна; зітк-
нення з вини іншого судна; пошкодження в результаті військових дій; 
упущення або порушення, допущені третіми особами. Забруднення 
моря в результаті цих обставин бажано підтверджувати актами неза-
лежного експерта (сюрвейєра). Факти подібного характеру слід зано-
сити до суднового журналу, за ним робити заяви про морський про-
тест. На жаль, забруднення моря відбуваються досить часто і з вини 
екіпажів суден (Колодкин, Гуцуляк, Боброва, 2007).

В даний час перед людством стоїть глобальне завдання – термі-
ново ліквідувати збитки, завдані океану, відновити порушену рів-
новагу і створити гарантії збереження його в майбутньому. З метою 
охорони Світового океану прийнято цілу низку багатосторонніх і 
регіональних угод.

Конвенція ООН з морського права 1982 р. (ст. 192) зобов’язує дер-
жави 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 дер-
жавам шляхом забруднення. Ці заходи відносяться до всіх джерел 
забруднення морського середовища.

Згідно зі ст. 207 Конвенції ООН з морського права 1982 р. держави 
повинні приймати закони і правила для запобігання, скорочення і збе-
реження під контролем забруднення морського середовища, що зна-
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ходяться на суші джерел, у т. ч. річок, естуарії, трубопроводів і водо-
відвідних споруд, беручи до уваги узгоджені в міжнародному порядку 
норми, стандарти та рекомендовані практики і процедури (ст. 207).

Ця Конвенція зобов’язує держави приймати закони і правила для 
запобігання забруднення, що викликається діяльністю на морському 
дні, захованням твердих речовин, забруднення з суден і з атмосфери. 
Причому національні закони і правила повинні бути не менш ефек-
тивними, ніж глобальні норми і стандарти.

Держави прапора судна і держави порту зобов’язані забезпечити 
виконання національних та міжнародних правил щодо запобігання 
забрудненню Світового океану. На держави покладається виконання 
їх міжнародних зобов’язань щодо захисту і збереження морського 
середовища. Вони несуть відповідальність згідно з міжнародним 
правом. При здійсненні своїх прав і виконанні своїх обов’язків щодо 
запобігання забруднення морського середовища держави не допуска-
ють жодної дискримінації за формою або по суті проти суден будь-
якої іншої держави.

Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення з суден 1973 р. 
(з наступними поправками) містить техніко-юридичні норми для 
запобігання забруднення моря не тільки нафтою, але й іншими шкід-
ливими речовинами, які перевозяться на судні чи утворюються в про-
цесі їх експлуатації.

Суда, що підпадають під дію цієї Конвенції, зобов’язані мати 
Міжнародні свідоцтва про запобігання забруднення нафтою і стіч-
ними водами з суден, а також Міжнародне свідоцтво про запобігання 
забруднення під час перевезення отруйних рідких речовин наливом.

Судно, яке зобов’язано мати відповідне свідоцтво під час перебу-
вання в портах або віддалених від берега терміналах, що знаходяться 
під юрисдикцією будь-якої сторони Конвенції, підлягає інспекту-
ванню уповноваженими посадовими особами. Будь-яке таке інспек-
тування обмежується лише перевіркою наявності на судно дійсного 
свідоцтва. Якщо судно не має такого свідоцтва, то йому не буде доз-
волений вихід у море.

Конвенція забороняє скидання в море всіх видів пластмас, включа-
ючи синтетичні троси, риболовні сіті і пластмасові мішки для сміття. 
Скидання в море сміття проводиться якомога далі від найближчого 
берега, але в усякому разі таке скидання забороняється, якщо відстань 
від найближчого берега становить менше 25 миль.
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Також більшість міжнародних річок впадає у Світовий океан, що 
відповідним чином впливає на його середовище, флору і фауну, тому 
охорона вод міжнародних річок є складовою частиною проблеми захи-
сту вод Світового океану. Недопущення забруднення акваторії і збере-
ження живих ресурсів міжнародних річок і озер – головні напрямки 
природоохоронної діяльності прибережних держав.

Вирішення зазначених завдань прибережні держави здійснюють 
на основі регіональних двосторонніх угод і національних законів, які 
займають значне місце у правовому захисті міжнародних водних сис-
тем. В угодах, як правило, зазначено, що прибережні держави мають 
вживати всіх розумних заходів для зменшення існуючого забруднення 
вод в міжнародному водному басейні до такої міри, щоб ні аквато-
ріям басейну іншої держави, ні водам Світового океану не завдавати 
шкоди (Хакапаа, 1986, c. 27).

В Україні відповідальність передбачається за такі порушення вод-
ного законодавства: самовільне захоплення водних об’єктів; забруд-
нення та засмічення водних об’єктів; порушення режиму господар-
ської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду; 
руйнування русел річок, струмків та водотоків або порушення при-
родних умов поверхневого стоку при будівництві і експлуатації авто-
шляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій; введення в 
експлуатацію підприємств, комунальних та інших об’єктів без очис-
них споруд чи пристроїв належної потужності; недотримання умов 
дозволу або порушення правил спеціального водокористування; 
самовільне проведення гідротехнічних робіт (будівництво ставків, 
дамб, каналів); порушення правил ведення державного обліку вод або 
перекручення чи внесення недостовірних відомостей в документи 
державної статистичної звітності; пошкодження водогосподарських 
та гідрометричних споруд і пристроїв, порушення правил експлуата-
ції та встановлених режимів їх роботи; незаконне створення систем 
скидання зворотних вод у водні об’єкти, міську каналізаційну мережу 
або злива в каналізацію та несанкціоноване скидання зворотних вод; 
використання земель водного фонду не за призначенням; неповідом-
лення (приховування) відомостей про аварійні ситуації на водних 
об’єктах; відмова від надання (приховування) проектної документа-
ції та висновків щодо якості проектів підприємств, споруд та інших 
об’єктів, що можуть впливати на стан вод, а також актів і висновків 
комісій, які приймали об’єкт в експлуатацію; порушення правил охо-
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рони внутрішніх морських вод та територіального моря від забруд-
нення та засмічення (Відповідальність за порушення водного законо-
давства, 2018).

Адміністративна відповідальність у вигляді штрафів може наста-
вати за: порушення правил охорони водних ресурсів – забруднення і 
засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозаборах, 
яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі 
явища; введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших 
об’єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і засмі-
ченню вод або їх шкідливому діянню (ст. 59 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення [далі – КУпАП]); забруднення і засмі-
чення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидів із 
суден, здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те дер-
жавних органів або з порушенням встановлених правил; проведення 
навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть призвести 
до забруднення територіальних і внутрішніх морських вод, без дозволу 
органів державного контролю в галузі охорони навколишнього природ-
ного середовища, якщо одержання такого дозволу передбачено зако-
нодавством України; неповідомлення адміністрації найближчого порту 
України про проведене внаслідок крайньої необхідності без належного 
на те дозволу скидання у море шкідливих речовин з судна або іншого 
плавучого засобу, повітряного судна, платформи чи іншої штучно спо-
рудженої у морі конструкції, а у випадках скидання з метою поховання 
– і органу, який видає дозволи на таке скидання, одразу після здійс-
нення або в ході здійснення такого скидання (ст. 59.1 КУпАП); пору-
шення правил водокористування – забір води з порушенням планів 
водокористування, самовільне проведення гідротехнічних робіт, безго-
сподарне використання води (добутої або відведеної з водних об’єктів), 
порушення правил ведення первинного обігу кількості вод, що заби-
раються з водних об’єктів і скидаються до них, та визначення якості 
вод, що скидаються (ст. 60 КУпАП); пошкодження водогосподарських 
споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації (ст. 61 КУпАП); 
невиконання обов’язків по реєстрації в суднових документах операцій 
зі шкідливими речовинами і сумішами – невиконання капітаном або 
іншими особами командного складу судна чи іншого плавучого засобу 
передбачених чинним законодавством обов’язків по реєстрації в суд-
нових документах операцій з речовинами, шкідливими для здоров’я 
людей або для живих ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі  
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речовини понад установлені норми, внесення зазначеними особами до 
суднових документів неправильних записів про ці операції або неза-
конне відмовлення пред’явити такі документи відповідним службовим 
особам (ст. 62 КУпАП).

Громадяни і службові особи, винні в порушеннях водного зако-
нодавства, несуть адміністративну відповідальність, якщо ці пору-
шення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності за чинним 
законодавством.

Судова практика України наводить багато прикладів адміністра-
тивних справ з порушення вимог охорони територіальних та внутріш-
ніх морських вод від забруднення та засмічення.

Наприклад, на державного інспектора з охорони навколишнього 
середовища Азовського та Чорного морів було накладено адміністра-
тивне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1190 грн. за скоєння пра-
вопорушення передбаченого ст. 59.1 КУпАП, яке виявилося у пору-
шенні вимог з охорони територіальних та внутрішніх морських вод 
від забруднення та засмічення. З вказаною постановою він не зго-
ден, оскільки на його думку в його діях відсутні подія та склад адмі-
ністративного правопорушення. Так, на момент проведення поза-
планової перевірки були відібрані проби морської води з баластних 
танків плавдоку “ПД-010”, за результатами лабораторних аналі-
зів встановлено перевищення вмісту заліза – 0,13 мг./дм.куб (гдк –  
0,05 мг./дм куб) Тому, що плавдоком “ПЛ-010” було скинуто 400 м3 
баластних вод, що призвело до забруднення внутрішніх морських вод 
України сполученнями заліза. 

Відповідно до ст. 102 Водного Кодексу України (далі – ВК України) 
у внутрішні морські води та територіальне море забороняється ски-
дати з суден і плавучих засобів, платформ та інших морських споруд 
і повітряних суден хімічні, радіоактивні та інші шкідливі речовини, а 
також радіоактивні або інші відходи, матеріали, предмети та сміття, 
які можуть спричинити забруднення моря.

Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря 
від забруднення та засмічення здійснюється відповідно до пра-
вил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, інших актів 
законодавства.

Взагалі, наукове дослідження екологічних проблем Азовського та 
Чорного морів розпочалося в ХІХ ст. та набуло найбільшого розвитку 
в ХХ ст., чому сприяло погіршення стану ресурсів басейну й необ-
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хідність відповідного теоретичного забезпечення господарської та 
рекреаційної діяльності. Більшість розробок у цій сфері донині мають 
біологічний, гідрологічний, екологічний, господарський або вироб-
ничо-технічний характер, хоча певні правничі твори мали об’єктом 
дослідження правовий статус ресурсів басейну та відповідних орга-
нізаційно-управлінських механізмів. Визначено, що багато пропози-
цій та механізмів, розроблених радянськими, закордонними та сучас-
ними вітчизняними авторами в межах теорії екологічного та водного 
права, можуть бути використані для вирішення проблем Азово-
Чорноморського басейну (Валевська, 2006, с. 174-177).

Сьогодні ресурси Азово-Чорноморського басейну перебувають у 
критичному стані, що можна пов’язати як із певними об’єктивними, 
так і з суб’єктивними причинами. Можна видокремити такі основні 
напрямки дій із охорони ресурсів басейну:

– моніторинг стану морської води, морських біоресурсів та басейну 
загалом;

– попередження та мінімізація забруднення Азово-Чорноморського 
басейну унаслідок господарської (промислової, транспортної, буді-
вельної, рекреаційної, військової) діяльності;

– регулювання видобутку біоресурсів Азово-Чорноморського 
басейну та аквакультурної діяльності, запобігання незаконному 
вилову, знищенню ресурсів, біологічному забрудненню;

– пошук шляхів відновлення якості ресурсів Азово-Чорноморського 
басейну, погіршеної внаслідок антропогенної діяльності, природних 
або змішаних процесів [10, c. 187-196].

Законодавство України має досить багато правових механіз-
мів, які можливо було б застосувати для захисту ресурсів Азово-
Чорноморського басейну. Але, з іншого боку, для вітчизняного еколо-
гічного законодавства характерні певна застарілість та неузгодженість 
законодавчих актів між собою. Немає профільного закону щодо захи-
сту екології та природних ресурсів Азово-Чорноморського басейну. 
Відповідна проблема є комплексною, її вирішення ми вбачаємо у 
вдосконаленні актів екологічного, морського, водного та транспорт-
ного права, законодавства про місцеве самоврядування тощо. Окремі 
відповідні акти є дещо узагальненими; норми водного, морського та 
екологічного права не можна вважати повністю узгодженими між 
собою, при цьому кількість спеціалізованих норм, присвячених роз-
гляду проблем морської екології, є обмеженою. Більшість аспектів  
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нормативного регулювання охорони ресурсів Азово-Чорноморського 
басейну в Україні сьогодні здійснюється на підзаконному рівні шля-
хом ухвалення урядових актів або відомчих наказів, що мають доволі 
різноманітний характер (Короткий, 2006, с. 37-38).

Морський транспорт в Україні чинить значний негативний вплив 
на навколишнє природне середовище та екологічну безпеку. Тому 
експлуатація об’єктів морського транспорту повинна здійснюватись 
з огляду і у відповідності до встановлених на нормативно-право-
вому рівні екологічно безпечних вимог та вимог з охорони довкілля. 
Питання щодо правового регулювання екологічної безпеки у сфері 
морського транспорту, зважаючи на складність даної групи суспіль-
них відносин та їх важливість як для забезпечення економічних, так і 
екологічних інтересів суспільства, потребують комплексного систем-
ного дослідження і повинні розглядатись як окремий напрям приро-
доохоронної діяльності в Україні.

Для удосконалення чинного законодавства України в частині вре-
гулювання правового забезпечення екологічної безпеки в цілому і у 
сфері морського транспорту зокрема, підтримуємо висловлене у нау-
ковій юридичній літературі твердження, про необхідність розробки 
Закону України “Про екологічну (природно-техногенну) безпеку”. 
У межах даного нормативно-правового акту пропонується закріпити 
відповідні положення щодо регламентації суперечливих та досі не 
врегульованих аспектів щодо здійснення природоохоронної діяль-
ності у процесі діяльності морського транспорту. Також пропонуємо 
можливість закріплення основоположних засад щодо забезпечення 
екологічної безпеки у сфері морського транспорту у Водному кодексі 
України, де варто було б окреслити основні визначальні напрямки 
здійснення природоохоронних заходів у сфері морського та водного 
транспорту України.
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