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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Міжнародна морська організація (International Maritime 

Organization, IMO) є міжурядовою організацією, спеціалізованою установою ООН. 

Вона створена 06 березня 1948 р. в Женеві з прийняттям Конвенції про Міжурядову 

морську консультативну організацію (Inter-Governmental Maritime Consultative 

Organization, IMКО), що набула чинності у 1958 році. Штаб-квартира Організації 

розташована в Лондоні. До Конвенції про ІМКО вносилися зміни, спрямовані на 

розширення компетенції Організації, внаслідок чого вона отримала нинішню назву. 

ІМО забезпечує взаємодію між державами у ході ухвалення ними рішень і 

провадження регуляторної діяльності у технічній сфері, що охоплює міжнародні 

морські перевезення, сприяє прийняттю універсальних стандартів безпеки на морі, 

ефективності судноплавства, захисту морського середовища, а також вирішенню 

юридичних і адміністративних питань, пов’язаних з міжнародним судноплавством, 

та надає підтримку програмам технічного співробітництва у сфері, що відноситься 

до її компетенції. 

ІМО є єдиною універсальною міжнародною організацією, відповідальною за 

вирішення всього спектру проблем міжнародного торговельного морського 

судноплавства за виключенням комерційних аспектів міжнародного перевезення та 

соціальних питань праці на морі. Біля витоків створення ІМО перебувало 

усвідомлення необхідності забезпечити координацію, взаємодію, контроль і 

підтримання в актуальному стані норм проектування і будівництва суден, 

продиктоване важкими наслідками катастрофи лайнера «Титанік». Пошук шляхів 

вирішення існуючих проблем знаменувався розробкою і прийняттям міжнародних 

конвенцій у галузі торговельного судноплавства. На час набуття чинності 

Конвенцією про ІМКО вони не були чисельними: Організація прийняла на себе 

зобов’язання і завдання, передбачені лише трьома інструментами, створеними до 

того, як ІМКО провела свою першу сесію у 1958 році: щодо Міжнародної конвенції 

з охорони людського життя на морі 1948 року, Міжнародних правил запобігання 
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зіткненню суден на морі 1948 року та Міжнародної конвенції для запобігання 

забруднення моря нафтою 1954 року.  

На сьогодні ІМО розроблено 34 конвенції, що регулюють широкий спектр 

відносин у сфері міжнародного судноплавства. Компетенція правового регулювання 

ІМО включає: проектування і будівництво суден та конструювання і експлуатацію 

суднових систем і обладнання; безпечне перевезення всіх типів вантажів і 

контейнерів; кораблеводіння, зв’язок, пошук і рятування на морі; підготовку моряків 

та виконання ними функціональних обов’язків на всіх типах суден; забезпечення 

готовності боротьби з масштабним забрудненням і забрудненням з суден; 

запобігання тероризму, актам незаконного втручання у функціонування об’єктів 

морської інфраструктури, а також піратству; правове регулювання відповідальності 

та компенсацій за забруднення нафтою та іншими шкідливими речовинами; 

відшкодування збитків, що випливають з договору морського перевезення 

пасажирів і багажу; полегшення міжнародного судноплавства та усунення бар’єрів 

на шляху його функціонування і розвитку. Незважаючи на значний наробок у галузі 

публічного і публічно-приватного міжнародного морського права, ІМО продовжує 

приймати виклики сьогодення, спрямовуючи свою діяльність у напрямку активного 

формування умов розвитку міжнародного судноплавства замість реагування на 

існуючі проблеми, як це мало місце на початкових етапах діяльності Організації. 

Україна стала членом ІМО у 1994 році. Серед головних мотивів членства в 

Організації є участь у правотворчій діяльності, оскільки вплив її актів на 

міжнародно-правові умови функціонування морегосподарчого комплексу держави є 

незаперечним і значним. Варто зазначити, що лише від часу набуття Україною 

членства в ІМО у рамках Організації було прийнято 8 конвенцій, внесено докорінні 

зміни до 7, прийнято 280 резолюцій Асамблеєю ІМО (у період 1948–1994 рр. – 779).  

Участь України в роботі ІМО має велике практичне значення. Зокрема, одним 

із центральних питань участі України в ІМО на сучасному етапі є належна 

імплементація її інструментів. Забезпечення безпеки в українських портах, плавання 

у водах, що перебувають під її юрисдикцією, спрощення формальностей, пов’язаних 

із прибуттям/відправленням суден і вантажу, слугують важливою запорукою 
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подальшого зміцнення потенціалу України, як транзитної держави. Не втрачають 

актуальності й заходи, що вживаються ІМО у боротьбі з піратством та збройними 

пограбуваннями суден, зокрема – поблизу узбережжя Сомалі. Україна активно 

просуває у рамках ІМО пропозиції, спрямовані на боротьбу з піратством. Іншим 

важливим напрямком діяльності України в ІМО є захист прав і законних інтересів 

моряків. Україна посідає провідне місце серед держав, що готує працівників для 

міжнародного судноплавства. Це зумовлює інтерес України до використання 

платформи ІМО для забезпечення реалізації прав моряків на безпечні умови праці, 

задоволення їх соціальних потреб тощо. Безпосередньо стосується інтересів України 

діяльність ІМО для забезпеченню належної підготовки командного і рядового 

складу торговельних суден, що здійснюється у рамках імплементації Міжнародної 

конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року. 

Важливими напрямами участі України в ІМО є просування заходів, спрямованих на 

інституціональний розвиток вітчизняної системи управління морським транспортом; 

зміцнення, за сприяння ІМО, регіонального співробітництва держав Чорноморсько-

Азовського басейну в питаннях безпеки судноплавства і захисту морського 

середовища. У рамках Інтегрованої програми технічного співробітництва ІМО 

реалізуються заходи, що дають змогу українським фахівцям підвищити 

кваліфікацію з урахуванням найкращого міжнародного досвіду у сферах пошуку і 

рятування, боротьби із забрудненням, здійснення контролю з боку держави порту. 

Водночас різноманіття актів, що приймаються ІМО, зумовлює складнощі, 

пов’язані з участю фахівців України у нормотворчій діяльності Організації. Зокрема, 

акти, що мають обов’язковий характер для держав-членів ІМО, можуть прийматись 

різними органами ІМО; резолюціями Організації ухвалюються документи 

(обов’язкові та рекомендаційного характеру), що мають різного характеру і 

юридичної сили – правила, керівні принципи, вказівки, кодекси, процедури і 

рекомендації. Чітке розуміння правової природи зазначених документів має 

принципове значення для їх належної імплементації у національне законодавство і 

для практичного виконання.  
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Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена недостатнім рівнем 

висвітлення згаданих вище питань у вітчизняній та зарубіжній літературі. Наразі 

ґрунтовні дослідження даної тематики в національній правовій доктрині майже 

відсутні. У загальному плані діяльність ІМО є предметом дослідження у зарубіжній 

літературі: її створення, компетенція, структура і порядок роботи, окремі аспекти 

правотворчості та проблеми легітимності міжнародних організацій в цілому 

досліджувалися у працях таких вчених, як Т. Арзіманоглу, А. Б. Базан, Л. Д. Барчу, 

Ч. А. Бейкер Ф. Берлінгієрі, П. Бірні, А. Бухеннен, Р. Вольфрам, Б. Вукас, 

Л. С. Вульф, Н. Гаскел, К. Е. Генрі, А. Г. ван Гіннекен, В. Грехем, Г. С. Касулідес, 

М. Ж. Кашель, Г. Келсен, Р. О. Кеоане, Ф. Л. Киргиз, Х. Лефевр-Шален, А. В. Лов, 

Р. І. Макларен, Д. К. Манселл, М. Мільде, Е. Я. Моленаар, П. К. Мукхерджі, 

Б. О. Окере, З. Ойя-Йозчаїр, П. Б. Поттер, Д. Ж. Падва, Й. Сасамура, Т. К. Томмен, 

В. Холт, А. Р. Х’юз, Р. Р. Черчілль. Окремими аспектами діяльності ІМО та 

пов’язаними з ними проблемами міжнародного права займалися такі українські 

вчені, як Г. О. Анцелевич, О. М. Шемякін, О. М. Григоров, В. В. Демиденко, 

В. М. Прусс, Т. Р. Короткий, О. Ф. Висоцький, О. А. Щипцов. а також радянські та 

російські вчені Ю. Г. Барсегов, В. М. Гуцуляк Г. Г. Іванов, М. В. Кучин, 

І. І. Лукашук, С. А. Малінін, Г. І. Морозов, В. Ф. Сидорченко, Г. І. Тункін та ін. 

Використовувались також загальні та спеціальні дослідження з питань теорії права, 

теорії та історії міжнародного права, порівняльного правознавства тощо. Слід 

відмітити значний внесок, зроблений у дослідженні загальних теоретико-правових 

питань таких українських вчених, як В. Б. Авер’янов, В. Г. Буткевич, В. Н. Денисов, 

Є. В. Додін, А. Я. Дубінський, В. І. Євінтов, О. В. Задорожній, М. І. Козюбра, 

А. М. Колодій, В. В. Мицик, Ю. С. Шемшученко та інші. 

Окрім вищезгаданого, актуальність дослідження зростає в силу створення 

ІМО нового механізму контролю за виконанням державами – членами ІМО їх 

міжнародно-правових зобов’язань, зокрема – обов’язкового аудиту імплементації 

державою – членом ІМО інструментів, ухвалених Організацією, що висуває на 

перший план систематизацію знань про реалізацію ІМО її правотворчої функції. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження здійснювалося в рамках планової теми відділу міжнародного права та 

порівняльного законодавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України «Еволюція права міжнародної відповідальності (тенденції розвитку)» 

(номер державної реєстрації 0112U007723). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є забезпечення системності 

участі України у прийнятті актів міжнародного морського права у рамках ІМО 

шляхом дослідження особливостей правотворчої функції Організації у контексті 

еволюційного розвитку ІМО, з’ясування юридичної природи, характерних 

особливостей, правового статусу її актів, їх місця у міжнародному морському праві, 

а також дослідження механізмів вдосконалення ефективності імплементації цих 

актів державами-членами. 

Визначена мета зумовила постановку і вирішення таких задач:  

висвітлити процес створення і розвитку ІМО як правового регулятора у сфері 

торговельного мореплавства через призму дослідження передумов 

інституціоналізації правового регулювання торговельного мореплавства та 

узгодження міжнародно-правових позицій держав у цій сфері; 

дати розгорнуту характеристику Міжурядової морської консультативної 

організації (ІМКО) як першого етапу інституціоналізації правового регулювання 

торговельного мореплавства; 

розглянути процес трансформації правового регулювання торговельного 

мореплавства у процесі перетворення ІМКО на ІМО; 

визначити особливості проблеми участі України у правотворчій діяльності 

ІМО; 

охарактеризувати процес розвитку статусу актів ІМО в контексті вивчення їх 

правової природи; 

надати загальну характеристику актів органів ІМО та здійснити їх 

класифікацію; 

висвітлити взаємозв’язок актів ІМО з конвенційними і звичаєвими нормами 

міжнародного морського права; 
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показати еволюцію контрольних функцій ІМО за виконанням її актів у 

контексті становлення і розвитку концепції контролю державою порту, оцінки 

ефективності виконання актів Організації державами-членами ІМО та створення 

Добровільної схеми аудиту виконання зобов’язань державою-членом Організації; 

розглянути процес надання обов’язкового характеру Схемі аудиту виконання 

зобов’язань державою-членом ІМО та з’ясувати подальші шляхи вдосконалення 

механізмів імплементації актів ІМО у світлі реалізації Організацією контрольних 

функцій. 

Об’єктом дослідження є діяльність Міжнародної морської організації у галузі 

створення норм міжнародного морського права. 

Предметом дослідження є правовий статус актів Міжнародної морської 

організації. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є філософсько-

світоглядні, загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання. Ґрунтуючись на 

принципах об’єктивності, всебічності, комплексності та історизму наукового 

пізнання було використано діалектичний метод для аналізу передумов і процесу 

інституціоналізації правового регулювання торговельного мореплавства та 

узгодження міжнародно-правових позицій держав. Історичний метод застосований 

в контексті прийняття поправок до Конвенції про Міжнародну морську організацію, 

що надало змогу осягнути нові завдання комітетів в процесі прийняття поправок до 

обов’язкових інструментів ІМО шляхом звернення до процедури «мовчазної згоди». 

Цей метод використовувався також для дослідження цієї ж процедури в основних 

конвенціях, прийнятих під егідою ІМО, а також кодексів, які мають обов’язковий 

характер. Функціональний метод був використаний для аналізу інструментів ІМО з 

метою з’ясування їх значення у плані правового регулювання у відповідних сферах 

судноплавства. За допомогою структурного методу вивчалися окремі типи 

інструментів ІМО. Важливе місце в дослідженні зайняв інституціональний метод, 

що дав можливість показати зв’язок між діяльністю органів ІМО та застосуванням 

інструментів, прийнятих у рамках Організації. Застосування порівняльного методу 

стало необхідним підґрунтям для дослідження правотворчої діяльності ІМО у 
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контексті реалізації схожих функцій іншими міжнародними організаціями, зокрема 

ІКАО. Він же використовувався для дослідження еволюції найбільш важливих 

інструментів, що регулюють діяльність ІМО, або тих, що були прийняті у рамках 

Організації. Для з’ясування явищ об’єктивної реальності та висвітлення діяльності 

соціальних суб’єктів з точки зору юридичних моделей їх поведінки був 

використаний юридичний метод, покладений в основу дослідження категоріального 

апарату ІМО.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

слала одним з перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням 

правотворчої діяльності Міжнародної морської організації, правового статусу її 

актів, їх еволюційного розвитку та підходів, що реалізуються ІМО для підвищення 

ефективності цих актів. У межах проведеного дослідження сформульовано низку 

положень і висновків, що мають наукову новизну: 

уперше:  

здійснено класифікацію актів ІМО відповідно до сталих форм документів, що 

ухвалюються Організацією, дано їх визначення, з'ясовано відмітні риси та розкрито 

їх правове значення: кодекси (Codes), керівні принципи (Guidelines), процедури 

(Procedures), рекомендації (Recommendations), регламенти (Regulations), керівництва 

(Guidance), уніфіковані тлумачення (Unified Interpretations), експлуатаційні 

стандарти (Performance Standards) та технічні специфікації (Technical Specifications); 

охарактеризовано роль циркулярів, що ними оформлюються рішення 

комітетів та підкомітетів ІМО, з’ясовано відмінності між циркулярами і 

резолюціями органів ІМО та визначено характерні особливості цих інструментів і 

практику їх використання; 

запропоновано додатковий критерій класифікації актів ІМО зумовлений 

особливостями регулювання внутрішньої організації та діяльності Міжнародної 

морської організації, що дало змогу розробити класифікацію актів ІМО на цій 

основі;  

запропоновано додатковий критерій класифікації змін і доповнень до 

Конвенції про Міжнародну морську організацію у контексті розгляду поправок до 
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неї (що сприяють зміцненню легітимності Організації) на додаток до існуючих 

критеріїв (розширення функцій ІМО, інституціоналізація комітетів та 

запровадження нового порядку набуття чинності поправками до Конвенції); 

з’ясовано механізми формування міжнародно-правового звичаю між 

державами-учасницями обов’язкових інструментів ІМО та іншими державами на 

підставі систематичного застосування найбільш важливих вимог цих інструментів; у 

цьому контексті розкрито роль сертифікатів відповідності; 

доведено, що зміни до обов’язкових інструментів ІМО (конвенцій) становлять 

самостійну категорію обов’язкових до виконання актів ІМО, що значно розширює 

значення Організації в процесі розробки та оновлення цих інструментів; 

розкрито та надано розгорнуту характеристику такій важливій категорії 

обов’язкових інструментів ІМО, як кодекси, що регулюють переважну більшість 

технічних питань. Висвітлено механізм надання їм обов’язкового статусу та 

внесення до них поправок у відповідності до вимог Керівних принципів стосовно 

методів здійснення посилань на інструменти ІМО та інші інструменти у конвенціях 

ІМО та інших обов’язкових інструментах, затверджених резолюцією Асамблеї ІМО 

А.911(22); 

показано процес становлення і розвитку Схеми аудиту зобов’язань держави-

члена ІМО, здійснено аналіз та надано детальну характеристику принципів її 

побудови, структури і процедур функціонування, висвітлено елементи, що 

підлягають перевірці, порядок здійснення аудиту, права і зобов’язання сторін, 

досліджено організаційні аспекти та обсяг технічної допомоги державам, що 

надається Організацією у зв’язку з аудитом, проведено детальний аналіз Кодексу з 

імплементації інструментів ІМО, основної складової майбутнього обов’язкового 

статусу Схеми, досліджено механізм майбутнього розширення сфери застосування 

Схеми аудиту зобов’язань держави – члена ІМО; 

здійснено оцінку вітчизняних механізмів імплементації актів ІМО у контексті 

вимог, що висуваються Схемою аудиту зобов’язань держави – члена Організації; 
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запропоновано нові методологічні підходи оцінки поточного стану 

імплементації актів ІМО в національне законодавство України на підставі 

розроблених Організацією механізмів для здійснення контрольних функцій ІМО; 

удосконалено положення щодо: 

оптимізації здійснення контрольних функцій з боку Міжнародної морської 

організації за ефективністю виконання державами – членами ІМО її актів, а також 

поліпшенням системності роботи держав-членів у питаннях імплементації 

інструментів ІМО; 

вдосконалення механізму прийняття актів у сферах, що стосуються технічних 

аспектів безпеки міжнародного торговельного судноплавства, переходу до якісно 

нового етапу в регуляторній діяльності ІМО, за яких Організація забезпечуватиме 

розробку цільових вимог щодо безпеки загальної конструкції судна і його 

обладнання, які в подальшому будуть конкретизовані класифікаційними 

товариствами чи національними адміністраціями при розробці власних правил; 

підвищення дієвості та ефективності реалізації державами – членами ІМО 

повноважень контролю державою порту як важливої складової забезпечення 

ефективності виконання вимог інструментів ІМО шляхом посилення координаційної 

ролі Організації, подальше вдосконалення Процедури контролю державою порту, 

що затверджується, з огляду на їх особливу важливість, Асамблеєю ІМО, зміцнення 

механізмів регіонального співробітництва у питаннях контролю держави порту; 

набуло подальшого розвитку положення щодо:  

теоретичних засад тлумачення терміну «міжнародне законодавство» у 

контексті аналізу правотворчої діяльності ІМО; 

правомочності ІМО приймати обов’язкові акти у формі міжнародних 

конвенцій, участі держав у них та застосування процедури «мовчазної згоди» для 

внесення поправок до конвенцій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у поглибленні 

розуміння та вивчення діяльності Міжнародної морської організації і має важливе 

значення для систематизації участі України в роботі ІМО. Одержані автором 

результати можуть бути використані в таких напрямах: 
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науково-теоретичному – для поглиблення наукових знань про місце, роль та 

статус актів ІМО в міжнародному морському праві в контексті їх правової природи, 

проведення аналізу і класифікації цих актів, подальшого розвитку вчення про 

особливості реалізації Організацією своїх регулятивних функцій; 

правотворчому і правозастосовчому – для використання у правотворчій роботі 

та управлінській діяльності, пов’язаній з імплементацією в Україні інструментів 

ІМО, контролю за виконанням актів цієї міжнародної організації, приведенням у 

відповідність нормативних актів, виданих компетентними органами України у 

сферах, що регулюються інструментами ІМО, у тому числі – з урахуванням 

передового міжнародного досвіду; 

навчальному процесі – під час розроблення та викладання курсів «міжнародне 

право», «міжнародне морське право», «правове регулювання судноплавства», 

«морське право України», а також при підготовці відповідних розділів підручників 

та навчальних посібників.  

Положення дисертації були використані при підготовці пропозицій України 

для розгляду в ІМО проблем, пов’язаних з боротьбою з піратством та збройними 

пограбуваннями суден: документ LEG 99/7/1, внесений на розгляд 99-ої сесії 

Юридичного комітету ІМО щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у 

скоєнні злочинів піратства; документ LEG 98/8/4, внесений на розгляд 98-ої сесії 

Юркомітету щодо необхідності зміцнення юридичної бази притягнення до 

відповідальності піратів шляхом розвитку національного законодавства з 

урахуванням пропозицій спеціалізованих органів ООН, а також для підготовки і 

участі в семінарі «Вплив піратства і збройних пограбувань суден та людський 

фактор», що проводився під егідою Європейської Комісії у м. Брюссель (Бельгія) 

03 березня 2010 р. Пропозиції України були враховані у циркулярному листі ІМО 

№ 3180 від 17 травня 2011 р. щодо окремих аспектів реалізації принципу 

універсальної юрисдикції по відношенню до злочинів піратства. 

Крім того, положення дисертації були використані для теоретичної та 

практичної підготовки консульських посадових осіб у порядку проходження ними 

стажування в Департаменті консульської служби МЗС України з наступних питань: 
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виконання функцій консула щодо суден під прапором України, військових кораблів 

і військово-допоміжних суден ВМС України; надання допомоги морякам-

громадянам України у випадку потрапляння їх у скрутне становище за кордоном у 

зв’язку з неналежним виконанням судновласником його зобов’язань, зокрема 

невиплатою моряку заробітної плати, неналежне забезпечення умов праці та 

відпочинку на судні, залишення моряка напризволяще; отримання моряком-

громадянином України відшкодувань у випадку завдання шкоди його здоров’ю, 

компенсацій родинам моряків у разі смерті моряка. Положення дисертації були 

використані при підготовці інструктивних матеріалів МЗС України керівникам 

закордонних дипломатичних і консульських установ України щодо алгоритму дій у 

зв’язку з безвісним зникненням моряків-громадян України.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням. Основні положення, що характеризують наукову новизну 

дослідження, теоретичне і практичне значення його результатів, узагальнення, 

висновки, рекомендації і пропозиції обґрунтовані на підставі власних досліджень 

здобувача. Для аргументації окремих положень дисертації використовувалися 

наукові праці інших дослідників, на які обов’язково зроблено посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дослідження доповідалися та обговорювалися на засіданні відділу міжнародного 

права та порівняльного правознавства Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, а також були оприлюднені на Міжнародній 

науково-практичній конференції до 128-річчя від Дня народження Володимира 

Михайловича Корецького «Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх 

вирішення» (м. Київ, 19 лютого 2015 р.; тези опубліковано) та ІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Наукові читання, присвячені пам’яті Володимира 

Михайловича Корецького» (м. Київ, 25 лютого 2016 р.; тези опубліковано). 

Публікації. Основні наукові положення та практичні висновки 

дисертаційного дослідження викладені у чотирьох статтях автора у виданнях, які 

входять до переліку фахових видань з юридичних наук України, дві з яких внесені 

до міжнародних наукометричних баз даних, одній статті у науковому періодичному 
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виданні Республіки Молдова, одній статті в науковому виданні та двох тезах 

доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, поділених на чотирнадцять підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 224 сторінки, з них 26 сторінок – 

список використаних джерел (229 найменувань). 
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РОЗДІЛ 1 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ МОРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЯК ПРАВОВОГО РЕГУЛЯТОРА У СФЕРІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА 

 

1.1 Фактори інституціоналізації правового регулювання торговельного 

мореплавства 

 

Міжнародна морська організація (ІМО) у 2008 році відзначила 60-річчя своєї 

діяльності. Упродовж цього часу в її рамках було прийнято 34 базові конвенції 

(угоди), які регулюють головні технічні аспекти міжнародного морського 

судноплавства, а також розв’язують завдання захисту морського середовища від 

забруднення і компенсацій за шкоду, завдану ним. На сьогодні членами ІМО є 

171 держава, що лише на 22 менше, ніж держав – членів ООН. Це засвідчує 

незаперечний авторитет Організації. Запровадження обов’язкової нумерації ІМО для 

суден і судноплавних компаній [121], обов’язкова вимога про наявність публікацій 

ІМО на борту будь-якого судна, що здійснює міжнародні рейси [120], створюють 

враження невіддільності й органічного поєднання Організації з міжнародним 

торговельним судноплавством. Зазначені факти викликають логічне запитання: 

чому за незаперечної необхідності в міжнародному координаторі та законодавстві 

така організація, як ІМО, з’явилася відносно недавно? Відповідь на це запитання, у 

свою чергу, дасть змогу визначити місце ІМО як міжнародної правотворчої 

організації й дослідити генезис актів ІМО, що приймаються нею на сучасному етапі. 

Для з’ясування причин появи спеціалізованої міжнародної організації, що регулює 

торговельне судноплавство, необхідно проаналізувати характерні особливості 

міжнародного морського перевезення та виокремити з них ті, які спонукають до 

створення такої організації.  

У статті, присвяченій 60-річчю Міжнародної морської організації, 

опублікованій в офіційному журналі ІМО – IMO News, міститься твердження, що 

міжнародне судноплавство на сучасному етапі є найбільш глобалізованим видом 
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людської діяльності. Наводиться приклад: взаємозв’язки власності й управління 

судном можуть охоплювати декілька держав одночасно. Часто трапляється, що 

судновласники, оператори, вантажовідправники, фрахтувальники, страховики, 

представники класифікаційних товариств, командний та рядовий склад судна є 

громадянами різних національностей і жоден з них не є громадянином держави 

прапора судна. Крім того, судно переміщується між державами, а відтак – між 

різними юрисдикціями, що висуває на передній план необхідність універсалізації й 

визнання стандартів, що стосуються конструкції та обладнання судна. Із зазначеного 

робимо висновок, що глобальний характер міжнародного судноплавства зумовлює 

необхідність створення міжнародного агентства із судноплавства [123, c. 4]. 

Відомий дослідник Міжнародної морської організації Клеопатра Генрі, 

досліджуючи роль ІМО в розробленні міжнародного законодавства [112, с. 278–

279], визначає особливості міжнародного судноплавства, які безпосередньо 

впливали на виникнення органу, відповідального за створення норм права, що 

регулюють міжнародне морське судноплавство: по-перше, автор наголошує на 

міжнародному характері морської індустрії (на час проведення дослідження термін 

«глобалізація» не набув широкого вжитку). На підтвердження цього висновку автор 

вказує на різноплановий характер законодавства, що застосовується до судна: 

законодавство держави прапора, міжнародне право у відкритому морі, національне 

законодавство прибережної держави у водах, що перебувають під її юрисдикцією; 

по-друге, море віддавна є своєрідним засобом комунікації і в цій якості об’єктом 

впливу держав, ареною протистояння у сфері торгівлі, а в наші дні –значним 

економічним потенціалом – факт, що знайшов своє підтвердження на Третій 

конференції Конвенції ООН з морського права [209]; по-третє, міжнародна морська 

індустрія перебуває під впливом факторів взаємозв’язку ціна–прибуток, а відтак 

відчуває домінуючий вплив конкуренції на її діяльність. Звідси випливає висновок: 

прийняття і застосування міжнародних стандартів конструкції та обладнання суден 

буде можливим лише у разі згоди з ними морської індустрії; по-четверте, 

перебуваючи у плаванні, судно тривалий час не заходить до портів держави 
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прапора, що унеможливлює здійснення безпосереднього контролю за дотриманням 

на судні належних стандартів. 

Із наведених вище поглядів випливає висновок, що вирішальними 

характеристиками, які надають міжнародному торговельному судноплавству 

глобального характеру, є одночасний вплив на судноплавство міжнародного права 

та законодавства держав (причому – правових систем держав може бути декілька); 

складнощі в забезпеченні ефективного контролю з боку держави, у якій 

зареєстроване судно; багатонаціональний і часто суперечливий характер взаємодії 

інтересів, пов’язаних із судном (власність на судно й вантаж; трудових відносин; 

інтересів, пов’язаних з експлуатацією судна, як джерела підвищеного ризику тощо). 

Іншим висновком із зазначеного, і на це вказує Генрі, є конкурентний характер 

таких впливів, який потребує узгодження й координації на міжнародному рівні. 

Треба зазначити, що згадані вище характеристики міжнародного торговельного 

судноплавства мають конфліктний характер і на рівні застосування норм до 

конкретних умов перевезення цей конфлікт може призвести до правової 

невизначеності, що пояснює складнощі для учасників морського перевезення та 

інших заінтересованих сторін. Зі зростанням значення морської торгівлі для 

функціонування суспільств це може стати значним стримувальним та 

обмежувальним фактором для розвитку морських перевезень. Окрім того, вплив на 

судноплавство конкуренції без запровадження стримувальних факторів призводить 

до зростання рівня ризику морських перевезень. Таким чином, взаєморозуміння та 

співпраця на міжнародному рівні є єдиним засобом для усунення згаданих 

суперечностей. 

Історичні дослідження правового регулювання міжнародного морського права 

засвідчують існування двох фундаментальних підходів, які продовжують існувати й 

донині: 1) саморегулювання морської промисловості на міжнародному рівні та 

2) взаємодія держав на міжурядовому рівні. Справедливо буде зазначити, що 

взаємодія держав передувала самоорганізації промисловості на міжнародному рівні. 

Зокрема, варто згадати потужний розвиток двостороннього міжнародно-правового 

врегулювання між провідними морськими державами у другій половині ХІХ ст. 



 18 

Відомий дослідник міжнародного права початку ХХ ст. Вульф згадує про укладення 

в період з 1874 до 1883 років більше 800 двосторонніх угод, які, на його думку, 

слугували на той час своєрідним міжнародним законодавством для міжнародної 

спільноти [228, с. 15]. Водночас двостороннє регулювання міжнародного 

торговельного судноплавства не могло вирішити всього комплексу питань, які 

потребували широкого врегулювання, наприклад, встановлення правил плавання й 

розходження суден для уникнення зіткнень між ними. Для цього був необхідний 

багатосторонній інструмент, яким стали Статті та правила для запобігання 

зіткненню на морі. У дворічний період, з 1863 до 1864 років, Статті були прийняті 

33-ма державами, що представляли всі основні судноплавні нації [113, с. 2]. 

Справедливим буде зазначити, що згадані Статті були розроблені Великою 

Британією для застосування у водах під власною юрисдикцією. На той час Британія 

була провідною морською державою, а тому, усвідомлюючи важливість уніфікації 

правил плавання й уникнення зіткнення суден, нею були створені умови для 

застосування іншими державами цих правил, що й було зроблено впродовж 

згаданого дворічного періоду.  

Набутий досвід продемонстрував переваги ухвалення багатосторонніх 

інструментів у галузі міжнародного торговельного судноплавства і невдовзі була 

прийнята низка інших важливих багатосторонніх інструментів. Рушійними силами 

їх прийняття, як вважає сучасний дослідник у галузі становлення правових основ 

відповідальності держав прапора Джон Мансел [149, с. 121], були катастрофи із 

суднами та необхідність організації взаємодії між морськими державами. На думку 

автора, ці два чинники зумовили прийняття в першій половині ХХ ст. низки 

важливих міжнародних конвенцій: Міжнародної конвенції про об’єднання деяких 

правил відносно зіткнення суден, укладеної в Брюсселі 23 вересня 1910 р. [71]; 

Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, укладеної в Лондоні 

20 січня 1914 р.; Міжнародної конвенції про вантажну марку, прийнятої в Лондоні 

05 липня 1930 р. [74, с. 228]; Конвенції стосовно обмірювання тоннажу 

торговельних суден, укладеної у Варшаві у 1934 році. Цей перелік можна доповнити 

Міжнародною конвенцією для об’єднання деяких правил щодо надання допомоги та 
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рятування на морі, підписаною в Брюсселі 23 вересня 1910 р. [73], Міжнародною 

конвенцією про рятування людського життя на морі, укладеною в Лондоні 31 травня 

1929 р. [72].  

Паралельно з процесом міждержавного (дво- та багатостороннього) 

договірного регулювання морська індустрія активно використовувала інструменти 

саморегуляції. Кінець ХІХ ст. знаменується виникненням багатьох авторитетних 

міжнародних неурядових організацій, які вплинули і продовжують здійснювати 

суттєвий вплив на розвиток міжнародного морського права. До них належать, 

зокрема, такі: 

 Міжнародний морський комітет [53, с. 1260–1273] (Comité Maritime 

International), створений у 1897 році. Завданням Комітету були розроблення проектів 

міжнародних конвенцій, які регулюють питання, пов’язані із запобіганням 

зіткненню суден, рятуванням та наданням допомоги на морі, обмеженням 

відповідальності судновласника й положеннями щодо винятків у коносаменті. Роль 

Комітету продовжує залишатися важливою: сприяти уніфікації морського права; 

підтримувати створення національних асоціацій морського права; забезпечувати 

зв’язок й узгодження діяльності між ними [228, с. 271]; 

 Міжнародна палата судноплавства, заснована як Палата судноплавства у 

1878 році для захисту британських інтересів з огляду на дедалі ширше застосування 

недобросовісних методів конкурентної боротьби. Основним завданням Організації 

було визначено усунення бар’єрів на шляху торгівлі, сприяння застосуванню рівних 

стандартів безпеки. У 1921 році на її основі була створена Міжнародна судноплавна 

конференція, яка згодом стала Міжнародною палатою судноплавства [47, с. 265]. Ця 

організація продовжує залишатися активним провідником високих стандартів 

експлуатації суден і забезпечення надання послуг морського перевезення високої 

якості, сприяючи застосуванню міжнародних правил і запобігаючи 

односторонньому регулюванню на національному чи регіональному рівнях [126]; 

 Міжнародна торговельна палата. Незважаючи на те, що організація 

зосереджувалася на комерційних питаннях, у її складі був транспортний комітет, 
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який займався проблемами дискримінації суден за ознакою держави прапора та 

судновими документами [115, с. 57]. 

Окрім згаданих, морською індустрією були створені організації, покликані 

розв’язувати вужчі завдання: Міжнародна конференція стосовно рятувальних 

шлюпок, регіональні організації, як, наприклад, Конференція Балтійського та Білого 

морів. Слід зазначити, що міжнародні неурядові організації часто виникали на 

основі об’єднання національних організацій представників індустрії кількох держав. 

Яскравим прикладом цього є згадані вище Міжнародна палата судноплавства, 

Міжнародний морський комітет та Міжнародна торговельна палата.  

Процеси нарощування спеціалізації та поширення практики регулювання 

питань, пов’язаних з торговельним судноплавством, на регіональному рівні 

спостерігалися наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. У галузі створення 

вузькоспеціалізованих міжурядових органів цей процес нерідко зумовлювався 

необхідністю забезпечити виконання окремих положень міжурядових 

багатосторонніх конвенцій, наприклад, створення Міжнародного льодового патруля 

та Служби нагляду за льодовим покровом відповідно до вимог Міжнародної 

конвенції безпеки людського життя на морі 1929 року. Прикладом регіональних 

міжурядових організацій є Пан-Американський Союз. Ця організація розглядала 

широкий спектр питань, пов’язаних із міжнародним судноплавством, однак такий 

розгляд мав епізодичний характер (1889–1900 рр., 1923 р.) [152, с. 87].  

Із зазначеного можна зробити кілька висновків. По-перше, процес 

міжнародного регулювання торговельного судноплавства був різноманітним і 

різноплановим з точки зору рівнів правового регулювання (національні–міжнародні, 

міжурядові–неурядові, глобальні–регіональні). По-друге, на початкових етапах 

міжнародно-правового регулювання торговельного судноплавства (кінець ХІХ ст.) 

домінували підходи, за яких двосторонні й багатосторонні домовленості 

відображали існуючі постулати міжнародного звичаю у визначеній сфері. 

Прикладом цього є прийняття згаданих вище Статей і правил для запобігання 

зіткнення на морі 1863 року. Підтвердження такого підходу можна також знайти в 

діяльності Міжнародного морського комітету в процесі розроблення міжнародних 



 21 

конвенцій на рубежі ХІХ–ХХ ст. Зокрема, у коментарях Комісії з розроблення 

Конвенції про зіткнення суден, яка засідала у рамках Міжнародної конференції з 

морського права у 1905 році, відзначається, що на початку нових часів морський 

звичай був однаковим для всієї Європи. Цей же звичай був основою регулювання 

судноплавства. Як висновок зазначається глибоке переконання Комісії в 

необхідності конвенційного затвердження одноманітних принципів у морській 

галузі [205]. Згадані принципи розроблялися через зближення позицій держав з 

урахуванням їх національної практики. По-третє, прийняття багатосторонніх 

конвенцій було реакцією на проблеми в міжнародному судноплавстві, тобто 

запізнілими. Яскравим прикладом цього є катастрофа лайнера «Титанік» у 

1912 році. Необхідність запобігання таким катастрофам у майбутньому за 

ініціативою Великої Британії у 1914 році зумовила скликання спеціальної 

міжнародної конференції, на якій була прийнята перша Міжнародна конвенція з 

безпеки життя на морі. Бурхливий розвиток суднобудування, ускладнення 

конструкції та обладнання суден вимагали перегляду конвенції, однак цьому 

заважали ряд об’єктивних і суб’єктивних чинників. У результаті перегляд цього 

важливого інструменту був завжди запізнілим і здійснювався лише двічі до 

створення ІМО: у 1929 та 1948 роках. Далі зазначимо, що першочерговим завданням 

новоствореної Міжнародної морської організації був перегляд цієї Конвенції 

практично одразу ж після початку її роботи – у 1960 році.  

Згадані вище висновки можна розглядати як конспективний опис проблем, які 

супроводжували процес правового регулювання міжнародного торговельного 

законодавства на рубежі ХІХ та ХХ ст. Неодмінною умовою їх подолання могло б 

стати створення міжнародного органу з глобальним мандатом, який здійснював би 

координацію розрізненої діяльності з правового регулювання морського 

торговельного судноплавства, тобто реалізував би функції міжнародного 

законодавця. Підтвердженням цього є погляди К. Генрі, яка ідентифікує дві рушійні 

сили, що зумовлюють необхідність створення Міжнародної морської організації: 

конфлікт інтересів внаслідок конкурентної боротьби в морській індустрії та потреба 

у кооперації, що випливає з характеру міжнародного морського перевезення. Вона 
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наголошує, що практика, яка існувала до створення спеціалізованої міжнародної 

організації, а саме регулювання правовідносин у сфері міжнародного торговельного 

судноплавства виключно за допомогою морського звичаю, не відповідала 

динамічному характеру розвитку судноплавства [112, с. 280].  

Водночас, необхідно спершу відповісти на питання: яку саме організацію 

необхідно було створити та якими повинні були стати її функції? Генезис 

Міжнародної морської організації демонструє складність пошуку відповідей на 

нього. Обмеженість можливостей регулювання міжнародного торговельного 

судноплавства на двосторонньому та регіональному рівні стала очевидною на 

ранньому етапі інституціоналізації правового регулювання торговельного 

мореплавства. Зокрема, у 1888 році скандинавські держави запропонували створити 

Міжнародне морське бюро, покликане здійснювати координацію й усувати 

розбіжності між державами в таких питаннях, як правила плавання, міжнародний 

звід сигналів, обмір тоннажу, права моряків, рибальство, реєстрація суден тощо. 

Автори пропозиції наголошували на тому, що Бюро не повинно бути 

наднаціональним органом [152, с. 86–87]. Невдовзі, у 1889 році у Вашингтоні була 

скликана морська конференція, одним із питань порядку денного якої був розгляд 

скандинавської пропозиції. Делегації Великої Британії та Німеччини виступили 

проти скандинавської ініціативи, в результаті ця пропозиція не набула подальшого 

розвитку. Натомість, був започаткований процес створення шереги міжурядових 

організацій, про які згадувалося вище. Причини відмови від створення Бюро 

потребують, однак, додаткового розгляду. МакЛарен вважає можливою причиною 

відмови укладення значної кількості двосторонніх домовленостей у галузі 

судноплавства [152, с. 86–87]. Інший дослідник, Мансел, як причину відмови від 

створення універсальної морської організації називає небажання морської індустрії 

створювати умови, за яких їхня діяльність і свобода підприємництва були б 

поставлені під контроль [149, с. 269]. Незважаючи на певні складнощі ідентифікації 

реальних причин відмови від створення Бюро, зауважимо, що ідея міжнародної 

організації з мандатом здійснювати координацію й регулювання міжнародного 

морського судноплавства була на той час відхилена.  
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Однак жорсткі реалії Першої світової війни спонукали держави створити 

орган, відповідальний за координацію їх діяльності у сфері морських перевезень. 

У 1917 році створено Союзну морську раду з морського транспорту, яка діяла до 

1919 року. Завданням Ради був розподіл наявного тоннажу для забезпечення 

перевезень воєнного часу [197, с. 243]. Після завершення війни Союзну морську 

раду розпустили. Досвід, здобутий під час Першої світової війни, був затребуваний 

після того, як Друга світова війна поширилася на всі основні райони Світового 

океану. У 1942 році був створений Об’єднаний комітет з узгодження перевезення 

(Combined Shipping Adjustment Board) [140, с. 5001]. У 1944 році Об’єднана морська 

адміністрація заступила Об’єднаний комітет з узгодження перевезення, до якої 

увійшли десять союзних держав: Бельгія, Канада, Франція, Греція, Нідерланди, 

Норвегія, Польща, Велика Британія, США. На цей час перемога антигітлерівської 

коаліції була очевидною, а відтак завданням Адміністрації було не лише здійснення 

перевезень воєнного часу, а й забезпечення постачання тоннажу для задоволення 

потреб різних націй у повоєнних умовах. Тому у 1946 році до згаданих держав 

приєдналися Австралія, Бразилія, Чилі, Індія, Югославія, Нова Зеландія, Швеція та 

Південна Африка. Після розширення кількості учасників і завершення воєнних дій 

стала очевидною необхідність зміни формату взаємодії. З цієї причини Об’єднана 

морська адміністрація була розпущена й замість неї створена Об’єднана морська 

консультативна рада. На той час необхідність створення спеціалізованої морської 

міжнародної організації не викликала сумніву, а тому в наступному 1947 році була 

створена Тимчасова морська консультативна рада, яка заступила Об’єднану морську 

консультативну раду. Ця організація проіснувала до створення ІМО. 

Таким чином, створення спеціалізованих морських міжнародних органів було 

відповіддю на потребу часу (задоволення потреб Першої та Другої світових воєн). 

Водночас ідеї міжнародного повоєнного врегулювання спонукали до пошуку 

міжурядового механізму із ширшим мандатом, заснованого на принципах 

багатосторонньої дипломатії. Так, у 1921 році Лігою націй був створений Комітет із 

зв’язку та транзиту [64]. Після створення ООН у 1946 році Тимчасова комісія 

транспорту та комунікацій Економічної й соціальної ради ООН взяла на себе 
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функції Комітету із зв’язку та транзиту Ліги націй. У 1947 році Тимчасова комісія 

припинила діяльність, натомість була створена постійна Комісія транспорту та 

комунікацій [163, с. 2371]. Водночас, згадані органи зосереджувалися на 

комерційній складовій перевезень, тоді як існувала необхідність регулювання 

технічних аспектів судноплавства [101, с. 61]. Таким чином, серцевиною майбутньої 

спеціалізованої міжнародної організації мала стати координація як у галузі 

ухваленого на той час блоку міжнародних домовленостей щодо судноплавства, так і 

різноманітних міжнародних органів, покликаних регулювати окремі його аспекти. 

Саме необхідність координації була рушійною силою для створення ІМО [101, с. 6].  

Для оцінки інституціоналізації правового регулювання торговельного 

мореплавства вбачається доцільним розглянути загальні теоретичні засади 

створення та діяльності міжнародних організацій. Одним із вирішальних критеріїв, 

що визначають необхідність цих міжнародних органів, є отримання певних вигід і 

переваг державами-засновницями. Дослідники А. Буханан та Р. Кеоане вважають 

вирішальними переваги, пов’язані з можливостями здійснювати координацію 

діяльності та поведінки держав. Координація знижує вартість виконання певних 

державних функцій (які, за інших обставин, мали б виконуватися самостійно) через 

їх делегування міжнародним організаціям. Згадані дослідники крізь призму 

координації діяльності держав-членів вирізняють такі важливі властивості, пов’язані 

з легітимністю міжнародних організацій: правову визначеність щодо завдань і 

функцій органів, відповідальних за координацію діяльності держав і 

поінформованість держав про їх роботу; відповідальність таких органів за 

виконання ними завдань координації й відображення такої відповідальності в 

завданнях організації; відкритість організацій для зовнішнього нагляду за 

виконанням покладених на них функцій, оцінювання їх діяльності та вжиття заходів 

для поліпшення такого виконання [56, с. 29].  

Окрім координації, міжнародні організації розв’язують завдання встановлення 

правил поведінки держав, які найкраще відповідали б загальним інтересам їх 

учасників. Для цього організація повинна мати можливість створення норм 

міжнародного права. Тоді як завдання координатора та комунікатора є відносно 
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зрозумілими, для з’ясування можливості виконання міжнародною організацією 

завдань правового регулювання необхідно звернутись до концепції міжнародного 

законодавця. Так, Келсен стверджує, що акт, який приймається більшістю членів 

міжнародного органу, створеного на підставі міжнародного договору, може 

розглядатися як закон [141, с. 441]. Інший дослідник, Поттер, вважає міжнародним 

законодавством рішення про прийняття певної норми міжнародного права через 

застосування процедури, яка передбачає згоду більшості із прийняттям такого акта, 

пов’язуючи її з відсутністю вимоги про прийняття акта консенсусом [170, c. 209]. 

Згадані вище погляди фахівців на одну з найбільш відмітних рис міжнародного 

законодавця – прийняття актів більшістю голосів (не консенсусом) – є цілком 

виразними. На підставі зазначеного можна зробити висновок, що однією з відмітних 

рис міжнародного законодавця є можливість ухвалення актів більшістю членів 

організації, тоді як згода всіх учасників організації з таким рішенням буде 

закріплена в договорі, що ним заснована міжнародна організація. Таким чином, 

організація в галузі міжнародного морського мореплавства повинна мати змогу 

виконувати функцію міжнародного законодавця (зокрема, приймати акти більшістю 

учасників); здійснювати ефективну координацію діяльності держав-членів; керівні 

органи такої організації повинні відповідати принципу прозорості їх діяльності та 

нести відповідальність за отриманий результат. 

 

1.2 Характеристика міжнародно - правових позицій держав у процесі 

інституціоналізації сфери торговельного мореплавства 

 

Розглядаючи причини невдач зі створенням наприкінці ХІХ ст. універсальної 

міжурядової міжнародної організації, відповідальної за правове регулювання 

торговельного судноплавства, у попередній частині було відзначено конкуренцію у 

сфері морських перевезень. Натомість у ХХ ст. кількість інших міжнародних 

організацій, включаючи ті, що займались окремими аспектами міжнародного 

торговельного судноплавства, бурхливо зростала [50, c. 290]. При цьому 

конкурентна боротьба зазнала якісних змін – якщо на початку століття конкуренція 
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домінувала, передусім у комерційній сфері, то в середині ХХ ст. морське 

судноплавство (і конкуренція) переходять у ранг державної політики, маючи на меті 

створення зусиллями держави умов для задоволення потреб війни і мирного 

часу [148, c. 90]. 

З іншого боку, друга половина ХХ ст. характеризувалася побудовою системи 

підтримки миру та міжнародної безпеки, важливою складовою якої було 

співробітництво держав на платформі універсальної міжнародної міжурядової 

організації – ООН. У таких умовах створення міжурядової організації у сфері 

судноплавства була на часі в порядку денному держав, які планували архітектуру 

міжнародного облаштування повоєнного періоду. У 1944 році уряди восьми держав 

(Бельгії, Канади, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Великої Британії та США) 

прийняли рішення про створення спеціального органу – Об’єднаної морської 

адміністрації, завданням якої було забезпечення розподілу тоннажу для потреб 

воєнного часу та повоєнного врегулювання [151, c. 457]. Об’єднана морська 

консультативна рада, яка у 1946 році заступила Об’єднану морську адміністрацію, 

отримала мандат на розроблення пропозицій до інструменту про заснування 

постійного міжнародного органу в галузі судноплавства. Для цього в червні 

1946 року був створений спеціальний комітет, який підготував на останню сесію 

Об’єднаної ради в жовтні 1946 року, відповідний проект конвенції [124, c. 73–74]. 

Цей проект став основою для роботи Морської конференції ООН, що проходила у 

1948 році в Женеві та прийняла Конвенцію про Міжурядову морську 

консультативну організацію. 

Вбачається доцільним детально розглянути процес формулювання цілей 

майбутньої організації. У проекті, підготовленому Об’єднаною морською 

адміністрацією, відзначалося, що майбутня Організація повинна розв’язувати 

питання, які не можуть бути вирішені в ході звичайного ведення справ у сфері 

морського судноплавства [212, c. 151]. Цим самим були задекларовані наміри 

зберегти певний ступінь комерційного й ділового саморегулювання морської 

промисловості. Однак Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР), розглядаючи 

рекомендацію Комісії з транспорту і зв’язку щодо скликання Морської конференції 
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ООН, розширила мандат майбутньої організації, додавши до її завдань «...усунення 

й запобігання несправедливій обмежувальній практиці у галузі судноплавства» [86, 

c. 268–269]. На думку дослідників, таке включення знаменувало перемогу тих 

держав у Раді, які відстоювали глобальні рішення та широке залучення держав – 

членів ООН до правового регулювання міжнародного морського судноплавства, над 

опонентами, які відстоювали домінування у цій сфері провідних націй (власне, вони 

і створили Об’єднану морську консультативну раду). Дослідники схильні вважати 

згадану перемогу контрпродуктивною, оскільки саме в ній вони вбачають причину 

відтермінування на десять років набуття чинності Конвенцією про ІМКО. На 

підтвердження цієї тези вони зазначають, що Організація ніколи не намагалася 

забезпечити виконання цих двох функцій [152, c. 98].  

Іншим важливим питанням, що визначало характер майбутньої міжнародної 

організації, стало питання членства. Його вирішення формувало фактори, які 

впливали б на створення блоків і груп певних держав, та суттєво впливало на 

ефективність ІМКО. Зауважимо, що Організації вдалося уникнути політичної 

поляризації на цій основі внаслідок ряду обставин. Так, на етапі розроблення 

концепції майбутньої організації та прийняття рішення про скликання Морської 

конференції ООН 1948 року, що відбулася на IV сесії ЕКОСОР, дебатувалося 

питання щодо участі в конференції держав, які не були членами ООН. ЕКОСОР 

прийняла резолюцію 35(IV) [229, c. 40; 51, c. 40], яка відображала рішення про 

участь у конференції всіх держав-членів ООН, а також держав, які не були членами 

тогочасної Організації Об’єднаних Націй: Албанії, Австрії, Болгарії, Ірландії, 

Фінляндії, Угорщини, Італії, Португалії, Румунії, Швейцарії, Транс-Йорданії та 

Ємену. Однак за кілька днів до початку Морської конференції ЕКОСОР знову була 

змушена повернутися до питання участі в ній держав, зокрема в питаннях надання 

права голосу. Побутувало два погляди на вирішення цього питання: дати змогу 

запрошеним державам голосувати, попри відсутність членства в ООН (пропонували 

СРСР, Велика Британія), або відмовити їм (США). У результаті дебатів ЕКОСОР 

прийняла резолюцію 113(VI) [87, c. 572], в якій згаданим державам було надано 

право голосу на Конференції. На думку дослідників, таке рішення мало далекосяжні 



 28 

наслідки, відкривши шлях до участі в Організації держав, які не були членами ООН, 

а також давши змогу уникнути політичної поляризації та впливу суб’єктивних 

чинників у питанні членства тієї чи іншої держави в ІМО. Тим самим ІМКО була 

захищена від ідеологічної заангажованості, водночас у її фундамент було закладено 

потенціал створення «блоків» на підґрунті комерційної складової міжнародного 

судноплавства (розміру флоту під національним прапором чи потреби у споживанні 

послуг морського судноплавства) [152, c. 106].  

Морська конференція ООН відбулася в Палаці націй у Женеві з 19 лютого до 

06 березня 1948 р. У роботі Конференції взяли участь делегації 32 держав 

(Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Великої Британії, Греції, Данії, 

Домініканської Республіки, Єгипту, Індії, Ірландії, Італії, Канади, Китаю, Колумбії, 

Лівану, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Пакистану, Панами, Перу, Польщі, 

Португалії, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехословаччини, Чилі, Швеції, 

Швейцарії), чотирьох держав-спостерігачів (Еквадору, Ірану, Куби, Південно-

Африканського Союзу), п’яти міжнародних міжурядових організацій (МОП, ВОЗ, 

ІКАО, МСЕ, Всесвітньої метеорологічної організації), чотирьох міжнародних 

неурядових організацій (Міжнародного альянсу зі співробітництва, Міжнародної 

торговельної палати, Міжнародної асоціації права, Міжнародної федерації 

працівників транспорту). Відповідно до резолюції, ухваленої ЕКОСОР на її IV сесії, 

що відбулася 28 березня 1947 р., за основу обговорення був узятий проект Конвенції, 

розроблений Об’єднаною морською консультативною радою [192, c. 8].  

Конвенція про Міжурядову морську консультативну організацію була 

прийнята Конференцією 06 березня 1948 р. Окрім Конвенції Конференція ухвалила 

три резолюції: 

1) Резолюцію щодо створення Підготовчого комітету Міжурядової морської 

консультативної організації [37, c. 18]. До Підготовчого комітету увійшли 

дванадцять держав (Аргентина, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Індія, 

Канада, Нідерланди, Норвегія, США, Франція, Швеція). Завданнями комітету були 

визначені підготовка першої сесії Асамблеї ІМКО через три місяці після набуття 

чинності Конвенцією, розроблення порядку денного, пропозицій щодо внесків до 
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бюджету Організації, проектів угод з ООН і щодо привілеїв та імунітетів 

Організації; 

2) Резолюцію щодо проведення у квітні 1948 р. Конференції з питань безпеки 

людського життя на морі для перегляду Міжнародної конвенції про безпеку 

людського життя на морі [38, c. 20]. Важливість цієї Конференції полягає, окрім 

іншого, в тому, що в переглянутій Конвенції були б враховані завдання та функції 

ІМКО; 

3) Резолюцію щодо доповіді Підготовчого комітету експертів з питань 

координації безпеки на морі й у повітрі [39, c. 22], яка передбачала інформування 

згаданої вище Конференції з питань безпеки людського життя на морі про завдання, 

які покладалися на Комітет з безпеки на морі ІМКО (зокрема, щодо здійснення 

співробітництва КБМ з іншими міжурядовими органами в питаннях координації 

діяльності з пошуку й рятування в галузях судноплавства, авіації, зв’язку та 

метеорології). 

Додаток до Конвенції містить ухвалені Конференцією положення щодо 

правового статусу, привілеїв та імунітетів ІМКО [146, c. 104]. Крім цього, 

Конференцією були розроблені субстантивні положення проекту Угоди про 

взаємовідносини нової Організації й ООН [85, c. 24], а також прийняте рішення про 

використання проекту як основи для ведення переговорів між Підготовчим 

комітетом ІМКО та ООН. Конференція призначила перший склад Ради ІМКО [65, 

c. 104]. До нього потрапили шість держав, що мали найбільший тоннаж флоту, 

зареєстрованого під їх прапором: Велика Британія, Греція, Нідерланди, Норвегія, 

США, Швеція; шість держав, найбільше заінтересованих у наданні послуг морської 

торгівлі: Аргентина, Австралія, Бельгія, Індія, Канада, Франція. Згадані дві групи 

держав мали підготувати пропозиції для наступної регулярної сесії Асамблеї 

стосовно обрання ще чотирьох держав: двох, які значною мірою зацікавлені в 

наданні послуг морського перевезення, та інших двох, що були значною мірою 

зацікавлені в наданні послуг морської торгівлі. Вимогою для набуття чинності 

Конвенцією було визначено прийняття її 21 державою, з яких сім повинні були 

володіти тоннажем не менше одного мільйона регістрових тонн.  
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Набуття Конвенцією чинності було повільним і тривало десять років: першою 

державою, яка прийняла Конвенцію, була Канада (15 жовтня 1948 р.). У 1949 році 

Конвенцію прийняли дві держави, у 1950 р. – 1, у 1951 – 3, у 1952 – 3, у 1953 – 3, у 

1954 – 2, у 1955, 1956 та 1957 рр. – по одній державі. Коли стало очевидним, що 

невдовзі Конвенція набере необхідну кількість ратифікацій, процес прийняття 

значно пожвавився: у першій половині 1958 року до Конвенції приєдналися одразу 

чотири держави (Іран – 2 січня, Єгипет і Японія – 17 березня, Туреччина – 

25 березня). Саме прийняття Конвенції Японією забезпечило виконання положення, 

необхідного для набуття чинності Конвенцією. Після цього учасницями 

інструменту, до кінця 1958 року, стали ще шість держав, у 1959 році – сім. 

Висвітлюючи обставини, які завадили швидкому набуттю чинності 

Конвенцією, дослідники звертають увагу на контекст процесу приєднання держав до 

Конвенції про Міжнародну морську консультативну організацію. Десятирічний 

період між ухваленням Конвенції та набуття нею чинності характеризувався 

повоєнним відродженням економіки і, як наслідок, збільшенням сумарного тоннажу 

світового торговельного флоту. Крім того, після Другої світової війни розпочався 

процес створення нових держав, які ставали споживачами послуг міжнародного 

морського судноплавства. Згадані вище фактори сприяли зростанню конкуренції в 

міжнародному судноплавстві, що, у свою чергу, породжувало ефект створення т.зв. 

зручного прапора [164, c. 538]. Набуття чинності Конвенцією могло б зміцнити 

позиції таких держав через механізми, передбачені в Конвенції на обрання членів 

Ради ІМКО та Комітету з безпеки на морі. 

Іншим стримувальним фактором на шляху набуття чинності Конвенцією було 

переконання держав у відсутності рівних можливостей на формування важливих 

структур Організації. Окрім Ради ІМКО, керівного органу, який формувався з 

урахуванням інтересів великих держав, Комітет з безпеки на морі (КБМ) – основний 

орган, відповідальний за розгляд технічних питань (і єдиний комітет на момент 

створення Організації аж до 1967 р.) – налічував всього 14 держав-членів, які 

обиралися Асамблеєю ІМКО. Із зазначених чотирнадцяти не менше восьми місць у 

комітеті були зарезервовані за державами, які володіли найбільшим тоннажем, і 
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лише шість держав представляли решту членства Організації (за формулюванням 

Конвенції, це держави, які були найбільш заінтересовані в безпеці міжнародного 

торговельного судноплавства: держави-постачальниці робочої сили, держави, які 

мали флот, що перевозив велику кількість пасажирів, а також держави, які 

забезпечували представництво основних географічних регіонів). Справедливо буде 

зауважити, що склад першого Комітету з безпеки на морі, обраний Асамблеєю 

15 січня 1959 р., одразу ж викликав заперечення Ліберії й Панами, держав, що мали 

значний флот, зареєстрований під їх прапором, але які не були обрані до складу 

КБМ. Це стало підставою звернення до Міжнародного суду ООН для отримання 

консультативного висновку щодо відповідності результатів виборів Конвенції 

ІМКО [88]. Суд вирішив, що склад Комітету, обраний у січні 1959 р., не відповідав 

Конвенції [69]. Тим самим висновок Міжнародного суду ООН підтвердив 

побоювання традиційно потужних морських держав щодо наявності переваг у 

держав, які, хоча й володіли номінально значним флотом, однак насправді їх роль у 

міжнародному морському судноплавстві була не такою значною [112, c. 76]. 

Іншим стримувальним фактором були повноваження майбутньої Організації: 

багато держав вважали, що Організація стане втручатись у комерційні аспекти 

судноплавства. Зазначені обставини зумовлювали бажання держав знайти механізми 

захисту власних інтересів. Наслідком цього стало наполегливе прагнення обмежити 

мандат Організації технічними питаннями. Натомість інші держави схилялись до 

наділення Організації засобами для забезпечення захисту від недобросовісної 

конкуренції [112, c. 76]. Прийняття ЕКОСОР рішення на користь розширення 

повноважень ІМКО та їх подальше включення до тексту Конвенції, зміцнило позиції 

однієї групи, одночасно послабивши іншу. Це, у свою чергу, позначилось на 

готовності прийняти Конвенцію державами, що традиційно займали провідні 

позиції у світовому торговельному судноплавстві.  

Нарешті, сумнівів у ефективності Конвенції додавала низка застережень, 

висловлених у процесі приєднання до неї. Характерними в цьому плані стали 

застереження, заявлені Камбоджею (відстоювання права на захист національного 

судноплавства) [219, c. 316]. Пізніше схожі застереження були висловлені Індією та 
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державами, що розвиваються: Еквадором, Індонезією й Кубою. США висловили 

застереження про виключне застосування національного законодавства для 

реагування на обмежувальну практику та забезпечення антитрастового захисту [218, 

c. 107]. Справедливим буде зазначити, що Генеральна Асамблея ООН визнала 

формулювання застережень Індії, строго кажучи, не застереженнями, а 

«декларацією стосовно політики» та 07 грудня 1959 р. прийняла з цього питання 

відповідну резолюцію № 1452(ХІV) [191]. Це не завадило виступити із власними 

деклараціями стосовно політики Греції, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Данії, 

Югославії, Польщі, Ірландії, Іспанії та Монако. У цих деклараціях йшлося про 

збереження державами права переглянути питання членства у ІМО, якщо 

Організація не обмежить власну діяльність виключно технічними аспектами 

судноплавства та питаннями судноводіння [112, c. 78]. Перебіг подій із набуттям 

чинності Конвенцією та висловленням застережень сформував підґрунтя для того, 

щоби Міжурядова морська консультативна організація зосередилась на технічних 

питаннях. У червні 1958 р. ІІІ сесія Підготовчого комітету, створеного Морською 

конференцією ООН, прийняла рекомендацію, що на ранніх етапах своєї діяльності 

Організації доцільно зосередитися на технічних аспектах судноплавства, передусім 

на питаннях збереження людського життя на морі, запобіганні забрудненню 

морського середовища та на стандартах вимірювання тоннажу суден [124, c. 75]. 

Перша сесія Асамблеї ІМКО прийняла ці рекомендації, а відтак Робоча програма 

Організації на початковому етапі не включала інших завдань [103, c. 63].  

Перша Асамблея ІМКО відбулася 06–19 січня 1959 р. в Лондоні. На сесії були 

присутніми всі держави-учасниці Конвенції (за винятком Бірми), спостерігачі від 

25 держав, представники ООН та її спеціалізованих організацій (ФАО, МАГАТЕ, 

ІКАО, МОП, МТС, ВОЗ, ВМО), а також окремі міжурядові та неурядові міжнародні 

організації, серед яких були присутні згадані вище Міжнародна палата 

судноплавства й Міжнародна федерація судноплавства. Першим Президентом 

Асамблеї ІМКО було обрано Луїса Одетте (Канада), який очолював Підготовчий 

комітет, двома Віце-президентами – представники Японії та Великої Британії. 
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Насамперед, Асамблея здійснила дообрання додаткових членів Ради ІМКО 

(окрім згаданих 12 держав, призначених Конференцією 1948 року, до складу Ради 

було обрано Італію, СРСР, ФРН та Японію), а також обрала Комітет з безпеки на 

морі, до якого увійшли 14 держав (з них вісім, які мали найбільший флот на той час: 

США – 26 млн тонн, Велика Британія – 20 млн, Норвегія – 9 млн, Японія – 5 млн, 

Італія – 5 млн, Нідерланди – 5 млн, Франція – 4 млн, ФРН – 4 млн). Більшістю 

голосів членів Асамблеї було відмовлено в обранні до складу КБМ вже згаданим 

Ліберії і Панамі, які небезпідставно претендували на обрання у цій категорії 

(Ліберія – 10 млн тонн, Панама – 4 млн). Окрім згаданих восьми членів, Асамблея 

обрала до першого складу Комітету Аргентину, Канаду, Грецію, Пакистан, 

Об’єднану Арабську Республіку та СРСР. Першим Головою Комітету було обрано 

капітана Моленбурга (Нідерланди), Віце-головою – Фердінандо Гхіглію (Італія). 

Одразу ж, на першій сесії Асамблеї Організація взяла на себе зобов’язання, що 

випливали із раніше ухвалених інструментів: Міжнародної конвенції з охорони 

людського життя на морі 1948 року, її Додатка В, що містив Міжнародні правила 

запобігання зіткненню суден на морі, а також Міжнародного зводу сигналів; 

уніфікації обміру тоннажу та Міжнародної конвенції для запобігання забрудненню 

моря нафтою 1954 року [103, c. 64]. 

Одним із перших завдань новоствореної Міжурядової морської 

консультативної організації став перегляд Міжнародної конвенції з охорони 

людського життя на морі 1948 року (Конвенція СОЛАС) та Міжнародних правил 

запобігання зіткненню суден на морі 1948 року [40]. Вибір згаданих інструментів не 

став випадковим. Як уже згадувалося раніше, Конвенція СОЛАС була прийнята у 

1914 році, однак не набула чинності через Першу світову війну. Перегляд Конвенції, 

здійснений у 1929 році, включив, як додаток, переглянуті Правила запобігання 

зіткненню суден на морі. У 1948 році, зважаючи на розвиток суднобудування, 

Конвенція знову була переглянута. Як було згадано, Морська конференція ООН 

1948 року прийняла спеціальну резолюцію стосовно проведення Конференції з 

перегляду Конвенції СОЛАС. Задум полягав у тому, що подальші доповнення 

Конвенції СОЛАС здійснюватимуться в рамках майбутньої спеціалізованої 
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організації, що забезпечило б відповідність цього інструменту потребам часу і 

технічного прогресу. Однак процес набуття чинності Конвенцією про ІМКО, який 

затягнувся на десятиліття, унеможливив цей задум, а відтак було вирішено 

прийняти нову Конвенції СОЛАС, що стало першим завданням ІМКО [7, c. 117].  

Вбачається доцільним детальніше зупинитися на мандаті Організації, а саме на 

розбіжностях між цілями організації, зазначеними у ст. 1 Конвенції, та реальним 

змістовним наповненням її діяльності. Зокрема, ст. 1 Конвенції передбачено такі цілі 

Організації [12]: 

a) забезпечення механізму взаємодії між державами в ході ухвалення ними 

рішень і провадження регуляторної діяльності в технічній сфері, що охоплює 

міжнародні морські перевезення; полегшення прийняття універсальних стандартів, 

які стосуються безпеки на морі, ефективності судноплавства, захисту морського 

середовища; вирішення юридичних та адміністративних питань, пов’язаних з 

міжнародним судноплавством; реалізація програм технічного співробітництва у 

сферах судноплавства та боротьби із забрудненням морського середовища; 

b) сприяння усуненню дискримінаційних заходів і надмірних обмежень з боку 

держав, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, при цьому підтримка, 

що надається урядом з метою розвитку свого національного судноплавства та з 

метою безпеки, не є дискримінацією за умови, що вона не заснована на заходах, що 

обмежують свободу для інших держав брати участь у міжнародній торгівлі; 

c) забезпечення розгляду Організацією питань, що стосуються несправедливих 

обмежень з боку судноплавних компаній; 

d) забезпечення розгляду Організацією будь-яких питань, що стосуються 

судноплавства і впливу судноплавства на морське середовище, які можуть бути 

передані їй будь-яким органом або спеціалізованою установою ООН; 

e) забезпечення обміну інформацією між урядами з питань, що перебувають на 

розгляді Організації. 

Як продемонструвала практика Організації, низка елементів, які торкаються 

комерційної складової міжнародного торговельного судноплавства, так і не були 

ніколи затребувані. У 1963 році, здійснюючи дослідження організації та методів 
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роботи Секретаріату ІМКО, спеціально запрошена компанія, Management 

Consultants, Booz, Allen and Hamilton відзначила, що ІМКО виконує лише функції, 

передбачені пунктами (а) та (е) ст. 1, тобто розробляє технічні рекомендації й 

забезпечує обмін інформацією між урядами держав-членів. Водночас було 

констатовано, що проблеми дискримінації судноплавства за ознакою прапора та 

обмежувальна практика судновласників ІМКО не розглядалася. Майже десять років 

потому, у 1972 році Генеральний Секретар ІМКО Колін Гоад відзначав, що згадані 

проблеми, найвірогідніше, ніколи не стануть предметом обговорення Організації. На 

його думку, неприпустимість дискримінації за ознакою прапора стала 

загальновизнаною практикою, тоді як проблеми обмежувальної практики 

судновласників належать до компетенції Конференції ООН з питань торгівлі й 

розвитку [152, c. 100]. Водночас, незважаючи на фактичне обмеження мандата ІМО 

в галузі економіки та комерційних аспектів судноплавства, неодноразові зміни 

Конвенції про Міжнародну морську організацію не привели до вилучення 

відповідних положень з тексту Конвенції. Це означає, що номінально ІМО 

продовжує володіти повноваженнями стосовно можливості здійснювати 

регулювання в цій сфері, хоча про реальні спроби повернутися до цих елементів 

повноважень Організації не йдеться [112, c. 80]. Не в останню чергу цей факт 

пояснюється тим, що вакуум у правовому регулюванні економічних і торговельних 

галузей судноплавства був заповнений Конференцією ООН з питань торгівлі й 

розвитку (ЮНКТАД). Зокрема, у рамках ЮНКТАД було розроблено низку 

конвенцій, які здійснюють потужний вплив на комерційні аспекти міжнародного 

судноплавства: Конвенція ООН про Кодекс поведінки лінійних конференцій 

1974 року [213], Конвенція ООН про морське перевезення вантажів (Гамбурзькі 

правила) 1978 року [217], Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення 

вантажів 1980 року [216], Конвенція ООН про умови реєстрації суден 

1986 року [214], Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки 

1993 року [134], Міжнародна конвенція про арешт суден 1999 року [132] (набула 

чинності з 14 вересня 2011 р.) та Конвенція ООН про договори повністю або 

часткового морського перевезення вантажів 2008 року [215] (не набула чинності). 
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1.3 Створення Міжурядової морської консультативної організації (ІМКО) 

як перший етап спеціалізації правового регулювання торговельного 

мореплавства 

 

Як було згадано, процес набуття чинності Конвенцією про міжурядову 

морську консультативну організацію розтягнувся на ціле десятиріччя. Стримувальні 

фактори на шляху набуття чинності були розглянуті вище, однак і після вступу в 

силу Конвенції її недоліки давалися взнаки. Одним із таких факторів було 

неналежне представництво держав-членів у керівних структурах Міжурядової 

морської консультативної організації (ІМКО), недоліки, пов’язані з формуванням її 

керівних і робочих органів. Як результат легітимність Організації могла викликати 

певні сумніви: в умовах, коли формування двох головних органів ІМКО – Ради і 

Комітету з безпеки на морі перебували під домінуючим впливом держав, що мали 

найбільший флот, неважко було припустити, що її акти відображатимуть інтереси 

цього закритого «клубу». Іншим стримувальним фактором були сумніви у 

правильності визначення мандата Організації. Як уже було зазначено, наявність 

положень Конвенції, що уповноважували ІМКО розглядати питання обмежувальної 

практики з боку держав і компаній, створювало враження, що на Організацію 

покладатиметься завдання посередника у згаданих питаннях і воно мало б стати 

основним.  

Причини виникнення згаданих явищ можна простежити на підготовчому етапі 

розроблення Конвенції та її прийняття. Під час Морської конференції ООН ряд 

делегацій, особливо скандинавських країн, прагнули обмежити мандат Міжурядової 

морської консультативної організації технічними питаннями. Ці підходи були 

відкинуті, натомість прийняте компромісне рішення про надання Організації 

консультативного і дорадчого статусу за умови розширення сфери її повноважень за 

рахунок можливості розгляду обмежувальної практики [152, c. 92–93]. Поява у 

Конвенції ст. 2 (дослівно: «Функції Організації повинні бути консультативними і 

дорадчими») стала результатом такого компромісу. Це й було відображено у назві 

Організації: «консультативна». Водночас будь-яке підкреслення консультативного 
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характеру ІМКО наводило на думку про відсутність будь-якого впливу Організації 

на імплементацію, забезпечення виконання та розгляд ефективності прийнятих нею 

актів [152, c. 84]. Крім того, згадані формулювання ставили під сумнів здатність 

новоствореної Організації приймати акти, обов’язкові для держав-членів. У цьому 

підрозділі аналізується процес формування сучасної архітектури Міжнародної 

морської організації внесенням змін до конститутивного договору – Конвенції про 

ІМО. 

На початковому етапі ІМКО зосереджувалася на завданнях безпеки людського 

життя на морі, маючи головним завданням перегляд Конвенції СОЛАС. Згодом 

Організація стала займатися прийняттям стандартів для контролю і запобігання 

забрудненню моря [154, c. 41–42]. Поступово до сфери повноважень ІМКО були 

включені ухвалення схем розподілу руху суден [60, c. 72], прийняття стандартів, що 

стосувалися контейнерів, пошуку й рятування, морського супутникового зв’язку, 

безпеки рибальських суден і полегшення морського судноплавства. Прийняття на 

певному історичному етапі Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування 

моряків та несення вахти 1978 року знаменувало черговий крок у збільшенні 

повноважень організації – до її компетенції були віднесені стандарти підготовки 

капітанів, осіб командного й рядового складу для роботи на суднах міжнародного 

торговельного судноплавства [57, c. 420]. Зазначене вище знаменувало збільшення 

сфери діяльності ІМО, що було, у свою чергу, зумовлено низкою факторів. 

Перший – розвиток технологій, що спонукало Організацію бути активною та 

інноваційною. Другий – поглиблення спеціалізації суден. Цей фактор, зокрема, 

потребував розгляду проблем безпеки у ширшому діапазоні, порівняно з питаннями 

безпечного завантаження суден і судноводіння, які фігурували на початкових 

етапах. Третій фактор – розширення контексту безпеки на морі, що включало 

міжнародне регламентування конструкції і будівництва суден, їх обладнання для 

безпечного судноводіння та перевезення вантажів, підготовку екіпажів. Зрештою, 

безпека на морі стала включати процедури, пов’язані з реагуванням на небезпечні 

ситуації, такі як боротьба з пожежами, збереження остійності та непотоплюваності 

пошкодженого судна [112, c. 83–84]. Водночас необхідність розширення сфер 
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діяльності ІМКО вступало в суперечність з положеннями про ІМКО, окресленими 

Конвенцією в редакції 1948 р. Завдяки зазначеним вище факторам відбулося 

прийняття низки поправок до Конвенції, які суттєвим чином змінили як структуру 

Організації, так і правовий статус її актів. 

Від часу набуття чинності Конвенцією про Міжурядову морську 

консультативну організацію до неї вісім разів приймалися поправки: у 1964, 1965, 

1974, 1975, 1977, 1979, 1991 роках, востаннє – у 1993 році. Обсяг змін, 

запроваджуваних поправками, був різним. Поправки до Конвенції 1964 року 

запровадили зміни до ст. 17 і 18 Конвенції і стосувалися Ради ІМКО [76, c. 276–282]. 

Поправки 1965 року торкнулися лише ст. 28, що стосувалася Комітету з безпеки на 

морі [77, c. 334–340]. Поправки 1974 року були більш масштабними і змінювали 

ст. 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 і 32 [78, c. 374–386]. Найбільш значущими були поправки 

1975 року [75, c. 468–498]. Згідно з ними змінено назву Організації: замість 

Міжурядової морської консультативної організації Організація отримала теперішню 

назву: Міжнародна морська організація (ІМО). Окрім цього, були внесені поправки 

до одинадцяти існуючих статей і додано дві нові частини Конвенції, присвячені 

інституціоналізації Юридичного комітету та Комітету із захисту морського 

середовища. Разом з тим була додана нова важлива стаття, що стосувалася 

повноважень Комітету з безпеки на морі. Зазнала змін і ст. 52, що визначала порядок 

внесення поправок до Конвенції. Поправки 1977 року [81, c. 268–288] продовжили 

лінію докорінної модернізації ІМО відповідно до потреб часу. Зокрема, ними була 

вилучена ст. 2, що визначала функції Організації як виключно консультативні і 

дорадчі, додано нову частину Конвенції, яка включала до складу ІМО Комітет 

технічного співробітництва, змінено п’ять існуючих статей, серед них – ст. 52 щодо 

внесення до Конвенції поправок. Поправки 1979 року [82, c. 288–296] передбачали 

зміни до статей, що визначали кількісний склад Ради ІМО, представництво держав у 

кожній категорії, порядок роботи Ради. Знову ж зазнали змін положення статті 

Конвенції, що регулюють порядок внесення до неї змін, редакція 1979 року 

продовжує зберігатися й донині. Поправки 1991 року стосувалися 

інституціоналізації Комітету зі спрощення формальностей [43]. Останні поправки до 
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Конвенції у 1993 році [83, c. 113–125] стосувалися змін кількісного складу Ради і 

представлення держав у визначених категоріях.  

Багатопланові й суттєві зміни та доповнення до Конвенції потребують для їх 

осмислення певної категоризації. У своєму дослідженні ролі ІМО в запровадженні 

міжнародного законодавства К. Генрі вирізняє три категорії поправок: перша 

стосується функцій ІМО; друга – інституціоналізації комітетів; третя – вступу в силу 

поправок до Конвенції [112, c. 85]. Погоджуючись із запропонованою 

категоризацією, неможливо обійти увагою те, що неохопленими залишаються 

поправки, які забезпечували підвищення легітимності Організації, запроваджуючи 

зміни до порядку обрання, кількісних показників представництва та співвідношення 

певних категорій держав у керівних і робочих органах ІМО: Раді й Комітеті з 

безпеки на морі. Тому до згаданих вище поправок необхідно додати ще одну 

категорію: ті, що забезпечували підвищення легітимності ІМКО, згодом ІМО. 

Розглянемо детально поправки до Конвенції. 

А. Поправки, що забезпечують підвищення легітимності Організації. 

Поправки до Конвенції 1964 року передбачали заміну механізму формування 

складу Ради у ст. 17 і 18. Редакція Конвенції 1948 року визначала такий механізм: 

члени Ради, найбільші держави за показником тоннажу (одноголосно) й за 

підтримки більшості держав, заінтересованих в отриманні послуг судноплавства, 

визначають наступний склад Ради за показником тоннажу. Дві держави (не 

найбільші «the largest», а ті, що мають значний тоннаж «substantially») повинні 

обиратися Асамблеєю. Простою більшістю Ради призначаються держави, які мають 

найбільший інтерес в отриманні послуг судноплавства. Асамблея обирає дві 

держави, значною мірою зацікавлені в отриманні послуг судноплавства без 

рекомендацій Ради. Зміни у редакції 1964 року спростили цей механізм: зі ст. 17 

вилучили складну конструкцію щодо складу Ради, ст. 18 визначила те, що обидві 

категорії («a» – тоннаж і «b» – заінтересованість у послугах) обираються 

Асамблеєю, а не призначаються Радою. Крім того, була додана категорія «c» – 

географічне представництво. Кількість категорій змінилася. Зокрема, у редакції 

1948 року були вказані такі категорії держав, що обиралися до Ради: 
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(a) – шість, що мають найбільший тоннаж (призначаються Радою за умови 

згоди тих, які обрані до Ради за показником тоннажу); 

(b) – шість, що найбільше заінтересовані в отриманні послуг судноплавства 

(призначаються Радою); 

(c) – дві, які мають значний тоннаж (визначаються Радою, обираються 

Асамблеєю); 

(d) – дві, які значною мірою заінтересовані в отриманні послуг судноплавства 

(обираються Асамблеєю). 

Натомість редакція Конвенції 1964 року визначала такі категорії: 

(a) – шість, що мають найбільший флот; 

(b) – шість, що найбільше заінтересовані в отриманні послуг судноплавства; 

(с) – шість, що не потрапляють до категорій (a) і (b), та які, маючи особливий 

інтерес у морському транспорті чи судноплавстві, забезпечуватимуть 

представництво основних географічних регіонів світу. Усі згадані категорії 

обиралися Асамблеєю. 

Наступні поправки, прийняті у 1965 році, торкнулися запровадження більш 

представницьких підходів у формуванні важливих органів та, як наслідок, 

підвищення легітимності діяльності Організації. Зокрема, було розширено участь 

держав у Комітеті з безпеки на морі. Кількість членів КБМ, передбачену ст. 28, було 

збільшено до 16 (порівняно з 14 у редакції 1948 року). Додано географічне 

представництво в комітеті (чотири держави) і можливість обрати додатково ще 

чотири держави, які не потрапляють у попередні категорії (найбільший показник 

тоннажу та географічне представництво чотирьох основних регіонів світу). 

Порівняно з редакцією 1948 року, в якій у КБМ домінували держави-лідери за 

показником тоннажу (вісім проти чотирьох), у редакції 1965 року спостерігається 

паритет (вісім до восьми: чотири за ознакою географічного представництва та 

чотири інших). З іншого боку, формулювання редакції 1965 року, що передбачало 

обрання восьми держав із десяти тих, які мають найбільший флот, давало 

можливість не допустити в комітет Ліберію й Панаму, що оспорювали відмову їх 

обрання до першого складу КБМ у Міжнародному суді ООН, оскільки редакція 



 41 

Конвенції 1948 року передбачала імперативну норму щодо присутності в Комітеті 

не менше восьми держав, які мають найбільший флот у світі, відкриваючи шлях до 

обрання Ліберії й Панами. 

Поправки 1974 року передусім стосувалися Комітету з безпеки на морі, який 

ставав відкритим для будь-якої держави-члена Організації. Зазнала змін ст. 28, що 

стосується кількісного складу КБМ: відтоді стаття визначає, що комітет складається 

з усіх членів ІМКО. Відповідні зміни зазнали: ст. 16 – у параграфі (d) було вилучено 

з функцій Асамблеї положення про обрання Комітету з безпеки на морі; ст. 10 та 

ст. 31 в частині, що стосується виборів до Комітету; ст. 32 стосовно участі 

спостерігачів у засіданнях КБМ була вилучена повністю. Крім того, були змінені 

положення конвенції, що регламентували кількісний склад Ради ІМКО. Стаття 17 

передбачила збільшення кількості членів Ради до 24 порівняно з 18, як це 

визначалося редакцією 1964 року Відповідні зміни були внесені й до ст. 18, у якій 

ішлося про критерії обрання Ради. Зміни в складі Ради стали такими: шість держав з 

найбільшим тоннажем; шість заінтересованих у послугах морської торгівлі; 

дванадцять, які не входять до (a) і (b), але які мають особливий інтерес у морському 

транспорті та судноплавстві й чиє обрання забезпечить представництво основних 

регіонів світу. Отже, досягався паритет між категоріями (a) і (b) – разом дванадцять, 

і тими, що забезпечують представництво головних регіонів світу – дванадцять. Так 

само було змінено ст. 20: у зв’язку зі зміною кількісного складу Ради було 

визначено нові вимоги щодо кворуму – 16 членів.  

Згодом зміни в цій категорії поправок стосувалися виключно Ради Організації. 

У 1979 році внесено зміни до ст. 16 (раніше ст. 17), що передбачали збільшення 

кількісного складу Ради ІМО – 32 члени, обрані Асамблеєю. Категорії за якими 

обиралися держави до Ради ІМО залишилися незмінними, водночас ст. 17 (раніше 

ст. 18) відображала новий кількісний склад у кожній категорії: (a) і (b) – по вісім 

держав, (c) – шістнадцять. Відповідно, було змінено ст. 20 стосовно кворуму членів 

Ради – 21 держава-член Ради. Останні зміни до Конвенції про Міжнародну морську 

організацію були зроблені у 1993 році і стосувалися вони, знову ж таки, кількісного 

складу Ради. Рада стала складатися із сорока членів: у категоріях (a) і (b) обираються 
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по десять держав, у категорії (с) – двадцять, кворум для Ради становить 26 держав-

членів. 

Б. Поправки, що розширювали функції Організації. 

З цим видом поправок асоціюються поправки 1975 та 1977 років. У 1975 році 

зазнала змін назва Конвенції й Організації. Згідно з прийнятими поправками замість 

Конвенції про Міжурядову морську консультативну організацію запроваджується 

нова назва: Конвенція про Міжнародну морську організацію. Серед причин, що 

зумовили прийняття цих змін, вказані такі: 

1. Збільшення кількості членів Організації та зміни в характері її 

діяльності: нова програма роботи і методи її виконання. 

2. Раніше внесені зміни до Конвенції про ІМКО, що зробили головні 

органи ІМКО більш представницькими. 

3. Врахування досвіду, накопиченого Організацією впродовж часу, що 

минув від прийняття Конвенції [91]. 

Однією з головних змін стали доповнення цілей Організації. У ст. 1 були 

додані контроль за забрудненням моря із суден та розгляд юридичних питань, що 

стосуються цілей Організації загалом. Зазнав змін перелік функцій, що їх виконує 

Організація. Стаття 3 у редакції Конвенції 1948 року передбачала обмежену 

кількість функцій ІМКО: підготовку рекомендацій урядам, розроблення проектів 

конвенцій, забезпечення консультацій та обміну інформацією. Редакція 1975 року 

розширила цей перелік, додавши виконання завдань Організації, передбачених 

міжнародними інструментами, що стосуються морських питань. Водночас, 

незважаючи на зміну найменування Конвенції й Організації, ст. 2 продовжувала 

визначати функції ІМО як консультативні й дорадчі. Для розгляду пропозицій щодо 

цієї статті та порядку внесення змін і доповнень до Конвенції на ІХ сесії Асамблеї 

була створена ad hoc Робоча група [92], яка дійшла висновку, що зміст чинної на той 

час редакції ст. 2 Конвенції, у якій зазначалося, що функції ІМО є виключно 

консультативними й дорадчими, створюють неправильне уявлення щодо функцій 

Організації. Робоча група вважала, що ІМО виконує інші важливі завдання, 

значення яких дедалі більше зростає: оперативну й адміністративну функції та 
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прийняття стандартів. Рекомендація про вилучення з тексту Конвенції ст. 2 була 

прийнята групою одностайно [185].  

Поправки до Конвенції 1977 року, прийняті на Х сесії Асамблеї ІМО, 

стосувалися такого. Була вилучена повністю ст. 2, що визначала функції Організації 

як консультативні і дорадчі. Стаття 1, що визначає мету Організації, була доповнена 

положенням щодо надання Організацією сприяння державам у прийнятті самих 

високих норм у питаннях, що стосуються безпеки на морі, та покладенням на 

Організацію завдань щодо розгляду адміністративних питань. Організація 

уповноважувалася розглядати вплив судноплавства на морське середовище: розгляд 

цих питань доповнив перелік функцій, що їх виконує Організація відповідно до 

ст. 3. Іншим важливим доповненням цієї статті стало надання сприяння технічному 

співробітництву в рамках ІМО. Вважається, що поправки 1977 року остаточно 

зафіксували функції ІМО. Відтоді функції Організації ділять на нормотворчі, 

оперативні та адміністративні.  

Прикладом виконання ІМО адміністративних функцій є створення 

Організацією Міжнародного фонду компенсації за забруднення нафтою, а також 

виконання ІМО функцій виконавчого органу в ході реалізації проектів технічного 

співробітництва, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів інших 

міжнародних агентств, наприклад, Програми розвитку ООН, а також держав-

донорів. Оперативні функції організації пов’язуються з інституціоналізацією 

Комітету з технічного співробітництва (КТС) та покладенням на Організацію 

завдань сприяння технічному співробітництву. Забезпечення управління ресурсами 

при виконанні програм технічного співробітництва, що випливає з доповнень до 

ст. 3 Конвенції, а створення КТС знаменувало суттєву підтримку новим функціям 

ІМО – оперативним. 

Окрім зазначеного, поправки 1975 та 1977 років остаточно окреслили сфери 

правового регулювання ІМО. До тих, що були визначені в редакції Конвенції 

1948 року і які стосувалися технічних питань у сфері безпеки на морі, було додано 

запобігання забрудненню морського середовища із суден та боротьбу з ним, розгляд 

правових питань, пов’язаних з усім спектром цілей Організації, можливість 
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здійснювати розгляд будь-яких проблем, що стосуються впливу судноплавства на 

морське середовище. 

В. Поправки, що забезпечували подальшу інституціоналізацію комітетів ІМО. 

Інституціоналізації головних органів ІМО – комітетів, були присвячені 

поправки 1975, 1977 та 1991 років. Зокрема, відповідно до поправок 1975 року до 

складу Організації були додані Комітет із захисту морського середовища (КЗМС) та 

Юридичний комітет. Для цього було внесено зміни до ст. 12, що визначає склад 

Організації, та додано нові частини у Конвенцію: частину VIII, що стосується 

Юркомітету, та IX – КЗМС. Запроваджені зміни покладали на Юридичний комітет 

розроблення проектів конвенцій та інших інструментів, на КЗМС – правил, 

рекомендацій та керівних вказівок у сферах, віднесених до його компетенції. Обидва 

комітети були відкритими для будь-якої держави-члена ІМО. Водночас збільшення 

складу Організації потребувало додаткових заходів, спрямованих на координацію її 

діяльності. Для цього запроваджується планування роботи ІМО і покладаються 

додаткові функції на керівні органи. У ст. 16, що визначає функції Асамблеї, 

додається новий пункт (f) щодо ухвалення Асамблеєю програми роботи Організації. 

До функцій Ради ІМО, визначених ст. 22, додано новий пункт (а) щодо розгляду 

Радою проекту програми роботи та бюджету відповідно до пропозицій комітетів. 

Повноваження Ради розширені: у ст. 27 додано положення, згідно з яким Рада 

здійснює координацію діяльності органів ІМО та вносить доповнення до програми 

роботи ІМО для забезпечення її ефективності. У свою чергу, Рада зобов’язана 

надати Асамблеї з урахуванням загального інтересу та пріоритетів Організації 

згадані проекти програми роботи та бюджету. 

Поправками 1977 року було закріплене створення Комітету технічного 

співробітництва. Відповідно, зазнала змін ст. 12, що визначає склад Організації, 

додана нова частина Х, у якій деталізувалися склад Комітету, його повноваження та 

порядок роботи, і вносилися відповідні зміни до інших частин Конвенції, таких як 

функції Асамблеї, Ради ІМО, зв’язку з іншими організаціями. Нарешті, у 1991 році 

були прийняті поправки до Конвенції, що ними було закріплено інституціоналізацію 

Комітету зі спрощення формальностей (КСФ). Поправки стосувалися доповнення 
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ст. 12, яка визначає склад Організації, запровадження нової частини ХІ, присвяченої 

регламентації складу, повноважень і порядку діяльності КСФ та внесення змін і 

доповнень до завдань Асамблеї, Ради та зв’язку з іншими організаціями. Ці 

поправки набули чинності 07 грудня 2008 р. 

Значення згаданих вище поправок не обмежується простим додаванням до 

складу Організації нових органів. Дослідники схильні вважати, що друга категорія 

поправок до Конвенції про Міжнародну морську організацію, зокрема, 

інституціоналізація Юридичного комітету, Комітету із захисту морського 

середовища та Комітету технічного співробітництва, у поєднанні з вилученням 

згаданої вище ст. 2 Конвенції фактично означало визнання за ІМО повноважень 

регулятора, а не зведення її завдань винятково до консультативних функцій [112, 

c. 86]. Крім того, підкреслюється унікальний характер Комітету технічного 

співробітництва, оскільки постійний орган, відповідальний за чутливу сферу 

технічної допомоги, є унікальним явищем, притаманним лише ІМО [112, c. 87].  

Г. Поправки стосовно порядку та умов внесення змін до Конвенції про 

Міжнародну морську організацію. 

Уперше ст. 52 Конвенції про ІМКО, що регламентувала порядок прийняття 

Асамблеєю Організації поправок до Конвенції, була змінена у 1975 році ІХ сесією 

Асамблеї ІМКО. Редакція 1948 року вимагала як умову прийняття поправок до 

Конвенції Асамблеєю підтримку запропонованих поправок більшістю держав-

членів Ради. Зазначене применшувало роль Асамблеї, вищого керівного органу 

ІМКО, а тому у 1975 році це положення було вилучене з тексту статті.  

Редакція Конвенції 1948 року (яка зберігалася у редакції 1975 року) містила 

положення відповідно до якого Асамблея з прийняттям поправок до Конвенції, 

двома третинами голосів могла визнати поправки настільки важливими, що 

членство держави в ІМО, яка не приймала поправок, припинялося на дату набуття 

поправками чинності. У 1977 році, на Х сесії Асамблеї ці положення були вилучені з 

тексту Конвенції. Однак у 1979 році на ХІ сесії Асамблеї Організація знову 

повернулися до порядку внесення поправок до Конвенції. На цей раз ст. 66 (нова 

нумерація у зв’язку з численними змінами, що мали місце до цього), яка стосувалася 
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порядку прийняття Асамблеєю поправок до Конвенції, зазнала чергових змін. 

Відповідно до них держава-член ІМО може нотифікувати про свій намір вийти з 

ІМО через незгоду із прийнятими поправками до Конвенції. Ця нотифікація мала б 

відбутися впродовж 60 днів 12-місячного періоду після прийняття поправки. 

Держава-член вважається вибулою з Організації на день набуття чинності 

поправкою. Таким чином, порівняно з редакцією 1977 року, що передбачала 

вилучення застережень більшості Асамблеї про несумісність відмови держави від 

прийнятих поправок з її членством в ІМО, редакція 1979 року передбачає 

можливість виходу такої держави з означених причин з Організації, однак рішення 

про це держава приймає самостійно.  

Робота ІМО над третьою групою поправок знаменувала відхід Організації від 

певною мірою дискримінаційної практики, прийнятої у редакції Конвенції 

1948 року. Ця редакція передбачала, по-перше, згоду більшості держав-членів Ради 

ІМО з поправками, які мали прийматися не менше, ніж двома третинами держав – 

членів ІМО; по-друге, визначала можливість прийняття рішення про те, що зміст 

поправок до Конвенції є настільки важливим, що відмова від їх прийняття 

державою-членом є несумісною з членством її в ІМО. Остаточна редакція 1979 року 

(чинна й понині) передбачає можливість для держави, що не погоджується з 

прийнятими поправками, упродовж перших 60 днів після виконання умови для 

набуття ними чинності  заявити про свій вихід з ІМО через незгоду з поправками. 

При цьому, на відміну від інших випадків відмови держави від участі у Конвенції, 

передбачених ст. 78 Конвенції про ІМО, членство держави в ІМО припиняється на 

дату набуття чинності згаданими поправками [79, c. 27]. 

Отже, процес внесення змін до Конвенції про Міжнародну морську 

організацію демонструє еволюцію ІМО від типу організації, обмеженої цілями та 

функціями збору й поширення інформації, до організації, яка має здатність 

приймати міжнародно-правові норми [112, c. 282]. Внесені поправки забезпечили 

підвищення легітимності Організації, розширили функції ІМО, додавши нові сфери 

правового регулювання, забезпечили демократичні процедури для внесення змін до 

конституційного договору Організації – Конвенції про ІМО.  
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1.4 Трансформація правового регулювання у сфері торговельного 

мореплавства та створення Міжнародної морської організації 

 

Поправки 1975 і 1977 років стали найважливішими для Міжнародної морської 

організації з точки зору надання їй нормотворчих функцій. Вилучення з 

найменування Організації слова «консультативна» та відповідної статті з тексту 

Конвенції насправді були швидше відображенням нового змісту діяльності ІМО, що 

відбулися внаслідок зміни ролі Комітету з безпеки на морі та створення інших 

комітетів. Кількість комітетів одразу збільшилася до чотирьох, а відтак – збільшився 

обсяг функцій, покладених на Організацію (це особливо помітно на тлі 

інституціоналізації Комітету з технічного співробітництва), значно розширився 

мандат організації за рахунок розгляду питань запобігання забрудненню морського 

середовища й вирішення юридичних та адміністративних питань. Найважливішими 

є поправки до Конвенції 1975 року, відповідно до яких перелік функцій ІМКО був 

розширений за рахунок завдань, що передбачають нову роль Організації з огляду на 

положення міжнародних інструментів, що стосуються морських питань. Унаслідок 

цього зазнали змін функції комітетів.  

Особливо помітним це стає на прикладі Комітету з безпеки на морі, оскільки 

повноваження інших комітетів формулювалися за його зразком. Зокрема, у 

1975 році зазнали змін формулювання ст. 30 Конвенції про ІМКО, що визначає зміст 

діяльності Комітету з безпеки на морі. У редакції Конвенції 1948 року 

передбачалося, що Комітет готує пропозиції щодо нових правил безпеки на морі та 

доповнення до існуючих. Пропозиції Комітету через Раду подавалися на розгляд 

Асамблеї для затвердження. У редакції Конвенції 1975 року Комітет дістав 

можливість розробляти такі рекомендації і вказівки самостійно  та інформувати про 

це Раду ІМКО. Ключовою для розуміння нових функцій Комітету з безпеки на морі 

стало запровадження нової ст. 32 Конвенції про ІМКО. Вона визначала, що КБМ 

при виконанні завдань, покладених на нього будь-якою конвенцією або 

інструментом, дотримується відповідних процедур, передбачених у них. Власне, тут 

мова йде про прийняття актів Комітетом у розширеному складі, коли до прийняття 
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рішення про внесення поправок до певного інструменту долучаються держави, які 

не є членами ІМКО, але беруть участь у цьому інструменті. Запровадження нової 

статті стало наслідком перегляду у 1974 році Міжнародної конвенції про безпеку 

людського життя на морі 1960 року. Відповідних змін зазнала також ст. 29 

Конвенції про ІМКО, що визначала повноваження Комітету з безпеки на морі. 

Пункт (b) цієї статті у редакції 1948 року передбачав уповноваження Комітету на 

виконання будь-яких завдань, що ставляться перед ним Конвенцією про ІМКО, 

Асамблеєю, або іншим міжурядовим інструментом в обсязі, що не перевищує 

повноважень КБМ, визначених цією статтею. Натомість, редакція цього пункту в 

Конвенції про ІМКО 1975 року передбачала виконання Комітетом з безпеки на морі 

завдань, поставлених Конвенцією про ІМКО, Асамблеєю й Радою, а також завдань, 

передбачених будь-яким іншим міжнародним інструментом, визнаним 

Організацією.  

Відповідно для новоствореного Комітету із захисту морського середовища у 

ст. 38 було передбачено виконання таких функцій, що можуть бути покладені на 

Організацію згідно з міжнародними конвенціями про запобігання забрудненню моря 

із суден і боротьби з ним, зокрема, щодо прийняття правил, поправок або інших 

положень, як це передбачено такими конвенціями. Нова ст. 39 передбачала за 

Комітетом із захисту морського середовища повноваження самостійно розробляти і 

приймати рекомендації й керівні вказівки та інформувати Раду про них. 

Юридичний комітет, згідно з положеннями нової ст. 33, був зобов’язаний 

вживати всіх необхідних заходів для виконання обов’язків, покладених на нього 

Конвенцією про ІМКО, Асамблеєю або Радою, а також обов’язків за будь-яким 

іншим міжнародним документом і визнаних Організацією. Таким чином, зміни 

повноважень Комітету з безпеки на морі були відтворені в положеннях про інші 

комітети, що зберегло цілісність підходів, які регулюють діяльність Організації в 

цілому.  

Для розуміння поправок до Конвенції 1975 року необхідно розглянути 

історичний та правовий контекст, у якому відбулося формулювання і прийняття цих 

поправок. У контексті розширення повноважень ІМО зазначене відбувалося як 
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реакція на катастрофу з ліберійським танкером «Торрі Каньйон» [202]. 18 березня 

1967 р. це судно, що слідувало з Перської затоки до порту Мілфорд-Хейвен, Уельс, 

Велика Британія, потрапило на рифи поблизу островів Сцилі, неподалік 

корнуельського узбережжя Великої Британії. Судно перевозило 119 328 тонн сирої 

нафти, яка почала витікати через пробоїни у корпусі. У результаті витоку було 

уражене британське і французьке узбережжя. Ця аварія не була першою, що 

призвела до забруднення моря, однак її масштаб і неспроможність знайти ефективні 

засоби для запобігання їй висвітлили низку проблем, пов’язаних з відсутністю 

інструментів, які давали б змогу державам захистити себе від таких катастроф.  

На позачерговій сесії Ради ІМКО, скликаній на вимогу Великої Британії 04–

05 травня 1967 р., було прийнято низку важливих рішень [203]. КБМ ІМО було 

доручено розглянути технічні аспекти обставин, що призвели до катастрофи, та 

підготувати відповідні рекомендації. Органами, відповідальними за розгляд цих 

питань у рамках КБМ, були визначені підкомітет з питань забруднення 

вуглеводнями та підкомітет з безпеки судноплавства. Водночас для розгляду 

правових питань, пов’язаних з аварією, Рада ІМКО створила ad hoc Юридичний 

комітет [116, c. 14]. Новий комітет на своєму засіданні 21 та 22 червня 1967 р. 

організував два підкомітети: один – з питань міжнародного публічного права, 

другий – з питань міжнародного приватного права. У стислі терміни (до листопада 

1968 р.) новостворений комітет, за активного сприяння Міжнародного морського 

комітету, підготував пропозиції стосовно двох конвенцій: однієї, що здійснювала б 

правове регулювання права прибережної держави втручатися у випадку аварій, які 

можуть спричинити забруднення нафтою, та другої, що передбачала б можливість 

відшкодування шкоди третім особам внаслідок такого забруднення. На 

IV позачерговій сесії Асамблеї ІМО було прийнято резолюцію А.171(ES.IV) [70], що 

містила рішення провести у Брюсселі, Бельгія, дипломатичну конференцію, на якій 

розглянути публічно-правові та приватно-правові аспекти запобігання забрудненню 

нафтою в результаті аварій із суднами та відшкодування шкоди потерпілим. Така 

конференція була проведена в період з 10 до 29 листопада 1969 р., і в результаті її 

роботи було прийнято два інструменти: Міжнародну конвенцію щодо втручання у 
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відкритому морі в разі аварій, які призводять до забруднення нафтою [135, c. 211–

283], та Міжнародну конвенцію про цивільну відповідальність за шкоду від 

забруднення нафтою [133, c. 3–57].  

Зазначимо, що проблеми забруднення морського середовища нафтою 

розглядалися світовою спільнотою і раніше. Однак головною проблемою вважалося 

незаконне скидання з суден нафти внаслідок миття вантажних цистерн і 

відкачування забруднених нафтопродуктами трюмних вод з машинних відділень 

суден. Для боротьби з цією проблемою, за ініціативи Великої Британії, була 

скликана у 1954 році конференція, на якій прийнято Міжнародну конвенцію 

стосовно запобігання забрудненню моря нафтою [130, c. 3–35]. Після набрання 

чинності Конвенцією про Міжурядову морську консультативну організацію ІМКО 

перебрала на себе функції депозитарію та інші завдання, передбачені цим 

інструментом. Водночас проблеми, пов’язані з аварією танкера «Торрі Каньйон», 

засвідчили прогалини в міжнародному праві в питаннях запобігання забрудненню 

нафтою із суден, викликаного аварією. Як наслідок, VI сесія Асамблеї ІМКО 

21 жовтня 1969 р. прийняла резолюцію А.176(VI), що передбачала проведення у 

1973 році Міжнародної конференції з питань забруднення моря.  

На час проведення конференції стала абсолютно очевидною неефективність 

існуючих механізмів Організації в удосконаленні, відповідно до потреб того часу, 

інструментів, віднесених до її відома. Яскравим прикладом відсутності ефективності 

є досвід оновлення головного, на той час, інструменту в галузі безпеки 

судноплавства: Міжнародної конвенції з безпеки людського життя на морі 

1960 року. ІМКО неодноразово приймала поправки до цього інструменту: у 1966, 

1967, 1968, 1969, 1971 та 1973 роках. Водночас через те, що умовою для набуття 

чинності поправками, прийнятими в рамках Організації, було висловлення згоди 

двох третин держав – учасниць Конвенції СОЛАС, жодна із згаданих поправок так і 

не набрала необхідної підтримки. Стало очевидним, що механізм прийняття 

поправок до найважливіших інструментів, розроблених у рамках Організації, 

необхідно міняти. Комітетом з безпеки на морі був знайдений вихід – застосування 

процедури «мовчазної згоди» до тих частин конвенції, що стосуються технічних 
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аспектів. Однак першим інструментом, до якого було включено нову процедуру, 

стала Міжнародна конвенція із запобігання забрудненню із суден (Конвенція 

МАРПОЛ), прийнята на згаданій вище Міжнародній конференції з питань 

забруднення моря 1973 року [95].  

Конвенція МАРПОЛ включала статті (власне – Конвенція) та технічні 

додатки. Згідно зі ст. 16 Конвенції необхідною умовою набуття чинності поправок 

до статей було їх прийняття двома третинами держав-учасниць Конвенції, що разом 

репрезентували не менше 50 % світового торговельного тоннажу. Водночас 

поправки до технічних додатків набували чинності на дату, визначену відповідним 

органом ІМКО під час їх прийняття (таким органом відповідно до резолюції 

Асамблеї ІМКО А.296(VIII) [127] став Комітет із захисту морського середовища). 

Отже, відпала необхідність отримувати пряму й виражену згоду від держав – 

учасниць Конвенції МАРПОЛ для набуття чинності поправками, що в умовах 

збільшення кількості учасників інструменту було проблематичним (на прикладі 

внесення змін до Конвенції СОЛАС). 

Аналогічний підхід був згодом застосований і щодо самої Конвенції СОЛАС. 

У резолюції Асамблеї ІМКО А.304(VIII) [129] було висловлено стурбованість з 

приводу того, що жодна з поправок до Конвенції СОЛАС 1960 року не набрала 

необхідної підтримки для набуття ними чинності. З огляду на зазначене Асамблея 

погодилася з думкою Комітету з безпеки на морі стосовно того, що найкращим 

способом поліпшення імплементації Конвенції СОЛАС буде прийняття нового 

інструменту, який включатиме, окрім Конвенції СОЛАС у редакції 1960 року, ще й 

положення які забезпечуватимуть швидке набуття чинності самою Конвенцією, 

процедур прискореного набуття чинності поправками, поправок до Конвенції 

СОЛАС у редакції 1960 року, схвалених Асамблею, та нові правила Конвенції, 

рекомендовані Асамблеєю. Міжнародна конференція для прийняття нової Конвенції 

була проведена в Лондоні в період з 21 жовтня до 01 листопада 1974 р. У її роботі 

взяли участь делегації 66 держав, серед яких була УРСР. На Конференції прийнято 

Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року [128, c. 158]. 
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Неможливо оминути увагою той факт, що запровадження процедур 

«мовчазної згоди» щодо Конвенції СОЛАС наражалися на спротив, незважаючи на 

те, що роком раніше процедуру застосування «мовчазної згоди» для прискореного 

набуття чинності поправками до тих частин Конвенції, які стосуються технічних 

питань, було закріплено в Конвенції МАРПОЛ. Зокрема, на розгляд Конференції з 

перегляду Конвенції СОЛАС у 1974 році було подано проект, підготовлений 

Комітетом з безпеки на морі, що містив дві альтернативи: перша зберігала 

можливість за державами вирішувати в рамках КБМ питання, до яких саме поправок 

застосовуватиметься процедура «мовчазної згоди», а також передбачала б 

можливість для держави-учасниці самостійно визначатися з тим, чи буде вона 

згодна в кожному конкретному випадку приймати поправку через процедури 

«мовчазної згоди»; друга повторювала підходи Конвенції МАРПОЛ 1973 року в 

частині внесення поправок до Конвенції (статей) та технічних додатків. Крім того, 

висловлювались пропозиції щодо збереження статус-кво в питаннях процедури 

внесення поправок до Конвенції СОЛАС (фактично – відмови від застосування 

процедури «мовчазної згоди»), мотивуючи це складнощами технічного характеру в 

питаннях забезпечення імплементації змін до Конвенції державами, що 

розвиваються [66]. Запровадження цієї процедури підтримували розвинуті держави, 

які займали провідні позиції у міжнародному торговельному судноплавстві. 

У результаті Конференція прийняла Конвенцію СОЛАС, яка передбачає різні 

підходи для прийняття поправок до визначених частин Конвенції. Перший підхід – 

поправки розглядаються Організацією на розширеному засіданні Комітету з безпеки 

на морі (до участі в якому допускалися держави-учасниці Конвенції СОЛАС, які не 

були членами ІМО): для їх прийняття потрібна підтримка двох третин держав – 

учасниць Конвенції, що беруть участь у голосуванні, за умови, що на засіданні були 

присутніми не менше третини загальної кількості держав-учасниць Конвенції 

СОЛАС. Схвалена таким чином поправка до статей Конвенції або Глави І Додатка 

до Конвенції «Загальні положення» набуває чинності після прийняття двома 

третинами держав – учасниць Конвенції. Для поправок, що стосувалися технічних 

питань – Додатка до Конвенції СОЛАС за винятком його Глави І – застосовувалася 
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процедура «мовчазної згоди», за якою поправка вважалася прийнятою після 

завершення дворічного періоду від дати, на яку вона була надіслана Генеральним 

Секретарем Організації державам-учасницям для прийняття (не вимагається 

формальне сповіщення депозитарію про прийняття поправки), або після завершення 

іншого терміна, який не повинен бути меншим одного року і про який було 

домовлено більшістю в дві третини держав – учасниць Конвенції СОЛАС під час 

прийняття цієї поправки. Таким чином, ухвалена Конференцією Конвенція СОЛАС 

1974 року передбачила можливість приймати зміни до Конвенції в рамках Комітету 

з безпеки на морі через застосування процедури «мовчазної згоди. 

Результати Міжнародної конференції з питань забруднення моря 1973 року і 

Міжнародної конференції з безпеки людського життя на морі 1974 року мали 

далекосяжні наслідки. По-перше, відповідно до поправок 1974 року до Конвенції 

про ІМКО Комітет з безпеки на морі ставав відкритим для всіх держав – членів 

Організації. За цим же принципом формувалися поправки до Конвенції ІМКО, що 

стосувалися інституціоналізації інших комітетів Організації, передусім Комітету із 

захисту морського середовища, який був наділений повноваженнями вносити 

поправки до Конвенції МАРПОЛ. У таких умовах акти комітетів і Організації 

отримували більшу легітимність. По-друге, можливість прийняття поправок до 

обов’язкових інструментів комітетами, що засідали в розширеному складі, 

знаменували нові можливості Організації, а саме прийняття актів, обов’язкових для 

держав-учасниць конкретного інструменту. Важливим є прийняття акту більшістю 

держав-учасниць на засіданні комітету. По-третє, запровадження процедури 

«мовчазної згоди» для прийняття поправок до обов’язкових інструментів поступово 

стало нормою для Організації. Будучи поширеною на інші конвенції, ця процедура 

сприяла зростанню значення ІМО в частині прийняття нею обов’язкових актів. 

Для з’ясування важливості поправок 1975 і 1977 років до Конвенції про 

Міжурядову морську консультативну організацію необхідно звернутися до 

концепції міжнародного законодавства. Раніше були згадані погляди Г. Кельсена 

(вважав, що правило, прийняте спеціальним міжнародним органом, за яке 

проголосували більшість його членів-учасників конститутивного інструменту, 
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вважається міжнародним законодавством) [141, c. 441] та П. Поттера (розглядав 

міжнародне законодавство як результат формалізованого процесу прийняття норм 

більшістю, а не через одностайне схвалення) [170, c. 209]. Сучасні дослідження в 

галузі легітимності міжнародних організацій перегукуються з їх висновками. 

Зокрема, вважається, що для забезпечення легітимності актів і діяльності 

міжнародних організацій (міжнародних управлінських інституцій) необхідними є 

наявність таких обставин: забезпечення легітимності організації/інституції, як 

джерела відповідних актів (згода держав на делегування визначених нормотворчих 

або управлінських функцій), легітимність процедури прийняття актів (визнання її 

справедливою й неухильне її дотримання) і відповідність результату (отримані 

результати відповідають очікуванням, що існували на момент створення інституції 

та продовжують існувати і надалі). Стверджується, що за наявності згаданих 

обставин легітимність міжнародного органу, як джерела управлінських актів, не 

викликатиме сумнівів [227, c. 6]. 

Зазначені вище підходи є загальними для всіх міжнародних інституцій 

(організацій), а тому особливий інтерес викликають погляди дослідників на роль 

ІМО у прийнятті міжнародного законодавства. Зокрема, К. Генрі вважає, що 

міжнародним законодавством є процес прийняття, доповнення та скасування норм 

права спеціально уповноваженим органом відповідно до його компетенції. 

Прийнятий таким органом акт повинен визнаватися обов’язковим тими, кому він 

адресований, незалежно від їхньої згоди. Генрі зазначає, що «у будь-якій правовій 

системі для визнання нормативного акта законодавством є необхідними три умови: 

односторонній характер акта такого органу, його юридична сила та загальний 

характер» [112, c. 4]. К. Генрі вважає одностороннім актом той, що виходить від 

органу, наділеного повноваженнями приймати правові акти, адресовані певній 

спільноті. Юридична сила цих актів, на думку дослідниці, полягає не лише у 

виникненні юридичних зобов’язань, що випливають із них. Спираючись на 

висновки Інституту міжнародного права, присвячені юридичній силі міжнародних 

інструментів, К. Генрі поділяє думку Віраллі [221, c. 181], за якою інструмент може 

мати юридичну силу навіть не створюючи (модифікуючи або відміняючи) юридичні 
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зобов’язання, а саме: з визнанням правоздатності та наділенням повноважень, 

наданням юридичного статусу, підтвердженням правового стану. Зазначені 

міркування суттєво розширюють обсяг поняття «односторонні акти». На підставі 

аналізу змін до Конвенції про ІМО, К Генрі робить висновок про те, що акти 

Організації відповідають ознакам, притаманним одностороннім актам.  

Проведений у цьому дослідженні аналіз поправок до Конвенції про 

Міжнародну морську консультативну організацію 1975 і 1977 років підтверджує 

висновки К. Генрі. Згідно з цими поправками, комітети (а відтак Організація в 

цілому) наділялися повноваженнями приймати односторонні акти, пов’язані із 

внесенням змін до інструментів ІМО, що мають обов’язковий характер. Зокрема, 

для прийняття актів необхідна згода більшості (а не консенсус), акти мають 

юридичну силу і поширюються на всі держави-учасниці конкретного інструменту. Із 

зазначеного можна зробити висновок, що поправки до Конвенції про ІМКО 1975 і 

1977 років створили умови, за яких Організація стала виконувати функції 

міжнародного законодавця. 

 

1.5 Участь України у правотворчій діяльності Міжнародної морської 

організації 

 

04 лютого 1994 р. Верховна Рада України погодилася з пропозицією 

Президента України й ухвалила постанову № 3938-ХІІ «Про прийняття Конвенції 

про Міжнародну морську організацію 1948 року у редакції 1982 року» [26]. 

Зазначений крок знаменував втілення наміру України стати членом цього 

авторитетного міжнародного органу в порядку, передбаченому ст. 5 Конвенції про 

ІМО. 28 березня 1994 р. вітчизняне Міністерство закордонних справ забезпечило 

вручення Генеральному Секретарю ООН інструмента про приєднання України до 

Конвенції [80] і наша держава стала повноправним членом Організації. Водночас 

історичне коріння зв’язку України з ІМО сягає значно глибше. Зокрема, українські 

дослідники вказують на те, що ідея створення міжнародної організації з питань 

морського судноплавства була висунута у ХІХ ст. російським ученим-юристом 
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П. Казанським, який тривалий час працював деканом юридичного факультету 

Новоросійського (Одеського) університету. Як зазначають І. В. Лукшин і 

В. Т. Мартиненко, запропонована П. Є. Казанським ідея була предметом розгляду на 

Конференції у Вашингтоні у 1889 році та в Петрограді у 1912 році [14, c. 143]. 

Згодом, у радянський час, морська столиця України Одеса стала центральним 

місцем проведення важливого заходу ІМО – семінару «Основні функції морських 

адміністрацій у світлі Конвенції ІМО». Проведення семінару у вересні 1983 р. було 

не випадковим: 28 квітня 1984 р. набувала чинності Міжнародна конвенція про 

підготовку та дипломування моряків і несення вахти 1978 року (Конвенція 

ПДНВ) [22], нове явище у правотворчості Організації. Важливість цього 

інструменту, що по праву вважається однією з «опорних колон» правового режиму 

міжнародного торговельного мореплавства разом з конвенціями СОЛАС і 

МАРПОЛ, визначала високий рівень представництва делегації ІМО, яку очолював 

Генеральний Секретар ІМО Ч. Шрівастава (1974–1989 рр.). До складу делегації 

входив майбутній Генеральний Секретар ІМО Е. Мітропулос (2004–2011 рр.). 

Учасники семінару мали нагоду відвідати Центр міжнародного супутникового 

зв’язку, Комплекс поромної переправи «Іллічівськ–Варна», пост регулювання рухом 

суден, природоохоронний комплекс «Світломор», порт Одеса й Іллічівськ та 

ознайомитися з їх роботою. Окремий день семінару був присвячений розгляду 

питань майбутньої імплементації Конвенції ПДНВ, що здійснювався на базі 

Одеського вищого інженерного морського училища (тепер – Одеська національна 

морська академія) [5, c. 183–184]. Згодом, у бутність Генеральним Секретарем ІМО, 

Е. Мітропулос з теплотою згадував його перебування в Одесі. Із діяльністю ІМО 

тісно пов’язана історія іншого навчального закладу України – Одеського 

національного морського університету, ОНМУ. У 50-х роках ХХ ст. в тогочасному 

Одеському інституті інженерів морського флоту (тепер – ОНМУ) створено 

лабораторію небезпечних вантажів, яка згодом була перетворена на Чорноморський 

філіал ЦНДІМФ (м. Ленінград), а у 1987 році – в окремий підрозділ Південного 

науково-дослідного інституту морського флоту (ЮжНИИМФ). Упродовж усього 

періоду своєї діяльності цей підрозділ успішно співпрацює з ІМО [8]. 
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Разом з тим центральним елементом, що зумовлював особливу 

заінтересованість України в набутті членства в ІМО, були практичні потреби, 

продиктовані важливістю морського транспорту для нашої держави. У 1994 році 

Україна входила до 35  провідних морських держав, маючи у своєму розпорядженні 

649 суден дедвейтом 5 млн 827 тис. 606 тонн [193, c. 23]. Зазначений факт виразно 

характеризував потреби вітчизняного морського транспортного комплексу в 

контексті підтримання в актуальному стані діючої нормативної бази. На ці 

обставини справедливо вказують українські дослідники морського права: стояли 

завдання усунути існуючі колізії чинного на той час морського законодавства з 

підзаконними актами; заповнити прогалини в законодавстві України; забезпечити 

належне нормативне регулювання з урахуванням вимог міжнародних 

інструментів [33, c. 142–145]. Практичний шлях до розв’язання цих завдань 

пролягав через врахування світового досвіду, належне опанування передовим 

міжнародно-правовим інструментарієм та безпосередню участь у його творенні, що 

могло забезпечити членство України в ІМО.  

Сьогодні значно скоротилися розміри вітчизняного флоту: станом на кінець 

2015 року валова регістрова місткість суден під прапором України становить лише 

534 тис. тонн [159]. Водночас важливість морського транспортного комплексу для 

України залишається високою. У нашій країні працюють 13 морських портів, які 

забезпечують перевалку значних обсягів експортних, імпортних і транзитних 

вантажів як для потреб України, так і у плані міжнародних морських перевезень. 

Вітчизняні навчальні заклади готують кадри для світового торговельного флоту. 

Україна має серйозні зобов’язання у вирішенні питань пошуку й рятування в зоні 

відповідальності України у Чорному й Азовському морях. Усі ці фактори є 

вирішальними для продовження зусиль, спрямованих на зміцнення ролі України в 

роботі ІМО, передусім – у царині правотворчості.  

В організаційному плані участь України в ІМО регулюється низкою важливих 

нормативних актів. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 

2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у 

діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» відповідальність за 
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виконання зобов’язань, що випливають із членства України в ІМО, покладається на 

Мінінфраструктури, Укрморрічінспекцію, МЗС та Мін’юст [30]. Постанова визначає 

обов’язки органів виконавчої влади: ефективно використовувати потенційні 

можливості зазначених організацій з метою зміцнення національної безпеки 

України, забезпечення її політичних, соціально-економічних та екологічних 

інтересів, прискорення економічних реформ; забезпечувати виконання зобов’язань, 

що випливають із членства України в цих організаціях; своєчасно сплачувати внески 

до їх бюджетів; стежити за дотриманням прав України та за виконанням іншими 

членами міжнародних організацій їх зобов’язань.  

Основною формою участі України в правотворчій діяльності ІМО є робота 

українських делегацій на сесіях керівних і робочих органів Організації. При цьому 

делегації повинні керуватися у своїй роботі директивами, вказівками або 

технічними завданнями, а за результатами роботи – готувати відповідні звіти. 

Зазначені питання регламентуються постановою Кабінету Міністрів України від 

04 листопада 2015 р. № 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів 

директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного 

характеру та звітів за їх результатами» (Порядок) [29]. Порядок визначає механізм 

підготовки проектів керівних документів для делегацій України, їх погодження й 

затвердження, встановлює терміни і формат звітування про результати роботи. 

Положення Порядку конкретизуються наказом Міністерства закордонних справ 

України від 05 жовтня 2012 р. № 259 «Про затвердження Порядку опрацювання 

директив, вказівок, технічних завдань та оцінювання звітів за результатами 

проведення заходів міжнародного характеру органами виконавчої влади, 

національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних 

монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових 

послуг».  

Забезпечення постійного зв’язку з Секретаріатом ІМО, представництво 

України в усіх заходах, що проводяться Організацією, надання сприяння 

українським делегаціям та інші важливі функції покладаються на Посольство 

України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. За 
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вітчизняною практикою, яка відповідає практиці представництва в ІМО переважної 

більшості її держав-членів, Посол України у Великій Британії є Постійним 

представником України при Міжнародній морській організації. Щороку в ІМО 

відбуваються від 30 до 20 сесій керівних і робочих органів ІМО, а також засідань 

груп експертів. Українські делегації здебільшого беруть участь у сесіях головного 

органу – Асамблеї ІМО; роботі таких важливих комітетів, як Комітет безпеки на 

морі та Юридичний комітет; підкомітетів з людського фактора, підготовки та 

несення вахти (HTW), з імплементації інструментів ІМО (ІІІ), із судноводіння, 

зв’язку, пошуку й рятування (NCSR), з перевезення вантажів і контейнерів (ССС). 

Водночас кількість українських делегацій останнім часом значно скоротилася з 

огляду на необхідність економії коштів. З цього приводу Кабінет Міністрів України 

прийняв низку постанов, що суттєво обмежують можливість закордонних 

відряджень для представників центральних органів виконавчої влади [27]. Участь 

експертів, які здебільшого працюють у госпрозрахункових організаціях, також 

важко реалізувати через погіршення економічної ситуації в країні. Зазначені 

обставини скорочують участь делегацій України в роботі ІМО, що не може 

позитивно позначитися на рівні імплементації в нашій країні інструментів 

Організації, не кажучи вже про вплив на їх розроблення та прийняття в рамках ІМО. 

У цьому контексті було б корисним нагадати слова відомого українського вченого, 

фахівця у галузі міжнародного морського права О. Ф. Висоцького: «Україна повною 

мірою ще не усвідомила себе суб’єктом міжнародного морського права, 

повноправним учасником міжнародних морських відносин, носієм прав і обов’язків, 

які випливають з її повного суверенітету, визнаного міжнародним 

співтовариством» [4, c. 284]. 

Незважаючи на згадане, досягнення України в ІМО, а також роль Організації в 

розбудові вітчизняного морського транспортного комплексу є вагомими. До 

здобутків участі України в ІМО можна віднести активну імплементацію положень 

Конвенції ПДНВ, що дозволило Україні увійти до «Білого списку ІМО» в частині 

відповідності національної системи навчання і підготовки моряків вимогам 

Конвенції. Зокрема, 87-а сесія КБМ ІМО, що відбулась у травні 2010 р., затвердила 
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доповідь України стосовно виконання нею вимог розділу А-І/7 Кодексу з підготовки 

й дипломування моряків та несення вахти (Кодекс ПДНВ) щодо імплементації 

Конвенції ПДНВ. У документі сесії з цього питання зазначено, що Україна 

продемонструвала повну й усебічну відповідність національної системи підготовки, 

навчання моряків, видачі їм дипломів і посвідчень, як це вимагається згаданою 

Конвенцією [189, c. 75]. Крім того, Комітет з безпеки на морі беззастережно 

затвердив кандидатури фахівців України для включення до списку експертів, які 

здійснюють незалежне оцінювання ступеня виконання державами – учасницями 

Конвенції ПДМНВ їх зобов’язань, що випливають із Конвенції. Зазначене засвідчує 

високий авторитет українських фахівців, що отримав належне міжнародне визнання. 

Іншим яскравим прикладом ваги України в Організації стала реалізація в 

нашій державі проекту Глобальної програми управління водяним баластом 

(ГлоБаласт). У рамках боротьби з привнесенням до прибережних екосистем 

чужорідних морських організмів, які можуть призвести до негативного впливу на 

екосистеми і створювати загрозу здоров’ю людей, ІМО було розроблено 

Міжнародну конвенцію про контроль суднових баластних вод і осадів та управління 

ними 2004 року [131]. Для надання допомоги у її майбутній імплементації ІМО 

разом з Програмою розвитку ООН і Глобальним екологічним фондом започаткували 

проект ГлоБаласт, що передбачав створення шести демонстраційних центрів у 

основних географічних регіонах планети – Південній Америці, Азії, Африці, на 

Індійському півострові [102]. Завдання створення європейського демонстраційного 

центру було покладено на Україну. У період з 2000 по 2004 роки цей центр 

розгорнуто в Одесі, а отримані результати використані для надання методичної 

допомоги державам Чорноморського басейну в розробленні національних методів із 

запобігання привнесенню чужорідних морських організмів до вод, що перебувають 

під національною юрисдикцією. Враховуючи активну участь України у розв’язанні 

проблеми водяного баласту дипломатична конференція, на якій приймалася 

Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод і осадів та управління 

ними, обрала Постійного представника України при ІМО Віце-президентом 

дипломатичної конференції [180]. 
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Проте найважливішим елементом членства України в ІМО є участь у її 

правотворчій діяльності. Недаремно видатний український учений у галузі 

міжнародного морського права Г. О. Анцелевич наголошує на особливому значенні 

міжнародно-правової регламентації проблем безпеки міжнародного торговельного 

флоту, зазначаючи, що найефективнішим засобом забезпечення цього в контексті 

світової практики є чітка юридична регламентація питань, які стосуються 

навігаційних, технічних та експлуатаційних параметрів безпеки мореплавства [1, 

c. 80]. У цьому плані участь України у заходах Організації дає змогу враховувати 

національні інтереси при ухваленні актів ІМО. Наприклад, у рамках 57-ої сесії 

підкомітету з проектування суден та обладнання Міжнародної морської організації 

(DE IMO), що проходила у березні 2013 р., делегація України підтримала пропозиції 

щодо вивчення статистики аварійних подій, пов’язаних з експлуатацією 

електричного обладнання на суднах. У результаті прийнятого рішення вдалося 

запобігти надмірним затратам, які могли б виникнути внаслідок недостатньо 

обґрунтованих змін до існуючих міжнародних стандартів стосовно електричного 

обладнання, передбачених Конвенцією СОЛАС. З урахуванням завдань запобігання 

загибелі моряків та інших осіб на борту суден внаслідок отруєння газами, що 

накопичуються в ізольованих приміщеннях, делегація України в лютому 2011 р. на 

15-ій сесії підкомітету з перевезення рідин і газів наливом ІМО (BLG) активно 

долучилася до нормативного врегулювання проблем безпечної роботи екіпажу в 

ізольованих вантажних приміщеннях наливних суден. Представник України наполіг 

на включенні до «Переглянутих рекомендацій щодо відвідування ізольованих 

приміщень на борту суден» положення про необхідність здійснення організаційних і 

технічних заходів, спрямованих на контроль за вмістом кисню в атмосфері 

вантажного приміщення. У результаті підкомітет погодив доопрацьований текст 

Вказівок, які в подальшому були схвалені Комітетом з безпеки на морі на його 89-ій 

сесії та затверджені резолюцією 27-ої сесії Асамблеї ІМО [195]. У контексті 

зазначеного варто наголосити на особливому значенні резолюцій ІМО. Зокрема, 

11 березня 1994 р. Європейський Парламент закликав держави – члени 

Європейського Співтовариства надавати обов’язкової сили всім резолюціям ІМО, 
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що стосуються питань безпеки мореплавства й запобігання забрудненню морського 

середовища всіма суднами незалежно від їх місця реєстрації [34, c. 69–74]. 

Одним із важливих питань, що перебуває на порядку денному ІМО, є 

піратство. У 2005 році сомалійські пірати захопили ліберійське судно «Панагія» з 

22 українцями на борту. Відтоді Україна активно просуває в рамках ІМО пропозиції, 

спрямовані на боротьбу з цим лихом. Зокрема, українська пропозиція на 98-у сесію 

Юридичного комітету торкалася зміцнення юридичної бази притягнення до 

відповідальності піратів через розвиток національного законодавства з урахуванням 

пропозицій спеціалізованих органів ООН. Юридичний комітет ІМО врахував 

український документ при підготовці циркулярного листа ІМО від 17 травня 2011 р. 

№ 3180, покликаного інформувати держави про окремі аспекти міжнародного права, 

які реалізують принцип універсальної юрисдикції щодо злочинів піратства [59]. 

Інший документ, підготовлений на 100-у сесію Юридичного комітету ІМО [169], 

містив конкретні пропозиції стосовно вдосконалення аналізу даних про піратство в 

районах, прилеглих до Сомалі з метою ідентифікації проблем із притягненням до 

відповідальності піратів. Юркомітет прийняв рішення про підтримку української 

пропозиції та закликав держави-члени ІМО й організації, що мають 

консультативний статус в ІМО, вжити відповідних заходів [187]. З поширенням 

піратства на Гвінейську затоку українська делегація послідовно порушувала на 

сесіях Комітету з безпеки на морі та Асамблеї ІМО питання щодо необхідності 

поглиблення зусиль держав регіону в питаннях протидії піратству і збройним 

пограбуванням суден. В результаті 28-а сесія Асамблеї ухвалила резолюцію 

А.1069(28) [171] «Запобігання та придушення піратства, збройних пограбувань 

суден та незаконної діяльності на морі у Гвінейській затоці», що містить елементи, 

запропоновані Україною. 

Участь України в заходах, що реалізуються ІМО для протидії піратству, не 

обмежувалася лише розробленням нормативних документів. На виконання 

резолюції Комітету з безпеки на морі ІМО (КБМ) MSC.298(87) [90] відповідні 

українські органи прийняли рішення про відкриття вітчизняної бази даних системи 

дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден для військово-
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морських сил, що здійснюють патрулювання у водах, прилеглих до узбережжя 

Сомалі. Отримувана інформація створює умови для своєчасного надання допомоги 

судну в разі піратської атаки. Зазначимо, що активна позиція ІМО в питаннях 

боротьби з піратством приносить практичні наслідки – за даними штабу операції ЄС 

з протидії піратству поблизу узбережжя Сомалі «АТАЛАНТА», станом на січень 

2015 р. в полоні сомалійських піратів перебуває 26 заручників і немає захоплених 

суден [93]. Для порівняння: у 2009 році пірати утримували в заручниках 746 моряків 

та 56 суден. Незважаючи на суттєвий поступ у боротьбі з піратством, ІМО 

продовжує докладати зусиль у цьому напрямі й відігравати активну роль у 

викоріненні цього міжнародного злочину. 

Активно використовується платформа ІМО для захисту прав моряків – 

громадян України, працевлаштованих на суднах іноземних держав. Зокрема, 

Україна приділяє значну увагу питанням гідного поводження з моряками в разі 

аварії. На 98-ій сесії Юридичного комітету у 2011 році вітчизняна делегація активно 

долучилася до змістовного опрацювання Керівних принципів щодо гідного 

поводження з моряками у разі морської аварії й наполягла на підвищенні статусу 

цього документа до рівня акта головного органу ІМО – резолюції Асамблеї 

Міжнародної морської організації. У результаті 27-а сесія Асамблеї ІМО прийняла 

резолюцію А.1056(27) [175], що закликає держави-члени ІМО забезпечити 

якнайповніше виконання Керівних принципів, розроблених Юркомітетом ІМО. 

Іншим прикладом використання можливостей членства України в ІМО є 

забезпечення українською делегацією на 38-ій сесії Комітету зі спрощення 

формальностей ІМО включення до переглянутої Конвенції про полегшення 

міжнародного морського судноплавства 1965 року положень, які унеможливлювали 

б дискримінаційну практику обмеження сходження екіпажів суден на берег за 

національною, релігійною, расовою чи іншою ознакою [186, c. 11]. У практичному 

плані в разі виникнення такої необхідності Постійний представник України в ІМО 

звертається до Організації з проханням про надання сприяння українським 

громадянам – членам екіпажів суден, що потрапляють у скрутне становище. У такий 

спосіб було надано необхідну допомогу нашим співвітчизникам, які входили до 
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екіпажів суден «Maxima», «Marida Melisa», «Sky Star», «Etel», «Padna», а також 

членам родин загиблих моряків суден «Salla 2» та «Sepas» та ін. 

Окрім боротьби з піратством, членство України в ІМО використовується для 

впровадження вітчизняних здобутків у сфері новітніх технологій зв’язку й навігації. 

Зокрема, на 59-у сесію підкомітету з безпеки судноплавства (NAV), що відбулася у 

вересні 2013 р., Національний університет «Одеська морська академія» підготував 

пропозиції щодо вдосконалення Електронно-картографічної навігаційної 

інформаційної системи (ЕКНІС) [67]. ЕКНІС на сучасному судні є основою 

навігаційної системи, найбільш інтенсивно використовується судноводієм, а відтак 

пропозиції університету є актуальними та сприяють просуванню вітчизняних 

науково-технічних розробок на світовий ринок обладнання та програмного 

забезпечення судноводіння. У результаті підкомітет погодився зі слушністю 

пропозицій України та рекомендував включити ці пропозиції до плану роботи 

Комітету з безпеки на морі.  

Крім нормотворення, важливим аспектом членства України в ІМО є 

отримання допомоги Організації в розвитку інституційних можливостей 

вітчизняних органів державного управління в галузі морського транспорту та 

підготовці фахівців. Важливість цієї допомоги, що враховує найбільш передовий 

досвід імплементації міжнародних стандартів при формулюванні та реалізації 

морської політики, важко переоцінити, адже саме зважена морська політика 

держави може стати наріжним каменем відродження українського торговельного 

флоту [33, c. 142–145]. За сприяння й залучення організаційних і фінансових 

можливостей Організації в Україні проводилися курси підготовки керівників систем 

пошуку та рятування; семінар з питань імплементації інструментів ІМО державою 

прапора і контролю державою порту; регіональні курси підготовки щодо 

вдосконалення національного законодавства в питаннях імплементації інструментів 

ІМО; курси підготовки з питань імплементації Міжнародної конвенції про контроль 

застосування антиобростаючих покриттів на суднах 2001 року За фінансової 

підтримки ІМО фахівці України мали можливість навчатися за кордоном. За 

підтримки ІМО організовуються на регулярній основі наради голів морських 
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адміністрацій басейнів Чорного та Каспійського морів. ІМО надає сприяння в 

навчанні представників України у провідних навчальних закладах, що 

функціонують під егідою ІМО: Світовому морському університеті (Мальме, 

Швеція), Міжнародному інституті з морського права (Мальта), Міжнародній 

академії з безпеки на морі, морської безпеки та довкілля (Генуя, Італія). 

Імплементація інструментів ІМО є, таким чином, однією з фундаментальних засад 

створення національної системи морського законодавства України [33, c. 142–145], а 

реалізація в Україні Інтегрованої програми технічного співробітництва ІМО 

залишається одним із важливих чинників розв’язання цього завдання.  

Зауважимо, що активна участь України в Організації знайшла своє 

відображення в обранні представників України до керівництва органів ІМО. Так, 

Постійний представник України при ІМО, Посол України у Великій Британії 

В. Д. Хандогій був обраний Віце-головою Асамблеї ІМО на період з 2011 до 

2013 років [201]. Уперше представник України обіймав керівну посаду головного 

органу ІМО, що наочно свідчило про зростання авторитету й ролі України в 

діяльності Міжнародної морської організації. Іншим прикладом представництва 

України в органах ІМО стало обрання автора дисертаційного дослідження 

заступником Голови підкомітету з безпеки судноплавства (NAV) у період з 2010 по 

2013 роки, а також його головування упродовж 2011–2013 років у робочій групі 

щодо визначення маршрутів руху суден цього підкомітету.  

Підсумовуючи згадане, можна зазначити, що здобутки участі України в ІМО 

не викликають сумнівів. Діяльність Міжнародної морської організації є складовою 

цілісної системи джерел сучасного міжнародного морського права, що має свою 

специфіку [34, c. 69–74]. Досвід членства України в ІМО забезпечує належні 

можливості для реалізації Україною її потенціалу в Організації. Для максимальної 

ефективності членства цей потенціал має бути примножений проведенням цілісної 

морської політики України, одним з елементів якої повинна стати її участь у 

правотворчій діяльності ІМО. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Фактори, що визначають глобальний характер міжнародного торговельного 

судноплавства, стали рушійною силою інституціоналізації правового регулювання 

цієї сфери міжнародних відносин. Головними з них є інтернаціоналізація (на 

сучасному етапі – глобалізація) відносин власності, управління, трудових відносин, 

визнання стандартів конструкції та обладнання судна, що переміщується між 

державними юрисдикціями. На цьому тлі було доведено, що спроби врегулювати 

взаємини у згаданих сферах на двосторонньому, згодом регіональному рівні, а 

також через залучення можливостей саморегулювання, коли морська індустрія 

здійснюватиме пошук можливостей подолання існуючих розбіжностей і 

віднайдення взаємоприйнятних рішень, виявилися марними, свідченням чого стали 

важкі катастрофи із суднами. За наслідками катастрофи лайнера «Титанік» у 

1912 році започатковано першу спробу пошуку міждержавного врегулювання 

комплексу проблем, пов’язаних із відсутністю міжнародно-правового регулювання 

світового торговельного судноплавства. Крім того, очевидною стала недостатність 

потенціалу морського звичаю забезпечити надійний механізм правового 

регулювання міжнародного торговельного судноплавства. 

Шукаючи прийнятний формат інституціоналізації правового регулювання 

торговельного мореплавства, світова спільнота пройшла складний шлях. У розділі 

висвітлено послідовний пошук організаційних форм і методів такого регулювання: 

Союзна морська рада з морського транспорту, яка діяла до 1919 року, Об’єднаний 

комітет з узгодження перевезення – Об’єднана морська адміністрація 1942–

1946 років, Комітет зі зв’язку та транзиту Ліги націй тощо. Відзначено, що потреба в 

організації спільної діяльності між державами (забезпечення союзних перевезень у 

рамках Першої та Другої світових воєн) була найпотужнішим спонукальним 

мотивом у створенні координувальних органів для організації взаємодії на 

міжнародній арені. 

У розділі розглянуто еволюцію міжнародних відносин у галузі торговельного 

судноплавства, що передувала створенню у 1948 році Міжурядової морської 
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консультативної організації, події, що знаменувала інституціоналізацію цієї сфери 

міжнародних відносин, та висвітлено процес формулювання цілей створення цього 

міжнародного органу, його мандата, вплив політичних та економічних чинників на 

його майбутню діяльність. Зроблено висновок про неможливість забезпечити в 

ізоляції безперешкодний розвиток національного сектору економіки, пов’язаної з 

морським транспортом, за умови міжнародного характеру морського перевезення. 

Доведено, що в основі процесів інституціоналізованого правового 

регулювання міжнародного торговельного судноплавства перебуває усвідомлення 

міжнародною спільнотою необхідності створення міжнародного органу з 

глобальним мандатом. Основним його завданням мала стати координація 

розрізненої діяльності з правового регулювання морського торговельного 

судноплавства, визначення спільних правил і приписів, ліквідація національних 

розбіжностей у цій сфері, підтримання в актуальному стані фундаментальних 

багатосторонніх інструментів у галузі міжнародного торговельного судноплавства, 

переваги ухвалення яких стали більш ніж очевидними, особливо у сферах, що 

стосуються всіх аспектів безпеки судноводіння та здійснення плавання, надійності 

суден, безпечного перевезення вантажів тощо. 

Детально проаналізована підготовка та проведення у 1948 році Морської 

конференції ООН у Женеві, на якій було прийнято Конвенцію про Міжурядову 

морську консультативну організацію (ІМКО). Доведено, що створення ІМКО стало 

першим етапом спеціалізації правового регулювання торговельного мореплавства в 

тому, що стосується технічних приписів до суден закордонного плавання, які 

перевозять пасажирів і вантажі, встановлення правил безпечного перевезення, а 

згодом і прийняття норм для запобігання забрудненню морського середовища з 

суден.  

Завдяки дослідженню процесу підготовки та проведення Морської 

конференції ООН, а також процесу приєднання до Конвенції про Міжурядову 

морську консультативну організацію до набуття нею чинності в період з 1948 по 

1958 роки було визначено сферу повноважень новоствореної Організації й 

ідентифіковано розбіжності, що стосуються її мандата, та які полягають у 
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невідповідності між задекларованими у ст. 1 Конвенції цілями організації й 

реальним змістовним наповненням її діяльності. Аналіз цих процесів показав: 

складові повноважень ІМКО, які торкаються комерційного аспекту міжнародного 

торговельного судноплавства, не були ніколи затребувані; реальними завданнями 

новоствореної спеціалізованої міжнародної організації стали координація взаємодії 

в рамках блоку існуючих міжнародних домовленостей у галузі судноплавства, а 

також адміністрування тих аспектів міжнародного співробітництва, якими 

опікувалися різноманітні міжнародні органи, що не мали універсального мандата 

(Міжнародний льодовий патруль, Служба нагляду за льодовим покровом та інші). 

У розділі ідентифіковано фактори, що визначали формування порядку денного 

ІМКО (повоєнне відродження економіки; бурхливий розвиток судноплавства, 

виникнення нових держав; загострення конкурентної боротьби між судноплавними 

компаніями та боротьба за вплив між державами і блоками держав), та зроблено 

висновок про безумовний пріоритет розгляду технічних аспектів міжнародного 

торговельного судноплавства. Розгляд порядку денного Організації в початковий 

період її діяльності засвідчив ріст усвідомлення державами-членами необхідності 

посилення ролі ІМКО у забезпеченні ефективності інструментів Організації в 

питаннях запобігання забрудненню нафтою із суден. Дослідження процесу й 

результатів розгляду ІМКО причин катастрофи з ліберійським танкером «Торрі 

Каньйон» дало підстави говорити про те, що аварія танкера засвідчила прогалини в 

міжнародному праві, пов’язані з неспроможністю існуючих на той час механізмів 

Організації оперативно вдосконалювати міжнародно-правові інструменти 

відповідно до потреб часу, та створила передумови для їх кардинального 

поліпшення. 

Крізь призму сучасних поглядів на реалізацію правотворчих функцій 

міжнародних органів управління в розділі проаналізовано трансформацію мандата 

Міжнародної морської консультативної організації з урахуванням зростання 

міжнародно-політичного запиту на здійснення ІМКО нормотворчих функцій. 

Зокрема, виокремлено перелік вимог, властивих міжнародному законодавству 

(прийняття актів більшістю, а не консенсусом; ефективна координація діяльності 
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учасників; прозорість роботи й відповідальність керівних органів; ефективність 

актів, що приймаються нею), та з їх урахуванням розглянуто порядок денний і 

діяльність ІМКО у першій половині 70-х років ХХ ст. Зроблено висновок про те, що 

зміни до Конвенції про Міжнародну морську консультативну організацію у процесі 

перетворення ІМКО на ІМО відображали процес трансформації правового 

регулювання торговельного мореплавства в напрямі закріплення за Організацією 

функцій міжнародного законодавця. Найважливіші поправки 1975 та 1977 років до 

Конвенції про Міжнародну морську організацію наділили ІМО повноваженнями 

приймати обов’язкові акти більшістю голосів, що повною мірою вписується в канву 

переліку вимог, притаманних актам міжнародного законодавства. 

Запровадження Міжнародною морською організацією процедури «мовчазної 

згоди» для внесення змін до інструментів ІМО, особливого механізму, покликаного 

забезпечити можливість оперативного вдосконалення її актів стало однією з 

головних причин перегляду мандата Організації та повноважень комітетів ІМО. 

У дослідженні детально розглянуто механізми застосування процедури «мовчазної 

згоди», унікальної нормопроектувальної техніки ІМО в питаннях внесення поправок 

до обов’язкових інструментів Організації й дано розгорнуту характеристику 

повноважень провідних робочих органів ІМО – комітетів з безпеки на морі та 

захисту морського середовища – приймати такі поправки. 

У розділі проаналізовано проблеми, здобутки та завдання, що випливають із 

членства України в ІМО, участь нашої держави у правотворчій діяльності, що 

здійснюється Організацією, головні напрями взаємодії України з ІМО. Детальний 

розгляд здобутків взаємодії України з ІМО дає змогу оцінити зміст ініціатив нашої 

держави в Організації, що стосуються боротьби з піратством, запровадження 

новітніх технологій зв’язку й навігації, функціонування механізму отримання 

допомоги нашою державою з боку ІМО у сфері розвитку інституційних 

можливостей вітчизняних органів державного управління у галузі морського 

транспорту. Важливим елементом цього розділу є детальний аналіз нормативно-

правової бази, що регулює членство України в ІМО, визначає порядок участі 

делегацій у роботі Організації, форми і методи реалізації взаємодії України та ІМО.  
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКТІВ МІЖНАРОДНОЇ МОРСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРАВОТВОРЧОЇ ФУНКЦІЇ 

 

2.1 Характеристика актів органів Міжнародної морської організації 

 

У попередньому розділі було досліджено еволюцію положень Конвенції про 

Міжнародну морську організацію в питаннях формування її правотворчої функції й 

розглянуто загальні підходи, що стосувалися поняття міжнародного законодавства 

та процесу його творення. Роблячи наголос на трьох визначальних характеристиках 

міжнародного законодавства: односторонньому характері акта спеціально 

уповноваженого міжнародного органу, його юридичній силі й загальному характері, 

було наголошено на важливості процедури прийняття таких актів і легітимності 

органу, уповноваженого на здійснення функцій міжнародного законодавця. Зокрема, 

враховано висновки дослідників про те, що акти міжнародних організацій можуть 

мати юридичну силу навіть поза створенням (модифікацією, відміною) юридичних 

зобов’язань, а саме: при визнанні правоздатності та наділенні повноважень, наданні 

певного юридичного статусу, підтвердженні правового стану. Іншими словами, 

навіть відсутність обов’язкового характеру ухваленого міжнародною організацією 

акта не є перешкодою для того, щоби цей акт мав юридичне значення. Це наштовхує 

на висновок про відсутність гомогенності міжнародного законодавства, можливість 

тлумачити його обсяг у так званому вузькому й широкому сенсі. 

На важливості такого розуміння міжнародного законодавства наголошували 

авторитетні дослідники міжнародного права. Зокрема, у праці «Морське 

законодавство» дослідник міжнародного права Прошанто Мукхержі дає тлумачення 

застосуванню широкого і вузького значення терміна «міжнародне 

законодавство» [157, c. 118]. У широкому значенні цей термін охоплює весь процес 

творення норми, що сягає кульмінації при ухваленні або формулюванні юридичного 

правила. У цьому сенсі будь-який документ, який має в результаті ефект зміни або 

доповнення законодавства, є актом реалізації законодавчої влади. За такого підходу 
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міжнародне законодавство створюють не лише конвенції й договори, а й 

рекомендації та інші документи компетентних міжнародних органів, які формують 

відносини суб’єктів у міжнародній сфері. У вузькому сенсі термін «законодавство» 

застосовується до свідомого та цілеспрямованого творення юридичної норми 

спеціально створеним органом (постійним чи ad hoc), який у результаті своєї 

діяльності творить словесне вираження для такої норми у формалізованому 

юридичному документі. У цьому разі під міжнародним морським законодавством 

розуміють звід юридичних норм, що регулюють морську індустрію [55, c. 326; 160, 

c. 326; 196, c. 115]. Зважаючи на таке тлумачення терміна «міжнародне 

законодавство», стає очевидною важливість процедури творення й ухвалення норм 

міжнародною організацією, а також документів, які сприяють прийняттю та 

застосуванню таких норм учасниками міжнародних відносин. У цьому контексті 

важливою складовою з’ясування правових підстав, порядку та способу виконання 

міжнародною організацією функцій міжнародного законодавця є аналіз відповідних 

положень конституційного інструменту (договору, конвенції), відповідно до якого 

утворена організація та згідно з яким вона організовує власну діяльність, у тому 

числі – нормотворення. 

Перш ніж аналізувати Конвенцію про міжнародну морську організацію, яка 

окреслює правотворчу роль ІМО, доцільно охарактеризувати в найзагальніших 

рисах інструменти, що приймаються нею. Як зазначає Г. Г. Іванов, постанови 

міжнародних організацій, зазвичай ділять на два види залежно від їх обов’язкової 

сили: акти, що мають обов’язковою силою, та рекомендації [7, c. 88; 15, c. 177; 25, 

c. 69–75]. До інструментів, що мають обов’язкову силу, традиційно в Міжнародній 

морській організації відносять конвенції та кодекси, що стали обов’язковими 

внаслідок відповідних положень конвенцій, а також поправки до них. Природно, що 

дослідження правової природи актів будь-якої міжнародної організації 

зосереджується передусім на її можливості приймати обов’язкові для виконання 

інструменти (для ІМО – конвенції).  

Правові засади діяльності ІМО в галузі прийняття конвенційних норм 

відображені у ст. 2 Конвенції про Міжнародну морську організацію. Відповідно до 



 72 

пункту (b) цієї статті Організація забезпечує розроблення проектів конвенцій, угод 

чи інших відповідних документів, рекомендує їх урядам та іншим міжурядовим 

організаціям і скликає наради, які можуть виявитися необхідними. Подальший 

аналіз Конвенції про ІМО дає змогу виокремити завдання, що покладаються на 

Асамблею та комітети Міжнародної морської організації у зв’язку з прийняттям і 

внесенням поправок до обов’язкових інструментів – конвенцій. Відповідно до 

поправок 1975 року до Конвенції про Міжнародну морську організацію на 

Асамблею ІМО покладається відповідальність щодо скликання будь-якої 

міжнародної конференції або застосування іншої належної процедури для прийняття 

міжнародних конвенцій чи поправок до будь-яких міжнародних конвенцій, що були 

розроблені комітетами або іншими її органами (слід зазначити, що попередня 

редакція Конвенції про ІМО не деталізувала завдань Асамблеї, відповідні 

положення поправок 1975 року відображали розвиток структури Організації – 

інституціоналізацію комітетів – та закріплювали в Конвенції особливу 

координувальну роль Асамблеї). Оскільки, як зазначалося вище, правотворчість 

передбачає ще й належну процедуру підготовки нормативного акта, функції 

Організації, пов’язані з розробленням тексту, його попереднім узгодженням, 

визначенням процедури прийняття та рішенням про започаткування такої 

процедури можна розглядати як важливий елемент ухвалення конвенційних норм, 

навіть якщо норми приймаються поза межами ІМО, на дипломатичних 

конференціях. Окрім рішень про скликання міжнародних конференцій, Асамблея 

ІМО наділена повноваженнями приймати поправки до конвенцій та інших 

міжнародних інструментів (наприклад, кодексів). Відповідно до пункту (j) ст. 15 

Конвенції про ІМО, до функцій Асамблеї входить надання членам Організації 

рекомендацій для прийняття правил і керівних вказівок, а також поправок до таких 

правил і керівних вказівок, які були передані Організації. Цей пункт є підставою для 

прийняття Асамблеєю поправок, зокрема, до Конвенції про Міжнародні правила 

запобігання зіткненню суден на морі 1972 року [11], Міжнародної конвенції про 

вантажну марку 1966 року [21] та інших інструментів, що передбачають відповідні 

повноваження Асамблеї ІМО.  
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Водночас аналіз Конвенції про Міжнародну морську організацію у редакції 

1975 року засвідчує важливу роль, яку відіграють комітети ІМО в удосконаленні 

конвенцій. Як було зазначено, поправки 1975 року запровадили положення, що 

стали основою відповідних повноважень комітетів на внесення поправок до 

міжнародних інструментів. Такими є пункт (b) ст. 28 – виконання Комітетом з 

безпеки на морі обов’язків, покладених на нього будь-яким іншим міжнародним 

інструментом (крім Конвенції про ІМО) і який визнано Організацією, та пункт (b) 

ст. 33 щодо Юридичного комітету. Зазначені формулювання не містять чіткого 

посилання на можливості прийняття поправок до міжнародних конвенцій, як це 

закріплено для Комітету із захисту морського середовища: у пункті (а) ст. 38 

визначається, що цей Комітет виконує функції, які покладені або можуть бути 

покладені на Організацію міжнародними конвенціями про запобігання забрудненню 

моря з суден і боротьбі з ним, зокрема, щодо прийняття правил і поправок до них 

або інших положень, як це передбачено в таких конвенціях.  

Приймати поправки до міжнародних інструментів уповноважений і Комітет зі 

спрощення формальностей. Згідно з поправками 1991 року до Конвенції про ІМО, 

що набули чинності 07 грудня 2008 р., у пункті (а) ст. 48 визначено, що цей Комітет 

виконує будь-які функції, які можуть бути покладені на Організацію міжнародними 

конвенціями про полегшення міжнародного морського судноплавства, зокрема, 

стосовно вжиття заходів і зміни таких заходів чи інших положень, як це 

передбачено конвенціями. Треба відзначити, що й Комітет з технічного 

співробітництва відповідно до пункту (с) ст. 43 уповноважений виконувати функції, 

які покладаються на нього Конвенцією про ІМО, або інші обов’язки, передбачені 

будь-яким іншим міжнародним інструментом, визнаним Організацією, однак з 

огляду на відсутність таких інструментів, це положення поки що не знайшло 

практичного застосування. 

Для осягнення ролі Асамблеї й комітетів у прийнятті та внесенні доповнень до 

міжнародних конвенцій доцільно звернутися до праці Н. Гаскелла. Він вирізняє 

шість стадій у процесі ухвалення нової конвенції ІМО. Перша стадія стосується 

прийняття політичного рішення щодо розгляду певного предмета з точки зору 
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необхідності його нормативного врегулювання; друга – визначає пріоритети; третя – 

належну структуру нового інструменту (протокол до існуючої або нова конвенція); 

четверта – ухвалення рішення стосовно переліку та змісту принципів, що становлять 

основу нового інструменту; п’ята – прийняття тексту проекту; шоста (остання) 

передбачає надання інструменту на розгляд Ради та Асамблеї ІМО для ухвалення 

пропозиції про проведення дипломатичної конференції [100]. Зауважимо, що 

впродовж останнього часу таке рішення здебільшого приймається Радою ІМО. 

Аналіз положень Конвенції про ІМО та практика Організації при прийнятті 

обов’язкових інструментів, таких як конвенції, створює підстави для критичного 

розгляду тверджень окремих дослідників, що Міжнародна морська організація 

виконує лише функції координатора щодо багатосторонніх договорів, оскільки ІМО 

не є їх учасницею, ні повноважним законодавцем, спроможним приймати акти, що 

містять обов’язкові норми для держав-членів, усупереч їх волі [138, c. 33]. Так, 

Д. Манселл наголошує на тому, що ст. 2 Конвенції про ІМКО визнавала за 

Організацією виключно консультативні й дорадчі функції. Крім того, він наголошує 

на ст. 3 Конвенції, що обмежувала мандат ІМКО у сфері підготовки та прийняття 

конвенцій лише наданням рекомендацій урядам держав – членів Організації 

стосовно розгляду проектів цих інструментів і проведення відповідних конференцій. 

На цій підставі він стверджував про відсутність прав у ІМКО ухвалювати чи 

доповняти договори [149, c. 123].  

У цьому контексті важливо звернути увагу на те, що поправки до Конвенції 

про Міжурядову морську консультативну організацію 1975 року передбачали 

доповнення ст. 16 Конвенції новим пунктом (k), який розширював функції Асамблеї 

Організації. Згідно з ним саме Асамблея уповноважується приймати рішення 

стосовно скликання будь-якої міжнародної конференції або застосування будь-якої 

іншої належної процедури для ухвалення міжнародних конвенцій чи поправок до 

будь-якої конвенції, які були підготовлені КБМ, Юркомітетом, КЗМС або іншим 

органом Організації. Прийняття цього пункту підкреслює самостійність та особливу 

роль Організації у прийнятті рішення про проведення конференції для ухвалення 

багатостороннього договору (конвенції), на противагу поглядам стосовно того, що 
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зазначене залишається винятково прерогативою держав. На підставі зазначеного 

можна зробити висновок, що Конвенція містить широке коло повноважень Асамблеї 

та комітетів ІМО стосовно прийняття конвенційних норм, сама ж Організація має 

достатній інструментарій для прийняття актів щодо внесення поправок до 

міжнародних конвенцій, які мають обов’язкову силу для держав-учасниць.  

Поглиблюючи тезу про активну роль ІМО у прийнятті конвенцій, вбачається 

за доцільне розглянути їх класифікацію, аби переконатися у відповідності діяльності 

ІМО завданням, що визначені Конвенцією про Міжнародну морську організацію. 

Щодо зазначеного погляди дослідників дещо різняться. Зокрема, К. Генрі вирізняє 

три категорії конвенцій, що розробляються в рамках ІМО: ті, що стосуються безпеки 

на морі; конвенції, спрямовані на захист морського середовища; та конвенції, які 

визначають відповідальність за шкоду, що настає внаслідок експлуатації суден [112, 

c. 115]. Автор зазначає, що із загального контексту випадають Конвенція з 

полегшення судноплавства та Конвенція про обмірювання суден. 

Погляди Г. Г. Іванова на класифікацію конвенцій близькі до класифікації, 

запропонованої К. Генрі [7, c. 90]. До першої категорії Г. Г. Іванов відносить 

конвенції із забезпечення безпеки судноплавства та ті, що встановлюють відповідні 

норми і стандарти. Такими, на його думку, є Конвенція СОЛАС, Міжнародна 

конвенція про вантажну марку 1966 року, Міжнародна конвенція про безпеку 

рибальських суден (Торремоліноська конвенція) 1977 року (змінена Протоколом 

1993 року [207]), Міжнародна конвенція про підготовку й дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року, Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 

1979 року [23] та інші. До другої категорії автор відносить конвенції, спрямовані на 

запобігання забрудненню моря із суден та боротьбу з ним. Такими є Конвенція 

МАРПОЛ, Міжнародна конвенція про забезпечення готовності на випадок 

забруднення нафтою, боротьбі з ним і співробітництва 1990 року [17]. Із певними 

застереженнями Г. Г. Іванов відносить до цієї категорії Міжнародну конвенцію 

щодо втручання у відкритому морі в разі аварій, які призводять до забруднення 

нафтою 1969 року, змінену Протоколом 1973 року. Від часу видання праці 

Г. Г. Іванова було розроблено інші інструменти, які можуть бути включені до цієї 
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категорії: Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод і осадів та 

управління ними 2004 року, Найробійська міжнародна конвенція про видалення 

затонулих суден 2007 року [158], Гонконгська міжнародна конвенція про безпечну й 

екологічно раціональну утилізацію суден 2009 року [114]. До третьої категорії 

Г. Г. Іванов відносить конвенції, що вирішують питання відповідальності та 

компенсацій, зокрема: Міжнародну конвенцію про цивільну відповідальність за 

збитки від забруднення нафтою 1969 року, Міжнародну конвенцію про створення 

Міжнародного фонду для компенсації збитків від забруднення нафтою 

1971 року [16], Афінську конвенцію про перевезення морем пасажирів та їхнього 

багажу 1974 року [2], Конвенцію про обмеження відповідальності стосовно 

морських вимог 1976 року [9], Міжнародну конвенцію про рятування 

1989 року [24]. 

Г. Г. Іванов вирішує питання категоризації тих конвенцій, які не були 

віднесені К. Генрі до жодної з категорій. Так, Конвенцію про полегшення 

міжнародного морського судноплавства 1965 року [13] та Міжнародну конвенцію 

про обмірювання суден 1969 року [20] він відносить до додаткової категорії 

конвенцій, спрямованих на заохочення та сприяння торговельному судноплавству. 

Зауважуючи певну умовність цієї категорії, автор включає до неї, окрім згаданих 

конвенцій, Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки морського судноплавства 1988 року [10] та Протокол про боротьбу з 

незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, 

розміщених на континентальному шельфі 1988 року [32]. Дослідник вважає, що два 

останні інструменти, хоча й пов’язані з охороною людського життя на морі, 

вирішують, однак, не технічні питання безпеки мореплавства, а проблеми 

організаційного характеру, пов’язані з виконанням державою певних функцій.  

Слід зазначити, що будь-яка спроба категоризації конвенцій ІМО, буде 

приречена на критику, оскільки розроблення цих інструментів диктується 

практичними міркуваннями вирішення специфічної категорії питань і вони можуть 

належати одночасно до кількох категорій. Наведення в цьому дослідженні згаданих 

вище категорій конвенцій ІМО здійснюється винятково для демонстрації 
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відповідності цих інструментів завданням, що розв’язуються ІМО згідно з 

Конвенцією про Міжнародну морську організацію. З цих міркувань не 

розглядаються інші типи категоризації, розглянуті К. Генрі та Г. Г. Івановим, 

зокрема, поділ конвенцій, розроблених ІМО, відповідно до їх публічно-правового та 

приватно-правового характеру. 

Аналіз правових підстав для прийняття Міжнародною морською організацією 

рекомендацій, здійснений крізь призму Конвенції про Міжнародну морську 

організацію, створює можливості як для виокремлення визначених напрямів 

правотворчої діяльності ІМО, що забезпечуєтся прийняттям рекомендацій, так і для 

з’ясування найбільш загальних функцій Організації в цілому. Наголосимо, що 

наведені нижче висновки являють собою результат семантичного аналізу Конвенції 

про ІМО в тому, що стосується рекомендацій Організації. Зокрема, вирізняють такі 

категорії рекомендацій, передбачені Конвенцією [111, c. 73–75, c. 80–84; 142, c. 319].  

Перша категорія рекомендацій визначається пунктом (а) ст. 2 Конвенції. 

Зокрема, Організація розглядає й виносить рекомендації стосовно технічних питань 

міжнародного морського судноплавства, безпеки на морі, запобігання забрудненню 

морського середовища, усунення дискримінаційної практики та обмежень з боку 

урядів та судноплавних компаній, які передбачені пунктами (a), (b) і (c) ст. 1 

Конвенції. До другої категорії відносять рекомендації, що містять проекти 

конвенцій, угод або інших відповідних документів, як це передбачено пунктом (b) 

ст. 2 Конвенції про ІМО. Як зазначалося вище, розроблення тексту конвенції та її 

погодження є частиною процесу нормотворчості, що здійснюється ІМО. 

Результатами такої роботи є рекомендації урядам щодо проектів конвенцій ІМО, які 

пропонується винести на розгляд міжнародної конференції. Третя категорія 

стосується рекомендацій, передбачених ст. 3, що надаються Організацією стосовно 

несправедливих обмежень з боку судноплавних компаній. Ця категорія 

рекомендацій передбачає низку запобіжних механізмів. По-перше, Організація 

повинна розглянути можливість врегулювання проблеми звичайними методами, 

прийнятими в міжнародному судноплавстві, та рекомендувати цей спосіб. Лише у 

випадку, коли проблема не може бути врегульована такими методами або існує 
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фактичне підтвердження того, що ці методи не привели до врегулювання, а також за 

умови, що заінтересовані члени Організації проводили прямі переговори щодо 

такого врегулювання, це питання на прохання одного із заінтересованих членів 

розглядається Організацією.  

Окремо виділяють рекомендації щодо завдань, покладених на ІМО відповідно 

до міжнародних документів, у порядку, передбаченому пунктом (j) ст. 15. Як 

зазначалося вище, цей пункт є підставою для прийняття Асамблеєю не лише 

рекомендацій щодо правил і керівних вказівок стосовно безпеки на морі, 

запобігання забрудненню із суден і боротьби з ним та інших питань, що стосуються 

впливу судноплавства на морське середовище, а й поправок до міжнародних 

конвенцій, якщо таке передбачено цими інструментами. Зазначене демонструє 

неможливість здійснення аналізу правової природи актів ІМО винятково з точки 

зору положень Конвенції про міжнародну морську організацію й висуває вимогу 

про врахування ширшого контексту для аналізу правової природи актів, які 

приймаються нею.  

З точки зору дослідження загальної характеристики актів ІМО важливим є 

розгляд переваг і недоліків конвенцій та рекомендацій. На перший погляд, 

прийняття конвенцій, які є обов’язковим інструментом для держав-учасниць, є 

найбільш надійним, гарантованим способом вирішення певних питань, що 

виникають у зв’язку з міжнародним торговельним судноплавством. Як було 

зазначено, конвенції ІМО часто приймалися за наслідками катастроф, аварій та 

інших серйозних подій, пов’язаних із судноплавством, що засвідчувало абсолютну 

необхідність запровадження таких норм. Це міркування знаходить своє 

підтвердження в багатьох дослідників, зокрема в дослідженні Е. Шален щодо ролі 

ІМО в розробленні універсальних норм міжнародного морського права. Так, 

Е. Шален зазначає, що прийняття нової конвенції ІМО зумовлюється двома 

факторами: морською катастрофою чи як результат регулярної констатації факту 

щодо необхідності ухвалення нового інструменту [145, c. 457]. 

Водночас правове регулювання за допомогою конвенцій не позбавлене 

недоліків. По-перше, конвенції, як обов’язкові інструменти, є продуктом 
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компромісу, а роль держав прапора у їх прийнятті є вирішальною. По-друге, 

процедура прийняття конвенції та набуття нею чинності займає багато часу, що є 

контрпродуктивним у випадках, пов’язаних з необхідністю оперативного 

врегулювання проблем [48, c. 44]. Крім того, прийняття конвенції може наразитися 

на значні труднощі, пов’язані з її імплементацією, внаслідок чого конвенція взагалі 

може не вступити в силу. Зважаючи на це, рекомендаційні норми заповнюють 

правовий вакуум у галузях, де ухвалення конвенції виявиться складним, а 

рекомендаційний характер таких норм не применшує їх значення.  

На завершення розгляду загальної характеристики актів органів ІМО доцільно 

розглянути існуючі організаційні рамки ухвалення Організацією міжнародно-

правових норм. Зазначене має практичне значення для підготовки пропозицій 

України з питань, що належать до компетенції ІМО. Поправки до Конвенції про 

ІМО 1975 року запровадили процедуру ухвалення Асамблеєю програми роботи 

Організації та зобов’язали Раду ІМКО розглядати проект програми та забезпечувати 

координацію діяльності комітетів. Пізніше Організація неодноразово поверталася до 

питань планування і координації, а тому з практичної точки зору вбачається 

доцільним висвітлити існуючий порядок планування роботи ІМО. 

На 22-ій сесії Асамблеї ІМО у 2002 році було вирішено доручити Раді ІМО 

готувати Стратегічний план Організації, який визначав би загальні напрями та 

стратегічні цілі ІМО на шестирічний період. Стратегічний план є втіленням 

зобов’язань держав – членів ІМО забезпечити виконання завдань і цілей Організації 

у глобальному масштабі та встановити чіткі пріоритети для їх досягнення. На 

підставі Стратегічного плану Організації приймається План дій високого рівня 

Організації й визначаються пріоритети її діяльності на дворічний період. Цей термін 

відповідає бюджетному періоду ІМО та припадає на період між черговими сесіями 

Асамблеї ІМО. План дій високого рівня пов’язує Стратегічні напрями діяльності з 

конкретними заходами високого рівня. У свою чергу, заходам високого рівня 

ставлять у відповідність заплановані результати діяльності комітетів. План дій 

високого рівня є основою для розроблення бюджету ІМО на дворічний період. 
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Відповідно до Керівних вказівок щодо застосування Стратегічного плану та 

Плану високого рівня Організації, затверджених резолюцією Асамблеї ІМО 

А.26/Res.1013 [109], в ІМО запроваджено систему планування. Стратегічний план 

Організації включає визначену кількість ключових стратегічних напрямів, для 

реалізації яких готується План високого рівня, що визначає конкретні заходи та 

забезпечує узгодження діяльності органів ІМО. Рада ІМО, комітети та Секретаріат 

конкретизують очікувані результати для їх включення до Плану високого рівня. 

Водночас зберігається можливість включення до Плану високого рівня 

позапланових заходів. Для цього до відповідного органу ІМО подається пропозиція 

щодо позапланового заходу, яка містить необхідне обґрунтування. Голова органу 

разом із Секретаріатом здійснює попереднє оцінювання можливості забезпечити 

виконання такого заходу, його відповідність завданням органу, відповідального за 

його реалізацію, та Стратегічному плану і дає свої висновки. Орган ІМО може 

включити позаплановий захід до Плану високого рівня на поточний дворічний 

період, або відкласти включення на наступний дворічний період чи відмовити на 

підставі невідповідності пропозиції Стратегічному плану ІМО. В останньому 

випадку пропонент позапланового заходу може внести пропозицію до Ради ІМО 

щодо внесення відповідних змін до Стратегічного плану ІМО. Остаточне рішення 

щодо зазначеного приймається Радою ІМО.  

Для планування діяльності ІМО стосовно конвенцій існують додаткові умови. 

Зокрема, в резолюції Асамблеї А.500(ХІІ) [161] визначено, що Рада та комітети 

приймають рішення щодо ухвалення нових конвенцій або зміни діючих тільки на 

підставі чіткої, переконливої та добре задокументованої необхідності зазначеного, 

зважаючи на небажаність доповнювати конвенції, що не набули чинності, або 

вносити зміни до діючих, якщо не отримано достатнього досвіду їх застосування. 

При цьому враховується вартість запровадження нового інструменту для морської 

індустрії, а також законодавче й адміністративне навантаження на адміністрації у 

зв’язку з їх прийняттям. Загальним правилом є те, що нові інструменти, або зміни до 

чинних інструментів застосовуватимуться до суден, побудованих після набуття 

чинності згаданими інструментами або поправками. Допускається можливість 
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застосувати нові (змінені) інструменти до існуючих суден, за умови, що належно 

враховано фінансові наслідки такого застосування.  

 

2.2 Класифікація актів Міжнародної морської організації 

 

Класифікація актів міжнародних організацій являє собою важливу 

методологічну проблему. Її розв’язання дає змогу правильно оцінити загальні 

питання правотворчості конкретної міжнародної організації стосовно її учасників та 

до об’єкта правового регулювання в цілому, окреслити місце організації в 

загальному контексті міжнародного правотворчого процесу, виявити характерні 

особливості процесу створення норм права, притаманні саме їй. З іншого боку, 

окремі дослідники приділяють особливу увагу питанню класифікації актів 

міжнародної організації з точки зору вивчення їх природи як акта міжнародного 

законодавства. Зокрема, Генрі розглядає різні типи односторонніх актів 

міжнародних організацій крізь призму процедури їх ухвалення (одностайне 

ухвалення односторонніх актів, що мають обов’язкову силу, ухвалення обов’язкових 

односторонніх актів більшістю учасників, прийняття актів консенсусом за умови 

збереження права держав приєднатися або, навпаки, відмовитися від їх 

застосування). Здійснюючи аналіз відповідних актів на прикладах Європейського 

економічного співтовариства, Міжнародного органу з морського дна, Всесвітньої 

організації охорони здоров’я та інших, К. Генрі будує місток для аналізу 

односторонніх актів, що приймаються Міжнародною морською організацією. 

Зрештою, класифікація актів міжнародних організацій допомагає знайти відповідь 

на визначення місця того чи іншого інструменту, ухваленого в рамках організації з 

точки зору джерел права, а відтак – з’ясувати їх місце в загальній структурі знань, 

пов’язаних із міжнародним правом. Саме з цієї точки зору інший дослідник 

морського законодавства П. Мукхерджі здійснює аналіз актів так званого м’якого 

права, прийнятих у рамках ІМО, розглядаючи їх місце в загальному масиві 

міжнародного законодавства [157, c. 118]. Таким чином, класифікація актів ІМО є 

важливою частиною будь-якого дослідження Міжнародної морської організації як з 
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теоретичної, так і з практичної точки зору. Як буде розглянуто далі, форма акту ІМО 

та його зміст є однаково важливими для правильного його оцінювання в контексті 

імплементації зобов’язань держави – члена ІМО. 

Найпоширенішим критерієм класифікації актів міжнародних організацій є їх 

поділ на обов’язкові й рекомендаційні, про що йшлося у попередній частині 

дослідження. Водночас механічне його застосування до діяльності ІМО одразу ж 

наражається на певні труднощі, причини яких полягають у двох площинах: 

неузгодженість підходів щодо місця актів, за якими в ІМО ухвалюються поправки 

до обов’язкових інструментів із застосуванням процедури «мовчазної згоди» та 

необхідність врахування того факту, що рішення про внесення поправок до 

обов’язкових інструментів (по суті, обов’язкові рішення) оформлюються як 

резолюції відповідних органів ІМО (Асамблеї та комітетів), так само, як і прийняття 

актів, які мають рекомендаційний статус. 

Розглянемо акти, якими в ІМО ухвалюються поправки до обов’язкових 

інструментів у контексті застосування процедури «мовчазної згоди». Це питання 

детально розглядалося такими дослідниками, як К. Генрі та Г. Г. Іванов. Зокрема, 

досліджуючи роль ІМО як міжнародного законодавця, К. Генрі бере за відправне 

положення постулат, за яким законодавчі інструменти ІМО можуть бути поділені на 

дві широкі категорії: більш формальні (договори) та більш гнучкі (рекомендації). 

Далі автор зазначає, що віднедавна (робота була написана у 1984 р., набуття 

чинності поправками 1975 р. відбулося у 1982 р.) органи ІМО отримали 

повноваження вносити зміни до конвенцій, які у їх первісному вигляді були 

ухвалені повноважними конференціями [112, c. 109–110]. Даючи належну оцінку 

процедурі «мовчазної згоди», детально досліджуючи становлення нових функцій з 

ухвалення змін до міжнародних конвенцій, що покладаються на органи ІМО через 

запровадження відповідних змін до Конвенції про ІМО і простежуючи зв’язок між 

діяльністю такого органу (комітету чи Асамблеї) та конференції, К. Генрі доходить 

висновку, що Організація має прямі виражені повноваження не лише розробляти 

проекти конвенцій і подавати їх на розгляд держав, а й доповнювати їх. Вона 

стверджує, що навіть участь у процедурі ухвалення таких змін Організацією держав, 
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які не є членами ІМО (правила процедури комітетів ІМО передбачають можливість 

участі в обговоренні та прийнятті поправок держав – учасниць конвенцій, 

розроблених Організацією, які водночас не є членами ІМО), не позбавляє 

Міжнародну морську організацію авторства щодо прийнятих актів, тобто, вважає 

Генрі, їх можна класифікувати як унікальні (sui generis) односторонні акти 

ІМО [112, c. 140]. Попри висновки про роль Організації як повноцінного 

міжнародного законодавця, що реалізує не лише функції, пов’язані з підготовкою 

проектів конвенцій і здійсненням їх адміністрування, а й забезпечує ухвалення 

доповнень до них через прийняття відповідних односторонніх актів, в умовиводах 

К. Генрі бракує твердження, що прийняття таких односторонніх актів є виявленням 

повноважень ІМО приймати обов’язкові акти для держав-членів. 

Схожі підходи спостерігаються також у Г. Г. Іванова, який констатує 

поширення застосування процедури «мовчазної згоди» на значну кількість 

інструментів, розроблених у рамках ІМО: Конвенцію про полегшення міжнародного 

морського судноплавства 1965 року у редакції 1984 року (поправки до додатків), 

Протоколу 1992 року про зміну Міжнародної конвенції про цивільну 

відповідальність за збитки від забруднення нафтою 1969 року (зміна меж 

відповідальності), Протоколу 1990 року про зміну Афінської конвенції про 

перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року. Наголошуючи на тому, що 

ІМО формально не приймає конвенції та протоколи, Г. Г. Іванов робить висновок 

про те, що роль ІМО у правотворчому процесі суттєво зросла, оскільки тепер її 

органи виступають не лише ініціаторами поправок і займаються підготовкою 

відповідних проектів, а й беруть участь у самому процесі їх прийняття [7, c. 98–99]. 

Водночас, розглядаючи значення резолюцій, що приймаються органами ІМО, 

Г. Г. Іванов не акцентує увагу на тому, що поправки до конвенцій, розроблених у 

рамках Організації, мають обов’язкову силу для держав-учасниць конкретної 

конвенції. Аналогічні підходи характерні для М. Качеля, дослідника ролі ІМО при 

ухваленні правил і стандартів [138, c. 34–36] і П. Бірні в її праці, присвяченій ролі 

ІМО в ухваленні норм «м’якого права» у галузі захисту навколишнього 

середовища [54, c. 44–45]. 
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Причини небажання вважати поправки до обов’язкових інструментів, 

розроблених у рамках ІМО, актами Міжнародної морської організації, потребують, 

таким чином, додаткового вивчення. Можна припустити існування двох обставин в 

основі цього явища. По-перше, не всі держави-члени ІМО, які беруть участь у 

обговоренні поправки до обов’язкового інструменту, є одночасно учасницями цього 

інструменту. У цьому випадку внесені до інструменту зміни (прийняті із 

застосуванням процедур «мовчазної згоди» та які набудуть чинності на дату, 

визначену органом ІМО, який приймає поправку) з технічної точки зору не 

стосуються цих держав-членів і не є обов’язковими для них. По-друге, відповідно до 

положень інструментів, які передбачають можливість внесення змін до них через 

застосування процедури «мовчазної згоди», за державами-учасницями зберігається 

право повідомити про незастосування ними прийнятих поправок. Більше того, в разі 

визначеної кількості таких заперечень (за критеріями кількості держав-учасниць та 

агрегатного тоннажу, зареєстрованого під їх прапором) така поправка може взагалі 

не набути чинності. Обидві ці обставини є факторами які, на перший погляд, не 

дають змоги вважати акти ІМО стосовно внесення змін до конвенцій як такі, що 

мають обов’язкову силу для всіх держав – членів ІМО з огляду на згадані причини. 

Вважаємо за необхідне розглянути ці елементи окремо, на конкретних прикладах 

конвенцій, розроблених у рамках ІМО. 

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року 

(Конвенція СОЛАС). Станом на початок 2016 року учасницями Конвенції є 

162 держави, агрегатний тоннаж суден, до яких застосовується Конвенція, становить 

98,53 % світового флоту. Від часу набуття чинності Конвенцією у 1980 році до неї 

через застосування процедури «мовчазної згоди» було прийнято 141 поправку. За 

весь цей період застереження були висловлені: до поправок 1981 року – заява 

Бразилії про відстрочення набуття чинності поправок на 5 років; до поправок 

1988 року – застереження Румунії; до поправок 1990 року – застереження Фінляндії 

з огляду на суперечності з національним законодавством (однак Фінляндія брала 

зобов’язання усунути згадані застереження для набуття чинності поправками для неї 

й повідомити про це Генерального Секретаря ІМО); до поправок 1992 року – 
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застереження Великої Британії та заява Єгипту про відстрочення застосування 

поправок на 1 рік; до поправок 1994 року – заява Панами про відстрочення 

застосування на 2 роки; до поправок 1996 року – заява Греції про відстрочення 

застосування на 1 рік; до поправок 2000 року – застереження Фінляндії через 

суперечності з національним законодавством, зобов’язання усунути суперечності; 

до поправок 2002 року – застереження Фінляндії з огляду на суперечності з 

національним законодавством, зобов’язання усунути суперечності; поправки 

2004 року до Глави V, прийняті на 78-ій сесії КБМ – застереження Фінляндії і 

Норвегії через суперечності з національним законодавством, згадані суперечності 

були усунуті, про що було повідомлено Генерального Секретаря ІМО, застереження 

Мальти; поправки 2004 року до глав ІІ-1, ІІІ, V, XII, прийняті на 79-ій сесії КБМ – 

застереження Фінляндії; поправки 2006 року, прийняті 81-ою сесією КБМ – 

застереження Фінляндії; поправки 2006 року, прийняті 82-ою сесією КБМ – 

застереження Фінляндії; поправки 2008 року, прийняті на 84-ій сесії КБМ – 

застереження Фінляндії та США; поправки 2008 року, прийняті на 85-ій сесії КБМ – 

заперечення Фінляндії через суперечності з національним законодавством, 

зобов’язання усунути суперечності; поправки 2010 року – застереження Фінляндії з 

огляду на суперечності з національним законодавством, згадані суперечності були 

усунуті у 2011 році; поправки 2011 року – застереження Фінляндії через 

суперечності з національним законодавством, зобов’язання усунути суперечності. 

Жодне із згаданих застережень не вплинуло на набуття чинності відповідними 

поправками.  

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню із суден 1973 року змінена 

Протоколом 1978 року (Конвенція МАРПОЛ). Набула чинності у 1983 році. Налічує 

152 держави-учасниці, агрегатна кількість тоннажу під прапорами держав-учасниць 

становить 99,20 % світового флоту. Від часу набуття чинності в рамках КЗМС було 

прийнято 72 поправки до додатків Конвенції. За цей час були висловлені 

застереження: до поправок 1985 року – Колумбія зробила заяву про необхідність 

розвитку мережі приймальних споруд, перш ніж вона матиме змогу застосувати 

поправки, відтак необхідна пряма згода цієї держави на застосування поправок; до 
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поправок 1990 року – застереження Фінляндії через суперечності з національним 

законодавством, зобов’язання усунути суперечності; до поправок 1992 року – 

застереження США, необхідна пряма згода цієї держави на застосування поправок, 

заява Болгарії про відстрочення застосування поправок на 7 років; до поправок 

2003 року – застереження США, необхідна пряма згода цієї держави на застосування 

поправок; до поправок 2004 року, прийнятих 51-ою сесією КЗМС, – застереження 

Фінляндії через суперечності з національним законодавством, зобов’язання усунути 

суперечності; до поправок 2004 року, прийнятих 52-ою сесією КЗМС, – 

застереження США, необхідна пряма згода цієї держави на застосування частини 

поправок, щодо інших поправок, прийнятих на цій сесії – необхідність відстрочення 

на певний період. Крім того, застереження Фінляндії з огляду на суперечності з 

національним законодавством, зобов’язання усунути суперечності; до поправок 

2006 року – застереження Фінляндії через суперечності з національним 

законодавством, зобов’язання усунути суперечності, поправки набули чинності для 

цієї держави у 2009 році; до поправок 2009 року – застереження Фінляндії огляду на 

суперечності з національним законодавством, зобов’язання усунути суперечності, 

зазначені поправки набули чинності для цієї держави у 2010 році; до поправок 

2011 року – застереження Фінляндії через суперечності з національним 

законодавством, зобов’язання усунути суперечності. Жодне зі згаданих застережень 

не вплинуло на набуття чинності відповідними поправками.  

Цей перелік конвенцій можна було б і продовжити, однак цілком виразно 

знаходить своє підтвердження тенденція, згідно з якою застереження відносно 

прийнятих поправок застосовуються державами вкрай рідко й вони жодного разу не 

вплинули на набуття ними чинності. Практично всі випадки висловлення 

застережень супроводжувалися подальшим їх відкликанням після виконання 

необхідних умов узгодження національного законодавства. Звідси випливає 

висновок: право держав-учасниць відмовитися від рішення органу ІМО про 

прийняття поправки із застосуванням процедури «мовчазної згоди» практично не 

впливає на набуття чинності такими поправками, а відтак обов’язковий характер 

прийнятого акта зберігається без ушкоджень.  
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Розглянемо обставини, пов’язані з тим, що не всі держави – члени ІМО, які 

беруть участь в обговоренні поправки до обов’язкового інструменту, є одночасно її 

учасницями. Вищенаведений аналіз участі держав у конкретних інструментах 

(конвенції СОЛАС, МАРПОЛ) засвідчують широку участь держав у цих 

інструментах і значне поширення сфери дії цих інструментів на світовий тоннаж: 

162 та 150 держав-учасниць, відповідно – 98,53 % і 99,14 % світового тоннажу. 

Станом на 31 грудня 2015 р. ІМО налічувала 171 державу-члена. Зауважимо, що 

згадані інструменти містять положення щодо контролю суден, коли вони 

здійснюють заходження до портів і терміналів держав-учасниць. Крім того, кожна 

конвенція містить також положення про заборону надання переваг, встановлених 

конвенцією, суднам держав, що не є її учасниками, для запобігання створенню 

сприятливіших умов таким суднам. Це стосується передусім процедур контролю на 

відповідність нормам, в основі яких лежать відповідні положення інструментів ІМО. 

Отже, внесені поправки до інструментів застосовуються практично до всіх суден у 

міжнародному плаванні незалежно від того, є держава прапора судна учасницею цієї 

конвенції чи ні. Навіть більше, значного поширення упродовж останнього часу 

набуває кампанія боротьби з субстандартним судноплавством, тобто викорінення з 

міжнародного (та й каботажного) судноплавства суден, які не відповідають вимогам 

базових конвенцій, прийнятих у рамках ІМО. Боротьбі з цим явищем сприяє 

реалізація Схеми добровільного аудиту зобов’язань держав-членів ІМО, на 

викорінення субстандартного судноплавства спрямовані розроблені в ІМО 

процедури контролю державою порту (резолюція Асамблеї А.1052(27) [173]), 

проблему боротьби із субстандартним судноплавством розглядала Генеральна 

Асамблея ООН (резолюції А/60/30 [18] та А/59/24 [19]). Детальніше про боротьбу із 

субстандартним судноплавством можна дізнатися з документа Морського 

транспортного комітету Організації з економічного співробітництва й розвитку [31]. 

Із зазначеного можна зробити висновок, що неучасть держави – члена ІМО в 

конкретному інструменті не надає їй переваг у галузі застосування цього 

інструменту до її суден у міжнародних рейсах, а відтак – обов’язковий характер 

прийнятого акта щодо ухвалення поправки зберігається де-факто і для такої 
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держави. Наведені вище аргументи створюють підстави вважати, що ІМО наділена 

повноваженнями приймати обов’язкові акти для держав-членів. На завершення 

аналізу поділу її актів на обов’язкові й рекомендаційні необхідно зазначити, що 

Організація уповноважена ухвалювати поправки не лише до конвенцій, а й до 

кодексів. При цьому якщо кодекс є обов’язковим з огляду на відповідні положення 

конвенції, поправки до нього приймаються у спосіб, передбачений для додатків до 

конвенції.  

На зазначеній обставині необхідно зупинитися дещо детальніше. Розуміючи 

складність для держав-учасниць класифікації певних інструментів як обов’язкових і 

рекомендаційних, Організація в період з 1996 по 1999 роки провела узгодження 

термінології щодо посилань у конвенціях на обов’язкові й рекомендаційні 

інструменти ІМО (таких, як резолюції Асамблеї та КБМ, циркуляри КБМ тощо). У 

результаті Комітет з безпеки на морі та Комітет із захисту морського середовища 

ухвалили спільний циркуляр MSC/CIRC.930-МЕРС/CIRC.364 [107], що містив 

Керівні принципи щодо методів здійснення посилань на акти ІМО в конвенціях ІМО 

та інших обов’язкових інструментах. Згодом було визнано корисним застосування 

отриманих підходів Юридичним комітетом та Комітетом зі спрощення 

формальностей: на 22-ій сесії Асамблеї була прийнята резолюція А.911(22) [108], 

що затвердила згадані Керівні принципи для використання в роботі всієї Організації. 

Вони визначають порядок застосування термінології і спосіб надання інструменту 

обов’язкового статусу, розглядають процедури ухвалення Організацією 

експлуатаційних стандартів і технічних характеристик, деталізують ті інструменти 

ІМО, яким мають рекомендаційний статус, встановлюють методи здійснення 

посилань в обов’язкових інструментах ІМО, відмінних від конвенцій, та посилань на 

стандарти, прийняті у промисловості. Зокрема, рішення про надання інструменту 

ІМО (іншому, ніж конвенція) обов’язкового статусу має прийматися державами-

учасницями відповідної конвенції. При цьому визначається, що такий інструмент 

матиме однакову силу та обов’язковий статус, як і конвенція. При цьому до 

конвенції включаються положення, які прямо відсилають до зазначеного 

інструменту, вказується, що внесення змін до них здійснюється згідно з 
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процедурами внесення поправок до конвенції із зазначенням відповідної статті, а в 

тексті внесених поправок до конвенції зазначається, що положення інструменту 

повинні розглядатися як обов’язкові (таке уточнення необхідне на випадок, коли 

інструмент містить формулювання, що можуть тлумачитися як рекомендаційні – 

наслідок того, що спочатку інструмент не був обов’язковим). Рекомендується 

ухвалювати поправки до конвенції, що надають обов’язковий статус інструменту, 

одночасно із самим інструментом.  

Іншим критерієм класифікації актів Міжнародної морської організації може 

бути правова підстава для їх прийняття, а саме – відповідне положення Конвенції 

про Міжнародну морську організацію. У попередній частині було здійснено аналіз 

Конвенції про ІМО крізь призму її повноважень на прийняття актів та висвітлено 

думку багатьох дослідників стосовно того, що Конвенція про Міжнародну морську 

організацію визнає за ІМО повноваження ухвалювати тільки рекомендації [112, 

c. 142–143; 142, c. 319]. Йшлося про чотири категорії: 1) стосовно технічних питань 

міжнародного морського судноплавства, безпеки на морі, запобігання забрудненню 

морського середовища, усунення дискримінаційної практики та обмежень, з боку 

урядів і судноплавних компаній, які передбачені пунктами (a), (b) і (c) ст. 1 

Конвенції; 2) щодо проектів конвенцій, угод або інших відповідних документів, як 

це передбачено пунктом (b) ст. 2 Конвенції про ІМО; 3) підготовка рекомендацій, 

передбачених ст. 3, стосовно несправедливих обмежень з боку судноплавних 

компаній; 4) щодо виконання зобов’язань ІМО, які випливають з міжнародних 

документів, як це передбачено пунктом (j) ст. 15.  

Варто наголосити, що запропонована система класифікації має суттєві 

недоліки. По-перше, рекомендації першої категорії мають занадто широку сферу 

правового регулювання, що робить застосування запропонованої категоризації 

малоефективним. По-друге, спроба взяти за основу класифікації відповідне 

положення Конвенції про ІМО наражається на складнощі, оскільки ці ж положення 

є правовою основою для прийняття актів обов’язкового характеру. Зокрема, 

пункт (j) ст. 15 Конвенції є основою для прийняття рекомендацій, але одночасно й 

підставою для прийняття Асамблеєю ІМО резолюцій, що містять поправки до 
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Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року та деяких інших конвенцій. 

По-третє, у згаданій категоризації немає позицій, що вказуватимуть на належність 

до певних категорій актів комітетів ІМО. Спроба включити їх до переліку знову ж 

таки зустрічається з труднощами: пункт (b) ст. 28 Конвенції про ІМО слугує 

підставою для КБМ приймати як поправки до Конвенції СОЛАС, так і рекомендації; 

пункт (a) ст. 38 (а) Конвенції про ІМО є підставою для КЗМС приймати поправки як 

до Конвенції МАРПОЛ, так і рекомендації. Таким чином, зазначений підхід для 

класифікації актів ІМО має більше академічний інтерес з точки зору дослідження 

Конвенції про ІМО як статутного інструменту Міжнародної морської організації.  

Значного поширення набула класифікація актів ІМО за функціональною 

ознакою, тобто за метою їх прийняття та завданнями, що вони їх виконують. Згадана 

типологія має особливе практичне значення, значною мірою сприяє аналізу статусу 

згаданих інструментів у сенсі матеріального права, з’ясування їх значення для 

правового регулювання певних сфер судноплавства. Перша спроба такої 

класифікації була здійснена К. Генрі. У своїй праці вона розглядає їх як 

рекомендації, включаючи до їх переліку відмінні за назвою документи: кодекси, 

керівні принципи, правила, процедури та, власне, рекомендації.  

До першої категорії рекомендацій К. Генрі відносить ті, що доповнюють 

конвенції. Такими, на її думку, є Міжнародний кодекс морського перевезення 

небезпечних вантажів (IMDG Code), який доповнює Главу VII Конвенції СОЛАС; 

схеми розподілу руху суден, що доповнюють Правило 10 Конвенції про Міжнародні 

правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року; Кодекс із безпечної 

практики для суден, що перевозять на палубі вантажі лісоматеріалів, доповнюючи 

Главу ІV Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року. До другої категорії 

рекомендацій К. Генрі відносить ті, що полегшують імплементацію конвенцій. 

Такими вона вважає «Процедури контролю суден» (резолюція А.321(ІХ)) та Керівні 

принципи щодо процедур контролю за субстандартними суднами (циркуляр 

MSC/CIRC.219). До третьої категорії належать рекомендації стосовно сфер, не 

охоплених договірними інструментами, наприклад: Кодекс із безпеки для суден із 

динамічними принципами підтримання (резолюція А.373(Х)). Четвертою категорією 
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визначаються рекомендації, які встановлюють стандарти. До цих Генрі відносить 

кодекси: Кодекс із безпечної практики поводження з твердими навалочними 

вантажами (резолюція А.434) і Кодекс з будівництва та обладнання суден, що 

перевозять небезпечні вантажі навалом (резолюція А.212). Водночас з їх 

класифікацією виникають певні складнощі, оскільки перший документ охоплює 

також питання, які не регулюються відповідними положеннями Конвенції СОЛАС, 

другий теж певною мірою торкається питань, що не регулюються конвенцією.  

В подальшому складнощі з класифікацією наростають: К. Генрі вказує на 

існування певної категорії рекомендацій, які можуть вважатися такими, що готові 

бути втіленими в договірні інструменти, але певні міркування визначають їх статус 

як рекомендаційний. Як приклад наводиться резолюція А.265(VIII) «Правила щодо 

поділу на відсіки та остійності пасажирських суден, що є еквівалентними Частині В 

Глави ІІ Міжнародної конвенції з безпеки людського життя на морі 1960 року». 

Інший прикладом, на думку К. Генрі, є Кодекс із безпеки для рибалок і рибальських 

суден, що його положення були використані при підготовці тексту Міжнародної 

конвенції про безпеку рибальських суден (Торремоліноська конвенція) 1977 року. 

Неважко помітити, що другий інструмент може бути класифіковано як такий, що 

охоплює сферу, не врегульовану діючими конвенціями, тоді як перший інструмент 

може бути включений до категорії тих, що встановлюють стандарти. Зазначене 

демонструє умовність запропонованої класифікації (власне, автор не наполягає на 

тому, що згадана категорія є герметичною, швидше вказує на існування таких 

інструментів, що, з точки зору дослідження інструментів як норм матеріального 

права, є цілком виправданим).  

В окрему категорію К. Генрі виокремлює інструменти, які на пізніших етапах 

включаються до конвенційного режиму. Серед таких вона називає «Рекомендації 

стосовно базових принципів, що їх необхідно дотримуватися при несенні 

навігаційної вахти» (резолюція А.285(VIII)), яка в подальшому знайшла 

відображення в Міжнародній конвенції про підготовку та дипломування моряків і 

несення вахти 1978 року, та Правила запобігання зіткненню суден у морі, які 

пізніше стали окремою конвенцією. Знову ж таки, умовність такої класифікації 
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дається взнаки, оскільки спостерігається подібність «Рекомендацій» до Кодексу з 

безпеки для рибалок і рибальських суден, згаданих у попередньому параграфі 

(зауважимо, однак, що Торремоліноська конвенція досі не набула чинності), тоді як 

Правила запобігання зіткненню суден у морі ніколи не були рекомендаціями, а були 

включені до ранніх версій Конвенції СОЛАС. У зв’язку з рішенням прийняти нову 

редакцію Конвенції СОЛАС у 1974 році було визнано доцільним вичленити згадані 

правила, внаслідок чого у 1972 році було ухвалено Конвенцію про Міжнародні 

правила запобігання зіткненню суден на морі. 

Більш струнку систему класифікації резолюцій, що приймаються органами 

ІМО, пропонує Г. Г. Іванов. На його думку, можна виокремити чотири типи 

резолюцій. Перший тип – резолюції, що містять рекомендації, які приймаються з 

огляду на доручення, які містять міжнародні конвенції. Прикладом такого типу 

резолюцій він вважає Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних 

вантажів (IMDG Code), що приймається відповідно до правил, передбачених у 

конвенціях СОЛАС і МАРПОЛ. Другий тип складають резолюції, які містять 

рекомендації, спрямовані на полегшення застосування відповідних положень 

конвенцій ІМО. Як приклад наводяться «Процедури з контролю за суднами» 

(резолюція А.466(ХІІ)), спрямовані на сприяння державам-учасницям у виконанні 

Конвенції СОЛАС та Міжнародної конвенції про вантажну марку. Іншими 

прикладами є «Процедури з контролю за злиттям нафти» (резолюція А.39(Х)), що 

містять рекомендації для здійснення контролю відповідно до Конвенції МАРПОЛ, 

«Керівництво з пошуку й рятування» для полегшення виконання Міжнародної 

конвенції про пошук і рятування на морі 1979 року. Третій тип резолюцій складають 

ті, що містять рекомендації з питань, які не регулюються договорами, але які на 

пізнішому етапі можуть бути включені до існуючих чи нових конвенцій. Як 

приклади наводяться вже згадувані у праці Генрі «Рекомендації стосовно базових 

принципів, що їх необхідно дотримуватися при несенні навігаційної вахти», які 

знайшли подальше застосування у Міжнародній конвенції про підготовку і 

дипломування моряків і несення вахти 1978 року. Разом з тим до цього типу 

резолюцій Г. Г. Іванов додає випадки надання кодексам обов’язкової сили через їх 
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включення до відповідних конвенцій, а також випадки створення кодексів із раніше 

ухвалених рекомендацій з подальшим наданням кодексу обов’язкового статусу, як 

це було у випадку з розробленням і наданням обов’язкового статусу Міжнародному 

кодексу з управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненню 

1993 року (Кодекс МКУБ). Четвертим типом резолюції є ті, що приймаються з 

огляду на прямі вказівки, які містять конвенції. На думку Г. Г. Іванова, може бути 

складно провести грань між резолюціями третього та четвертого типу. Дослідник 

вважає, що до четвертого типу резолюцій можна віднести кодекси і поправки до 

них, які мають обов’язковий характер згідно з конвенціями, схеми розподілу руху 

суден, що приймаються відповідно до Правила 10 Конвенції про Міжнародні 

правила запобігання зіткненню суден на морі, а також експлуатаційні стандарти 

стосовно суднового обладнання. Стає очевидним, що класифікації, запропоновані 

К. Генрі та Г. Г. Івановим, містять багато спільного, хоча між ними існують 

відмінності.  

Схожі підходи щодо класифікації актів (резолюцій, рекомендацій) ІМО 

спостерігаються в інших авторів, зокрема у Ф. Киргиза: рекомендації, що 

доповнюють конвенції; рекомендації, що полегшують застосування конвенцій, 

рекомендації; що регулюють сфери, не охоплені міжнародними договорами [142, 

c. 321–322]. Дещо відмінну класифікацію пропонує Е. Шален, яка вирізняє 

рекомендації, що передують прийняттю конвенційних норм; ті, які доповнюють 

конвенції, а також рекомендації, що визначають лінію поведінки держав – членів 

ІМО [145, c. 460]. 

Отже, класифікація актів ІМО за функціональною ознакою є корисним 

інструментом для з’ясування їх значення в контексті правового регулювання 

судноплавства. Труднощі полягають у тому, що інструменти ІМО є цільово-

орієнтованими, розв’язують конкретні проблеми за допомогою техніки, що 

якнайкраще підходить саме для цього рішення в конкретний період часу. 

У результаті, як показує аналіз актів ІМО на прикладі конвенцій СОЛАС і 

МАРПОЛ, здійснений вище, низка актів ІМО мігрує з однієї категорії до іншої, як 

це мало місце щодо Кодексу безпечної практики зберігання й кріплення вантажу 
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(резолюція А.714(17) [62]) та Кодексу безпечної практики для суден, які перевозять 

лісоматеріали (А.715(17) [63]), що спершу регулювали питання, не охоплені 

Конвенцією СОЛАС, а тепер сприяють її імплементації. Крім того, було 

ідентифіковано ряд інших інструментів, які створюють окрему категорію актів 

ІМО – акти, що здійснюють міжнародну уніфікацію певної практики. Це короткий 

документ, що містить виклад рекомендацій з поведінки держав у ході здійснення 

певних функцій, притаманних міжнародному морському судноплавству. Як 

приклади цього виду актів ІМО можна навести резолюції A.173(ES.IV) «Участь у 

офіційних розслідуваннях морських аварій» [165], A.203(VII) «Рекомендації щодо 

укладення домовленостей та угод між державами з питань доступу та використання 

іноземного обладнання для проведення рятувальних операцій у територіальних 

водах» [178], A.561(14) «Переклад текстів сертифікатів» [208]. Іншою категорією 

актів можна вважати ті, що спонукають держави – учасниці Конвенції СОЛАС та 

ін., у разі необхідності, до виконання певних дій, передбачених інструментом, або 

здійснюють постановку завдань КБМ (резолюції А.322(ІХ) «Проведення 

розслідувань аварій» [204], А.440(ХІ) «Обмін інформацією при розслідуванні 

морських аварій» [94] або комбінацією перших двох типів (уніфікації певної 

практики та спонукання держав-учасниць визначених інструментів до виконання 

певних дій). Як приклад останнього типу можна навести резолюцію А.637(16) 

«Взаємодія під час розслідування морських аварій» [84]. Окремою категорією актів є 

інструменти, які передбачають створення умов для забезпечення успішного 

виконання певної діяльності, передбаченої конвенцією: резолюція А.442(ХІ) 

«Потреби адміністрацій у людських і матеріальних ресурсах для проведення 

розслідувань аварій та порушень конвенцій» [167], циркуляр MSC/CIRC.1011-

МЕРС/CIRC.383 «Заходи для поліпшення процедур контролю державою 

порту» [153].  

У своїх працях дослідники діяльності ІМО вказують на існування сталих форм 

документів, що ухвалюються за допомогою резолюцій. Зокрема, у Г. Г. Іванова 

зазначено, що в практиці ІМО використовуються різні назви таких документів: 

правила, керівництва, кодекси, процедури і просто рекомендації. Водночас, ні в 

http://www.imo.org/blast/blastData.asp?doc_id=12660&filename=A%20173(VI).pdf
http://www.imo.org/blast/blastData.asp?doc_id=9946&filename=A%20203(VII).pdf
http://www.imo.org/blast/blastData.asp?doc_id=11729&filename=A%20561(14).pdf
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Конвенції про ІМО, ні в конвенціях, розроблених під її егідою, неможливо знайти 

положення, які з’ясовували б відмінності між цими документами. У К. Генрі 

простежується така ж думка, але разом з тим зазначається, що відповідно до 

поправок 1977 року до Конвенції про ІМО згадуються два види документів 

«правила» і «керівні вказівки», однак відмінності між ними не розкриті. Зазначаючи, 

що визначення критеріїв, відповідно до яких згадані документи приймаються в тій 

чи іншій формі становить інтерес, дослідник не йде далі аналізу обсягу цих 

документів і в цьому контексті вирізняє кодекси як документи, найширші за сферою 

правового регулювання та найбільші за обсягом порівняно з іншими 

рекомендаціями. Детальніше дослідження цих інструментів вбачається необхідним 

для повного з’ясування юридичної природи актів Міжнародної морської організації. 

Завдяки аналізу в цьому дослідженні двох фундаментальних конвенцій ІМО 

(СОЛАС і МАРПОЛ) було ідентифіковано ІМО такі категорії інструментів, що 

становлять додатки до резолюцій Організації: кодекси (Codes), керівні принципи 

(Guidelines), процедури (Procedures), рекомендації (Recommendations), регламент 

(Regulation), керівництво (Guidance), уніфіковані тлумачення (Unified 

Interpretations), експлуатаційні стандарти (Performance Standards) та технічні 

специфікації (Technical Specifications). Нижче запропоновано їх визначення та 

характерні особливості. 

Кодекс: інструмент, що регулює у цілісний спосіб окремі аспекти 

судноплавства у сферах морської безпеки, перевезення вантажів, морської 

технології, судноводіння та пошуку й рятування. Усього Організацією прийнято 

тридцять кодексів, із них шістнадцять стали обов’язковими до застосування. 

Кодекси мають схожу структуру й містять вступну частину, визначення цілей, 

сфери застосування, понятійного апарату (визначення термінів) та загальну частину. 

Цілісність правового регулювання за допомогою кодексу означає те, що в ньому 

визначаються фактори, які здійснюють вплив на предмет правового регулювання, 

або принципи, що їм підпорядковується певна сфера відносин, передбачаються 

способи розкриття важливої інформації або фіксації найбільш критичних 
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показників, визначаються заходи контролю, окреслюються права і зобов’язання 

сторін.  

Переважна більшість кодексів регулюють одночасно кілька елементів (у 

різних комбінаціях): конструкцію судна, конструкцію певного обладнання, технічні 

вимоги до обладнання, умов перевезення, збереження та забезпечення безпеки 

вантажу. Винятками є кодекси, які регулюють виключно адміністративні питання 

(такі як Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і 

запобіганням забрудненню 1993 року (Кодекс МКУБ), Кодекс міжнародних 

стандартів та рекомендованої практики розслідувань аварій і катастроф, Кодекс з 

підготовки і дипломування моряків та несення вахти), й окремих кодексів, що 

стосуються перевезення вантажу (Кодекс, що стосується практики безпечного 

завантаження й вивантаження навалочних суден, Міжнародний кодекс твердих 

навалочних вантажів, Кодекс безпечного перевезення опроміненого ядерного палива 

тощо). Деталізація приписів, що містяться у кодексах, вимагає їх структурування 

(переважну більшість кодексів ділять на глави), кодекси здебільшого містять 

численні додатки, до яких можуть входити інші інструменти, такі як керівні 

принципи та рекомендації. Зрештою, кодекси є одними з найбільш об’ємних 

документів, що містять кілька десятків сторінок, а окремі (Кодекс з будівництва та 

обладнання суден, що перевозять гази наливом, Кодекс із безпеки для атомних 

торговельних суден) містять більше сотні сторінок, тоді як Міжнародний кодекс 

твердих навалочних вантажів має 372 сторінки.  

Як уже зазначалося, більше половини прийнятих Організацією кодексів є 

обов’язковими для держав-учасниць певної конвенції. Найбільша кількість 

обов’язкових кодексів прийнята в рамках Конвенції СОЛАС. Загалом на 

початковому етапі кодекси розробляються як рекомендаційні інструменти, а згодом, 

у разі необхідності, їм надається обов’язковий характер. Про методи надання 

обов’язкового статусу кодексам було викладено вище в рамках аналізу положень 

Керівних принципів стосовно методів здійснення посилань на інструменти ІМО й 

інші інструменти у конвенціях ІМО та інших обов’язкових інструментах. Як 

приклад надання обов’язкового статусу кодексам можна розглянути прийняття КБМ 
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Міжнародного кодексу перевезення твердих вантажів навалом (IMSBC Code). 

У 1965 році резолюцією Асамблеї А.82(ІV) [46] був ухвалений Кодекс із безпечної 

практики для навалочних вантажів, що мав рекомендаційний характер, слугуючи 

основою для відповідних положень національного законодавства держав – членів 

ІМО. Комітету з безпеки на морі було доручено здійснювати перегляд Кодексу та 

вносити до нього в разі необхідності доповнення, що не суперечитимуть принципам, 

на яких базується Кодекс. Інструмент двічі переглядався Комітетом з безпеки на 

морі (у 1972 та у 1977 роках), а у 1979 році Асамблея відповідно до пропозиції КБМ, 

здійснила докорінний його перегляд, включивши до нього положення про 

перевезення небезпечних твердих вантажів навалом. У 2004 році Комітет з безпеки 

на морі, розглянувши пропозиції підкомітету з перевезення небезпечних вантажів, 

твердих вантажів і контейнерів (DSC), прийняв нову редакцію Кодексу, змінивши 

його формат і зробивши його зручнішим у використанні. Водночас на восьмій сесії 

підкомітету, що відбулася у жовтні 2003 р., розглядалося доручення 76-ої сесії КБМ 

стосовно вивчення можливості надання Кодексу обов’язкового статусу. Підкомітет, 

розглянувши пропозицію на пленарному засіданні та у складі робочої групи, визнав 

її слушною і підготував відповідний висновок до КБМ. 78-а сесія Комітету прийняла 

загальне рішення про надання обов’язкового статусу кодексу і дала доручення 

підкомітету DSC підготувати пропозиції щодо надання обов’язкового статусу 

всьому кодексу або його частині. Робота над новим кодексом тривала з 2004 по 

2008 роки, за її результатами 85 сесія КБМ прийняла резолюцію MSC.268(85) [137], 

що нею був затверджений Міжнародний кодекс перевезення твердих вантажів 

навалом, а також резолюцію MSC.269(85) [41], яка передбачала внесення поправок 

до глав VI та VII Конвенції СОЛАС, відповідно до яких Кодекс отримував 

обов’язковий статус. Зазначені поправки передбачають, що майбутні зміни та 

доповнення до Кодексу прийматимуться, набуватимуть чинності та вступатимуть у 

силу згідно зі ст. VIІІ Конвенції СОЛАС, що передбачає внесення змін до додатків 

до Конвенції, за винятком її Глави І. 

Правила (Regulations). Цей тип документа приймається нечасто. Зокрема, ІМО 

затвердила Правила використання систем заповнення інертним газом на танкерах-
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хімовозах резолюцією А.567(14) [183]. Згідно з правилом ІІ-2-4.5.5.2.1 Конвенції 

СОЛАС, технічні вимоги, що застосовуються до систем заповнення інертним газом, 

визначені в Кодексі із систем пожежної безпеки (а саме цей Кодекс зроблений 

обов’язковим у цій Главі), можуть не застосовуватися до танкерів-хімовозів та 

суден-газовозів, що перевозять вантажі, передбачені цією главою. Умовою цього є 

відповідність таких систем вищезгаданим Правилам використання систем 

заповнення інертним газом. Таким чином, мова йде про вимоги, еквівалентні тим, 

що передбачені конвенцією. Іншим прикладом Правил є документи, ухвалені 

резолюціями А.320(ІХ) [182] та А.514(13) [44]. Додаток до резолюцій містить 

Правило, еквівалентне правилу 27 Міжнародної конвенції про вантажну марку та 

зміни до нього. Зазначений інструмент запроваджує еквівалентні вимоги. Схожа 

ситуація спостерігається з резолюцією А.265(VIII) [184] «Правила поділу на відсіки 

та остійності пасажирських суден, еквівалентні частині В Глави ІІ Конвенції 

СОЛАС 1960 року» та іншими. Із зазначеного можна зробити висновок, що 

відмітною ознакою Правил є те, що вони регулюють винятки з обов’язкових 

положень конвенцій, визначаючи при цьому еквівалентні або альтернативні технічні 

вимоги щодо конструкції, характеристик окремих систем, порядку розрахунку 

визначених елементів морехідних якостей судна, таких як непотоплюваність або 

остійність.  

Керівні принципи (Guidelines) та рекомендації (Recommendations). Спроба 

надати визначення керівним принципам і рекомендаціям є непростою. Обидва типи 

документів мають багато подібного. По-перше, зобов’язальний характер обох 

документів відносить їх до інструментів так званого м’якого права, тобто таких, що 

не мають обов’язкової сили. Водночас це не применшує значення їх для правового 

регулювання торговельного судноплавства, оскільки конвенції, прийняті в рамках 

ІМО, містять посилання на обидва типи документів. По-друге, обидва типи 

документів можуть стосуватися як адміністративних, так і технічних питань (хоча 

існують приклади, коли керівні принципи стосуються і внутрішньо-організаційних 

питань, як, наприклад, Керівні принципи стосовно застосування стратегічного плану 

Організації та Плану високого рівня [109], а також Керівні принципи щодо оренди 
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приміщень для конференцій у Штаб-квартирі ІМО [105]. По-третє, керівні принципи 

й рекомендації не мають суттєвих відмінностей за критерієм обсягу документів, у 

яких вони відображені: обидва типи документів можуть містити від двох до сотні 

сторінок. По-четверте, обидва типи актів або доповнюють конвенції (містять 

рекомендації з огляду на доручення, наявні в конвенціях), або допомагають у їх 

імплементації.  

Головна відмінність між двома типами документів дається взнаки під час 

детальнішого аналізу їх змісту. Правова сфера регулювання адміністративних 

питань за допомогою керівних принципів виявляється ширшою, більш загальною і 

складною, порівняно з рекомендаціями. Зокрема, за допомогою керівних принципів 

здійснюється регулювання Гармонізованої системи обстеження та сертифікації, 

одного з фундаментальних елементів контролю, передбачених конвенціями в галузі 

безпеки на морі й захисту морського середовища, що стосуються конструкції та 

обладнання суден. Керівні принципи застосовуються також для регулювання питань 

Дальньої системи ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден, 

функціонування окремих елементів ГМЗЛБ, безпечного укомплектування екіпажем, 

використання Системи автоматичної ідентифікації суден тощо. Припущення щодо 

ширшої, порівняно з рекомендаціями, сфери правового регулювання 

підтверджується тим, що керівні принципи можуть стати основою конвенцій, як це 

мало місце з Гонконгською міжнародною конвенцією про безпечну та екологічно 

раціональну утилізацію суден 2009 року, якій передувало прийняття у 2003 році 

Керівних принципів про утилізацію суден, затверджених резолюцією Асамблеї 

А.962(23) [118]. 

Якщо ж порівняти керівні принципи та рекомендації, що стосуються 

технічних питань, то й тут даватимуться взнаки відмінності в обсягу правового 

регулювання, хоча ці відмінності є менш очевидними, порівняно з адміністративною 

сферою. Для прикладу розглянемо Рекомендації щодо умов схвалення станцій з 

обслуговування надувних рятувальних плотів, затверджені резолюцією Асамблеї 

А.761(18) [177], та Керівні принципи щодо характеристик, розміщення, 

використання та обслуговування персональних дихальних апаратів для евакуації 
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при аваріях, поширені циркуляром КБМ MSC/CIRC.849 [106]. Рекомендації, 

затверджені резолюцією А.761(18), стосуються періодичного обстеження надувних 

плотів (визначаючи, зокрема, умови та обсяг проведення обстеження, перелік 

обладнання та матеріалів, що підлягає заміні, порядок обслуговування надувних 

плотів), окреслюють відповідальність виробників, адміністрацій і судновласників. 

Циркуляр MSC/CIRC.849, який містить Керівні принципи щодо характеристик, 

розміщення, використання та обслуговування персональних дихальних апаратів для 

евакуації при аваріях, хоч і коротший, визначає загальні підходи стосовно 

розміщення дихальних апаратів на судні, поводження з ними та підготовки екіпажів 

для їх використання, а головне – містить категоричне формулювання стосовно того, 

що персональні дихальні апарати використовуються винятково для евакуації в разі 

аварій, забороняючи їх застосування під час боротьби з пожежею. Із порівняльного 

аналізу обох документів можна зробити висновок: обидва документи стосуються 

безпеки на морі, мають рекомендаційний характер, однак циркуляр регулює сферу, 

яка характеризується більш високим ступенем ризику для екіпажу, є більш 

категоричним за фразеологією (заборона застосування апаратів) та містить важливі 

положення щодо умов зберігання, використання на суднах і підготовки екіпажів – 

елементи, що безпосередньо впливають на питання безпеки. Таким чином, керівні 

принципи в ієрархії документів, що ухвалюються ІМО, займають переважне 

положення в регулятивному плані, порівняно з рекомендаціями.  

Порівняємо вже згаданий циркуляр MSC/CIRC.849 з Переглянутими 

рекомендаціями щодо випробувань засобів порятунку життя, затвердженими 

резолюцією Комітету з безпеки на морі MSC.81(70) [194]. Із аналізу обох документів 

випливає, що, хоча Переглянуті рекомендації щодо випробувань засобів порятунку 

життя є достатньо великим документом (93 сторінки), він стосується питань 

тестування обладнання, тоді як циркуляр MSC/CIRC.849 спрямований на 

оперативне використання на суднах, а відтак стосується обставин, що являють 

собою ризик для моряків. Аналіз Рекомендацій щодо безпечного використання 

пестицидів на суднах, де застосовується фумігація вантажних трюмів у циркулярі 

КБМ MSC.1/CIRC.1264 [179], які безпосередньо стосуються безпеки екіпажів, 
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засвідчують, що Рекомендації беруть до уваги факт регулювання в національному 

законодавстві багатьох країн питань придбання та використання пестицидів, 

інформують капітанів про небезпеку використання пестицидів для екіпажу й 

залишають вирішення певних питань на розсуд капітана. Таким чином, і цей 

документ є менш категоричним та стосується вужчого спектру питань, пов’язаних із 

спеціальною обробкою суден у визначених випадках.  

Розглянувши зазначене, можна зробити такі висновки. Керівні принципи й 

рекомендації є документами, що мають рекомендаційний характер і регулюють 

широкий спектр питань, пов’язаних з адміністративними та технічними аспектами 

судноплавства. Водночас сфера правового регулювання керівних принципів, 

порівняно з рекомендаціями, є більш широкою й загальною і торкається питань, що 

характеризуються вищим ступенем ризику для екіпажів. Як було зазначено, однією з 

відмінностей керівних принципів є та, що вони можуть стати основою для 

майбутніх конвенцій. Розглядаючи практику використання цих актів Організації, 

можна констатувати, що кількість прийнятих органами ІМО керівних принципів і 

рекомендацій розподілена нерівномірно. Зокрема, Асамблеєю ІМО прийнято 

53 керівні принципи та 72 рекомендації (значна частина ухвалених Асамблеєю 

рекомендацій припадає на початковий етап роботи Організації – до набуття 

чинності поправками до Конвенції про ІМКО, відповідно до яких було розширено 

кількісний склад і повноваження комітетів). Комітет із безпеки на морі ухвалив 

11 керівних принципів, не беручи до уваги зміни до керівних принципів, ухвалених 

раніше Асамблеєю. Комітет із захисту морського середовища ухвалив 49 керівних 

принципів (не рахуючи тих, які було спершу ухвалено Асамблеєю, і до яких Комітет 

приймає зміни), тоді як рекомендацій цим Комітетом було прийнято лише чотири. 

Комітет зі спрощення формальностей прийняв два керівні принципи й жодної 

рекомендації, Юридичний комітет ухвалив один керівний принцип і жодної 

рекомендації. 

Процедури (Procedures) є відносно невеликим типом актів, що ухвалюється 

ІМО. Усього Організація прийняла в рамках Асамблеї – 14 процедур, у рамках 

КЗМС – дві процедури. Окремі процедури приймаються у формі циркуляру КБМ-
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КЗМС. Процедурами регулюються питання контролю державою порту, добровільна 

схема аудиту зобов’язань держави – члена ІМО, запобігання актам тероризму на 

пасажирських суднах, поводження з людьми, врятованими на морі, порядок 

ухвалення та прийняття змін до експлуатаційних стандартів і технічних 

специфікацій, визначення особливо вразливих районів моря, прийняття та внесення 

доповнень до схем розподілу рухом суден, видачі сертифікатів ГМЗЛБ, запобігання 

незаконному або випадковому використанню легкозаймистих нафтопродуктів, що 

перевозяться як вантаж, як пальне. Зазначений тип документів має рекомендаційний 

характер, хоча їх значення є надзвичайно великим з огляду на важливість сфери 

правового регулювання. Переважна більшість документів цього виду містить 

рекомендації щодо процедур контролю, за результатами якого в адміністрацій 

виникатимуть підстави для затримання судна з метою усунення виявлених 

недоліків. Яскравим прикладом такого виду є Процедури контролю державою 

порту, які уніфікують діяльність держав у здійсненні контролю відповідно до вимог 

конвенцій, прийнятих ІМО, а додатки містять керівні принципи щодо затримання 

суден. Обсяг цих документів є також різним, згадані Процедури контролю держави 

порту мають майже 100 сторінок тексту, тоді як обсяг Процедур, що стосуються дій 

у разі виявлення невідповідності вимогам Міжнародного кодексу з управління 

безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року (Кодекс 

МКУБ), становить лише дві сторінки. Аналіз свідчить, що процедури можуть 

стосуватися як діяльності держав-учасниць інструментів ІМО, так і регулювати 

внутрішню роботу Організації, наприклад, Процедури, що стосуються порядку 

ухвалення Організацією та прийняття змін до експлуатаційних стандартів і 

технічних специфікацій. Отже, процедури є рекомендаційним документом, що 

містить детальний виклад адміністративної діяльності в ході здійснення визначених 

функцій держави у визначеній галузі діяльності, пов’язаній із судноплавством, або 

регулює діяльність ІМО в ході виконання нею окремих функцій (наприклад, 

визначення маршрутів руху суден, визначення особливо уразливих районів 

моря [174]). 
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Керівництво (Guidance) – акт, що містить вказівки (рекомендації) для 

адміністрацій або суднової команди з питань імплементації (виконання вимог) 

окремих правил обов’язкового інструменту ІМО чи здійснення певної діяльності, 

передбаченої інструментом або морською практикою. Невелика кількість 

керівництв затверджені резолюціями Асамблеї ІМО та Комітету з безпеки на морі, 

значно більша їх кількість прийнята як додаток до циркулярів КБМ і КЗМС. Обсяг 

керівництва може бути від однієї сторінки до кількох десятків сторінок (наприклад, 

Керівництво щодо обстеження та сертифікації Системи дальньої ідентифікації та 

контролю за місцезнаходженням суден (ДІКМС) [104]).  

Експлуатаційні стандарти (Performance Standards) та технічні специфікації 

(Technical Specifications) – один із найчисельніших типів актів ІМО, що регулюють 

технічні вимоги до конкретного виду обладнання. Характерними рисами цього виду 

документів є детальність і конкретність їх положень, що відповідає меті їх 

прийняття: визначення технічних та операційних вимог, що відповідатимуть 

мінімально можливим вимогам безпеки, встановленим конвенціями. Іншою 

характерною особливістю цього типу документів є те, що вони якнайповніше 

відповідають критеріям «четвертого типу» резолюцій у Г. Г. Іванова, які 

приймаються з огляду на прямі вказівки в міжнародних конвенціях забезпечити 

експлуатаційні стандарти, що не повинні бути нижче прийнятих Організацією. 

У К. Генрі це, швидше за все, «шостий тип» – «Рекомендації, які встановлюють 

стандарти», хоча до них Генрі відносить певні кодекси. Типовим формулюванням 

конвенцій, у яких згадується цей тип документів, є положення, згідно з яким судно 

має бути забезпечене обладнанням, характеристики якого визначено у відповідному 

експлуатаційному стандарті. Спершу експлуатаційні стандарти приймалися 

Асамблеєю, однак у 1999 році була ухвалена Резолюція Асамблеї ІМО А.886(21) 

«Процедури щодо прийняття або доповнення до експлуатаційних стандартів і 

технічних характеристик», відповідно до якої завдання прийняття та внесення змін 

до цих документів від імені Організації було покладено на КБМ і КЗМС [172].  

Для з’ясування правового статусу експлуатаційних стандартів і технічних 

специфікацій треба звернутися до вже згаданої резолюції Асамблеї А.911(22), що 
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затвердила Керівні принципи стосовно методів здійснення посилань на інструменти 

ІМО й інші інструменти в конвенціях ІМО, та інших обов’язкових інструментів. 

Зокрема, в документі зазначається, що конвенції СОЛАС, МАРПОЛ та інші 

конвенції ІМО містять положення, які відсилають до експлуатаційних стандартів і 

технічних специфікацій, а в текстах конвенцій (публікації ІМО) є посилання внизу 

сторінки, які вказують на такі інструменти, що їх затверджують Асамблея чи 

комітети за допомогою резолюцій чи іншим способом (циркулярами). У Керівних 

принципах наголошується на тому, що посилання на інструменти, які містять 

стандарти і специфікації, не повинні розглядатися як обов’язкові інструменти з 

точки зору права міжнародних договорів, оскільки вони не включаються до 

автентичних текстів конвенцій (є лише у публікаціях відповідних конвенцій, 

здійснених самою Організацією), включення посилань на ці інструменти мають суто 

практичні цілі для зручності користування, а самі ці посилання можуть 

оновлюватися Секретаріатом ІМО у міру необхідності. Водночас, зазначається, що 

держави-учасниці зобов’язані розробити власні стандарти, які не будуть нижчими, 

або, щонайменше, еквівалентними тим, що ухвалені Організацією. Керівні 

принципи рекомендують застосовувати таку термінологію у текстах конвенцій [108, 

c. 4]:  

 «обладнання має відповідати експлуатаційним стандартам не нижчим за 

ті, що ухвалені Організацією»; 

 «обладнання повинно проходити випробування згідно зі 

специфікаціями, щонайменше еквівалентними тим, які розроблені Організацією»; 

 «посібники мають бути складені таким чином, щоби відповідати 

стандартам, які, щонайменше, будуть еквівалентні тим, що розроблені 

Організацією». 

Стандарти і специфікації повинні містити чітке зазначення дати, на яку вони 

набуватимуть чинності, а також те, чи застосовуються вони лише до нових суден, чи 

до існуючих, або до обох категорій (зазначене також стосується суднового 

обладнання). Доповнення до стандартів і специфікацій приймаються відповідно до 

правил процедури комітетів та Керівних принципів щодо організації і методів 
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роботи комітетів та їх допоміжних органів (немає необхідності слідувати 

процедурам, передбаченим для внесення змін і доповнень конвенцій або їх 

додатків). Якщо нові стандарти замінюють попередні, дата набуття ними чинності 

зазвичай не повинна визначатися раніше, ніж через півроку після їх прийняття. 

Детальні положення щодо порядку здійснення посилань на ці інструменти 

правового статусу, внесення змін і доповнень не залишають сумнівів у їх винятковій 

важливості. Рекомендаційний характер згаданих документів не применшує їх 

значення, водночас створює необхідний ступінь оперативності для ухвалення таких 

стандартів, зберігаючи за адміністраціями можливість досить гнучко реагувати на їх 

прийняття через встановлення національних стандартів, які відповідають тим, що 

ухвалені ІМО. 

Уніфіковані тлумачення (Unified Interpretations). Зазначені інструменти 

приймаються в міру необхідності й поширюються у формі циркулярів відповідних 

органів ІМО. Їх значення виразно розкрите у вступній частині до офіційної 

публікації Міжнародною морською організацією Конвенції МАРПОЛ. Зокрема 

зазначається, що КЗМС, від часу його заснування у 1974 році, здійснив перегляд 

різних положень Конвенції МАРПОЛ, у ході перегляду якої було з’ясовано 

необхідність надання певних пояснень або така необхідність випливала з труднощів, 

пов’язаних з імплементацією цих положень Конвенції. Для усунення двозначностей 

і згаданих труднощів імплементації у спосіб, що забезпечуватиме одноманітне 

застосування відповідних правил Конвенції, Комітет вирішив обрати шлях 

розроблення уніфікованих тлумачень. Робота над такими тлумаченнями в окремих 

випадках зумовлювала внесення змін до Конвенції [150, c. iii]. Для зручності 

використання уніфіковані тлумачення наведені в Конвенції МАРПОЛ в кінці 

кожного додатка, тоді як Конвенція СОЛАС містить лише посилання на відповідні 

циркуляри ІМО. На завершення розгляду статусу уніфікованих тлумачень необхідно 

наголосити на тому, що ініціатором тлумачень може виступати як ІМО, так і 

Міжнародна асоціація класифікаційних товариств (МАКТ, IACS). МАКТ об’єднує 

найавторитетніші класифікаційні товариства, що здійснюють нагляд за 

будівництвом та експлуатацією переважної більшості суден світового торговельного 
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флоту. Під час здійснення обстеження й нагляду за суднами МАКТ ідентифікує 

необхідність усунення двозначностей у застосуванні конкретного правила конвенції, 

видає власне уніфіковане тлумачення цього правила та звертається до відповідного 

органу ІМО з проханням про його універсальне застосування. ІМО, розглянувши 

відповідне звернення, приймає рішення щодо необхідності такого тлумачення і 

публікує його як уніфіковане тлумачення Організації. Як приклад можна навести 

ухвалення циркуляра КБМ MSC.1/CIRC.1290 «Уніфіковане тлумачення терміна 

“перше обстеження”» [210]. Спершу таке тлумачення було зроблено МАКТ у її 

документі SC 171. За результатами звернення до підкомітету з імплементації 

зобов’язань держави прапора, FSI, 16-а сесія підкомітету визнала таке тлумачення 

слушним і звернулася до КБМ з відповідною пропозицією, після чого Комітет на 85-

ій сесії прийняв рішення про видання згаданого циркуляра, що міститиме відповідне 

уніфіковане тлумачення [188, c. 74]. 

У процесі розгляду в цьому розділі актів ІМО (особливо в контексті 

уніфікованих тлумачень) було неодноразово згадано про практику видання 

циркулярів Організацією, які можна розглядати як самостійний вид її актів. Як було 

зазначено вище, більшість інструментів ІМО ухвалюються резолюціями 

відповідного органу (як обов’язкових, що стосуються внесення змін і доповнень до 

конвенцій та обов’язкових кодексів, так і документів рекомендаційного характеру). 

Значна кількість інструментів ухвалюються циркулярами відповідного органу, проте 

роль циркулярів не отримує належної уваги в працях дослідників діяльності ІМО. 

Зокрема, М. Кашель згадав про них у праці «Компетенція Міжнародної морської 

організації стосовно прийняття правил і стандартів». Посилаючись на циркуляри 

КБМ, автор помилково називає їх циркулярними листами, які є лише 

інформаційними документами Секретаріату ІМО, що повідомляють про скликання 

сесій ІМО та про інші події, про які необхідно знати державам – членам ІМО [138, 

c. 35].  

Аналіз правотворчої діяльності ІМО засвідчує, що циркуляри є самостійним 

інструментом, яким оформлюється рішення відповідного органу, а відтак його 

природа є цілком відмінною від циркулярних листів. Як інструмент оформлення 
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рішень циркуляри повинні розглядатися разом з резолюціями відповідних органів 

ІМО. У цьому контексті вбачається доцільним наголосити на таких спільних і 

відмінних рисах між цими документами. Передусім варто зазначити, що 

циркулярами оформлюються рішення комітетів і підкомітетів. Асамблея ухвалює 

рішення виключно резолюціями. Ця обставина одразу ж зазначає першу відмінність 

між резолюціями і циркулярами, останні, за їх статусом, розглядаються у плані 

юридичної сили нижче, ніж резолюції (хоча зазначене не отримало нормативного 

закріплення). По-друге, практика видання циркулярів була започаткована від самого 

початку діяльності Організації. На той час, необхідно нагадати, право ухвалювати 

формальні акти було закріплене виключно за Асамблеєю. У цьому випадку рішення 

Комітету з безпеки на морі повинні були знайти певне організаційне оформлення, і 

це було здійснено у формі циркулярів. Першим циркуляром Комітету був циркуляр 

MSC/CIRC.1 від 03 грудня 1959 р., у якому повідомлялося про рішення першої сесії 

КБМ надіслати проект тимчасових Правил процедури Комітету до ad hoc Комітету 

Ради ІМО, яка повинна була розглядати Правила процедури Асамблеї. У зв’язку з 

цим державам-членам пропонувалося надсилати власні коментарі щодо Правил 

процедури КБМ до цього ad hoc Комітету Ради ІМО. Другий циркуляр КБМ 

MSC/CIRC.2 від 02 лютого 1960 р. був більш субстантивним і повідомляв про 

рішення Комітету привернути увагу держав-членів до небезпеки вживання морської 

води моряками в разі корабельної аварії та повідомити про подальше вивчення 

цього питання. Водночас наступний циркуляр, який стосувався цього ж питання, 

MSC/CIRC.7 від 23 травня 1961 р. продемонстрував іншу особливість циркуляра, 

порівняно з резолюціями – більшу самостійність Секретаріату у виданні циркулярів, 

що стосується діяльності КБМ. У згаданому циркулярі Секретар КБМ повідомляє 

про результати дослідження впливу на людський організм вживання морської води, 

проведений Всесвітньою організацією з охорони здоров’я, що підтверджують 

рішення КБМ рекомендувати державам-членам видати загальне попередження про 

небезпеку цього явища. Зазначена практика продовжується й сьогодні, зокрема, 

відповідно до рішення КБМ Секретаріат ІМО поширює у формі циркулярів 

Комітету Найкращу практику управління для захисту від сомалійських піратів 



 108 

(циркуляр MSC.1/CIRC.1339 [168]), яка розробляється промисловістю. По-третє, 

циркулярами можуть оформлюватися рішення таких допоміжних органів ІМО, як 

підкомітети. Аналогічно тому, що й Комітет з безпеки на морі на початковому етапі 

його діяльності був позбавлений можливості оформлювати власні рішення у формі 

резолюцій, зазначене є справедливим сьогодні щодо підкомітетів. Разом з тим у разі 

необхідності акти підкомітетів можуть оперативно прийматися циркулярами. Дві 

останні обставини підкреслюють четверту особливість циркулярів – їх 

оперативність, що усуває необхідність очікувати наступної сесії комітету для 

опублікування важливого акта або рекомендації. Насамкінець, варто наголосити на 

умовності розгляду статусу циркулярів як такого, що поступається резолюціям. 

Циркулярами оформлюються рішення з багатьох важливих питань, як і 

резолюціями: прийняття експлуатаційних стандартів, процедур, керівних принципів, 

уніфікованих тлумачень, керівництв, рекомендацій з огляду на прямі доручення у 

конвенціях, полегшення застосування конвенцій і з питань, які не регулюються 

конвенціями (останнє – відповідно до критеріїв класифікації, запропонованих 

К. Генрі та Г. Г. Івановим). 

Зрештою, ще одним критерієм класифікації актів ІМО може бути їх 

спрямування на регулювання внутрішньої діяльності Організації на відміну від тих, 

що спрямовані, так би мовити, «назовні». У цій частині вже згадувалися Керівні 

принципи стосовно застосування стратегічного плану Організації та Плану високого 

рівня (резолюція Асамблеї A.1013(26)), Керівні принципи щодо оренди приміщень 

для конференцій у Штаб-квартирі ІМО (резолюція Асамблеї A.548(13)), керівні 

принципи щодо організації й методів роботи комітетів та їх допоміжних органів, 

затверджені відповідними циркулярами комітетів тощо.  

 

2.3 Правовий статус актів органів Міжнародної морської організації 

 

Дослідження правового статусу актів органів ІМО є важливим як з 

теоретичної, так і з практичної точки зору. У теоретичному плані значущість 

дослідження обумовлюється важливістю питань, пов’язаних зі з’ясуванням 
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принципів і концептуальних підходів стосовно здійснення міжнародними 

організаціями правотворчої діяльності, зобов’язальної природи їх актів, місця та 

ролі актів цих організацій у системі джерел міжнародного права та ін. З точки зору 

практики на особливу увагу заслуговують юридична сила актів, їх форма та 

структура, повноваження органів, які їх приймають, процедури реалізації 

організаціями правотворчих функцій тощо. Водночас і теоретичний, і практичний 

підходи дослідження однаковою мірою спонукають звернутися до розгляду 

проблеми зобов’язальної сили таких актів. У контексті розгляду правового статусу 

актів органів ІМО, як різновиду правотворчих інструментів міжнародних 

організацій, немає підстав не погодитися з поглядом на проблему природи 

юридично обов’язкової сили міжнародного права вітчизняного правника 

В. Г. Буткевича, який вважає, що зазначене питання стосується науки, а не 

практики [3, c. 36]. Спроби з’ясувати джерело обов’язкової сили міжнародного 

права не дали аргументованої відповіді, оскільки кожний напрям, кожна школа і 

доктрина міжнародного права має свій набір відповідей на це питання. Виходячи з 

аналізу поглядів різних шкіл на природу обов’язкової сили міжнародного права, 

наведеної у згаданій роботі, можна зробити висновок, що з відмиранням у науковій 

сфері концепції міжнародно-правового нігілізму не залишилося сумнівів у 

юридично обов’язковій силі міжнародного права. Зростання актуальності питань, 

пов’язаних з легітимністю міжнародних інституцій, демонструє наполегливий 

пошук критеріїв, за яких акти цих інституцій розглядатимуться як авторитетне 

джерело права. У цьому контексті розгляд проблем правової природи та юридичної 

сили актів ІМО стає виправданим. Зважаючи на це, доцільно окреслити загальні 

параметри, відповідно до яких згадані характеристики актів міжнародної організації 

можуть бути співвіднесені з її легітимністю. 

Побутує думка, що легітимність міжнародних інституцій управління 

співвідноситься з обґрунтуванням владних повноважень, еквівалентом здатності 

приймати обов’язкові акти або встановлювати зобов’язувальні правила [227, c. 6]. 

Теорія вирізняє такі підстави для виникнення легітимності згаданих інституцій та їх 

діяльності: джерело (основа) функціонування; відповідність процедури; досягнення 
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необхідного результату або їх комбінація. Як джерело легітимності розглядається 

згода держав бути зв’язаними положеннями міжнародного договору. Легітимність 

може випливати зі строгого слідування процедурі, що була визнана чесною і 

справедливою. У цьому контексті правила, що регулюють створення міжнародних 

інституцій і регламентують їх функціонування, є відправною точкою для 

оцінювання даного джерела легітимності. При цьому спадають на думку аналогії з 

порядком ухвалення законів на національному рівні: легітимними будуть акти, 

прийняті через слідування визначеній процедурі спеціально уповноваженим 

органом. Наведемо приклад. Політичне невдоволення результатами діяльності 

Комісії з прав людини ООН призвело до того, що замість цього органу була 

створена Рада з прав людини, чий склад відрізнявся від складу Комісії [227, c. 7]. Це 

засвідчує, що в разі, коли міжнародна інституція неспроможна досягти результату, 

задля якого вона була утворена, вона втрачає легітимність. Очевидно, що в цьому 

випадку легітимність значною мірою споріднена з довірою до інституції, визнанням 

її спроможності забезпечити виконання покладених на неї функцій. Розглянемо 

розгляд джерел легітимності ІМО дослідниками діяльності цієї Організації.  

К. Генрі, вивчаючи роль ІМО як міжнародного законодавця, за відправну 

точку обирає концепцію односторонніх актів згідно якої процес законотворення є 

прийняттям таких актів належним чином уповноваженим органом, самі ж акти 

містять зобов’язання для інших сторін. При цьому автор наголошує на двох 

головних вимогах: має існувати орган, і цей орган повинен мати повноваження 

здійснювати законотворчість щодо спільноти, яка підпорядкована цим 

повноваженням [112, c. 8]. У подальшому автор спирається на постулат про 

існування широкої підтримки поглядам, відповідно до яких акти міжнародних 

організацій є, за їх природою, односторонніми [112, c. 9]. Зокрема, міжнародні 

організації є самостійними суб’єктами міжнародного права. По-друге, хоча 

держави-члени беруть участь у прийнятті актів організаціями, ця їх діяльність не 

може бути ототожнена з їх властивістю укладати міжнародні договори. Натомість 

вони виступають виключно як члени конкретної організації, підпорядковані 

правилам, які стосуються процедури голосування. Очевидно, що ухвалення актів 
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через голосування є головною підтверджувальною обставиною для того, аби 

визнати акт таким, що прийнятий організацією, а не конкретним її членом. 

Простежуючи діяльність ІМО, спрямовану на прийняття змін до її конвенцій через 

процедуру «мовчазної згоди», К. Генрі робить висновок про односторонній характер 

таких актів. Крім того, односторонній характер проявляється у здатності Організації 

ухвалювати зміни до конститутивного договору – Конвенції про ІМО. Зрештою, 

навіть документи рекомендаційного характеру, з огляду на їх особливе значення 

(передусім – технічні стандарти), виходять за межі простих консультативно-

дорадчих інструментів і, як було доведено раніше, є актами міжнародного 

законодавства (відтак односторонніми актами). Таким чином, К. Генрі оцінює 

юридичну силу та правову природу актів ІМО через призму процедури (наявність 

спеціального органу і розгляд його актів як актів законодавства). Слід додати, що 

К. Генрі наголошує на особливій практичній цінності рекомендації ІМО з огляду на 

те, що процес їх розробки є результатом грунтовних досліджень експертів 

міжнародного значення, вираженням загального інтересу держав, заінтересованих у 

підвищенні безпеки судноплавства. Таким чином, висновки К. Генрі підкріплюють 

ті елементи концепції легітимності, яка бере за основу досягнення конкретного 

результату міжнародною організацією. Водночас, неодноразове звернення в ході 

дослідження до Конвенції про ІМО підтверджує легітимність Організації, як 

втілення згоди держав з необхідністю її створення та компетенцією. 

Схожі підходи спостерігаються в інших авторів. Зокрема, Фредерік Киргиз, 

звертаючись до рекомендацій ІМО, вказує на їх особливе значення для мирного 

провадження певної міжнародної діяльності [142, c. 232]. Їх характерною 

особливістю, вважає дослідник, є широке і добровільне застосування рекомендацій 

багатьма державами, що призводить до більш позитивного ефекту, ніж прийняття 

міжнародного договору, адже цей договір може й не набути чинності, утім якщо й 

набув, то його дія поширюється на обмежене коло учасників. Іншим важливим 

міркуванням є, на думку Ф. Киргиза, позитивний вплив інструментів ІМО 

рекомендаційного характеру на уніфікацію законодавства у визначених галузях 

внаслідок широкого прийняття та імплементації таких інструментів морськими 
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державами. Отже, його погляди підтверджують досягнення ІМО очікуваних 

результатів, а відтак справедливим буде висновок про визнання легітимності ІМО у 

правовому регулюванні міжнародного торговельного судноплавства. Ф. Киргиз 

розглядає процедуру ухвалення рекомендацій ІМО, наголошуючи на її 

ефективності. Зокрема, він вказує на ідентичність процедури ухвалення 

рекомендацій тій, що стосується прийняття змін до конвенцій: внесення пропозиції 

державою-членом, групою держав або заінтересованою міжнародною організацією; 

затвердження цієї пропозиції Асамблеєю чи Радою ІМО; постановку завдання 

відповідному підкомітету Організації; розроблення проекту; обговорення проекту й 

завершальна стадія – прийняття. Цей підхід, безсумнівно, співвідносить 

легітимність актів ІМО з питаннями визначеної процедури. Питання процедури 

цікавлять також П. Бірні. Досліджуючи співвідношення діяльності ІМО й вимог 

Конвенції ООН з морського права 1982 року, дослідниця зазначає, що процедури 

ухвалення правил і стандартів у рамках ІМО набувають особливого значення, з 

огляду на те, що Конвенція ООН з морського права відносить до відома 

компетентної міжнародної організації розроблення рекомендацій і норм з широкого 

спектру морського права [54, c. 36]. Водночас, зазначає П. Бірні, рекомендації ІМО 

мають незаперечну юридичну силу з огляду на відображення в них поглядів усіх 

зацікавлених груп. Останнє можна співвіднести з результатом діяльності Організації 

як джерелом легітимності актів ІМО. Зазначені вище міркування засвідчують, що 

правова природа і юридична сила актів органів ІМО повинна розглядатися 

передусім крізь призму процедури ухвалення актів. По-друге, не викликає сумнівів 

важливість конститутивного договору – Конвенції про ІМО як згоди держав – членів 

на прийняття актів Організацією. По-третє, заслуговує спеціального розгляду 

ієрархія актів органів ІМО як відображення їх юридичної сили. 

Правовий статус актів Асамблеї ІМО 

Асамблея є найвищим органом Міжнародної морської організації. Вона може 

здійснювати всі функції ІМО, їй підзвітні всі органи, крім того, вона наділена 

повноваженнями їх створювати або розпускати. Асамблея, як вищий орган ІМО, 

уповноважена приймати акти, віднесені Конвенцією про Міжнародну морську 
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організацію до компетенції організації в цілому. Зокрема, відповідно до пунктів (a), 

(b) і (c) ст. 1 Конвенції, Організація може приймати рекомендації стосовно 

технічних питань міжнародного морського судноплавства, безпеки на морі, 

запобігання забрудненню морського середовища, усунення дискримінаційної 

практики та обмежень з боку урядів і судноплавних компаній. Пункт (b) ст. 2 

уповноважує ІМО приймати рекомендації стосовно проектів конвенцій, угод або 

інших відповідних документів. Крім того, Організація може давати рекомендації 

стосовно несправедливих обмежень з боку судноплавних компаній, передбачені 

ст. 3 Конвенції. Всі згадані повноваження можуть бути реалізовані Асамблею. 

Водночас у Конвенції є положення, що вказують на прийняття актів 

безпосередньо Асамблеєю. У цьому плані найважливішою статтею Конвенції про 

ІМО є ст. 15, що визначає функції цього органу. Необхідно зазначити, що у згаданій 

статті вказані як функції, що стосуються реалізації цілей Організації, так і 

повноваження Асамблеї в галузі процедури провадження нею власної діяльності. До 

першої категорії належать пункт (і), у якому передбачено виконання функцій 

Організації; пункт (j), згідно з яким Асамблея рекомендує для прийняття членами 

Організації правила та керівні вказівки з питань, віднесених до компетенції ІМО; 

пункт (k), за яким Асамблея може вживати всіх необхідних заходів для сприяння 

технічному співробітництву; пункт (l), що передбачає прийняття рішень з приводу 

скликання будь-якої міжнародної конференції або застосування іншої належної 

процедури для міжнародних конвенцій чи поправок до них, що були розроблені 

комітетами ІМО. Справедливо буде зазначити, що деякі зі згаданих пунктів 

кваліфіковані, тією чи іншою мірою, участю інших органів ІМО: пункт (і) 

передбачає передання на розгляд Раді ІМО питань, пов’язаних із рекомендаціями 

для урядів з технічних, юридичних питань, питань захисту морського середовища та 

обмежувальної практики, а також розроблення проектів конвенцій та інших 

інструментів, пункт (k) передбачає здійснення згаданих функцій із залученням 

Комітету з технічного співробітництва ІМО. До процедурних повноважень 

Асамблеї, визначених Конвенцією, належать обрання керівництва Асамблеї, 

розроблення власних Правил процедури, створення постійних чи тимчасових 
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робочих органів, обрання Ради ІМО, отримання й розгляд звітів, схвалення 

програми роботи Організації, голосування бюджету та вирішення фінансових 

питань Організації (із залученням Ради ІМО), розгляд витрат і затвердження 

фінансових звітів Організації, прийняття рішення про передання Раді ІМО для 

розгляду й вирішення будь-яких питань, за винятком тих, що згадані у пункті (j) 

ст. 15. Важливо відзначити особливості вищезгаданих положень, які передбачають 

участь у засіданнях Асамблеї держав, які, не будучи членами ІМО, можуть брати 

участь в обговоренні доповнень до конвенцій ІМО, учасницями яких вони є. Щодо 

Асамблеї така можливість закріплена в пункті (l) ст. 15, де йдеться про застосування 

будь-якої іншої належної процедури для міжнародних конвенцій або поправок до 

них. Ця редакція ст. 15 була прийнята у 1975 році.  

Асамблея наділена повноваженнями приймати власні Правила процедури. 

Зокрема, Тимчасові правила процедури були ухвалені Асамблею на її першій сесії 

(резолюція А.13(І)). Згодом, на другій сесії Асамблеї резолюцією А.27(ІІ), були 

ухвалені постійні Правила процедури. У подальшому ці Правила неодноразово 

змінювалися Асамблеєю. Треба зауважити, що фундаментальні елементи процедури 

діяльності Асамблеї й органів ІМО (Ради і комітетів), а саме ті, що стосуються 

голосування і кворуму на засіданнях, відображені не у правилах процедури, а в 

Конвенції про ІМО. З точки зору стабільності процедурних норм, як основи 

легітимності міжнародної організації, закріплення найважливіших положень 

процедури безпосередньо в конститутивному інструменті є виявом найбільшої сили 

прийнятого рішення щодо цих правил. Знову ж таки, у ст. 57 Конвенції передбачено 

положення, яке допускає можливість застосування інших правил при голосуванні 

поправок до інструментів і визначенні кворуму, якщо це визначено таким 

інструментом, а Асамблея та інші органи ІМО уповноважені приймати зміни до них.  

Акти Асамблеї є найвищими, найбільш авторитетними, хоча це не здійснює 

практичного впливу на обов’язковий чи рекомендаційний характер документів, що 

приймаються рішенням інших органів ІМО. Вищий характер актів Асамблеї 

підтверджується, наприклад, тим, що рекомендації з питань, які не регулюються 

конвенціями, приймалися здебільшого Асамблеєю. Крім того, переважна більшість 
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кодексів (важливість цього виду інструментів для досягнення цілей Організації 

розглядалась у попередніх частинах) ухвалювалися саме цим органом, і лише згодом 

Асамблея делегувала комітетам ІМО власні функції щодо підтримання кодексів 

відповідно до вимог сучасності. Можна навести й інший приклад вищої сили актів 

Асамблеї. Зокрема, у ході врегулювання питань гідного поводження з моряками при 

аваріях Юридичний комітет ІМО резолюцією LEG.3(91) затвердив у 2006 році. 

Керівні принципи щодо гідного поводження з моряками в разі надзвичайних подій 

на морі. Однак, визнаючи важливість цього питання, Асамблея у 2011 році ухвалила 

власну резолюцію щодо означеного «Надання якомога ширшого застосування 

Керівним принципам щодо гідного поводження з моряками у разі надзвичайних 

подій на морі 2006 року» [175] повністю відтворивши Керівні принципи, 

підготовлені Юридичним комітетом. 

Правовий статус актів Ради ІМО 

Повноваження Ради стосовно прийняття нею актів відображені у ст. 7, 13, 

пункті (і) ст. 15, ст. 19, 21, 22, 23, 24, 26, 54, 55 і 58 Конвенції про ІМО. Переважна 

їх частина визначає повноваження Ради на прийняття актів процедурного характеру:  

А. Загальні питання діяльності ІМО. Стаття 7 передбачає необхідність 

отримання рекомендації Ради стосовно прийняття до Організації будь-якої держави, 

що не є членом ООН і яка не брала участі в Морській конференції ООН 1948 року; 

ст. 13 стосується повноважень Ради скликати позачергові сесії Асамблеї ІМО; ст. 21 

(пункт (а)), яка уповноважує Раду розробляти й давати Асамблеї програму роботи і 

бюджет Організації з урахуванням пропозицій комітетів; ст. 21 (пункт (b)) 

стосується підготовки зауважень і рекомендацій Ради з приводу звітів, пропозицій і 

рекомендацій комітетів та надання їх Асамблеї або державам-членам у проміжках 

між засіданнями Асамблеї; ст. 22 уповноважує Раду призначати Генерального 

секретаря Організації з наступним схваленням його кандидатури Асамблеєю, ст. 23 

регулює підготовку Радою звіту для Асамблеї ІМО про роботу, проведену 

Організацією в період між сесіями Асамблеї; ст. 15 (пункт (і)) вказує на підготовку 

Радою рекомендацій для Асамблеї з питань, віднесених до компетенції ІМО; ст. 58 

передбачає прийняття Радою рішення про проведення сесії Асамблеї поза межами 
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Штаб-квартири ІМО, якщо буде необхідно. Стаття 19 регулює процедурні питання, 

пов’язані з діяльністю Ради, а саме прийняття власних Правил процедури та обрання 

керівництва Ради.  

Б. Блок фінансових питань: ст. 24 передбачає надання Радою Асамблеї 

фінансового звіту Організації з власними зауваженнями й рекомендаціями; ст. 54 

регулює отримання Радою ІМО фінансових звітів і проектів бюджету Організації, 

підготовлених Генеральним секретарем, та їх надання Асамблеї з власними 

зауваженнями й рекомендаціями, у ст. 55 до компетенції Ради віднесена підготовка 

пропозицій Асамблеї щодо шкали розподілу видатків між членами Організації.  

В. Прийняття рекомендацій, поправок до інструментів та інших питань 

нормотворення, що здійснюються ІМО. На особливу увагу заслуговує ст. 26 

Конвенції. Вона уповноважує Раду в період між сесіями Асамблеї здійснювати 

виконання функцій ІМО в повному обсязі, крім нормотворчих функцій Асамблеї, 

передбачених ст. 15 (пункт (j)). Загалом, за винятком питань прийняття інструментів 

ІМО чи внесення змін до них, ст. 26 можна вважати такою, що регулює субстантивні 

питання діяльності Ради й Організації в цілому. 

Як зазначено вище, Рада уповноважена приймати власні Правила процедури. 

На відміну від Асамблеї, Рада ухвалювала Правила процедури не резолюцією, а 

простим рішенням на власній четвертій сесії, що відбулася 18 січня 1961 р. Такої ж 

практики дотримуються й комітети Міжнародної морської організації. Поясненням 

цього факту може бути те, що Рада розглядала зазначений документ виключно як 

інструмент організації внутрішньої діяльності, тоді як резолюції стосувалися 

діяльності ІМО в цілому. Низка процедурних положень, що стосуються Ради ІМО, 

закріплена в Конвенції про ІМО: раніше згадана ст. 57 стосовно голосування 

застосовується і для Ради ІМО, кворум Ради визначено у ст. 21. 

З аналізу положень Конвенції про ІМО випливає, що Рада виступає 

координатором діяльності ІМО й забезпечує її фінансове і організаційне 

функціонування. Зазначене підтверджується аналізом змісту резолюцій, ухвалених 

Радою: із 76 резолюцій переважна більшість стосується бюджетних питань. Значною 

є кількість резолюцій, присвячених оновленню Правил Секретаріату ІМО, питанням 
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функціонування Штаб-квартири Організації, Правилам фінансової діяльності, 

здійсненню аудиту тощо. Водночас, Рада розглядала питання політики ІМО, 

зокрема, щодо ролі Організації в галузях мультимодального перевезення, 

контейнеризації, перевезення небезпечних вантажів, розвитку міжнародного 

морського права. Крім того, відповідно до звернень держав-членів, Рада розглядала 

загальні питання, пов’язані з урахуванням інтересів держав, що розвиваються, при 

проектуванні суден, заснуванні регіональних офісів ІМО й технічної допомоги. У 

разі необхідності Рада приймала резолюції, які спонукали держави-члени ІМО 

приділити особливу увагу приєднанню до поправок до міжнародних інструментів. 

Насамкінець, важливо відзначити, що в термінових випадках Рада приймала 

рішення про організацію міжнародних конференцій для перегляду інструментів 

ІМО, зокрема, стосовно перегляду у 2010 році Міжнародної конвенції про 

відповідальність і компенсації за шкоду, завдану перевезенням небезпечних та 

шкідливих речовин морем 1996 року, Конвенції про боротьбу з незаконними актами, 

спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 року та Протоколу про 

боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних 

платформ, розміщених на континентальному шельфі 1988 року. Варто зазначити, що 

прийняті Радою рішення стосовно організації міжнародних конференцій у 

подальшому підтверджувалися Асамблеєю. 

Правовий статус актів Комітету з безпеки на морі 

Повноваження КБМ стосовно прийняття актів відображені у ст. 28 (пункт (b)). 

Зазначена стаття є підставою для прийняття будь-яких актів Комітету, включаючи 

ухвалення обов’язкових інструментів, таких як доповнення до конвенцій і 

обов’язкових кодексів. Треба наголосити на тому, що Комітет може приймати зміни 

до обов’язкових інструментів, таких як конвенції, у розширеному складі. Для цього 

ст. 31 передбачено, що Комітет із безпеки на морі, виконуючи власні функції щодо 

конвенцій та інших інструментів, дотримується їх положень, зокрема в тому, що 

стосується процедури ухвалення відповідних актів. Таким чином, згадана стаття 

передбачає можливість участі у засіданнях, на яких розглядаються відповідні акти 

всіх членів Комітету, незважаючи на те, чи є вони учасниками цього інструменту, а 
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також держав, які не є членами ІМО. Статтею 30 Конвенції про ІМО передбачені 

повноваження Комітету обирати власне керівництво і приймати власні Правила 

процедури. Правила процедури були прийняті Комітетом на його п’ятій сесії 

10 січня 1962 р., з тієї пори до Правил вісім разів вносили зміни.  

Розглядаючи генезис інструментів, прийнятих Комітетом, спостерігається 

чітка тенденція, за якою найважливіші з них спершу приймаються Асамблеєю, а 

згодом подальше їх оновлення (за необхідності – докорінний перегляд) 

здійснюється Комітетом з безпеки на морі. Так, наприклад, серед тридцяти кодексів, 

прийнятих Організацією, лише сім були ухвалені безпосередньо КБМ, однак таке 

ухвалення було де-факто об’єднанням та осучасненням вимог інструментів, раніше 

ухвалених Асамблеєю. Винятками є два кодекси, які не приймалися Асамблеєю: 

Міжнародний кодекс охорони суден і портових засобів, що був спочатку ухвалений 

конференцією держав �0 учасниць Конвенції СОЛАС 2002 року і яка доручила 

КБМ вносити зміни й доповнення до частини «А» (обов’язкові вимоги), та 

Міжнародний кодекс із систем пожежної безпеки, що був прийнятий на 73-ій сесії 

КБМ [42]. В останньому випадку ініціатором прийняття кодексу був безпосередньо 

КБМ: у ході докорінного перегляду Глави ІІ-2 Конвенції «Конструкція – 

протипожежний захист, виявлення і гасіння пожежі» стало очевидним, що 

Конвенція виявляється переобтяженою технічними положеннями, які 

регламентували конструкцію й вимоги до систем пожежного захисту. З огляду на 

зазначене Комітет визнав доцільним вилучити ці положення й оформити їх як 

окремий кодекс, що мав би обов’язковий характер. Насамкінець, торкаючись 

взаємодії комітетів з іншими керівними органами, необхідно зауважити, що всі 

інструменти, які приймаються Асамблеєю, готуються комітетами й отримують 

схвалення Ради ІМО. 

Як уже зазначалося, оформлення актів у формі циркулярів є поширеною 

практикою Комітету з безпеки на морі та й інших комітетів – на відміну від 

Асамблеї та Ради. Про значення циркулярів ішлося в попередній частині, тут же, 

розглядаючи циркуляри як засіб оформлення рішень КБМ, необхідно вказати, що 

зміни до деяких кодексів, які мають рекомендаційний характер, приймалися у формі 
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циркулярів, зокрема до Кодексу з безпечної практики зберігання й кріплення 

вантажу (MSC/CIRC.664) та Кодексу з безпечної практики перевезення вантажів і 

людей суднами обслуговування офшорних споруд (MSC/CIRC.223). Ці приклади 

підтверджують важливість циркулярів, як актів ІМО.  

Правовий статус актів Комітету із захисту морського середовища 

Підставою для прийняття актів КЗМС є ст. 38 Конвенції про ІМО, яка 

передбачає широкий вибір засобів для забезпечення виконання його статутних 

завдань: прийняття правил і поправок до конвенцій, вжиття заходів, спрямованих на 

забезпечення їх виконання, ухвалення рекомендацій стосовно збору науково-

технічної або іншої практичної інформації з питань запобігання забрудненню моря 

із суден та її надсилання державам, сприяння співробітництву з регіональними 

організаціями, які займаються запобіганням такому забрудненню. На особливу увагу 

заслуговує пункт (а) цієї статті, що є підставою для прийняття Комітетом поправок 

до обов’язкових інструментів ІМО, які регулюють питання запобігання 

забрудненню морського середовища. Справедливим буде зазначити, що стосовно 

КЗМС Конвенція про ІМО містить найчіткіші формулювання його повноважень. 

Зазначене пояснюється тим, що ця стаття була сформульована під впливом розгляду 

в ІМО причин аварій із танкерами, що призвели до важких наслідків. Процедурна 

сторона діяльності КЗМС подібна до КБМ: Комітет складається з усіх членів 

Організації, обирає власне керівництво й ухвалює власні Правила процедури 

(прийняті простим рішенням Комітету на його першій сесії 08 березня 1974 р.). 

Стаття 46 Конвенції про ІМО містить положення, що дають можливість Комітету 

працювати в розширеному складі, як це передбачено і для КБМ.  

Зважаючи на спорідненість питань, віднесених до компетенції цих комітетів, 

для зручності користувачів – національних морських адміністрацій та 

промисловості – комітети активно координують власну діяльність, забезпечуючи, 

зокрема, широке застосування практики видачі спільних циркулярів, яких 

налічується кілька тисяч. Після запровадження практики видачі спільних 

циркулярів, для впорядкування їх класифікації з 2008 року започатковано єдину 

систему нумерації. Зокрема, для позначення спільних циркулярів, що стосуються 
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організації та методів роботи комітетів, встановлено категорію 1 (MSC-

МЕРС.1/CIRC), категорія 2 стосується загальних питань, категорія 3 об’єднує 

циркуляри, у яких розглядаються проблеми аварійності, категорія 4 – питання 

контролю державами порту, категорія 5 об’єднує циркуляри стосовно обстеження та 

сертифікації, в категорії 6 зібрані циркуляри стосовно контактних даних 

національних адміністрацій, що відповідають за безпеку судноплавства та боротьбу 

із забрудненням, категорія 7 стосується питань врахування людського фактора.  

Водночас, незважаючи на спорідненість порядку денного, комітети є повністю 

самостійними у її формуванні. Наочним прикладом цього є Кодекс з будівництва та 

обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини навалом (BCH 

кодекс). Зазначений інструмент, який застосовується до танкерів-хімовозів, що 

побудовані до 01 липня 1986 р., є обов’язковим згідно з положенням Конвенції 

МАРПОЛ (основний комітет – КЗМС) і продовжує зберігати рекомендаційний 

статус відповідно до Конвенції СОЛАС (компетенція КБМ). Це пояснюється 

відмінностями між цими конвенціями, які існували до згаданої вище дати. До 

кодексу вносилися зміни як Комітетом із захисту морського середовища, так і 

Комітетом із безпеки на морі (включаючи ті, що зумовили зміну його статусу з 

рекомендаційного на обов’язковий), однак, з огляду на поправки до Конвенції 

СОЛАС, Комітет з безпеки на морі вирішив не робити BCH кодекс обов’язковим 

для держав – учасниць цієї Конвенції. Така ситуація водночас породжувала значні 

незручності для морських адміністрацій і промисловості. З огляду на це, обидва 

комітети розробили новий кодекс (Міжнародний кодекс з будівництва та 

обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини навалом, Кодекс 

ІВС), що врахував зміни, прийняті до Конвенції СОЛАС. Цей інструмент, що 

застосовується до суден, побудованих після 01 липня 1986 р., має обов’язковий 

статус відповідно до обох конвенцій.  

Правовий статус актів Юридичного комітету 

Правовою основою для прийняття актів Юридичним комітетом слугують 

ст. 33 та 36 Конвенції про ІМО. При цьому ст. 36 передбачає процедуру участі в 

розширеному засіданні Юридичного комітету держав, що не є членами ІМО (але 
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беруть участь в інструменті, до якого передбачається вносити поправку). 

Юридичний комітет здійснює розгляд і прийняття поправок до конвенцій, які 

встановлюють відповідальність і здійснення компенсацій за завдану шкоду, зокрема, 

до Міжнародної конвенції про встановлення міжнародного фонду для компенсації за 

збитки від забруднення нафтою 1971 року та Міжнародної конвенції про цивільну 

відповідальність за забруднення нафтою 1969 року. Разом з тим роль Юридичного 

комітету не обмежується цим, за його безпосередньої участі були підготовлені 

проекти та здійснені практичні заходи у проведенні міжнародних конференцій, на 

яких було прийнято, окрім згаданих, Конвенцію про цивільну відповідальність у 

галузі морських перевезень ядерних матеріалів 1971 року, Афінську конвенцію про 

перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року, Конвенцію про обмеження 

відповідальності за морськими вимогами 1976 року, Міжнародну конвенцію про 

відповідальність та компенсації за шкоду, завдану у зв’язку з перевезенням морем 

небезпечних або шкідливих речовин 1996 року, Міжнародну конвенцію про 

цивільну відповідальність за збитки від забруднення бункерним паливом 2001 року, 

Найробійську міжнародну конвенцію про видалення затонулих суден 2007 року. 

Крім того, Юридичний комітет провадить широку діяльність у об’єднаних робочих 

групах експертів Міжнародної морської організації/Міжнародної організації праці з 

питань справедливого ставлення до моряків і з питань відповідальності та 

компенсацій, що випливають із позовів у зв’язку із загибеллю, отриманням травм та 

залишенням напризволяще моряків. З процедурної точки зору Комітет, відповідно 

до ст. 35 Конвенції про ІМО, обирає власне керівництво та ухвалює свої Правила 

процедури.  

Акти Юридичного комітету оформлюються здебільшого резолюціями. 

Циркулярами комітету поширюються такі акти, як Керівні принципи щодо 

організації та методів роботи Юридичного комітету. Характерною особливістю 

Юркомітету є те, що нечисленні керівні принципи, розроблені ним, поширювалися 

циркулярними листами (а не циркулярами): Керівні принципи щодо прийняття 

документів від страхових компаній, постачальників фінансового забезпечення та 

клубів взаємного страхування (циркулярний лист № 3145), Керівні принципи щодо 
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імплементації Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу у 

редакції 2002 року та деякі інші. У цьому спостерігається відмінність діяльності 

Юридичного комітету порівняно з КБМ і КЗМС в питаннях оформлення та 

оприлюднення прийнятих комітетом актів.  

Правовий статус актів Комітету зі спрощення формальностей 

Комітет зі спрощення формальностей є «наймолодшим» постійним органом 

ІМО. Із набуттям чинності 07 грудня 2008 р. поправок 1991 року до Конвенції про 

Міжнародну морську організацію Комітет отримав повноправне представництво у 

ІМО, хоча його діяльність була започаткована ще у вересні 1967 року як ad hoc 

Робочої групи зі спрощення формальностей, дорадчого і консультативного органу 

Генерального Секретаря ІМКО. 24 травня 1972 р. Рада ІМО ухвалила резолюцію 

С.54(ХХVIII) про створення Комітету зі спрощення формальностей, як допоміжного 

органу Ради, що перебрав на себе функції згаданої ad hoc Робочої групи [68]. 

Незважаючи на відсутність постійного статусу, визначеного у Конвенції про ІМО, 

Комітет зі спрощення формальностей здійснював свою діяльність у межах, 

визначених Радою ІМО та Конвенцією про полегшення міжнародного морського 

судноплавства 1965 року. Після набуття чинності у 1984 році поправками 1973 року 

до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства Комітет 

отримав змогу ухвалювати зміни до додатків цієї Конвенції через застосування 

процедури «мовчазної згоди». Правовою підставою для цього стала нова редакція 

ст. VII Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства, у якій 

прямо вказується Комітет зі спрощення формальностей як орган ІМО, 

уповноважений розглядати поправки до додатків. Необхідність чіткого позначення у 

конвенції органу ІМО, відповідального за внесення до цього інструменту поправок, 

було продиктоване тими обставинами, що поправки до Конвенції про ІМО стосовно 

інституціоналізації комітету на той час ще не набули чинності. Вперше комітет вніс 

зміни до цього інструменту ІМО на своїй 17-ій сесії у вересні 1987 р., ухваливши 

резолюцію № 1 про прийняття відповідних поправок. 

Стаття 48 Конвенції про ІМО визначає повноваження комітету, зокрема 

виконання будь-яких функцій, доручених йому Організацією або міжнародною 
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конвенцією у галузі полегшення міжнародного морського судноплавства, передусім 

стосовно прийняття поправок до такої конвенції. Стаття 51 передбачає процедуру 

роботи Комітету в розширеному форматі, ст. 50 наділяє Комітет повноваженнями 

обирати власне керівництво і Правила процедури. До набуття чинності поправками 

1991 року Комітет користувався проектом Правил процедури, прийнятими ним на 

23-ій сесії. Після набуття чинності поправками 1991 року до Конвенції про ІМО, 

Комітет на своїй 35-ій сесії, що відбулася в січні 2009 р., простим рішенням ухвалив 

постійні Правила процедури. Акти Комітету оформлюються як резолюції та 

циркуляри.  

Правовий статус актів Комітету з технічного співробітництва 

Комітет з технічного співробітництва займає в Організації особливе місце. 

Цей постійний орган не здійснює нагляду за жодним інструментом, розробленим в 

ІМО, актів у формі резолюцій ним було ухвалено всього три, за весь час свого 

функціонування Комітетом було прийнято лише вісім циркулярів. Водночас у 

попередніх частинах наводилися погляди дослідників на унікальний характер цього 

органу ІМО. Питання технічного співробітництва й надання технічної допомоги 

державам, що розвиваються, постійно перебували на порядку денному Організації. 

Асамблея ІМО вже на другій сесії у квітні 1961 р., прийняла резолюцію А.28(ІІ), що 

окреслювала наміри й модальність участі Організації в Розширеній програмі 

технічної допомоги ООН [166]. Активно долучалася до розгляду питань і Рада ІМО. 

У березні 1969 р. вона повністю присвятила триденну IV позачергову сесію Ради 

ІМКО питанням технічної допомоги. Ця ж сесія прийняла рішення створити Робочу 

групу з технічного співробітництва при Раді ІМКО. Робоча група складалася з усіх 

членів Ради й була відкрита для участі інших заінтересованих делегацій. Обмеження 

участі та статусу Робочої групи, а також усвідомлення необхідності поліпшити стан 

імплементації інструментів ІМО в країнах, що розвиваються, призвели до того, що 

через три роки, у травні 1972 р. Рада прийняла резолюцію С.55(ХХVIII) про 

створення Комітету з технічного співробітництва, як допоміжного органу Ради [89]. 

Цього разу Комітет став відкритим для всіх держав-членів Організації. 
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Поправки до Конвенції про ІМО, що нею був інституціоналізований Комітет з 

технічного співробітництва, прийняті у 1977 році й набули чинності у 1984 році. 

Стаття 43 визначає повноваження Комітету стосовно прийняття актів з питань, 

віднесених до його компетенції Конвенцією про ІМО, Асамблеєю або Радою. Ця ж 

стаття передбачає можливість для Комітету реалізувати свої повноваження 

відповідно до інших інструментів, визнаних Організацією. Для забезпечення 

можливості роботи Комітету в розширеному складі ст. 46 передбачене застосування 

процедури обговорення і прийняття, визначеної такими інструментами. Комітет, 

згідно зі ст. 45, обирає своє керівництво й ухвалює власні Правила процедури. 

Однією з важливих функцій Комітету є розпорядження ресурсами Фонду технічного 

співробітництва, що використовується для фінансування заходів Інтегрованої 

програми технічного співробітництва ІМО. Для цього Секретаріат ІМО подає 

Комітетові пропозиції щодо розподілу ресурсів фонду на дворічний період. Комітет 

затверджує ці пропозиції, які в подальшому включаються до проекту бюджету і 

надаються для схвалення Радою та для затвердження Асамблеєю Організації. Як 

зазначалося, акти Комітету з технічного співробітництва оформлюються як 

резолюції і циркуляри.  

Акти підкомітетів ІМО 

Основна робота з розроблення інструментів ІМО здійснюється в рамках 

підкомітетів, що є допоміжними органами комітетів. Організація створювалася як 

міжнародний орган для вирішення передусім технічних питань, пов’язаних із 

міжнародним судноплавством, відтак експертне середовище (яким, по суті, є 

підкомітети) є вирішальною запорукою успішності діяльності ІМО. Раніше 

згадувалася думка К. Генрі, за якої практична цінність рекомендацій ІМО сама по 

собі є підставою для широкого їх застосування державами-членами. Це було оцінено 

як елемент, що підтверджує відповідність діяльності Організації критеріям, 

визначеним тим аспектом легітимності, що розглядає ефективність діяльності 

міжнародної організації. Нормативною основою створення підкомітетів та інших 

допоміжних органів ІМО є ст. 11 Конвенції про ІМО, що вказує на допоміжні 

органи, які Організація може в будь-який час створити за необхідності.  
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Безпосередньо правовими підставами створення підкомітетів є окремі статті у 

правилах процедури комітетів: для КБМ таким є правило 18; для Юридичного 

комітету – правило 20; для КЗМС, Комітету з технічного співробітництва і Комітету 

зі спрощення формальностей – правила 19 власних правил процедури. Усі згадані 

правила, за винятком правила 18 для Комітету з безпеки на морі, містять положення, 

за яким відповідний комітет повинен щонайменше раз на рік розглянути 

необхідність існування створених ними допоміжних органів. У Правилах процедури 

КБМ такого положення немає, що створює підстави для висновку про повноваження 

цього комітету створювати власні допоміжні органи на тривалішу перспективу. 

Зазначене може розглядатися як причина того, що всі підкомітети були створені 

саме Комітетом з безпеки на морі. При цьому справедливо нагадати, що доповіді 

комітетів розглядаються й затверджуються Асамблеєю та Радою ІМО, отже, 

рішення Комітету щодо створення допоміжних органів отримує підтримку вищих за 

рангом органів ІМО. Існує також інша особливість: з огляду на спорідненість 

питань, що розглядаються КБМ і КЗМС, створення й діяльність тих підкомітетів, до 

компетенції яких належать питання обох підкомітетів, розглядаються ними спільно.  

Кількість підкомітетів визначається завданнями, що стоять перед конкретним 

органом ІМО. У 1971 році Організація налічувала одинадцять підкомітетів: з питань, 

пов’язаних із забрудненням моря (попередник КЗМС – МР), безпеки судноплавства 

(NAV), радіозв’язку (СОМ), безпеки рибальських суден (SFV), пожежного захисту 

(FP), поділу на відсіки та остійності (STAB), проектування суден та обладнання 

(DE), рятувального обладнання (LSA), стандартів підготовки й несення вахти 

(STW), контейнерів і вантажів (ВС), перевезення небезпечних вантажів (CDG) [152, 

c. 103–104]. У 1994 році кількість комітетів залишалась такою ж, однак змінився їх 

склад: підкомітет з питань, пов’язаних із забрудненням моря, став Комітетом із 

захисту морського середовища, підкомітети SFV і STAB були об’єднані в один 

підкомітет з питань остійності, вантажної марки та безпеки рибальських суден 

(SLF), підкомітет LSA отримав додаткові функції розгляду питань пошуку й 

рятування і став підкомітетом рятувального обладнання, пошуку й рятування (LSR). 

На той час уже діяли нові підкомітети з питань перевезення хімічних вантажів 
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навалом (ВСН) та з імплементації зобов’язань держави прапора (FSI). Водночас, 

зважаючи на фінансові труднощі того періоду, голови підкомітетів КБМ і КЗМС 

внесли пропозиції щодо реструктуризації підкомітетів, скорочення їх кількості до 

дев’яти з відповідним зменшенням фінансового навантаження на Організацію у 

зв’язку зі скороченням кількості сесій органів ІМО. Комітети затвердили ці 

пропозиції, та з 1996 року Організація налічувала дев’ять підкомітетів: STW, NAV, 

FP, SLF, FSI, підкомітет LSR був ліквідований, функції розгляду питань 

рятувального обладнання передані DE, функції пошуку й рятування об’єднані з 

питаннями, які розглядав підкомітет радіозв’язку, в результаті був створений один 

підкомітет з радіозв’язку та пошуку й рятування (COMSAR), підкомітети CDG та 

ВС були об’єднані з утворенням підкомітету з перевезення небезпечних вантажів, 

твердих вантажів і контейнерів (DSC), тоді як завдання підкомітету ВСН були 

розширені за рахунок питань перевезення нафти наливом і новий підкомітет став 

називатися підкомітетом з перевезення рідин і газів наливом (BLG). У такому складі 

підкомітети працювали до 2012 року, коли, з огляду на фінансові труднощі та 

необхідність уникнути зростання витрат ІМО, Генеральним Секретарем ІМО було 

внесено пропозицію здійснити комплексне реформування діяльності Організації, яке 

включатиме, поміж іншого, скорочення кількості підкомітетів, а відтак – скорочення 

сесій ІМО. У документі С 109/3/1, підготовленому Генеральним Секретарем ІМО на 

109 сесію Ради, пропонувалося зменшити кількість підкомітетів до семи, а для 

розгляду питань пошуку й рятування створити міжсесійну робочу групу, яка 

зустрічатиметься один раз на два роки. За оцінками Секретаріату ІМО, 

запровадження зазначених змін дасть змогу скоротити програму засідань робочих 

органів на чотири тижні упродовж дворічного періоду. У результаті Рада ІМО на 

своїй 109-ій сесії восени 2012 року затвердила нову структуру підкомітетів, яка була 

запроваджена у 2014 році. В ІМО діють тепер сім підкомітетів: підкомітет з 

людського фактора, підготовки та несення вахти (HTW); підкомітет з імплементації 

інструментів ІМО (ІІІ); підкомітет з судноводіння, зв’язку, пошуку й рятування 

(NCSR); підкомітет із запобігання забрудненню і реагування на нього (PPR); 
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підкомітет з проектування і будівництва суден (SDC); підкомітет з суднових систем 

і обладнання (SSE); підкомітет з перевезення вантажів і контейнерів (ССС). 

Розглядаючи процедурні питання роботи підкомітетів, слід врахувати, що 

правила процедури комітетів поширюються на всі допоміжні органи, утворені ними. 

Це ж стосується й використання підкомітетами керівних вказівок щодо організації 

та методів роботи відповідних комітетів. У питаннях повноважень підкомітетів 

приймати власні акти побутує думка, що їх діяльність обмежується виключно 

підготовкою пропозицій комітетам, а акти приймаються комітетами. Зазначене є в 

цілому справедливим, однак підкомітети можуть приймати власні циркуляри. 

Здебільшого ці документи мають інформаційне навантаження, однак окремі 

підкомітети приймають циркуляри субстантивного характеру. Найбільш показовими 

в цьому контексті є циркуляри підкомітету з перевезення небезпечних вантажів, 

твердих вантажів і контейнерів (DSC). Цей підкомітет у циркулярах серії DSC.1 

оприлюднював висновки щодо безпечності перевезень конкретних категорій 

вантажів (залізорудного дрібняку зі здатністю до розрідження DSC.1/CIRC.66 та 

DSC.1/CIRC.66/Rev.1), а також Вказівки щодо застосування глави 2.10 

Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів (IMDG Code). 

Зазначені рекомендації мали або оперативний, або тимчасовий характер. Підкомітет 

з імплементації зобов’язань держави прапора у своїх циркулярах серії FSI.1, FSI.3, 

FSI.4 звертає увагу держав-членів на обставини, які слід враховувати при 

відображенні результатів розслідування аварій і катастроф, що надаються до ІМО, 

нагадує про виконання зобов’язань стосовно надання доповідей Організації та 

оприлюднює опитувальники стосовно конкретних галузей діяльності контролю 

державою порту. Інші підкомітети публікують циркуляри, але лише після 

затвердження цих актів комітетами: зокрема, циркуляри підкомітету з перевезення 

рідин і газів наливом серії BLG.1, що присвячені оцінюванню ризику речовин, які 

перевозяться морем, оприлюднюються після їх затвердження КБМ та КЗМС. 

Можливим є застосування змішаної практики оприлюднення, як це відбувається 

щодо циркулярів підкомітету з радіозв’язку та пошуку й рятування серії COMSAR.1 

та підкомітету з питань стандартів підготовки моряків і несення вахти серії STСW.7. 
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Слід зазначити, що практика прийняття циркулярів підкомітетами доволі обмежена, 

такі підкомітети, як DE, SLF, FP, NAV, або зовсім не приймають циркулярів, або 

видають їх виключно з інформаційною метою. Проте здатність підкомітетів 

приймати власні акти у формі циркулярів необхідно враховувати, особливо у зв’язку 

з їх реструктуризацією і збільшенням питань, віднесених до їх компетенції.  

 

2.4 Місце та роль актів Міжнародної морської організації в системі 

джерел міжнародного морського права 

 

Стисле визначення міжнародного звичаю, що широко вживається і є основою 

для дослідження звичаю як джерела міжнародного права, береться із формулювання 

ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, у якому зазначено, що міжнародний звичай 

є доказом всезагальної практики, визнаної як правова норма. Коротке, але змістовне 

визначення міжнародного звичаю створює вагомі підстави для формулювання 

висновків про його характерні властивості, які, втім, різняться залежно від підходів 

конкретної правової школи до місця й ролі звичаю в міжнародному праві. Загальним 

є, тим не менше, переконання в наявності таких елементів міжнародного звичаю: 

тривалість; однаковість; стійкість і послідовність практики; загальність практики; 

визнання такої практики правом (opinio juris et necessitatis) [36, c. 188]. Якщо ж 

фактор тривалості застосування в сучасних умовах визнається відносним 

(класичний приклад щодо формування звичаю про допустимість прольоту 

космічного апарата над територією іншої держави), а формулювання opinio juris 

може бути як явно висловленим, так і мовчазним, то згода держав, як підстава для 

юридичної обов’язковості міжнародного звичаю, є найбільш чітко окресленим 

параметром, що підтверджує його існування. У підручнику В. Г. Буткевича, 

В. В. Мицика, О. В. Задорожнього «Міжнародне право. Основи теорії» зазначається, 

що згода держав у звичаєвому нормотворенні випливає з таких свідчень [3, c. 121]: 

прецеденту, який не викликає протесту інших держав; правових домагань, що 

випливають із конкретних фактичних дій держав; односторонніх і багатосторонніх 

актів держав; заяв держав, які не викликають протесту інших, а, навпаки, інші 



 129 

держави починають наслідувати їх; мовчазної згоди держав на якесь правило 

поведінки; неформалізованого консенсусу світового (чи регіонального) 

співтовариства, учасників локальних (партикулярних) міжнародних відносин; 

свідомого, а не спонтанного процесу створення права (у разі спонтанних дій може 

йтися лише про звичку); прийняття закону держави для заповнення прогалин у 

міжнародному праві, якщо інші держави не протестують, а вбачають у ньому 

допомогу в розвитку міжнародного права. Далі зазначається, що для створення 

міжнародно-правового звичаю важливою є практика тільки суб’єктів міжнародного 

права. Щодо міжнародних організацій як суб’єктів міжнародного права, то формами 

прояву їх практики є резолюції, декларації, рекомендації, спільні заяви держав-

членів, консенсусні рішення тощо. Доцільно використати зазначене як основу для 

дослідження взаємозв’язку актів ІМО та міжнародного звичаю.  

Справедливо зазначити, що погляди дослідників на взаємозв’язок актів ІМО й 

міжнародних звичаїв різняться. Окремі з них вбачають роль Організації виключно в 

тому, щоби консолідувати існуючі положення звичаєвого права й заохотити 

держави до їх застосування. Зокрема, звертаючись до питання ефективності 

інструментів ІМО, Черчілль та Лоу вважають, що ключовою запорукою їх 

імплементації та забезпечення виконання є воля держав прапора. Коментуючи 

запровадження в інструментах ІМО режиму контролю державою порту, вони 

вважають, що Організація, таким чином, закріпила у власних інструментах 

положення звичаєвого міжнародного права, згідно з яким держава порту має 

повноваження здійснювати інспектування іноземних суден у власних портах та 

затримувати їх, якщо вони не відповідають вимогам безпеки [58, c. 217]. Натомість, 

Ф. Киргиз вважає, що рекомендації ІМО відіграють важливу роль у формуванні 

міжнародного звичаю в галузі морського транспорту [142, c. 322]. На його думку, 

значна частина морського права має джерелом походження одноманітні стандарти, 

критерії та характеристики. Їх розроблення ІМО сприяє широкому й добровільному 

застосуванню, навіть якщо вони не відтворюються в законодавстві конкретної 

держави. При цьому він посилається на погляди іншого дослідника, Томмена, який 

вважав важливими складовими процесу формування міжнародного звичаю закони, 
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двосторонні договори, дипломатичні декларації, накази та інструкції для 

командного складу військового й торговельного флоту, а також рішення судових 

органів провідних морських націй [206, c. 96]. Таким чином Ф. Киргиз екстраполює 

погляди Томмена на процес прийняття рекомендацій ІМО, але в цьому випадку 

спостерігається аргументація «від зворотного» – на перший план Ф. Киргиз все ж 

таки ставить практику держав. Як доказ справедливості зазначеної тези доцільно 

розглянути практику застосування Міжнародного кодексу з управління безпечною 

експлуатацією суден і запобіганням забрудненню 1993 року (Кодекс МКУБ). 

Г. Г. Іванов у своїй праці, присвяченій ІМО, приділяє прийняттю цього 

інструменту особливу увагу [7, c. 102]. На 17-ій сесії Асамблеї ІМО у 1991 році було 

прийнято дві резолюції: А.680(17), що містила Керівні принципи стосовно методів 

управління безпечною експлуатацією суден і запобігання забрудненню, та 

А.681(17), що нею було затверджено Порядок проведення контролю за виконанням 

експлуатаційних вимог щодо безпечності суден і запобігання забрудненню. Згодом, 

на 62-ій сесії КБМ був схвалений проект Кодексу МКУБ і спрямований на 18-у 

сесію Асамблеї ІМО, яка затвердила Кодекс у 1993 році. Відмітною рисою резолюції 

А.741(18), що нею був затверджений Кодекс, стало те, що Асамблея не 

рекомендувала, а наполегливо закликала держави-члени ІМО запровадити цей 

Кодекс у національне законодавство, передусім стосовно пасажирських суден, 

танкерів, газовозів і балкерів. У 1994 році була проведена Конференція держав – 

учасниць Конвенції СОЛАС, на якій прийнято нову главу ІХ, що надавала Кодексу 

обов’язковий статус. Усвідомлюючи особливу важливість імплементації 

інструментів ІМО, Організація послідовно проводила роботу, спрямовану на 

запровадження культури безпеки в управлінні судноплавством, насамперед на рівні 

судновласників і компаній, що здійснюють управління суднами. Одинадцята сесія 

Асамблеї ІМО, яка проходила у 1979 році, прийняла дві резолюції: А.441(ХІ), що 

містила пропозицію кожній державі – члену ІМО вжити необхідних заходів для 

забезпечення адміністрації держави прапора всією необхідною інформацією з метою 

ідентифікації осіб, яким судновласник делегував власні повноваження щодо власних 

суден у питаннях, які стосуються безпеки на морі та захисту навколишнього 
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середовища, та А.443(ХІ), якою пропонувалося державам забезпечити підтримку 

тих капітанів, які належним чином і добросовісно виконують свої обов’язки в галузі 

забезпечення безпеки на морі та захисту навколишнього середовища. Прийняття цих 

резолюцій стало відповіддю на поширення недобросовісної практики нехтування 

безпекою компаніями, що здійснювали управління суднами, та послабленням ролі 

традиційних морських держав унаслідок масової реєстрації суден під так званими 

зручними прапорами. На 15-ій сесії Асамблеї у 1987 році була прийнята резолюція 

А.596(15), що доручала КБМ у терміновому порядку розробити Керівні принципи 

стосовно методів управління на борту судна і судном з берега, а також включала в 

програму роботи КБМ і КЗМС завдання щодо розроблення методів управління для 

забезпечення безпечної експлуатації суден і запобігання забрудненню. Згодом була 

прийнята вищезгадана резолюція А.680(17), а потім – Кодекс МКУБ. Уже після 

надання кодексу обов’язкового статусу Асамблея ІМО прийняла п’ять резолюцій, 

присвячених різним аспектам його імплементації (одна із них, резолюція А.848(20), 

містить критичний аналіз ситуації, пов’язаної із сертифікацією компаній і 

зволіканням держав з імплементацією Кодексу, а також попередження щодо 

негативних наслідків неналежного його виконання). Крім Асамблеї, комітети та 

підкомітети ІМО прийняли ще чотирнадцять циркулярів, присвячених цим 

питанням. Таким чином ІМО активно забезпечує формування міжнародного звичаю: 

прийняттю Кодексу МКУБ та відповідних положень Конвенції СОЛАС передувало 

цілеспрямоване формування поведінки учасників міжнародних відносин в частині 

запровадження культури безпеки діяльності судноплавних компаній. 

Однак зазначене не створює підстав для висновку, що інструменти ІМО є 

нормами звичаєвого права per se, за винятком випадків, коли вони закріплюють ті 

норми звичаєвого права, що існували раніше (прикладом такого виду інструментів є 

Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, історія 

нормативного закріплення Правил розглядалася у попередніх частинах 

дослідження). Інші ж інструменти ІМО для отримання статусу міжнародно-

правового звичаю повинні пройти процес закріплення у практиці держав. На цю 

обставину вказує К. Генрі, досліджуючи рекомендації ІМО [112, c. 165]. 
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Звертаючись до практики запровадження в законодавство держав вимог кодексів 

ІМО, що мали рекомендаційний статус, автор вказує на показники імплементації, які 

існували на час дослідження (1984 р.): тоді 12 держав імплементували Кодекс 

проектування та обладнання суден для перевезення небезпечних хімічних речовин 

навалом, 15 здійснили імплементацію Кодексу про проектування та обладнання 

суден для перевезення зріджених газів наливом, 5 держав використовували Кодекс 

для перевезення газів існуючими суднами і 37 держав використовували 

Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів. І хоча кількість 

держав, що застосовувала кодекси, була невеликою, порівняно із загальною 

кількістю держав – членів ІМО, важливою є та обставина, що ці країни були 

традиційними морськими державами прапора, заінтересованими в розвитку 

морського транспорту. У результаті прийняті ними норми поширювалися на левову 

частку світового тоннажу, їх наслідували судновласники інших держав. На підставі 

зазначеного К. Генрі робить висновок, що рекомендації ІМО відіграють важливу 

роль у формуванні звичаєвого міжнародного права у сфері морського транспорту.  

Ключовими, при цьому, є такі обставини. По-перше, використання 

рекомендацій надає належної гнучкості закріпленню в інструменті тих положень, 

які держави готові сприйняти на конкретному відрізку часу. Це, у свою чергу, 

відкриває простір для пошуку компромісних рішень, що гарантують ширше 

застосування запропонованих стандартів. По-друге, взаємний інтерес провідних 

держав у сфері морського транспорту при ухваленні норм гарантує їх подальше 

широке застосування. Без сумніву, віднайдення компромісного рішення між 

найбільшими державами прапора, державами, що представляють інтереси 

судновласників і суднобудівників, а також тими, що заінтересовані в наданні послуг 

для морської торгівлі, обумовлює подальшу успішну імплементацію та забезпечення 

виконання стандартів. По-третє, і на цю обставину вказувалося у попередніх 

частинах дослідження, розроблення інструментів ІМО виконується із залученням 

найбільш кваліфікованих експертів держав-членів і провідних міжнародних 

неурядових організацій, що гарантує високу якість норм (зазначене не завжди легко 

реалізувати на національному рівні з огляду на обмеженість ресурсів). По-четверте, 
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рекомендації ІМО формулюються таким чином, що вони можуть безпосередньо 

використовуватися при формулюванні національного законів і правил, за таких умов 

вони є своєрідним «модельним законодавством». П’ята важлива обставина, яка 

забезпечує успішність використання рекомендацій ІМО як основи для 

формулювання міжнародного звичаю, є застосування принципу взаємності. 

Держави, які прийняли певні стандарти, не стануть миритися із заходженням до 

їхніх портів суден, що їм не відповідають. У цьому відношенні прийняття 

інструменту ІМО є підставою для запровадження відповідних положень контролю 

за суднами при заходженні їх до портів цих держав. Як приклад можна навести 

Циркуляр Департаменту транспорту Берегової охорони США No. 3-89, що містить 

Керівні принципи щодо представлення інформації про остійність суден. Цей 

національний документ, який є правилом для підготовки інформації про остійність 

відповідно до вимог стандартів Берегової охорони США, бере за основу циркуляр 

ІМО MSC/CIRC.456 «Керівні принципи щодо підготовки інформації про остійність 

неушкодженого судна», що не має обов’язкового статусу в ранзі інструментів 

Міжнародної морської організації. Підсумовуючи згадане, можна з повним правом 

вважати, що рекомендаційні інструменти ІМО, передусім ті, що містять правила, 

стандарти чи практику здійснення певної діяльності, створюють підстави для 

виникнення звичаєвого міжнародного права в галузі морського транспорту. 

Здійснюючи аналіз взаємозв’язку актів ІМО та міжнародного звичаю, 

неможливо обійти увагою відсутність у дослідженнях цього питання аналізу місця й 

ролі обов’язкових інструментів ІМО. Справді, за винятком неодноразового 

звернення до Міжнародних правил запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, 

затверджених відповідною Конвенцією, та положень щодо контролю за суднами з 

боку держави порту, яке є частиною значної кількості інструментів ІМО, конвенції 

не згадуються. Водночас неможливо оминути висновки вітчизняних дослідників 

стосовно того, що міжнародний звичай є основним регулятором відносин між 

державами – учасницями міжнародного договору, й тими, які не беруть участі в 

ньому [3, c.119]. Вважаючи це положення загальним, логічно буде стверджувати 

його справедливість і щодо конвенцій ІМО. Першим прикладом істинності цього 
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судження є положення конвенцій ІМО, що запобігають наданню переваг, 

передбачених конвенціями, для суден держав, які не беруть участі в них. Такими 

перевагами є, передусім, спрощені процедури контролю в портах держав – учасниць 

конвенцій. Так, наприклад, ст. 5 Конвенції МАРПОЛ передбачає, що сторони 

Конвенції застосовують її вимоги до суден держав, які не є її сторонами, оскільки це 

необхідно для запобігання створенню сприятливіших умов таким суднам. Усі 

конвенції ІМО передбачають положення стосовно застосування спрощувальних 

процедур, передбачених конвенціями, лише за умови наявності сертифіката, що 

засвідчує відповідність суден цим інструментам. Конвенції ІМО передбачають 

створення механізмів, за якими держави-учасниці можуть поширити на судна 

держав, які не беруть участі в цих конвенціях, привілеї, встановлені ними. Зокрема, 

правилом 13 Конвенції СОЛАС передбачена можливість держави –учасниці 

конвенції, на прохання уряду іншої держави, здійснити обстеження її судна та, в разі 

його відповідності положенням Конвенції, видати відповідний сертифікат, який 

повинен визнаватися всіма державами – учасницями Конвенції СОЛАС. Схожі 

положення містить Міжнародна конвенція про відповідальність та компенсації за 

шкоду, завдану у зв’язку з перевезенням морем небезпечних або шкідливих речовин 

1996 року та Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за збитки від 

забруднення бункерним паливом 2001 року. Можливість поширення, за певних 

умов, привілеїв, передбачених конвенціями ІМО, на судна держав, що не є їх 

учасницями, забезпечує вплив конвенцій ІМО на формування міжнародно-

правового звичаю у взаєминах держав-учасниць таких конвенцій з іншими 

державами. Більше того, ІМО відіграє активну роль у формуванні такого звичаю, 

свідомо вирішуючи, чи передбачати поширення привілеїв, встановлених певною 

конвенцією на судна держав, які не беруть участі в ній чи, навпаки, заборонити таке 

поширення, щоби спонукати до ширшої участі у цій конвенції. Зокрема, Конвенція 

МАРПОЛ не передбачає можливості видачі сертифікатів суднам держав, які не є її 

учасницями. 

У контексті з’ясування правової природи та юридичної сили актів 

Міжнародної морської організації важливе місце займає дослідження їх 
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взаємозв’язку з актами інших міжнародних органів. По-перше, таке дослідження дає 

змогу з’ясувати певною мірою ієрархію інструментів; по-друге, дослідити 

поширення актів ІМО у галузях, віднесених до компетенції інших форумів, 

отримуючи, таким чином, повніше уявлення про сферу правового регулювання актів 

ІМО. Відштовхуючись від сфери правового регулювання конвенцій, розроблених 

Організацією, природним є те, що в ролі головного орієнтира, співвідношення з 

яким створює особливий інтерес для дослідження діяльності Міжнародної морської 

організації у сфері творення міжнародного права, є Конвенція Організації 

Об’єднаних Націй з морського права 1982 року. Цей інструмент має особливе 

значення для діяльності ІМО. Як зазначається у статті колишнього працівника ІМО 

А. Б. Базана, відсутність такого інструменту, як Конвенція ООН з морського права, 

далася взнаки, коли Міжнародна морська організація зіткнулася з проблемою 

забруднення навколишнього середовища нафтою внаслідок аварії танкера «Торрі 

Каньйон» у 1967 році. У правовому плані проблема полягала в тому, що Організація 

повинна була відшукати юридичне оформлення повноважень прибережної держави 

реагувати на таке забруднення в умовах, коли ні конвенційні положення, що 

існували на той час (Конвенція про територіальне море та прилеглу зону 1958 р.), ні 

положення міжнародного звичаєвого права не давали відповіді щодо зазначеного. 

На дипломатичній конференції, що відбулася у 1969 році, зазначена проблема 

постала в повний зріст, коли причиною тривалої та складної дискусії стали не лише 

питання щодо змісту превентивних заходів прибережної держави, а й проблеми 

застосування таких заходів у просторі, з огляду на розбіжності між державами 

відносно делімітації морських просторів. Одна група держав вважала, що 

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі в разі аварій, що 

призводять до забруднення нафтою, та яку передбачалося прийняти на цій 

Конференції, мала б застосовуватися до всіх просторів, без розрізнення між 

територіальним і відкритим морем, інша – що її застосування до територіального 

моря обмежуватиме суверенні права прибережних держав. Одним із аргументів тієї 

групи держав, які наполягали на застосуванні Конвенції до всіх морських просторів, 

була відсутність у Конвенції про територіальне море та прилеглу зону 1958 року 
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чітких положень щодо ширини територіального моря. Прийняття Міжнародної 

конвенції щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до 

забруднення нафтою, зазначає А. Б. Базан [51], було першим і єдиним випадком, 

коли Організація взяла на себе роль регулятора в питаннях юрисдикції прибережних 

держав. Із прийняттям Конвенції ООН з морського права 1982 року таку дискусію в 

рамках ІМО неможливо уявити. З прийняттям цієї Конвенції роль Організації у 

питаннях, пов’язаних із юрисдикцією держав, зосередилася виключно на 

затвердженні маршрутів суден у водах під їх юрисдикцією і тільки – на їх прохання.  

Зважаючи на важливість Конвенції ООН з морського права для діяльності 

Міжнародної морської організації, Секретаріат ІМО у 1982 році розпочав 

дослідження впливу прийняття Конвенції ООН з морського права на діяльність 

ІМО. Зазначене дослідження провадилося у співпраці з колишнім Офісом 

Спеціального представника Генерального Секретаря ООН з питань морського права 

(тепер – Управління з питань морського права та Світового океану Офісу з 

юридичних справ ООН) й було вперше опубліковане у 1987 році. Після набуття 

чинності Конвенцією ООН з морського права у 1994 році. 74-а сесія Ради ІМО 

підтримала пропозицію про розширення дослідження, що, поміж іншого, мало б 

узяти до уваги нормотворчість ІМО впродовж часу, що минув від дослідження 

1987 року, та розглянути необхідність додаткових заходів для забезпечення цілісної 

й планомірної імплементації положень Конвенції ООН з морського права в рамках 

системи ООН, як це було визначене Резолюцією 49/28 Генеральної Асамблеї 

ООН [144]. Відтоді Секретаріат ІМО регулярно здійснює перегляд дослідження в 

тісній співпраці з Управлінням з питань морського права та Світового океану Офісу 

з юридичних справ ООН. Сьома версія дослідження була опублікована 19 січня 

2012 р., тепер дослідження доповнює інформацію та результати аналізу, що 

містяться у публікаціях Управління ООН з питань морського права: «Зобов’язання 

держав – учасниць Конвенції ООН з морського права та додаткових інструментів» і 

«Бюлетень з питань морського права. Компетенція відповідних міжнародних 

організацій згідно з Конвенцією ООН з морського права». 
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У дослідженні, що здійснюється Секретаріатом ІМО, зазначається, що ІМО в 

Конвенції ООН з морського права згадується лише один раз (ст. 2 Додатка VIII – 

ведення списку експертів для спеціального арбітражу). Однак низка її положень 

містить посилання на «компетентну міжнародну організацію» у зв’язку з 

ухваленням міжнародних правил судноплавства та стандартів у питаннях, 

пов’язаних із безпекою на морі, ефективністю судноплавства й запобіганням і 

контролем за забрудненням морського середовища із суден і через скидання. 

Виходячи з того, що ІМО є універсальною міжнародною організацією, наділеною 

мандатом спеціалізованого органу ООН, у дослідженні Секретаріату ІМО 

визначається, що коли термін «компетентна міжнародна організація» трапляється у 

Конвенції ООН з морського права у однині, це положення Конвенції вказує саме на 

ІМО. Для випадків, коли міжнародні організації згадуються в Конвенції ООН з 

морського права в множині, дослідження рекомендує звертатися до Бюлетеню з 

морського права № 31 [143, c. 79–96], що містить перелік міжнародних організацій, 

до компетенції яких належать конкретні положення Конвенції ООН з морського 

права. Дослідження вказує на співвідношення Конвенції з інструментами ІМО: 

Конвенція ООН з морського права є рамковою конвенцією, значна кількість її 

положень мають загальний характер і можуть бути імплементовані лише через 

застосування особливих субстантивних положень інших міжнародних договорів. 

Згадані положення містять ст. 21, 22, 23, 39, 41, 53, 54, 60, 80, 94, 210, 211, 216, 217, 

218, 219, 220, 226 Конвенції ООН з морського права та визначають зобов’язання 

держав-учасниць Конвенції ООН застосовувати правила і стандарти, розроблені 

компетентною міжнародною організацією, тобто ІМО. Конкретний спосіб такого 

застосування значною мірою залежатиме від двох факторів: інтерпретації 

державами – членами Конвенції ООН з морського права термінів, що вживаються в 

ній щодо правил і стандартів ІМО («беруть до уваги», «дотримуються», «уводять в 

дію», «імплементують»), і характеру двох типів інструментів ІМО (рекомендацій, 

ухвалених Асамблеєю, КБМ і КЗМС, та правил і стандартів, що містяться у 

конвенціях ІМО). Стосовно рекомендацій ІМО дослідження вказує на те, що від 

держав – учасниць Конвенції ООН з морського права очікується дотримання правил 
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і стандартів, які містять рекомендації, що враховують необхідність їх пристосування 

до конкретних обставин, а також те, що національне законодавство держав може 

надавати таким рекомендаціям обов’язкового статусу. У тому, що стосується 

конвенцій і протоколів ІМО, зауважено, що держави-учасниці Конвенції ООН з 

морського права мають брати до уваги субстантивні положення кожного такого 

інструменту. У разі застосування інструментів ІМО необхідно звертати увагу на 

ст. 311 (пункт 2) Конвенції ООН з морського права, що містить положення, згідно з 

яким ця Конвенція не змінює прав і зобов’язань держав-учасниць, що випливають з 

інших угод, сумісних з Конвенцією, а також на ст. 237 (пункт 1), згідно з якою 

положення Частини ХІІ Конвенції ООН з морського права «Захист і збереження 

морського середовища» не завдають шкоди конкретним зобов’язанням держав-

членів відповідно до раніше укладених спеціальних конвенцій і угод, що стосуються 

захисту та збереження морського середовища. Сумісність положень Конвенції ООН 

з морського права та конвенцій ІМО досягається врахуванням у Конвенції ООН з 

морського права принципів, що були раніше відображені в інструментах ІМО, а 

також включенням до текстів конвенцій ІМО спеціальних положень, які виключали 

б конфлікти з Конвенцією ООН з морського права.  

Коментуючи правовий статус конвенцій ІМО та Конвенції ООН з морського 

права, звертають особливу увагу на широке застосування конвенцій ІМО як 

характеристики терміна про загальне визнання, відображеного в Конвенції ООН. Як 

висновок Дослідження Секретаріату ІМО пропонує вважати участь держав у 

Конвенції ООН з морського права своєрідним спонукальним мотивом для їх 

приєднання до конвенцій ІМО, що містять відповідні правила і стандарти, на які 

посилається Конвенція ООН з морського права 1982 року. Це міркування певною 

мірою дає відповідь на запитання, яке ставлять окремі дослідники правотворчої 

діяльності ІМО стосовно того, чи є достатньою участь будь-якої держави в 

Конвенції ООН з морського права, щоби повною мірою скористатися перевагами 

стандартів і правил, розроблених в інструментах ІМО, без обов’язкової участі в цих 

інструментах?  
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Як зазначає Патриція Бірні [54, c. 46], існують два діаметрально протилежні 

погляди на зазначене. Є дослідники, які вважають, що держави-учасниці Конвенції 

ООН з морського права не зв’язані, однак, положеннями конвенцій ІМО, до яких 

вони не приєдналися, а також автори, які дотримуються протилежних поглядів [226, 

c. 405–421; 220, c. 187–215]. Сама ж вона схиляється до думки, що дотримання 

державами-учасницями Конвенції ООН з морського права положень інструментів 

ІМО, у яких вони не беруть участі, доречно розглядати через призму міжнародного 

звичаєвого права, оскільки норми згаданих інструментів (з огляду на їх широке 

прийняття, передусім провідними морськими державами) мають відповідні ознаки 

міжнародного звичаю. Окрім цього, вона вважає, що застосування державами-

учасницями Конвенції ООН з морського права положень конвенцій ІМО без їх 

ратифікації може послабити цілісні підходи правового регулювання, встановлені 

конвенціями ІМО. Відповідь на це запитання швидше за все буде близькою до 

основних постулатів згаданого вище дослідження Секретаріату ІМО, що 

підтверджується відповідними документами Управління ООН з питань морського 

права. Як зазначає А. Б. Базан, норми інструментів ІМО являють собою дуже точні 

технічні положення, які не можуть розглядатися як обов’язкові між державами, 

якщо вони не беруть участі у відповідних договорах. Положення Конвенції ООН з 

морського права щодо застосування правил і стандартів ІМО повинні тлумачитися 

виключно в контексті ст. 311 і 237 цієї Конвенції, що регулюють одночасне її 

застосування та застосування інших договорів [51]. Насамкінець варто додати, що 

режим сертифікації, запроваджений у більшості інструментів, на які є посилання в 

Конвенції ООН з морського права, робить нелогічним прийняття державою 

зобов’язань за конкретними інструментами ІМО через їх інкорпорацію в 

національне законодавство без висловлення згоди з такими інструментами та 

формального приєднання до них, позбавляючи цю державу та її морський сектор 

переваг повноправної участі в таких інструментах.  

Нарешті, треба зазначити взаємодію конвенцій ІМО з іншими конвенціями. 

Так, 07 лютого 2006 р. Генеральною конференцією Міжнародної організації праці 

(МОП) була ухвалена Конвенція про працю в морському судноплавстві (далі – 
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Конвенція про працю 2006 року). Цей інструмент являє собою принципово нове 

явище діяльності МОП, покликане кардинально поліпшити імплементацію раніше 

розроблених цією Організацією інструментів, інкорпоруючи положення 

36 конвенцій МОП, що були розроблені, починаючи з 1920 року. Крім того, 

Конвенція про працю 2006 року містить принципово нові положення, які регулюють 

зобов’язання держави прапора судна, держави порту, питання відповідальності 

судновласника за недотримання або порушення положень Конвенції та обов’язкової 

частини Кодексу, що становить її невід’ємну частину. Зокрема, Конвенція 

передбачає створення механізмів контролю за виконанням конвенційних 

зобов’язань держав, підвищує вимоги щодо стандартів соціального захисту моряків, 

посилює відповідальність судновласників та агентств з найму за порушення ними 

прав моряків у соціальній сфері. Зазначене створює всі підстави для того, щоби 

розглядати Конвенцію про працю в одному ряду з такими фундаментальними 

інструментами ІМО, як конвенції СОЛАС, МАРПОЛ та Конвенція ПДНВ. 

Конвенція про працю набула чинності 20 серпня 2013 р. У ній, зважаючи на певну 

спорідненість сфери правового регулювання, є посилання на конвенції СОЛАС, 

МАРПОЛ, ПДНВ, Міжнародну конвенцію про обмірювання суден 1969 року, 

Міжнародну конвенцію про пошук і рятування на морі 1979 року. Зазначені 

посилання вказують на відповідні матеріальні норми, що містять згадані 

інструменти, сама ж Конвенція про працю розроблена таким чином, щоби не 

суперечити їх положенням.  

Іншим прикладом є взаємодія конвенцій ІМО з інструментами Системи 

Договору про Антарктику. Необхідно зазначити, що інструменти, прийняті в рамках 

ІМО, передбачають важливі заходи щодо збереження морського середовища 

Антарктики. Зокрема, Антарктика визначена як особливий район у додатках І, ІІ 

та V Конвенції МАРПОЛ, що регулюють здійснення запобіжних заходів стосовно 

забруднення морського середовища нафтою, рідкими шкідливими речовинами та 

сміттям. Крім того, 60-а сесія Комітету із захисту морського середовища ІМО 

ухвалила зміни до Додатка І Конвенції МАРПОЛ, що забороняють перевезення та 

використання в Антарктиці як пального сирої нафти та важких сортів пального. 
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Поштовхом для розгляду в ІМО цієї зміни до Додатка І Конвенції МАРПОЛ стало 

Рішення 8 стокгольмської Консультативної наради сторін Договору про Антарктику 

(КСДА) 2005 року «Використання важкого нафтового пального в Антарктиці». 

Зазначений приклад демонструє тісний взаємозв’язок діяльності двох міжнародних 

організацій. Водночас прикметним у цьому випадку є поширення спеціальних 

охоронних заходів щодо збереження середовища Антарктики на широке коло 

держав – учасниць міжнародно-правового інструменту, не пов’язаного 

безпосередньо із Системою Договору про Антарктику, через використання 

платформи Міжнародної морської організації. Додаток IV до Протоколу про 

охорону навколишнього середовища Антарктики «Запобігання забрудненню 

морського середовища» містить посилання на МАРПОЛ і використовує його як 

основу. Відповідно до ст. 12 Додатка ІМО долучається, на запит сторін Договору 

про Антарктику, до розроблення плану дій у надзвичайних ситуаціях, даючи 

відповідний висновок з питань, віднесених до її компетенції. У 2005 році 

Консультативні сторони Договору про Антарктику прийняли новий Додаток VІ до 

Протоколу про охорону навколишнього середовища Антарктики «Відповідальність, 

що випливає з надзвичайних подій щодо навколишнього середовища». У ст. 9 

Додатка VІ міститься посилання на Міжнародну конвенцію про обмірювання суден 

1969 року. Знову ж таки, як і у випадку з Конвенцією про працю, посилання 

вказують на відповідні матеріальні норми, що містяться у конвенціях ІМО, а 

інструменти Системи Договору про Антарктику не суперечать їх положенням. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Враховуючи висновки попереднього розділу щодо внесення змін до Конвенції 

про Міжнародну морську організацію, які закріплювали положення щодо виконання 

ІМО функцій міжнародного законодавця, у дослідженні проведено детальний аналіз 

теоретичних засад тлумачення терміна «міжнародне законодавство» в широкому і 

вузькому значеннях, а також визначені характерні особливості актів міжнародних 

організацій, які потрапляють до цієї категорії. У розділі розглядається роль 
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конвенцій ІМО крізь призму терміна «міжнародне законодавство» та робиться 

висновок про хибність уявлень стосовно обмеження ролі ІМО лише завданнями 

координації в питаннях, що стосуються прийняття цих актів. Зокрема, на підставі 

проведеного в розділі аналізу Конвенції про Міжнародну морську організацію, 

практики застосування актів ІМО та повноважень її органів (Асамблеї, Ради та 

комітетів) у тому, що стосується ухвалення відповідних актів, доведено активну 

роль Організації у прийнятті та внесенні змін до конвенцій ІМО, внаслідок чого 

забезпечується відповідність цих фундаментальних інструментів вимогам 

сучасності та врахуванням у них динаміки змін торговельного судноплавства. 

У розділі детально висвітлено еволюцію правотворчої функції Організації в 

контексті зняття обмежень її мандата консультативними і дорадчими функціями, 

продемонстровано особливе значення для цього поправок 1975, 1977 та 1979 років. 

Окрім змін повноважень ІМО, згадані поправки забезпечували створення на 

постійній основі низки важливих робочих органів ІМО, що наділялися 

повноваженнями готувати зміни до обов’язкових актів Організації. У розділі, на 

підставі дослідження поправок до Конвенції, обґрунтовано необхідність доповнити 

класифікаційні категорії поправок до Конвенції про Міжнародну морську 

організацію категорією поправок, що забезпечують підвищення легітимності ІМО. 

З урахуванням сучасних наукових підходів у питаннях легітимності 

міжнародних інституцій було досліджено юридичну силу і правову природу актів 

ІМО та зроблено висновок про їх взаємозв’язок з легітимністю Організації. Зокрема, 

наголошено на важливості неухильного дотримання процедури ухвалення актів 

ІМО; нормативного закріплення повноважень органів щодо їх прийняття; правової 

визначеності в питаннях ієрархії актів та їх взаємного підпорядкування. Отримані 

результати, окрім вирішення практичних завдань систематизації знань про 

реалізацію Організацією її правотворчих функцій, демонструють відповідність 

правотворчої діяльності Організації викликам сучасності та підтверджують 

легітимність ІМО з точки зору реалізації функцій міжнародного законодавця. 

У розділі розв’язується важлива методологічна проблема систематизації актів 

Організації відповідно до їх характерних ознак та ролі у правовому регулюванні 
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міжнародного торговельного судноплавства. Зокрема, зроблено висновок про 

взаємно доповнювальний характер конвенцій та рекомендацій ІМО, ідентифіковано 

труднощі класифікації актів ІМО, вказано на необхідність врахування контексту 

застосування і змісту акта як шляху для подолання згаданих труднощів та 

запропоновано способи вдосконалення класифікації. У розділі вказано на джерела 

труднощів із систематизацією актів ІМО: акти Організації є цільово-орієнтованими, 

розв’язують конкретні проблеми за допомогою техніки, яка є найбільш придатною 

саме для цього рішення у конкретний період часу, нормативного закріплення видів 

актів ІМО практично немає.  

У розділі було приділено особливу увагу малодослідженій темі надання 

міжнародно-правової характеристики сталих форм актів ІМО. На основі детального 

аналізу двох фундаментальних конвенцій ІМО (СОЛАС і МАРПОЛ) було дано 

визначення, встановлено відмітні риси та охарактеризовано роль документів, що є 

додатками до резолюцій Організації: кодекси, керівні принципи, процедури, 

рекомендації, регламенти, керівництва. Уперше досліджено роль циркулярів ІМО, 

з’ясовано відмінності між ними й резолюціями Організації, висвітлено їх характерні 

особливості та практику використання. Зокрема, було з’ясовано, що цей вид актів 

робочих органів ІМО містить здебільшого вказівки державам-членам стосовно 

виконання актів цих органів та інформує про рекомендований порядок провадження 

окремих аспектів діяльності національних морських адміністрацій. Крім того, було 

ідентифіковано ряд інших інструментів, які створюють окрему категорію актів ІМО: 

акти, що здійснюють міжнародну уніфікацію певної практики. Це короткий 

документ, що містить виклад рекомендацій з поведінки держав у ході здійснення 

певних функцій, притаманних міжнародному морському судноплавству. 

У розділі детально розкривається особливе значення використання процедури 

«мовчазної згоди» для прийняття обов’язкових актів ІМО і доводиться відсутність 

підстав розглядати висловлення застережень стосовно такого акта як обставини, що 

впливає на його зобов’язальний характер. За результатом дослідження правового 

статусу актів органів ІМО було доведено, що зазначені акти активно впливають на 

формування міжнародного звичаю, а також ідентифіковано механізми формування 
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звичаю, як регулятора відносин між державами-учасницями обов’язкових 

інструментів ІМО та державами, що не беруть участі в цих інструментах. При цьому 

було зроблено висновок про те, що Організація відіграє активну роль у формуванні 

звичаю. 

Проведено дослідження правового статусу актів керівних і робочих органів 

ІМО та зроблено висновок про вирішальний вплив критеріїв легітимності на 

формування властивостей актів ІМО, що визначають їх правовий статус: створення 

зобов’язань для держав-членів; ухвалення більшістю через дотримання визначеної 

процедури; досягнення поставлених цілей прийняття актів, що визначає їх 

ефективність. Проведено детальний аналіз утворення робочих органів 

(підкомітетів), визначення їх повноважень, порядку прийняття ними актів та їх 

оформлення. Зокрема, було наголошено на особливій практичній цінності діяльності 

підкомітетів, які репрезентують експертне середовище світового класу, а відтак є 

одним із важливих чинників забезпечення легітимності актів ІМО. 

Іншим важливим висновком цього розділу стало з’ясування механізмів, що 

запобігають виникненню колізій між конвенціями, ухваленими іншими 

міжнародними форумами, з актами ІМО, а саме: включення до конвенцій 

спеціальних посилань на акти ІМО, запровадження в них положень, які усувають 

суперечності, нормативне закріплення обов’язкового узгодження роботи між 

організаціями. У дослідженні зазначається особлива роль Конвенції ООН з 

морського права 1982 року, яка є важливим інструментом у плані усунення 

розбіжностей між інструментами інших організацій та актами ІМО. Наголошується 

на тому, що акти ІМО створюють механізми імплементації спеціальних положень 

Конвенції ООН з морського права, зроблено висновок стосовно провідної ролі ІМО 

в питаннях регулювання технічних аспектів торговельного судноплавства, тоді як 

Конвенція ООН з морського права забезпечує рамкові положення, що деталізуються 

актами Міжнародної морської організації. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНТРОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ МОРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ЇЇ АКТІВ ЯК СКЛАДОВА ПРАВОТВОРЧОЇ ФУНКЦІЇ 

 

3.1 Концепція контролю державою порту та її розвиток 

 

Розглядаючи у першій частині дослідження необхідність створення 

спеціальної міжнародної організації для узгодження правил торговельного 

судноплавства, було зроблено висновок про вимоги, яким вона повинна відповідати 

з точки зору легітимності організації в цілому. На цьому ж етапі, розглянувши 

історичні, онтологічні та методологічні засади, що формують правову природу актів 

ІМО, доцільно звернутися до однієї з ключових вимог до міжнародних організацій, а 

саме – до здатності забезпечити ефективне виконання власних актів як одного із 

головних показників легітимності. Підвищення ефективності актів ІМО, контроль за 

їх імплементацією впродовж тривалого часу залишається у фокусі Організації. Нею 

напрацьовано значний інструментарій контролю та здійснюється пошук подальших 

способів посилення власної ролі в питаннях контролю ефективності виконання 

державами її актів. У цій частині дослідження детально розглядаються існуючі та 

перспективні інструменти контролю Організації за виконанням її актів, а також 

досліджуються можливі способи подальшого розвитку контрольних функцій ІМО. 

Результати дослідження контрольних функцій ІМО та перспектив їх розвитку мають 

значний методологічний потенціал, створюючи об’єктивні критерії для належного 

оцінювання стану імплементації актів ІМО державами – членами Організації.  

Поміж інструментів контролю, створених Міжнародною морською 

організацією, особливе місце належить механізмам контролю державою порту. Як 

зазначає у своєму дослідженні Д. Манселл, в ідеальному світі не було б необхідності 

в появі цього явища. Держави прапора серйозно ставилися б до зобов’язань, що 

випливають із Конвенції ООН про морське право та інструментів ІМО, належно 

виконували б їх як самостійно, так і через визнані ними організації [149, c. 148]. 

Разом з тим у 70-х роках минулого століття відбулася поява низки факторів, які 
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зумовили підвищену увагу до контролю з боку держав порту: поширення практики 

реєстрації суден у державах, які не приділяли належної уваги виконанню 

зобов’язань держави прапора з різних мотивів, поява недобросовісних визнаних 

організацій і відхід судновласників від традиційних підходів управління власними 

суднами через дедалі ширше застосування практики використання послуг компаній, 

що здійснювали таке управління. Усі ці явища в сукупності призвели до важких 

аварій, пов’язаних із забрудненням, таких як раніше згадані аварії з танкерами 

«Torrey Canyon» у 1967 році та «Amoco Cadis» у 1979 році. Аварія з танкером 

«Torrey Canyon» стала причиною створення Юридичного комітету ІМКО (на той час 

– тимчасового органу), що мав одним із пунктів його технічного завдання вивчення 

та підготовку рекомендацій стосовно нагляду й контролю з боку прибережних 

держав з метою забезпечення ефективності заходів, розроблених Організацією для 

зміцнення безпеки судноплавства й уникнення проблем, пов’язаних із 

забрудненням [48, c. 23].  

Розглядаючи в попередніх частинах дослідження взаємозв’язок актів ІМО та 

звичаєвого міжнародного права, було відзначено існування усталеного 

міжнародного звичаю, згідно з яким держави можуть забороняти заходження 

іноземних суден до своїх морських портів. Як зазначає Г. Касулідес, причини 

виникнення та спосіб реалізації державами цього права були предметом значної 

кількості суперечливих теорій і тлумачень, водночас існування такого права ніколи 

не ставилося під сумнів [139, c. 2]. Інша сторона питання – право іноземних суден 

заходити до портів прибережних держав – теж була предметом значної кількості 

досліджень, починаючи з Гуго Гроція, однак у цьому питанні дослідникам важко 

було досягти консенсусу у вирішенні того, закріплене таке право міжнародним 

звичаєм чи ні. Найменш суперечливим елементом, що характеризує можливість 

здійснювати заходження до портів іноземних суден, є те, що держава, яка вирішує 

відкрити власні порти для таких заходжень, робить це на недискримінаційній 

основі. Звісно, практика засвідчує, що прийняття цього рішення державами 

зумовлюється принципом взаємності. Іншим загальновизнаним елементом є те, що 

заходження іноземного судна до порту прибережної держави здійснюється 
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добровільно, а відтак це означає згоду на те, що судно й особи, присутні на ньому, 

стають суб’єктами застосування законів і правил держави порту, а також заходів 

забезпечення виконання таких законів і правил, що можуть бути вжиті цією 

державою [139, c. 23]. Знову ж таки, виходячи з усталеної практики, дія законів і 

правил держави порту не поширюється на відносини, які стосуються виключно 

самого іноземного судна та не виходять за його межі [156, c. 102]. 

Суттєво компетенція держав порту знайшла своє відображення у Конвенції 

ООН з морського права 1982 року. Зокрема, ст. 2 (пункт 1) визнається повний 

суверенітет прибережної держави, що поширюється за межі її суходільної території 

на внутрішні води, а відтак – на порти. Це ж положення закріплене у ст. 1 Конвенції 

про територіальне море та прилеглу зону 1958 року. Згідно зі ст. 25 (пункт 2) 

Конвенції ООН з морського права, прибережна держава має право вживати 

необхідних заходів для запобігання порушення умов, на яких судна допускаються 

до внутрішніх вод або до використання портових споруд за межами внутрішніх вод, 

тобто визнає право прибережної держави встановлювати такі умови. Значна 

кількість положень, присвячених компетенції держави порту, містить розділ 5 

Конвенції ООН з морського права «Міжнародні норми і національне законодавство 

стосовно запобігання, скорочення і збереження під контролем забруднення 

морського середовища». У ст. 211 (пункт 3) передбачається право прибережних 

держав встановлювати особливі вимоги для запобігання, скорочення і збереження 

під контролем забруднення морського середовища як умови для заходження 

іноземних суден до їх портів, внутрішніх вод і перебування поблизу прибережних 

терміналів. Відповідно до ст. 217 (пункт 3) на державу прапора покладається 

обов’язок видати свідоцтва про відповідність суден міжнародним нормам і 

стандартам для запобігання, скорочення та збереження під контролем забруднення 

морського середовища з суден, тоді як інші держави (передусім держави порту) 

визнають такі свідоцтва як власні в разі відсутності підстав вважати, що стан судна 

не відповідає інформації, відображеній у них. У ст. 219 передбачається право 

прибережної держави заборонити вихід у море судна, яке створює загрозу для 
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морського середовища, ст. 220 і 226 містять положення про проведення 

розслідування державою порту випадків забруднення з суден.  

Очевидно, що Конвенція ООН з морського права містить значну кількість 

положень, пов’язаних з повноваженнями контролю державою порту, хоча вони і 

зосереджені здебільшого навколо проблем забруднення морського середовища з 

суден. Отже, можна зробити висновок про те, що міжнародне звичаєве право і 

Конвенція ООН з морського права 1982 року передбачають право контролю 

державою порту суден іноземних держав, які заходять до їх портів та терміналів. 

Водночас інші положення Конвенції, що стосуються міжнародних норм і стандартів, 

прийнятих компетентною міжнародною організацією, створюють необхідні підстави 

для розроблення положень про контроль державою порту в інструментах ІМО. 

Концепція контролю з боку держави порту виникла задовго до створення 

ІМО. Конвенція з охорони людського життя на морі 1914 року містить ст. 61, 

відповідно до якої будь-яке судно, що має сертифікат безпеки, виданий 

представником держави – учасниці Конвенції чи іншою уповноваженою особою, 

підлягає контролю в порту іноземної держави. Контроль полягає у перевірці 

сертифіката й у разі необхідності з’ясування того, що елементи, які впливають на 

здатність судна здійснювати безпечне плавання, відповідають зазначеному в 

сертифікаті, а судно може безпечно вийти в море, не створюючи небезпеки для 

пасажирів та екіпажу. Стаття 62 стверджує, що переваги Конвенції не поширюються 

на жодне судно, яке не має дійсного й належно оформленого сертифіката. Як 

зазначалося раніше, Конвенція про охорону людського життя на морі 1914 року так і 

не набула чинності, однак зазначене положення було відтворено у наступних 

версіях Конвенції: редакція 1929 року, ст. 54 та 55; редакція 1948 року, правила 18 

та 19 Глави 1; редакція 1960 року, правила 19 і 20; нарешті, остання редакція 

Конвенції СОЛАС 1974 року, змінена протоколом 1988 року, правила 19 та 20. 

У подальшому положення про контроль з боку держави порту були передбачені в 

Міжнародній конвенції про вантажну марку 1966 року, Міжнародній конвенції про 

підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, Міжнародній 

конвенції про обмірювання суден 1969 року. Положення про контроль з боку 
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держави порту застосовуються, окрім інструментів ІМО, у конвенціях Міжнародної 

організації праці: Конвенції № 147 про мінімальні норми в торговельному флоті 

1976 року та у Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року. 

Найбільшого розвитку концепція контролю державою порту набула в 

Міжнародній конвенції для запобігання забрудненню з суден 1973 року, зміненій 

Протоколом 1978 року. Окрім звичних положень щодо перевірки на суднах дійсних 

свідоцтв, передбачених Конвенцією, та заборони виходу в море до усунення 

невідповідності стану судна і його обладнання вимогам, відображеним у свідоцтві, 

Конвенція передбачає можливість для держави-учасниці відмовити іноземному 

судну в заходженні в порти або віддалені від берега термінали, що перебувають під 

її юрисдикцією, або вжити будь-яких інших заходів проти такого судна на підставі 

того, що це судно не відповідає положенням Конвенції. Стаття 4 передбачає 

можливість для держави-учасниці вживати заходи щодо судна, яке скоїло 

порушення Конвенції у межах юрисдикції цієї держави, ст. 6 передбачає можливість 

проводити спеціальне інспектування посадовими особами іноземних суден у портах 

прибережної держави для встановлення факту скидання шкідливих речовин на 

порушення положень Конвенції, у тому числі в разі отримання відповідного 

прохання від іншої держави-учасниці про проведення такого інспектування у 

випадку вчинення цим судном скидання шкідливих речовин або стоків. Іншою 

важливою особливістю цього інструменту є можливість перевірки операційних 

вимог щодо виконання екіпажем процедур, передбачених Конвенцією, для 

запобігання забруднення моря нафтою, шкідливими речовинами та сміттям.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що механізм контролю з боку 

держави порту не був безпосередньо створений ІМО, швидше – Організація 

успадкувала його разом із ранніми редакціями Конвенції СОЛАС. Водночас, у 

рамках Організації було зроблене все можливе для надання цьому механізму 

дієвості й ефективності, наскільки це допускали обставини процесу погодження 

тексту технічних конвенцій, що ними опікувалася ІМКО/ІМО. Проте розвиток 

концепції контролю держави порту не проходив без суперечностей. Передусім це 

стосувалося того, в якому ракурсі розглядати положення конвенцій ІМО, що містять 
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положення про такий контроль. Адже всі конвенції (СОЛАС, МАРПОЛ, Про 

вантажну марку тощо) розглядаються як такі, що містять мінімальні вимоги та 

жодним чином не заважають державі прапора встановлювати більш строгі правила. 

Однак у контексті здійснення контролю іноземною державою поставало питання: чи 

можуть прибережні держави та держави порту встановлювати більш строгі правила, 

ніж ті, що визначалися технічними конвенціями ІМО? На цю обставину вказує 

Е. Я. Моленаар [156, c. 111]. Рішення було знайдене у практичній площині. 

Розглядаючи конвенції ІМО як результат компромісу й пакетну домовленість між 

державами прапора, порту та прибережними державами, було зроблено висновок, 

що держави порту та прибережні держави погоджувалися забезпечувати виконання 

конвенцій у обсягах мінімальних стандартів, встановлених конвенціями. Quid pro 

quo характер конвенцій ІМО зумовив відмову прибережних держав і держав порту 

від здійснення необмеженої юрисдикції в питаннях, що регулюються цими 

конвенціями [156, c. 114].  

Зазначені обставини висунули на перший план координаційну роль ІМО в 

питаннях реалізації повноважень держав порту при здійсненні контролю іноземних 

суден. Організацією були розроблені та підтримуються в осучасненому стані 

Процедури контролю державою порту, що затверджуються, з огляду на їх особливу 

важливість, Асамблеєю ІМО (остання версія була затверджена резолюцією 

А.1052(27) у 2011 р.). Посилання на Процедури включене до всіх інструментів ІМО, 

що містять положення про контроль з боку держав порту, а комітетам з безпеки на 

морі та із захисту морського середовища доручено здійснювати постійний контроль 

та вносити пропозиції щодо їх оновлення, виходячи з досвіду застосування. 

Процедури включають загальні положення, що стосуються повноважень держав 

порту, виклад процедур контролю, визначення підстав для здійснення інспектування 

суден поза межами простої перевірки наявності дійсних сертифікатів, передбачених 

конвенціями, окреслюють професійні вимоги до офіційних осіб, які здійснюють 

контроль, їх навчання й оцінювання, містять перелік процедур детальної перевірки 

суден та дій посадових осіб держави порту при виявленні порушень і 

невідповідності суден вимогам конвенцій. Процедури контролю мають окремі 
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положення щодо їх перегляду та отримання зворотного зв’язку від заінтересованих 

сторін, особливо від держав прапора у зв’язку із заходами реагування на виявлення 

випадків порушень конвенцій та невідповідності суден їх вимогам. Зазначені 

коментарі узагальнюються комітетами ІМО.  

Широко побутує думка, що контроль держав порту став винятково 

ефективним для ідентифікації й викорінення субстантартного судноплавства і 

безвідповідального ставлення держав прапора до імплементації актів ІМО. На це, 

зокрема, вказує Д. Манселл досліджуючи проблеми, пов’язані з відповідальністю 

держав прапора [149, c. 235]. Водночас таке твердження не повністю узгоджується з 

серйозними аваріями суден, що мали місце у 70-ті роки ХХ ст., хоча положення 

щодо контролю державою порту діяли вже давно. Вбачається, що головною 

причиною недостатньої ефективності контролю були відмінності у його здійсненні 

державами порту. У цьому випадку судновласник мав достатньо широкий простір 

оминути держави, у яких правила контролю застосовуються більш строго, і 

доставити (прийняти на борт) вантаж до порту сусідньої держави. Відповіддю на 

таку практику стали регіональні зусилля контролю за міжнародним судноплавством. 

У 70–80-х роках ХХ ст. близько чверті морських аварій траплялися у 

європейських водах, тут же мали місце сумнозвісні аварії з танкерами «Torrey 

Canyon» та «Amoco Cadiz», тому не дивно, що саме європейські країни стали 

першими у створенні регіональних механізмів контролю за міжнародним 

судноплавством. У 1978 році Бельгія, Данія, Франція, ФРН, Нідерланди, Норвегія, 

Швеція і Велика Британія уклали Гаазький Меморандум про взаєморозуміння з 

питань контролю держави порту. Метою укладення Меморандуму було створення 

загального механізму нагляду за дотриманням положень міжнародних інструментів 

(передусім Конвенції МОП № 147, а також Конвенції СОЛАС і Конвенції про 

вантажну марку) та перевірка того, що умови на судні не створюють небезпеки для 

життя і здоров’я екіпажу та пасажирів. Водночас, зазначає Г. Касулідес, Гаазький 

меморандум був зорієнтований на умови проживання та безпеку екіпажів суден, 

відтак його мандат і механізми співробітництва були обмежені [139, c. 145]. Аварія 

танкера «Amoco Cadiz», що сталася невдовзі після набуття чинності Меморандумом, 
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з усією очевидністю продемонструвала недоліки цього інструменту. Зважаючи на 

це, а також враховуючи готовність Європейських Співтовариств запровадити 

спільний режим контролю для викорінення субстандартного судноплавства, морські 

адміністрації 14 європейських держав у січні 1982 р. уклали новий інструмент – 

Паризький меморандум про взаєморозуміння щодо контролю державою порту, який 

замінив Гаазький меморандум. Зазначений інструмент став досконалішим, 

включивши до сфери його застосування основні інструменти ІМО та МОП, створив 

організаційні механізми взаємодії та обміну інформацією й заклав підвалини 

проведення спільної цільової політики контролю.  

Упродовж десятиліття механізм регіонального співробітництва з контролю 

держав порту в рамках Паризького меморандуму про взаєморозуміння 

продемонстрував високу ефективність і у 1991 році Асамблея ІМО прийняла 

резолюцію А.682(17) «Регіональне співробітництво у питаннях контролю за 

суднами та витоками», у якій відзначала важливий внесок Паризького меморандуму 

у зміцнення безпеки на морі та запобігання забруднення. Резолюція закликала 

держави-члени ІМО укладати регіональні домовленості щодо застосування заходів 

контролю держав порту [181]. Вона ж містила доручення Генеральному Секретарю 

ІМО передбачити кошти для організації регіональних семінарів з питань контролю 

державою порту, передбаченого конвенціями СОЛАС, МАРПОЛ та ПДНВ. На 

основі рішення Асамблеї були проведені заходи, які призвели до укладення 

меморандумів про взаєморозуміння, що охоплюють усі основні регіони світу: у 

1992 році була укладена Латиноамериканська угода щодо контролю держави порту 

(Viña del Mar Agreement), у 1993 році – Токійський меморандум (Азійсько-

Тихоокеанський регіон), у 1996 році – Карибський меморандум, у 1997 році – 

Середземноморський меморандум, у 1998 році – Меморандум про взаєморозуміння 

Індійського океану, у 1999 році – Абуджійський меморандум (Центральна та 

Південна Африка), у 2000 році – Чорноморський меморандум, у 2005 році – 

Ріядський меморандум.  

Процес становлення, розвитку та діяльності регіональних домовленостей про 

контроль державою порту перебуває під наглядом ІМО. Кожна сесія підкомітету з 
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імплементації інструментів ІМО (колишній FSI) містить у своєму порядку денному 

пункт, присвячений гармонізації діяльності з контролю держав порту. У рамках 

цього пункту кожен з меморандумів надає інформацію про підсумки власної 

діяльності, зокрема проведення зосереджених кампаній інспектувань (у рамках цих 

кампаній меморандуми приділяють особливу увагу окремим аспектам безпеки 

судноплавства: пожежній безпеці, конструктивній безпеці суден, перевезенню 

шкідливих речовин тощо); аналіз практики, статистики та заходів контролю 

державами порту регіону; показники, що стосуються виконання зобов’язань 

державами прапора та визнаними організаціями, які діють від їх імені; виконання 

вказівок та процедур уповноваженими особами контролю держави порту; 

забезпечують прозорість діяльності та гармонізація інформації контролю. Крім 

цього, ІМО створило Інтернет-платформу для обміну інформацією між державами 

прапора і порту. У рамках Глобальної інтегрованої інформаційної системи про 

судноплавство (GISIS) передбачено розділ, присвячений контролю держав порту, 

який містить інформацію про інспектування суден та коментарі стосовно 

зазначеного держав прапора. 

 

3.2 Процедури і критерії оцінювання Міжнародною морською 

організацією ефективності виконання її актів державами-членами 

 

Механізм контролю з боку держав порту, як особливий інструмент 

моніторингу ефективності виконання державами зобов’язань, що випливають із 

конвенцій ІМО, неодноразово доводив власну ефективність. Водночас, він у 

жодному разі не є панацеєю й не може замінити цілеспрямованої та наполегливої 

роботи держави прапора щодо забезпечення належної імплементації актів ІМО. У 

цьому контексті приклад із суховантажним судном «San Marco» є незаперечним 

прикладом обмежень, притаманних цьому механізму [162, c. 91]. Суховантажник 

«San Marco» був побудований у 1968 році. У травні 1993 р. судно було затримане 

Береговою охороною Канади у зв’язку із серйозними недоліками, що стосувалися 

стану судна, його засобів боротьби з пожежею й рятування. Після затримання судна 
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клуб взаємного страхування скасував страховий поліс судна, а класифікаційне 

товариство після інспектування відмовило в наданні судну відповідного класу. 

Водночас власники судна зуміли домовитися з іншим класифікаційним товариством, 

яке забезпечило видачу судну всіх необхідних сертифікатів для плавання, чинних аж 

до 1995 року. У червні 1993 р. Берегова охорона Канади дозволила судну 

прослідувати для здійснення ремонту до іншого порту, причому з огляду на значні 

недоліки судну було відмовлено у плаванні власним ходом – лише під буксиром і 

без екіпажу, оскільки перебування екіпажу на борту судна було визнане вкрай 

небезпечним. Необхідно зазначити, що органи контролю не мали права відмовити 

судну прослідувати до найближчої судноверфі та вимагати здійснити його ремонт у 

порту, де судно перебувало. Невдовзі після виходу судна з вод під канадською 

юрисдикцією на борт «San Marco» вертольотом був доставлений екіпаж, буксир був 

відданий і судно прослідувало далі власним ходом. Судно продовжувало 

здійснювати перевезення із сертифікатами безпеки, що не містили жодних 

застережень, до листопада 1993 р. На цей момент воно перебувало у 200 милях від 

узбережжя Південної Африки, здійснюючи рейс із Марокко до Індонезії, коли 

трапилося те, що з обох бортів судна відірвалося близько 147 метрів бортової 

обшивки. Аварійне судно встигло дійти до порту Кейптаун, де було негайно 

затримане органами контролю Південної Африки. Оскільки ремонт судна 

потребував значних капіталовкладень, судновласник відмовився від нього, і судно 

було продане на металобрухт з аукціону. Зазначене є незаперечним свідченням того, 

що самі лише зусилля органів контролю держави порту неспроможні забезпечити 

безумовне виконання вимог конвенцій ІМО з питань безпеки.  

Таким чином, не втрачають, а навпаки – набувають додаткової актуальності 

основні постулати всіх без винятку інструментів ІМО щодо виключної ролі 

адміністрації прапора у питаннях імплементації договірних і звичаєвих норм 

морського права. Стаття ІІ Конвенції СОЛАС «Застосування» стверджує, що ця 

Конвенція застосовується до суден, що мають право плавання під прапором 

держави, уряд якої є Договірним урядом згідно з Конвенцією. Стаття 3 Конвенції 

МАРПОЛ визначає, що ця Конвенція застосовується як до суден, що мають право 
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плавання під прапором Сторони Конвенції, а також до суден, що не мають права 

плавання під прапором такої Сторони, але експлуатуються під її керуванням. 

Стаття 3 Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків та несення 

вахти визначає, що Конвенція застосовується до моряків, які працюють на морських 

суднах, що мають право плавання під прапором Сторони-учасниці Конвенції. 

Зрештою, Конвенція ООН з морського права 1982 року закріпила багато норм, що 

існували (та й продовжують перебувати) у царині звичаєвого морського права, 

зокрема у ст. 91, визнається право кожної держави визначати умови надання своєї 

національності суднам, їх реєстрації на власній території та надання права плавання 

під її прапором. Ця ж стаття вимагає наявності реального зв’язку між державою і 

судном. Стаття 94 цієї Конвенції стверджує, що кожна держава повинна ефективно 

здійснювати власну юрисдикцію в адміністративних, технічних і соціальних 

питаннях і контроль над суднами під її прапором.  

Водночас постає питання, як саме зазначені зобов’язання держав прапора 

можуть транслюватися в конкретні покажчики, що демонструватимуть ефективність 

їх виконання? Іншими словами, які існують механізми контролю за виконанням цих 

зобов’язань? Слід зазначити, що дослідження в галузі ролі держав прапора при 

виконанні ними адміністративних і соціальних функцій ідентифікують два головні 

індикатори, що засвідчують рівень відповідності держав прапора вимогам Конвенції 

ООН з морського права та інструментів ІМО: 1) кількісні покажчики, що стосуються 

ратифікації державою конвенцій ІМО; 2) виконання нею обов’язкових вимог цих 

конвенцій у частині надання обов’язкових доповідей, передбачених 

конвенціями [149, c. 153–155]. Уже відзначалося, що рівень ратифікації конвенцій 

державами-членами ІМО є, зазвичай, доволі високим, досягаючи, як це має місце 

щодо Конвенції СОЛАС, 162 держав, що мають у сукупності 99,20 % світового 

тоннажу. Однією з причин високих покажчиків рівня ратифікації базових конвенцій 

ІМО, як відзначають дослідники, є отримання повноважень щодо видачі 

сертифікатів, передбачених цими інструментами. Утім кількість ратифікацій, з 

формальної точки зору, є індикатором того, наскільки держави – члени ІМО готові 

виконувати вимоги, сформульовані відповідними актами Організації [149, c. 154]. 
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Разом з тим самі конвенції містять положення, які дають можливість 

контролювати ефективність виконання державами цих інструментів. Зокрема, для 

забезпечення зворотного зв’язку держав-учасниць конвенцій та оцінювання 

ефективності імплементації значна кількість конвенцій ІМО містить положення 

щодо обов’язкових доповідей держав-учасниць. Знову ж таки, як і у випадку з 

концепцією контролю з боку держави порту, механізм доповідей, обміну 

інформацією між державами-учасницями конвенцій у галузі безпеки на морі не був 

чимось новим, що винайшла ІМО. Глава VIII Конвенції з охорони людського життя 

на морі 1914 року містить положення про зобов’язання держав повідомляти одна 

одній тексти законів, указів та правил, прийнятих на виконання Конвенції, надавати 

опис характеристик нових пристроїв для виконання цього інструменту, здійснювати 

офіційні доповіді та узагальнення доповідей, які відображають результати 

застосування Конвенції (ст. 64). Уряд Великої Британії зобов’язувався виконувати 

завдання посередника для збору та обміну такою інформацією. У ст. 65 договірні 

сторони брали зобов’язання обмінюватися текстами законів і правил, покликаних 

встановлювати покарання за порушення положень Конвенції. Згадані положення 

були відтворені у пізніших редакціях Конвенції з охорони людського життя на морі. 

Міжнародна конвенція щодо запобігання забрудненню моря нафтою 1954 року, 

прийнята до набуття чинності Конвенцією про ІМКО, окрім положень, пов’язаних із 

повідомленням текстів законів, указів, наказів та правил, містила положення щодо 

обміну інформацією оперативного характеру про порушення положень Конвенції. 

Зокрема, у ст. Х передбачалася можливість повідомлення урядом держави-учасниці 

Конвенції іншій державі-учасниці про порушення Конвенції судном під її прапором. 

Уряд держави прапора зобов’язувався провести розслідування повідомлених фактів 

та поінформувати заінтересовану державу і Бюро (до набуття чинності Конвенцією 

про ІМКО – уряд Великої Британії, після набуття чинності – ІМКО) про результати 

розслідування й ужиті заходи стосовно власника судна або капітана. У 1962 року 

ст. VI цієї Конвенції була доповнена положеннями, які покладали на держави-

учасниці зобов’язання повідомляти про заходи покарання в кожному випадку 

порушення Конвенції.  
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Недоліки застосування положень, які стосуються обов’язкових доповідей у 

Міжнародній конвенції щодо запобігання забрудненню моря нафтою 1954 року, 

були враховані під час розроблення Конвенції МАРПОЛ [139, c. 131]. У цьому 

інструменті визначалися три категорії доповідей: 1) про випадки відмови 

іноземному судну у заходженні до портів та будь-які вжиті заходи проти такого 

судна на підставі невідповідності судна положенням Конвенції, випадки відсутності 

на судні дійсного свідоцтва, передбаченого Конвенцією; 2) випадки скидання з 

суден речовин, здійснені на порушення вимог Конвенції; 3) повідомлення про 

інциденти, пов’язані зі шкідливими речовинами. У такий спосіб відбувалося 

вдосконалення механізму обов’язкових доповідей держав – учасниць конвенцій ІМО 

та розширювалася кількість конвенцій, які містили цей особливий інструмент 

контролю за виконанням державами актів ІМО. На сьогодні положення щодо 

обов’язкових доповідей держав-учасниць містять такі конвенції [147]: 

1. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року 

(Конвенція СОЛАС) – 33 види доповідей. 

2. Протокол 1978 року до Конвенції СОЛАС – 3 види доповідей. 

3. Протокол 1988 року до Конвенції СОЛАС – 6 видів доповідей. 

4. Кодекси, на які містяться посилання у Конвенції СОЛАС, – 20 видів 

доповідей. 

5. Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року – 12 видів 

доповідей. 

6. Протокол 1988 року до Міжнародної конвенції про вантажну марку 

1966 року – 6 видів доповідей. 

7. Міжнародна конвенція про обмірювання суден 1969 року – 7 видів 

доповідей. 

8. Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 

1972 року – 3 види доповідей. 

9. Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року – 

14 видів доповідей. 

10. Протокол ІІ до Конвенції МАРПОЛ – 1 доповідь. 
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11. Протокол 1978 року до Конвенції МАРПОЛ – 4 види доповідей. 

12. Протокол 1997 року до Конвенції МАРПОЛ – 3 види доповідей. 

13. Додаток І до Конвенції МАРПОЛ – 10 видів доповідей. 

14. Додаток ІІ до Конвенції МАРПОЛ – 8 видів доповідей. 

15. Додаток IV до Конвенції МАРПОЛ – 2 види доповідей. 

16. Додаток V до Конвенції МАРПОЛ – 1 доповідь. 

17. Додаток VІ до Конвенції МАРПОЛ – 9 видів доповідей. 

18. Кодекс та резолюція Асамблеї, на які є посилання у Конвенції 

МАРПОЛ, – 3 види доповідей. 

19. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року – 15 видів доповідей. 

20. Кодекс ПДМНВ – 21 доповідь. 

Загальною практикою є розгляд результатів здійснення доповідей робочими 

органами ІМО, до компетенції яких належать конкретні інструменти. Секретаріат 

Організації узагальнює інформацію про доповіді й подає її на розгляд комітетів та 

підкомітетів ІМО. Підкомітет з імплементації, у свою чергу, забезпечує розгляд 

питань загального характеру, що стосується надання обов’язкових доповідей. На 

особливу увагу заслуговує процес переведення доповідей на сучасну технологічну 

основу – із застосуванням GISIS. Цей Інтернет-ресурс, адміністрування якого 

забезпечує Секретаріат ІМО, має як відкриту частину, так і захищену, доступ до якої 

надається адміністраціям держав – членів ІМО та міжнародних організацій, що 

мають статус спостерігача при Організації. На 26-ій сесії Асамблеї ІМО була 

прийнята резолюція А.1029(26), яка містить положення, що визнають GISIS 

важливим елементом спрощення процедур доповідей, передбачених інструментами 

ІМО. Зважаючи на це, підкомітет FSI підготував, а КБМ і КЗМС погодили проект 

резолюції 28-ої сесії Асамблеї ІМО щодо здійснення доповідей та обміну 

інформацією із використанням системи GISIS. Зокрема, для надання доповіді 

адміністрації вносять відомості до відповідних розділів системи. Відпадає 

необхідність офіційного листування з цього питання, що суттєво спрощує 

процедури і скорочує адміністративне навантаження. Особливою перевагою 
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використання системи GISIS є те, що інші держави – члени ІМО отримують 

негайний доступ до наданих доповідей та інформації. На особливу увагу заслуговує 

оперативний параграф резолюції, який визнає розміщення державою-учасницею 

повідомлення та інформації в системі GISIS як виконання нею зобов’язання про 

здійснення доповіді,передбаченої конкретним актом ІМО.  

Таким чином, механізм зворотного зв’язку держав – учасниць конвенцій та 

інших інструментів ІМО з Організацією через надання обов’язкових доповідей про 

їх виконання отримав набув значного розвитку й ознак системності, використовує 

сучасні технології, забезпечує необхідний рівень прозорості, доступності та 

оперативності інформування при виконанні відповідних зобов’язань держав-

учасниць. Водночас, питання ефективності цього механізму контролю за 

виконанням зобов’язань держав-учасниць залишається відкритим. З огляду на те, що 

кожний із робочих органів ІМО зосереджується на визначених інструментах, що 

належать до його компетенції, отримання узагальненої інформації про рівень 

виконання державами їх зобов’язань згідно з усім масивом інструментів ІМО не 

вбачається можливим. Однак, за даними підкомітету ІІІ, який здійснює контроль за 

виконанням доповідей державами – учасницями Конвенції МАРПОЛ, рівень 

виконання державами їх зобов’язань, починаючи з 1998 року, жодного разу не 

перевищував 26 % від загальної кількості держав – учасниць цієї Конвенції. 

Справедливо відзначити, що цілеспрямована робота підкомітету ІІІ щодо 

оприлюднення інформації та привернення уваги до виконання зобов’язань, 

пов’язаних із повідомленням та здійсненням доповідей, передбачених цією 

Конвенцією, не минула безслідно: у період з 1998 до 2000 років рівень доповідей 

перебував на позначці 16,1 %, а вже з 2008 по 2012 роки він досяг покажчиків між 

22,7–26 % [45]. Водночас немає сумнівів у тому, що виконання зобов’язань держав-

учасниць здійснювати обов’язкові доповіді ІМО залишає бажати кращого.  

Єдиним винятком є надання доповідей відповідно до вимог Міжнародної 

конвенції про підготовку й дипломування моряків та несення вахти 1978 року. 

У 1995 році Конференція держав – учасниць Конвенції прийняла зміни до цього 

інструменту, які передбачали, поміж іншого, запровадження нового Правила І/7 
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«Надання інформації». Це Правило не лише встановило перелік інформації та 

формат її подання, а й створило унікальний механізм контролю за виконанням 

державами не лише зобов’язань про надання обов’язкових доповідей, але й 

зобов’язань, передбачених Конвенцією в цілому. Зокрема, відповідно до цього 

правила та розділу А-1/7 Кодексу з підготовки і дипломування моряків і несення 

вахти, Генеральний Секретар ІМО веде список компетентних осіб, що 

затверджується КБМ, яким доручається розглядати інформацію, отриману від 

держав-учасниць Конвенції та оцінювати інформацію, що надається державою-

учасницею. Компетентні особи готують доповідь про виконання державами вимог 

Конвенції, яка надається Генеральним Секретарем ІМО Комітету з безпеки на морі. 

Комітет, у свою чергу, розглядає отриману доповідь і робить висновок про 

відповідність держави-учасниці вимогам Конвенції. Це рішення КБМ є підставою 

для включення держав до так званого «білого списку» учасниць Конвенції ПДНВ, 

які повною мірою забезпечують виконання її положень. Отримання позитивного 

висновку, у свою чергу, має далекосяжні наслідки, оскільки інші сторони 

отримують право визнавати дипломи, які видаються державою, включеною до 

«білого списку». Створення цього механізму контролю вивело на новий щабель 

наглядові функції Організації за виконанням її актів. На цю обставину вказує 

Д. Мансел, відзначаючи позитивні елементи цього унікального виду контролю, але й 

зауважуючи, що механізм має певною мірою формальний характер, оскільки 

компетентні особи не здійснюють інспектування держав з метою встановлення 

відповідності наданої інформації справжнім програмам підготовки [149, c. 226]. 

 

3.3 Характеристика Добровільної схеми аудиту зобов’язань держав-членів 

 

Запроваджувані заходи контролю в інструментах ІМО виявилися 

неспроможними реалізувати повною мірою закладений у них потенціал. На цю 

обставину вказує Д. Мансел, зауважуючи, що вступ у ХХІ ст. був відзначений 

публічним визнанням з боку Організації невдачі у спробах поліпшити 

імплементацію та забезпечити виконання державами прапора інструментів 
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ІМО [149, c. 143]. Кожна держава-член ІМО має рівні права при ухваленні 

стандартів і правил, які застосовуються до міжнародного судноплавства, водночас 

права повинні бути тісно і пропорційно пов’язані з відповідальністю. Причини 

недоліків імплементації були ідентифіковані Л. Барчу, працівником Секретаріату 

ІМО, відповідальним за питання зовнішнього і внутрішнього аудиту Організації [49, 

c. 1]. На його думку, деякі із інструментів ІМО надають широкі права державам 

прапора у делегуванні власних повноважень і застосуванні вилучень та 

еквівалентних положень. Разом з тим безконтрольне делегування державних 

повноважень недержавним організаціям і установам, розбіжності у імплементації та 

відмінності національних механізмів забезпечення виконання, перетворення 

процесу реєстрації суден у привабливий та цілком легітимний бізнес в умовах 

відсутності відповідальності держав, значні економічні переваги, які отримують 

окремі судновласники в результаті відсутності одноманітного забезпечення 

виконання з боку різних держав прапора є основними причинами недоліків у 

імплементації. Для подолання цих недоліків ІМО обрала два напрями: 1) надання 

допомоги у імплементації інструментів ІМО та 2) створення механізму, що 

забезпечував би оцінку імплементації державами-учасницями вибраних 

інструментів.  

У напрямі надання допомоги державам-учасницям конвенцій та інших 

обов’язкових інструментів ІМО, Організація прагнула розвинути комплексні 

підходи, які узгоджували б нормотворчу діяльність ІМО зі здатністю держав-членів 

(передусім держав, що розвиваються) забезпечувати виконання актів, прийнятих 

нею. Визначаючи пріоритети Організації, Асамблея ІМО, починаючи з її 11-ї сесії у 

1979 році, розглядає питання імплементації одним із головних завдань Організації. 

У 1981 році завданням сприяння імплементації міжнародних стандартів і правил для 

забезпечення безпеки на морі, запобігання та контролю над забрудненням моря із 

суден було надано найвищий пріоритет. Програмна резолюція Асамблеї ІМО 

А.500(ХІІ) [161], що визначала цілі Організації у 1980-х роках, поставила відповідні 

завдання Раді та комітетам ІМО. Їх важливість була неодноразово підтверджена 

подальшими рішеннями Асамблеї ІМО, які стосувалися питань імплементації, – 
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резолюція А.740(18) [125], що затверджувала Тимчасові керівні принципи стосовно 

надання сприяння державам прапора в імплементації інструментів ІМО, і резолюція 

А.847(20) [110], що містила Керівні принципи щодо надання допомоги державам 

прапора в імплементації інструментів ІМО. Подальший поштовх вирішенню завдань 

сприяння імплементації було надано ухваленням у 2005 році Кодексу з 

імплементації обов’язкових інструментів ІМО (резолюція 24-ої сесії Асамблеї ІМО 

А.973(24) [61]).  

Розглядаючи другий напрям поліпшення імплементації – створення Схеми 

добровільного аудиту, Мансел відзначає врахування ІМО досвіду спорідненої 

організації: Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) [149, c. 144]. 

Наприкінці 1980-х, внаслідок бурхливого розвитку авіаційних перевезень, 

технологічні рішення авіаіндустрії та регулятивна діяльність ІКАО отримали 

додатковий імпульс, внаслідок чого окремі держави-члени виявилися 

неспроможними забезпечити виконання вимог цієї Організації. Це, у свою чергу, 

призвело до низки серйозних аварій та ситуацій, які могли б спричинити такі аварії. 

У відповідь окремі держави вдалися до односторонніх заходів щодо заборони 

авіакомпаніям, які не відповідали вимогам ІКАО, здійснювати польоти до їх 

аеропортів та прольоти у повітряному просторі цих держав. Зважаючи на це, ІКАО у 

1996 році запровадило Добровільну програму нагляду за безпекою (Voluntary Safety 

Oversight Program, SOP). Сутність програми полягала в тому, що відповідно до 

звернення держави-члена ІКАО надсилало до країни групу експертів (працівників 

Секретаріату або представників інших держав, номінованих як експерти) для 

оцінювання імплементації стандартів безпеки та здатності органів держави 

здійснювати належний контроль за їх дотриманням. Участь держави у SOP була 

повністю добровільною та фінансувалася за рахунок позабюджетних надходжень від 

держав-донорів [155, c. 167].  

Однак, як показала практика застосування SOP, невдовзі дався взнаки 

добровільний характер програми. Упродовж двох років від запровадження SOP 

лише 67 держав пройшли оцінювання їх діяльності в імплементації вимог ІКАО, 

результати оцінювання підтвердили наявність значних недоліків, пов’язаних з 
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відсутністю належної нормативної бази на національному рівні, неадекватністю 

адміністративних структур, недоліки в питаннях сертифікації, ліцензування та 

можливості здійснювати нагляд і управління [198, c. 5]. З огляду на це (головним 

недоліком SOP було визнано добровільний характер програми) у 1999 році ІКАО 

запровадило Універсальну програму аудиту нагляду за безпекою (Universal Safety 

Oversight Audit Program, USOAP) [117]. Фундаментальною відмінністю від SOP 

стали обов’язковий характер аудиту та проведення його на регулярній основі. Вжиті 

заходи швидко принесли плоди: упродовж чотирьох років після запровадження 

USOAP аудит пройшли 181 держава із 188 держав – членів ІКАО на той час: за рік у 

середньому здійснювалося 45 аудитів. На початковій стадії публікація результатів 

аудиту ІКАО здійснювалася виключно за умови отримання згоди держави, у якій 

проводився аудит, але з 2008 року публікація результатів є обов’язковою [155, 

c. 168]. 

Порівняємо діяльність ІМО в напрямі створення механізмів контролю за 

виконанням інструментів Організації. У 1997 році на п’ятій сесії підкомітету з 

імплементації держави прапора ІМО була започаткована робота з розроблення 

механізму самооцінки держави – члена ІМО, що завершилася прийняттям у 

2000 році резолюції 21-ої сесії Асамблеї А.881(21) «Самооцінка виконання 

державою прапора» [199]. Зазначена резолюція стала органічним доповненням до 

Керівних принципів щодо надання допомоги державам прапора в імплементації 

інструментів ІМО, затверджених резолюцією А.847(20). Самооцінка стосувалася 

найважливіших конвенцій ІМО: СОЛАС, МАРПОЛ, про вантажну марку, ПДНВ, 

про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден та про обмірювання суден. 

Резолюція закликала держави періодичну оцінювати власні можливості виконувати 

згадані інструменти ІМО та, на добровільній основі, надавати Організації копії 

доповідей про результати. Передбачалося, що ця реалізація заходів, передбачених 

Самооцінкою, дасть змогу створити базу даних про стан імплементації згаданих 

конвенцій. Резолюція містила в додатках вказівки для надання допомоги державам 

прапора при здійсненні Самооцінки та її типову форму. Як і у випадку із SOP, 

запровадження програми Самооцінки не принесло бажаного результату: упродовж 
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двох років після прийняття резолюції лише 32 держави – члени ІМО подали 

відповідну інформацію [149, c. 144]. Зважаючи на це, група із 19-ти держав надала у 

червні 2002 р. пропозицію на 88-у сесію Ради ІМО стосовно розроблення Модельної 

схеми аудиту, яка засновувалася б на принципах, прийнятих ІКАО. Розглянувши та 

затвердивши цю пропозицію, Рада ІМО на 89-ій сесії в листопаді 2002 р. доручила 

трьом комітетам (КБМ, КЗМС та Комітету з технічного співробітництва) створити 

спільну робочу групу для розроблення документації Схеми аудиту. Розглянувши 

результати роботи Групи, Рада затвердила такі керівні принципи побудови 

Схеми [49, c. 3]: 

1. Схема будується на засадах поваги до суверенітету держав-членів, 

універсальності, цілісності, справедливості та використанні об’єктивних критеріїв, 

прозорості та відкритості інформації, якості та включення до процесу створення і 

реалізації Схеми всіх заінтересованих сторін, постійного вдосконалення Схеми. 

2. Схема включатиме лише окремі частини відповідних інструментів ІМО, 

що безпосередньо стосуються зобов’язань і відповідальності держав-учасниць. 

3. Схема охоплює лише ті сфери, які стосуються безпеки на морі, морської 

безпеки та захисту морського середовища. 

4. Неодмінною складовою Схеми є діяльність із нарощування потенціалу 

держав для імплементації інструментів ІМО та технічного співробітництва. 

5. Схема передбачатиме чітке визначення функцій та ролі Генерального 

Секретаря ІМО. 

У результаті, на 23-ій сесії Асамблеї ІМО в листопаді 2003 р. було прийнято 

резолюцію А.946(23) [224], яка започаткувала Добровільну схему аудиту 

зобов’язань держави-члена ІМО. Водночас відзначимо, що Добровільна схема 

аудиту ІМО, хоч і розроблялася на принципах і засадах програм ІКАО SOP, не 

могла стати її механічним відтворенням, хоча на ранніх етапах пропозицій щодо 

започаткування Добровільної схеми аудиту ІМО (міжнародна конференція Mare 

Forum 2002 «Якість держав прапора та управління нормотворчістю: час діяти. 

Проектування зразкової держави прапора», Афіни 19–20 вересня 2002 р.) звучали 

пропозиції повністю скопіювати модель, прийняту ІКАО, відповідно до якої 
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національні системи ліцензування як суден, так і судноплавних компаній повністю 

були б підконтрольними ІМО [200, c. 21]. Відповідь на це, вважається, полягає у 

відмінностях морського й авіаційного транспорту, які неможливо оминути 

увагою [149, c. 145]: по-перше, морські аварії можуть мати причиною відмову 

конструктивних елементів судна, що вкрай рідко трапляється в авіації; по-друге, 

режим контролю за дотриманням приписів ІКАО перебуває в руках адміністрацій, 

тоді як перевірка відповідності вимогам ІМО делегується морськими 

адміністраціями визнаним організаціям; по-третє, оператори літака обов’язково 

перебуває у державі, що здійснює його реєстрацію, тоді як бенефіціарний власник 

судна найчастіше перебуває поза межами держави реєстрації. До цього можна 

додати й четверту відмінність: морська індустрія, на відміну від авіаційної, має 

специфічний механізм контролю – контроль з боку держави порту [200, c. 21]. 

Зважаючи на це, Добровільна схема аудиту зобов’язань держави – члена ІМО 

відрізняється від програм нагляду за безпекою, прийнятих у ІКАО. 

Структура і процедури Добровільної схеми аудиту детально викладені у 

резолюції ІМО А.974(24) [98], прийнятої 24-ю сесією Асамблеї ІМО. Перевірці 

підлягають такі фактори: дотримання державою-членом Кодексу з імплементації 

обов’язкових актів ІМО; розроблення актів законодавства, що вводять у дію 

відповідні акти в галузях безпеки на морі та запобігання забрудненню морського 

середовища; наявність адміністративних і наглядових структур, що 

забезпечуватимуть виконання цього законодавства; механізм і засоби контролю за 

делегуванням повноважень державами визнаним організаціям; механізми контролю, 

моніторингу та забезпечення зворотного зв’язку держави-члена щодо власних 

процедур сертифікації, або тих, які делеговані визнаним організаціям. Принципи 

побудови і діяльності Добровільної схеми аудиту, закріплені в резолюції, 

відтворюють і розширюють ті, що були раніше затверджені Радою ІМО: поваги до 

суверенітету держав та універсальності, що мають на увазі безсумнівну корисність 

результатів аудиту кожної держави для всієї спільноти членів Організації; 

послідовності, справедливості, об’єктивності та своєчасності, що означає 

необхідність проведення аудиту у прагматичний спосіб підготовленими аудиторами, 
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які повністю усвідомлюють і розуміють особливості забезпечення цією державою 

виконання вимог актів ІМО; прозорості та розкриття інформації; співробітництва 

сторін у процесі аудиту; постійного вдосконалення, з урахуванням результатів 

аудиту, національних систем імплементації актів ІМО державою-членом.  

У ході здійснення аудиту перевіряються повноваження органів держави-члена 

у правовій, адміністративній та технічних сферах, що забезпечують імплементацію 

актів ІМО; їх організація та структура; наявність актів законодавства, приписів і 

правил стосовно імплементації інструментів ІМО; публікація обов’язкових актів 

(конвенцій, правил і приписів ІМО); національна система забезпечення дотримання 

законодавства у визначених сферах; процес здійснення відповідальними органами 

функцій контролю, інспектування, аудиту, верифікації, схвалення та сертифікації; 

процедури, пов’язані з вибором, визнанням, уповноваженням і наданням 

відповідних дозволів визнаним організаціям, моніторинг їх діяльності та 

уповноважених ними сюрвейєрів; проведення розслідувань, передбачених актами 

ІМО, та їх повідомлення Організації; здійснення доповідей та інформування ІМО, 

інших морських адміністрацій та організацій, що передбачені цими актами.  

Структура і процедури Добровільної схеми аудиту, викладені у резолюції ІМО 

А.974(24), містять вичерпний перелік зобов’язань учасників процесу: Генерального 

Секретаря ІМО, держави – члена ІМО, що підлягає аудиту та керівника групи 

аудиторів, що проводить аудит. Однією із додаткових цілей Добровільної схеми 

аудиту є сприяння нарощуванню потенціалу держави в галузі управління її 

морським сектором через ідентифікацію потреб у вдосконаленні системи управління 

на підставі результатів аудиту. Проте й сам процес підготовки і проведення аудиту 

також може викликати певні складнощі. Технічна допомога при цьому може бути 

спрямована на підготовку до аудиту; виявлення перешкод на шляху його 

проведення; ефективну імплементацію заходів, спрямованих на усунення виявлених 

недоліків; нарощування адміністративного й організаційного потенціалу держави-

члена у відповідних галузях управління. 

Держави – члени ІМО вносять кандидатури аудиторів на розгляд 

Генерального Секретаря ІМО. Керуючись критеріями, визначеними у резолюції 
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А.974(24), Генеральний Секретар призначає команду аудиторів. Одним із таких 

критеріїв є досконале володіння керівником команди аудиторів, або одним із її 

членів, однією із офіційних мов ІМО, що її визначає держава-член як робочу для 

проведення аудиту (англійська, французька, іспанська, російська, арабська і 

китайська). 

Обов’язковою умовою проведення аудиту є укладення Меморандуму про 

співробітництво між державою – членом ІМО та Міжнародною морською 

організацією стосовно участі в Добровільній схемі аудиту держави – члена ІМО. 

Меморандум включає загальні положення; положення щодо конфіденційності 

отриманої інформації; перелік зобов’язань держави-члена та ІМО; точне визначення 

галузей, які підлягають аудиту; привілеї, імунітети та інші положення щодо 

взаємних зобов’язань сторін Меморандуму та інших сторін; врегулювання спорів; 

положення, що стосуються набуття чинності Меморандумом, припинення, 

призупинення та тривалості його дії, додаткові положення. 

Послідовність дій при проведенні аудиту є такою:  

 повідомлення держави про її намір провести аудит виконання власних 

зобов’язань відповідно до обов’язкових інструментів ІМО;  

 отримання від ІМО й наступне заповнення та надсилання до Організації 

опитувальника;  

 вибір аудиторів, їх сповіщення та затвердження команди аудиторів;  

 розроблення й укладення Меморандуму про співробітництво між 

державою й ІМО стосовно участі у Добровільній схемі аудиту;  

 підготовка команди аудиторів її керівником;  

 узгодження плану здійснення аудиту між керівником команди аудиторів 

та уповноваженим представником держави-члена;  

 проведення аудиту у визначені терміни, що включає щонайменше дві 

зустрічі команди з керівництвом морської адміністрації держави-члена (перед 

початком аудиту та після його завершення);  
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 підготовка сигнального примірника доповіді керівником команди 

аудиторів та його надсилання ІМО й державі-члену, отримання коментарів від цієї 

держави;  

 підготовка державою-членом заходів для усунення недоліків, виявлених 

у ході аудиту;  

 підготовка керівником команди аудиторів повної доповіді про аудит, 

короткої доповіді та звіту про відрядження команди;  

 досягнення домовленості між керівником команди та державою-членом 

щодо короткої доповіді, включаючи отримання дозволу на її поширення;  

 надсилання короткої доповіді всім державам-членам ІМО;  

 проведення додаткових заходів, якщо буде визнано необхідним; 

підготовка консолідованої інформації про аудити, здійснені упродовж визначеного 

періоду та її розсилка державам-членам.  

 

3.4 Статус Схеми аудиту зобов’язань держав – членів Міжнародної 

морської організації 

 

Розгляд подальшого розвитку контрольних функцій Організації був 

пов’язаний передусім з удосконаленням Добровільної схеми аудиту зобов’язань 

держави - члена ІМО. Ще на початковій стадії обговорення пропозицій щодо 

започаткування Добровільної схеми аудиту під час згаданої вище міжнародної 

конференції Mare Forum 2002 Генеральний секретар Ради ліберійських 

судновласників наполягав на тому, що майбутня схема аудиту повинна бути 

обов’язковою, аудит необхідно проводити щорічно, держави, що підлягають аудиту, 

мають обиратися у порядку жеребкування, аудит повинен здійснюватися без 

попередження, крім того, аудит повинен передбачати негайні санкції у зв’язку з 

виявленими недоліками [200, c. 21]. Звісно, що такий радикальний підхід не міг бути 

підтриманий державами-членами, які ревно стежать за збереженням власного 

суверенітету, однак було мало сумнівів, що надання обов’язкового статусу схемі 

аудиту є лише питанням часу. Більше того, підстави для цього кроку залишалися 
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достоту такі ж, як і для ІКАО, а саме обмежена кількість держав, що згодні пройти 

процедуру аудиту в добровільному порядку. Так, станом на 01 листопада 2012 р., 

шість років по тому, як були проведені перші аудити, лише 50 держав із 170 

пройшли цю процедуру, ще 18 зголосилися та готувалися до проведення 

аудиту [225].  

Зважаючи на це, на ювілейній, 100-ій сесії Ради ІМО, що відбулася у червні 

2008 р., Генеральний Секретар висловив припущення про необхідність розгляду 

Організацією подальших кроків для підвищення ефективності Схеми з метою 

залучення якомога більшої кількості держав до участі у ній. Розглянувши це 

питання, Рада доручила Генеральному Секретарю підготувати пропозиції щодо 

виведення Схеми на вищий, ефективніший щабель. На наступну, 101-у сесію Ради 

Генеральним Секретарем було підготовлено документ С 101/6/1 [222] «Подальший 

розвиток Схеми аудиту». У цьому документі подальший розвиток Схеми був 

окреслений терміном «інституціоналізація», тобто позбавлення Схеми її 

добровільного статусу і переведення її у розряд обов’язку держави – члена ІМО. 

Документ С 101/6/1 містив пряме посилання на досвід ІКАО у запровадженні 

програми USOAP, хоча і висловлював застереження стосовно неможливості 

механічного копіювання досвіду ІКАО. Головною обставиною, яка запобігає цьому, 

є те, що програма ІКАО має на меті аудит зобов’язань держав, які випливають лише 

з одного інструменту – Чиказької конвенції, тоді як зобов’язання держав – членів 

ІМО відображені у різних і в різнопланових інструментах. Генеральний Секретар 

пропонував такі шляхи для інституціоналізації Добровільної схеми аудиту: 

ухвалення окремого інструменту, відповідно до якого Схема стає обов’язковою, або 

надання обов’язкового статусу Кодексу з імплементації обов’язкових інструментів 

ІМО кожним окремим інструментом, що підлягає аудиту. 101-а сесія Ради вирішила 

зупинитися на другому варіанті, що обіцяв швидке набуття Схемою обов’язкового 

статусу (було розцінено, що процес набуття чинності окремим інструментом 

розтягнеться в часі, натомість – надання обов’язкового статусу Кодексу може бути 

здійснене через прийняття відповідних змін до обов’язкових актів ІМО із 
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застосуванням процедур «мовчазної згоди»), а відтак – роботі ІМО в цьому 

напрямку було дано «зелене світло». 

Водночас дискусія навколо питання інституціоналізації Добровільної схеми 

аудиту виявила два питання, що могли стати серйозними перешкодами на шляху 

надання Схемі обов’язкового статусу: фінансування аудиту та залучення необхідної 

кількості аудиторів. За добровільного статусу Схеми вартість здійснення аудиту (на 

рівні приблизно 11 тис. фунтів стерлінгів) відшкодовується державою, що 

зголосилася на його проведення. У разі ж надання Схемі обов’язкового статусу 

реалізація програми аудиту повинна фінансуватися за кошти бюджету ІМО, що 

означало додаткове фінансове навантаження для всіх держав-членів. Проблема в 

забезпеченні достатньою кількістю аудиторів при добровільному характері 

реалізації Схеми задовольнялася за рахунок делегування державами – членами ІМО 

їх представників для здійснення аудиту. Незважаючи на ці застереження, 101 сесія 

Ради ІМО вирішила доручити Генеральному Секретарю ІМО підготувати цілісну та 

деталізовану пропозицію щодо інституціоналізації Схеми. На виконання цього 

доручення Генеральний Секретар підготував на 102-у сесію Ради ІМО документ 

С 102/6/1 [223], що містив пропозиції стосовно подальшого розвитку Схеми аудиту. 

Зокрема, пропозиція Генерального Секретаря була зорієнтована на 

інституціоналізацію Схеми упродовж шести років. За цей час відповідні органи ІМО 

здійснили б доопрацювання Кодексу про імплементацію обов’язкових інструментів 

ІМО з урахуванням його майбутнього обов’язкового статусу й надання Схемі 

аудиту обов’язкового статусу загалом, були б підготовлені зміни до інструментів 

ІМО, доопрацьовані Рамки та Процедури для проведення Аудиту, здійснена поточна 

робота для початку реалізації Схеми у її обов’язковому статусі. Зазначену роботу 

передбачалося завершити у 2014 році. Виходячи із кількості членів ІМО на той час 

(168 членів та три асоційовані члени) Секретаріат передбачав необхідність 

встановлення семирічного циклу проведення аудиту – в середньому 24 аудити на 

рік. Враховуючи орієнтовну вартість аудиту на рівні 11 тис. фунтів стерлінгів, це 

потребувало б додаткового фінансування з бюджету ІМО в розмірі 264 тис. фунтів 

стерлінгів, якщо додати до цієї суми приблизну вартість аудиту для перевірки 
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усунення недоліків, виявлених під час аудиту (приблизно – 6 тис. фунтів стерлінгів, 

всього – 144 тис. фунтів стерлінгів на рік, починаючи з другого року від часу 

запровадження обов’язкової Схеми аудиту), загальне збільшення бюджету 

Організації у зв’язку з цим склало б 408 тис. фунтів стерлінгів на рік, починаючи з 

2016 року. Потреба у людських ресурсах при цьому становила б 792 людино-дні 

(послуги 72 аудиторів упродовж року із розрахунку 11 днів для проведення аудиту).  

Документ виходив із припущення, що один професійний аудитор зміг би 

забезпечити п’ять перевірок упродовж року, крім того, довелося б збільшити 

кількість адміністративного персоналу в Секретаріаті ІМО для забезпечення 

адміністративних та організаційних потреб і для підготовки необхідної 

документації. З урахуванням потреб у людських ресурсах загальне збільшення 

бюджету ІМО становило б 430 тис. фунтів стерлінгів на рік. Водночас окрім 

безпосереднього збільшення бюджету ІМО інституціоналізація Схеми передбачає 

для кожної держави витрати для підготовки до аудиту, ідентифікації та реалізації 

заходів з усунення недоліків, що фінансуються державами самостійно. Для надання 

допомоги тим державам, які потребуватимуть додаткових ресурсів, документ 

передбачав ширше залучення фондів Інтегрованої програми технічного 

співробітництва, однак на дещо відмінних засадах. За основу передбачалося взяти 

модель, прийняту в ІКАО, коли для реалізації заходів щодо усунення недоліків 

держави-члени мають доступ до спеціального Міжнародного фінансового кредиту в 

галузі авіаційної безпеки (International Financial Facility for Aviation Safety, IFFAS). 

Зазначений кредит на прийнятних умовах позики надається державі чи групі держав 

під тверді зобов’язання та реалістичний фінансовий план повернення кредиту для 

усунення недоліків у галузі авіаційної безпеки.  

Зазначимо, що 102-а сесія Ради ІМО, яка відбувалася у червні-липні 2009 р., 

проходила в умовах важкої фінансової кризи. З урахуванням цього очікуваною була 

реакція окремих держав (Багами, КНР, Індія, Бразилія), які зазначали, що завдання 

поліпшення ситуації з імплементацією обов’язкових інструментів ІМО може бути 

вирішене і в рамках Добровільної схеми аудиту (агрегатний покажчик флоту під 

прапорами держав, що пройшли процедуру аудиту, становив на той час 85 %). Крім 
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того, ці держави наголошували на тому, що ІКАО не має такого ефективного 

інструменту, яким є контроль держави порту в розпорядженні ІМО. Утім Рада 

погодила в принципі інституціоналізацію Схеми й доручила Генеральному 

Секретареві підготувати відповідний проект резолюції Асамблеї. Подальше 

обговорення питань інституціоналізації Схеми відбулося в рамках 26-ої сесії 

Асамблеї Міжнародної морської організації. Схваливши результати, отримані Радою 

ІМО, Асамблея прийняла резолюцію А.1018(26) «Подальший розвиток Добровільної 

схеми аудиту держави – члена ІМО» [99]. Асамблея підтримала рішення Ради 

стосовно поступового запровадження Схеми аудиту ІМО як інституціоналізованого 

процесу через включення відповідних положень до визначених інструментів ІМО, а 

також можливість включення до Схеми інших інструментів, якщо це буде визнано 

необхідним.  

Згодом 91-а сесія КБМ та 64-а сесія КЗМС погодили проект Кодексу з 

імплементації інструментів ІМО (раніше – Кодекс з імплементації обов’язкових 

інструментів ІМО). Кодекс складається з чотирьох частин: загальної та, окремо, 

щодо зобов’язань держави прапора, прибережної держави та держави порту. 

У такий спосіб досягається структуроване й водночас комплексне відображення в 

кодексі всіх аспектів зобов’язань держав-учасниць визначених інструментів ІМО. 

Кодекс було прийнято у 2013 році на 28-ій сесії Асамблеї ІМО ухваленням окремої 

резолюції A 28/Res.1070 [119]. Зазначений спосіб прийняття Кодексу вищим 

органом Організації має свої переваги: по-перше, будь-які зміни до Кодексу, 

ініційовані одним із комітетів, повинні узгоджуватися між собою – і за цим 

стежитиме Асамблея; по-друге, відповідні зміни до обов’язкових інструментів 

міститимуть посилання на відповідну резолюцію Асамблеї, відтак із прийняттям 

змін до кодексу змінюватиметься лише резолюція. У цьому випадку для оновлення 

посилань в інструментах, які підлягають аудиту, достатньо буде поміняти номер 

резолюції. По-третє, Кодекс застосовувався упродовж перехідного періоду 

запровадження обов’язкового статусу Схеми. Окрім Кодексу обидва комітети 

прийняли поправки до обов’язкових інструментів ІМО, що перебувають у межах їх 

повноважень та які передбачатимуть надання Кодексу обов’язкового статусу: 
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Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, Протоколу 

1988 року до Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року, додатків до 

Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню із суден 1973 року, зміненої 

Протоколом 1978 року. Зміни до Міжнародної конвенції про підготовку й 

дипломування моряків та несення вахти були прийняті КБМ на 93-ій сесії. У свою 

чергу, 28-а сесія Асамблеї прийняла поправки до Конвенції про Міжнародні правила 

запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, Міжнародної конвенції про 

вантажну марку 1966 року та Міжнародної конвенції про обмірювання суден 

1969 року, що надають Кодексу з імплементації інструментів ІМО обов’язковий 

статус. На цій же сесії Асамблеї було прийнято Рамкові положення та Процедури 

проведення аудиту, розроблені Спільною робочою групою чотирьох комітетів [97].  

Необхідно відзначити особливість Рамкових положень та Процедури – ці 

документи мають, на відміну від Кодексу, рекомендаційний статус, але посилання 

на них містять поправки до конвенцій ІМО. Такий підхід спрощує прийняття змін до 

Рамкових положень і Процедур, що додає необхідної гнучкості в організаційних 

питаннях, пов’язаних з імплементацією Схеми аудиту. Зокрема, якщо на ранніх 

етапах розроблення Схеми положення щодо тривалості циклу проведення аудиту 

передбачалося включити безпосередньо до кожної з конвенцій ІМО, то тепер ці 

положення містять тільки Процедури аудиту.  

Процедури передбачають першочергове проходження аудиту державами, що 

не були перевірені в ході реалізації Добровільної схеми аудиту, і лише після них – 

державами, що пройшли таку перевірку добровільно й у тій послідовності, як вони 

перевірялися. Процедури встановлюють семирічний цикл проведення аудиту. 

Генеральний Секретар ІМО складає графік проходження аудиту. Державі, що 

підлягає перевірці, повідомляється про запланований аудит не пізніше ніж за 

18 місяців до його початку. Звернення держави про відстрочення аудиту може бути 

подане до ІМО не менше ніж за шість місяців і підлягає розгляду та погодженню 

Радою ІМО. Окремо слід звернутися до питань оприлюднення результатів аудиту. 

Зазначене викликало значні дискусії у рамках 109-ої сесії Ради ІМО. У результаті 

було вирішено, що держава, яка підлягає аудиту, приймає самостійне рішення 
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стосовно того, буде підсумок результатів аудиту та коментарі держави щодо заходів 

для усунення недоліків доступним для широкого загалу чи лише для держав – 

членів ІМО. Це рішення держава прийматиме до початку аудиту, і воно 

відображатиметься в Меморандумі про співробітництво цієї держави з ІМО 

стосовно участі у Схемі аудиту держави – члена ІМО. Отже, інституціоналізація 

Схеми стала значним кроком у подальшому розвитку контрольних функцій 

Організації.  

 

3.5 Засоби підвищення ефективності механізмів імплементації актів 

Міжнародної морської організації 

 

Перехід до обов’язкового статусу Системи аудиту об’єктивно зміцнює 

здатність Міжнародної морської організації здійснювати контроль за виконанням 

державами-членами її актів, та чи призведе це до кардинального поліпшення 

ситуації з імплементацією конвенцій ІМО, покаже час. Однак і на цьому етапі 

корисно було б проаналізувати, чи зможе обов’язковий аудит зобов’язань держави-

члена сам по собі розв’язати проблему недоліків у імплементації? Для цього 

передусім необхідно ідентифікувати причини появи цих недоліків. Теодор 

Арзіманоглу вказує на таке: неналежна імплементація конвенцій державами-

учасницями або використання правових прогалин у цих інструментах 

зумовлюються, здебільшого, міркуваннями політичного, економічного та 

фінансового характеру, знижуючи, в кінцевому рахунку, ефективність застосування 

конвенцій ІМО [48, c. 91]. Отже, головною причиною недоліків імплементації є 

відповідне ставлення держав до виконання зобов’язань, що випливають з конвенцій 

ІМО. Попри зусилля Організації забезпечити належне виконання прийнятих нею 

актів, у недобросовісних держав прапора, визнаних організацій і судновласників 

завжди існуватиме можливість викривити стандарти ІМО у власних інтересах [149, 

c. 221].  

Якими ж можуть бути способи для кардинальної зміни ситуації? На думку 

окремих дослідників, необхідно було б ліквідувати, з одного боку, правові 
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прогалини існуючих інструментів, з іншого – на підставі досвіду застосування 

діючих інструментів – спростити і зробити ефективнішим механізм контролю за їх 

виконанням. Для цього, вважають вони, доцільно було б здійснити кодифікацію всіх 

актів (конвенцій і рекомендацій), об’єднавши їх у один, всеосяжний інструмент [48, 

c. 92]. Попри певні переваги цього кроку малоймовірним видається вибір цього 

способу вдосконалення імплементації державами – членами ІМО з огляду на те, що 

діючі фундаментальні інструменти (конвенції СОЛАС, МАРПОЛ, ПДМНВ) уже 

забезпечені потужною підтримкою держав з точки зору участі в них (наближається 

до 100 % держав – членів Організації). Новий же інструмент потребуватиме 

додаткових зусиль для його розроблення та прийняття і матиме невиразні 

перспективи набуття чинності, як це засвідчила дискусія навколо можливих шляхів 

інституціоналізації Добровільної схеми аудиту. Іншим способом може стати 

застосування санкцій до держав – членів ІМО, які неналежно забезпечують 

імплементацію конвенцій. Цей крок розглядається окремими дослідниками [149, 

c. 230] як логічне продовження запровадження практики обов’язкового аудиту. На 

їхню думку, слід позбавляти права здійснювати реєстрацію суден ті держави, які не 

забезпечують належне виконання конвенцій. Водночас, усвідомлюючи незначні 

шанси для запровадження таких санкцій, з огляду на суверенітет держав, а також 

закріплене конвенціями ООН і міжнародним звичаєм їх право встановлювати 

національну належність суден, пропонується розглянути інший спосіб, а саме – 

запровадження заборони на заходження суден таких держав до внутрішніх вод і 

портів. Цей крок реалізувати буде значно простіше – достатньо лише прийняти як 

критерій надання доступу до внутрішніх вод, портів та терміналів відповідні «білі», 

«сірі» та «чорні» списки держав прапора, що складаються меморандумами про 

взаєморозуміння з контролю держав порту й регулярно обговорюються у рамках 

підкомітету ІІІ.  

Варто зазначити, що окремі держави порту вдаються до схожих заходів. 

Зокрема, у документі MSC 91/10/4, наданому групою держав на розгляд 91-ої сесії 

Комітету з безпеки на морі ІМО (листопад 2012 р.), зверталася увага Організації на 

практику, яка, на їхню думку, є дискримінаційною і не відповідає духу та букві актів 
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ІМО [96]. Зокрема, окремі держави порту вимагають від суден під іноземним 

прапором, які заходять до їх портів, забезпечувати страхування морських вимог, 

пов’язаних із забрудненням нафтопродуктами й видаленням уламків суден, тільки 

тими страховиками, що включені до переліку, визначеного морськими 

адміністраціями, або надавати гарантії покриття збитків з боку лондонських клубів 

взаємного страхування. Крім того, ці держави порту вимагають від певних категорій 

суден наявності сертифікатів класу судна, виданих одним із членів Міжнародної 

асоціації класифікаційних товариств (найбільш великі й авторитетні класифікаційні 

товариства). При цьому держави, які підготували документ, вказували на 

вибірковість висунутих державами прапора вимог, зазначаючи, що вони 

застосовуються тільки до іноземних суден. Після нетривалого обговорення подання 

Комітет не став приймати жодного рішення та закликав заінтересовані держави 

вирішувати згадані питання через двосторонні чи регіональні переговори. 

Відсутність категоричної позиції Комітету з означеного питання відкриває простір 

для застосування санкцій державами порту щодо суден держав, аудит яких 

продемонструє значні недоліки або які взагалі не братимуть участі у процедурі 

аудиту. Схожі підходи вживаються і державами – членами ІКАО стосовно 

повітряних суден держав, які не забезпечують виконання стандартів і 

рекомендованої практики цієї Організації.  

Згадані вище заходи не вичерпують можливостей впливу на рівень 

імплементації актів ІМО її державами-членами. Наприклад, окремі дослідники 

діяльності Організації пропонують поліпшити виконання заходів, спрямованих на 

запобігання забрудненню морського середовища, і виключити появу політично 

вмотивованих рішень щодо зазначеного через створення міжнародного 

кримінального трибуналу, відповідального за відправлення правосуддя в питаннях, 

пов’язаних із таким забрудненням [48, c. 92]. Звісно, створення спеціального 

міжнародного судового органу в галузі екології морського середовища на 

поточному етапі видається малоймовірним, водночас такі погляди засвідчують 

певний потенціал використання існуючих інституцій. Зокрема, мова йде про 

можливість розв’язання спорів, що стосуватимуться застосування інструментів ІМО, 
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у рамках Міжнародного трибуналу з морського права. Як випливає зі ст. 21 Статуту 

трибуналу, до його юрисдикції належать всі спори та подання, передбачені 

Конвенцією ООН з морського права 1982 року, й усі справи, вирішення яких 

випливає з будь-якої іншої угоди, що передбачає компетенцію Трибуналу. 

Зважаючи на тісний зв’язок інструментів ІМО та Конвенції ООН з морського права, 

можна припустити, що встановлення компетенції Трибуналу стосовно питань, які 

випливають з інструментів ІМО, являє собою цілком реалістичне завдання. 

Іншим способом поліпшення імплементації актів ІМО є посилення 

контрольної й наглядової функцій держав-членів за виконанням визнаними 

організаціями делегованих їм державами функцій [149, c. 223]. Відповідні заходи 

відображені в інструментах ІМО, таких як конвенції СОЛАС, МАРПОЛ, про 

вантажну марку, резолюціях Асамблеї А.739(18), А.789(19) та Комітету з безпеки на 

морі MSC.208(81), а перевірка виконання державами цих положень включена до 

Схеми аудиту. Разом з тим Організація визнала їх недостатніми й вирішила 

розробити спеціальний інструмент, який об’єднав би вимоги попередніх документів, 

стандартизував підходи держав у делегуванні їх повноважень визнаним організаціям 

і здійсненні контролю за виконанням ними цих завдань, а також забезпечив 

гармонізовану й цілісну імплементацію інструментів ІМО, що стосуються діяльності 

визнаних організацій. У результаті було розроблено Кодекс щодо визнаних 

організацій, окремі частини якого мають обов’язковий характер.  

Обов’язковий статус мають перша частина Кодексу «Загальні положення» та 

друга частина «Вимоги стосовно визнання та уповноваження організацій», яка 

містить перелік вимог до визнаних організацій, їх структури та управління, ресурсів, 

процедур, пов’язаних із виданням сертифікатів і наданням послуг, критеріїв 

оцінювання діяльності організацій, аналізу результатів діяльності та її 

вдосконалення, регламентацію процедур уповноваження організацій державами-

учасницями конвенцій ІМО. Зауважимо, що розроблення Кодексу про визнані 

організації збіглося в часі з роботою над інституціоналізацією Схеми аудиту. 

Зазначені два процеси, формально незалежні один від одного, виявляються, однак, 

взаємопов’язаними. Як було зазначено під час 18-ої сесії підкомітету FSI делегацією 
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Міжнародної асоціації класифікаційних товариств, інституціоналізація Схеми 

аудиту зобов’язань держав – членів ІМО неодмінно зумовить збільшення кількості 

аудитів державами визнаних організацій, яким вони делегують власні функції [190]. 

За таких умов Кодекс про визнані організації покликаний стати надійним 

інструментом у наданні необхідної допомоги державам прапора у виконанні їх 

конвенційних зобов’язань, що делегуються визнаним організаціям, та подальшого 

виконання організаціями покладених на них завдань. 

Перелічені вище заходи являють собою актуальні й можливі кроки 

Міжнародної морської організації та її членів у напрямі мотивації держав прапора 

до добросовісного виконання їх зобов’язань, що випливають з актів ІМО. Як відомо, 

імплементація норм міжнародного права – це цілеспрямована організаційно-правова 

діяльність держав, яка здійснюється індивідуально, колективно або в межах 

міжнародних організацій з метою своєчасної, всебічної і повної реалізації ухвалених 

ними відповідно до міжнародного права зобов’язань [3, c. 259]. У контексті 

згаданого слід зазначити, що Організацією напрацьовано значний масив 

рекомендацій, пов’язаних з імплементацією її актів, який відображено передусім у 

Кодексі з імплементації обов’язкових інструментів ІМО. Центральним елементом 

механізму імплементації є Стратегія забезпечення виконання міжнародних 

зобов’язань держави – члена ІМО, що стосується її функцій як держави прапора, 

порту і прибережної держави. Зазначена Стратегія встановлює методологію 

здійснення моніторингу та оцінювання її відповідності завданням імплементації та 

забезпечення виконання зобов’язань держави, а також її своєчасного перегляду й 

удосконалення. Іншим важливим елементом механізму імплементації є здатність 

держави забезпечити прийняття актів національного законодавства для виконання 

положень інструментів ІМО, учасницею яких вона є, і створення правової бази для 

забезпечення їх виконання. Необхідно наголосити, що цей механізм повинен 

передбачати своєчасну імплементацію змін і поправок до актів ІМО. Водночас така 

імплементація становить значну проблему, з огляду на велику кількість поправок до 

інструментів ІМО, що приймаються застосуванням процедури «мовчазної згоди». 

Для прикладу, на 92-ій сесії Комітету з безпеки на морі, яка відбулася у червні 
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2013 р., до Конвенції СОЛАС та кодексів, що мають обов’язковий статус відповідно 

до положень цієї конвенції, було внесено вісім поправок. У травні цього ж року 65-а 

сесія Комітету із захисту морського середовища внесла дві поправки до Конвенції 

МАРПОЛ і пов’язаних із нею обов’язкових кодексів. На згаданій вище 92-ій сесії 

КБМ були прийняті значні зміни до Міжнародної конвенції про безпечні контейнери 

1972 року, ухваливши, через застосування процедури «мовчазної згоди», зміни до 

трьох технічних додатків до Конвенції. Таким чином, лише до цих трьох важливих 

конвенцій у 2013 році було прийнято тринадцять поправок. 

Для з’ясування того, як на практиці держави здійснюють імплементацію 

конвенцій та інших інструментів ІМО (у контексті положень Кодексу з 

імплементації), доцільно звернутися до найбільш показових результатів аудиту, що 

публікуються Генеральним Секретарем Міжнародної морської організації [136]. 

Результати аудиту знеособлені, найменування держави, її органів закриваються 

шифром, усі деталі аудиту залишаються відомими лише Організації та державі, яка 

проходила аудит. Так, зокрема, підсумковий документ аудиту № 28116 вказує на те, 

що держава, яка підлягала перевірці, розробила стратегічний план для морського 

сектору на період з 2010 до 2015 років. Недоліком плану є те, що він не відповідає 

вимогам пункту «Стратегія» у Кодексі з імплементації обов’язкових інструментів 

ІМО. Окрім зазначеного, до стратегічного плану не включено діяльність усіх органів 

і установ, які виконують функції Морської адміністрації: Директорату, 

відповідального за діяльність портів, та Збройних сил цієї держави. Позитивними 

елементами, пов’язаними з реалізацією державної стратегії в імплементації актів 

ІМО цією державою, є здійснення незалежного оцінювання діяльності Морської 

адміністрації із залученням зовнішнього аудиту, а також розроблення конкретного 

переліку покажчиків, що є підставою для оцінювання результатів діяльності 

Адміністрації. Положення Закону про торговельне мореплавство цієї держави дають 

змогу імплементувати поправки до інструментів ІМО через здійснення прямого 

посилання на зміни, прийняті ІМО, без суттєвої модифікації законодавства. За 

необхідності внесення змін до нормативних актів передбачено спеціальний 

механізм: окремий орган держави щомісяця проводить консультації з усіма 
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причетними сторонами стосовно необхідності внесення змін до відповідних актів. 

При цьому всі сторони інформуються про прийняття ІМО поправок до обов’язкових 

інструментів через їх публікації у Сповіщенні мореплавцям. Таке оприлюднення 

актів ІМО здійснюється керівником Адміністрації самостійно і є офіційною 

публікацією змін до інструментів ІМО. Окремі поправки до інструментів 

публікуються на веб-сайті Адміністрації (ще до офіційної публікації у Сповіщенні 

мореплавцям) для ознайомлення всіх заінтересованих сторін з метою забезпечення 

їх повноцінної участі в обговоренні необхідних змін до національного 

законодавства. У звіті про результати аудиту зазначається, що процес внесення змін 

до національного законодавства у зв’язку з прийняттям поправок до обов’язкових 

інструментів ІМО займає близько місяця.  

Інший приклад імплементації актів ІМО відображено в результатах аудиту 

№ 65822. Зокрема, Стратегія держави для імплементації інструментів ІМО 

розосереджена у різних документах, водночас вона повною мірою відповідає 

вимогам, що висуваються Кодексом з імплементації обов’язкових інструментів 

ІМО. Крім того, у державі створено механізм моніторингу та контролю за 

ефективністю Морської адміністрації, зокрема через залучення національної служби 

аудиту. Водночас процес прийняття інструментів з імплементації поправок до 

обов’язкових інструментів має суттєві недоліки. Національне законодавство цієї 

держави передбачає внесення президентом пропозицій до парламенту щодо 

ратифікації міжнародних договорів. Відповідні звернення президенту подаються 

урядом. Крім того, на уряд покладаються завдання підготовки законодавчих актів, 

спрямованих на імплементацію міжнародних договорів. Загальним правилом є 

обов’язкова публікація актів законодавства, що здійснюють трансформацію норм 

обов’язкових інструментів ІМО, в Офіційній газеті держави. Значну проблему 

становить переклад поправок до обов’язкових інструментів ІМО. У зв’язку із 

зазначеним аудит, що проводився у 2012 році, зафіксував серйозне відставання у 

прийнятті актів законодавства, спрямованих на імплементацію поправок до 

обов’язкових інструментів ІМО: востаннє поправки до Конвенції СОЛАС були 

імплементовані у 2004 році. За результатами аудиту держава зобов’язалася скласти 
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план перекладу поправок до обов’язкових інструментів ІМО, в яких вона бере 

участь, та забезпечити їх врахування в актах національного законодавства до 

31 грудня 2014 р. Крім того, у державі здійснюються кроки для створення 

механізму, який забезпечував би своєчасну імплементацію поправок до 

обов’язкових інструментів ІМО, прийнятих із застосуванням методу «мовчазної 

згоди».  

Підсумки аудиту іншої держави (доповідь про результати аудиту № 98226) 

засвідчують прийняття у 2011 році цією державою чіткого Стратегічного плану, 

виконання якого перевіряється відповідно до об’єктивних критеріїв, переглядається 

і контролюється на регулярній основі. Спеціальним законом, прийнятим 

парламентом, імплементація обов’язкових інструментів ІМО покладається на 

визначені органи: на Міністерство торгівлі і промисловості – конвенція СОЛАС та 

протоколи до неї, конвенції ПДНВ, про обмірювання суден, про запобігання 

зіткненню суден; на Міністерство культури й освіти – конвенція ПДНВ (у частині, 

що стосується навчальних програм); на Міністерство внутрішніх справ – конвенція 

МАРПОЛ. Результати аудиту цієї держави не виявили серйозних недоліків у галузі 

імплементації інструментів ІМО в національне законодавство.  

Із наведеного вище можна зробити такі висновки: 

1. Ключовим елементом механізму імплементації є Стратегія забезпечення 

виконання міжнародних зобов’язань держави – члена ІМО. Головними вимогами 

щодо Стратегії є регулярна та об’єктивна перевірка її відповідності завданням 

імплементації. 

2. Успішність імплементації залежить від чіткої регламентації діяльності 

державних органів, відповідальних за її здійснення, включення розподілу 

повноважень та зобов’язань стосовно зазначеного до Стратегії, здійснення контролю 

за виконанням ними завдань імплементації інструментів ІМО. 

3. На особливу увагу заслуговує пристосування національних актів 

законодавства, що забезпечують імплементацію обов’язкових інструментів ІМО, до 

їх частої зміни (через уповноваження морської адміністрації здійснювати 

публікацію прийнятих ІМО змін у відомчих виданнях, уповноваження окремих 
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міністерств і відомств здійснювати таку імплементацію через трансформації вимог 

обов’язкових інструментів ІМО власними нормативними актами тощо). 

4. Запорукою своєчасної імплементації є передбачення необхідних 

ресурсів для перекладу інструментів ІМО державною мовою.  

У цьому контексті доцільно оцінити вітчизняні механізми імплементації актів 

ІМО у контексті вимог, що висуваються Схемою аудиту зобов’язань держави – 

члена Організації. Звернімося до питань, пов’язаних із Стратегією забезпечення 

виконання міжнародних зобов’язань держави-члена ІМО. В Україні документом, що 

орієнтує державу на вирішення стратегічних завдань у галузі морської політики, є 

«Морська доктрина України на період до 2035 року», затверджена Постановою 

Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2009 р. № 1307. Документ містить 

визначення загальних питань, що окреслюють місце України як морської держави, 

встановлює мету та основні завдання державної морської політики, містить 

визначення національних інтересів України у сфері морської діяльності, шляхи 

розв’язання завдань державної морської політики. Зокрема, в документі 

передбачається необхідність забезпечити підтримання у внутрішніх водах та 

територіальному морі режиму судноплавства, що відповідає міжнародним 

стандартам, дотримання на суднах під прапором України міжнародних стандартів, 

удосконалення системи управління у сфері безпеки судноплавства відповідно до 

зобов’язань держави прапора, держави порту та прибережної держави.  

Формат документа – доктрина, що передбачає викладення лише 

концептуальних поглядів і сукупності принципів державного регулювання у такій 

широкій сфері, як морські інтереси держави, передбачає формулювання лише 

найбільш загальних засад, характеризується відсутністю конкретики, що, в свою 

чергу, не дає підстав розглядати цей документ як повноцінну Стратегію 

забезпечення виконання міжнародних зобов’язань, передбачений Схемою аудиту. 

Справедливим буде зазначити, що подальше вдосконалення законодавства у сфері 

морської діяльності, у тому числі через визначення основних принципів 

законодавчого регулювання у сфері морської діяльності з метою узгодження 

розрізнених законодавчих актів у цій сфері та подолання, таким чином, 
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фрагментарності у правовому регулюванні, передбачалося досягти прийняттям 

Закону України «Про морську політику України». Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про морську 

політику України» було прийняте у 2009 році, однак подальшого розвитку 

розроблення та прийняття закону не мало.  

Розглянемо механізм імплементації положень конвенцій ІМО в національне 

законодавство України. Головним законодавчим актом, що встановлює порядок 

укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України, є Закон 

України 2004 року «Про міжнародні договори України». Закон закріплює 

класифікацію міжнародних договорів України (міждержавні, міжурядові, 

міжвідомчі), детально регламентує порядок і процедури укладення міжнародних 

договорів, включаючи підготовку пропозицій щодо їх укладення, прийняття 

рішення про ведення переговорів і підписання договорів, подальше надання 

Україною згоди на обов’язковість договору, закріплює положення щодо дотримання 

й виконання міжнародних договорів України, оприлюднення, реєстрацію та 

зберігання текстів договорів, припинення й зупинення їх дії в разі необхідності, а 

також визначає порядок здійснення контролю за виконанням договорів та цього 

Закону. За характером питань, віднесених до сфери правового регулювання, 

конвенції ІМО потрапляють до категорії міжурядових договорів. Це 

підтверджується змістом самих конвенцій, які прямо вказують на уряди договірних 

сторін, як органи, відповідальні за виконання конвенцій. Процедури внесення 

пропозицій щодо укладення міжнародних договорів викладені у Законі вельми 

детально, включаючи визначення переліку необхідних документів, залучення 

Міністерства юстиції для проведення правової експертизи на предмет відповідності 

проекту міжнародного договору Конституції та законам України, взаємодію 

центральних органів виконавчої влади з МЗС, яке відіграє ключову роль у внесенні 

пропозицій про укладення міжнародного договору Урядові України. Водночас, 

положення Закону не передбачають окремих процедур для внесення поправок до 

договорів, згода на обов’язковість яких вже надана Україною. Це змушує вважати, 

що внесення змін і доповнень до договорів має здійснюватися у тому ж порядку, як і 
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підготовка пропозицій про їх укладення і для надання згоди України на 

обов’язковість міжнародного договору, передбачені Законом. Неважко уявити, з 

якими складнощами, за таких обставин, стикається намір забезпечити своєчасну 

імплементацію до законодавства України частої зміни норм конвенцій та інших 

обов’язкових інструментів ІМО, що приймаються застосуванням процедури 

«мовчазної згоди».  

Не меншою складністю є й інші «технічні» питання, пов’язані з 

імплементацією, зокрема, переклад поправок державною мовою та їх 

оприлюднення. Відповідно до вимог частини 2 ст. 21 Закону «Про міжнародні 

договори України» офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів 

України на українську мову здійснює Міністерство закордонних справ України в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. На виконання цих вимог 

Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 17 березня 2006 р. № 353, 

якою затверджено Порядок здійснення офіційного перекладу багатосторонніх 

міжнародних договорів України на українську. Згідно з його вимогами перекладу 

підлягає консолідована версія тексту договору з урахуванням усіх змін, що набрали 

чинності, а також договорів про внесення змін до нього. Міністерство або інший 

центральний орган виконавчої влади, відповідальний за укладення договору, 

здійснює попередній переклад тексту договору, що надійшов із МЗС, і надсилає 

переклад у друкованому й електронному вигляді до Міністерства закордонних 

справ, яке перевіряє правильність перекладу і затверджує його.  

Зрозуміло, що переклад змін і доповнень до чинних інструментів ІМО, 

прийнятих нових актів висуває вимоги до належного кадрового забезпечення 

відповідних підрозділів МЗС та інших міністерств, або залучення до здійснення 

попереднього перекладу інших організацій на договірній основі, що має 

передбачатися Державним бюджетом. Згідно з частиною 1 ст. 21 Закону «Про 

міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України публікуються у 

«Зібранні діючих міжнародних договорів України» та інших офіційних друкованих 

виданнях України. Водночас, враховуючи значний обсяг інструментів ІМО, їх 
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технічний характер та обсяг, доцільно передбачити окремий порядок їх публікації в 

офіційних відомчих виданнях галузі морського транспорту.  

Повертаючись до проведеного раніше аналізу результатів аудиту, 

оприлюднених ІМО, було зроблено висновок про те, що успішність імплементації 

залежить від чіткої регламентації діяльності державних органів, відповідальних за її 

здійснення. У цьому контексті слід відмітити, що законодавством України 

розподілені повноваження органів державної влади в питаннях, пов’язаних зі 

сферою, що регулюється інструментами ІМО. Провідна роль Кабінету Міністрів 

України в системі органів виконавчої влади визначена Конституцією України. 

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення внутрішньої і зовнішньої політики 

держави, спрямовує та координує роботу міністерств, інших органів виконавчої 

влади. У свою чергу, міністерства забезпечують формування та реалізують 

державну політику в одній чи кількох сферах, тоді як інші центральні органи 

виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики (ст. 1 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»). У частині 

імплементації міжнародних договорів України можна зауважити на закріплення у 

підпункт 4 пункту 1 ст. 7 згаданого Закону як одного із завдань міністерства 

узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо 

його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих 

актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України. Окрім зазначеного, 

ст. 8 цього Закону на міністра, як керівника міністерства, покладається забезпечення 

виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України. Детальніше 

завдання з імплементації в національне законодавство положень міжнародних 

договорів України закріплюються у положеннях про міністерства, які 

затверджуються відповідними нормативними актами. Водночас ці положення не 

містять конкретних завдань у питаннях імплементації чи забезпечення виконання 

окремих інструментів Міжнародної морської організації або деталізації 

повноважень міністерств стосовно зазначеного.  

Єдиним актом, який здійснює розподіл і закріплення повноважень міністерств 

у галузях, які потрапляють до сфери правового регулювання інструментів ІМО, є 
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«Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства», 

затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2009 р. № 1137. 

Державною системою управління безпекою судноплавства є сукупність суб’єктів 

(органи виконавчої влади, Координаційний комітет з пошуку і рятування на морі, 

державна лоцманська служба, служба регулювання руху суден, морська аварійно-

рятувальна служба тощо), що здійснюють скоординовані заходи у сфері 

судноплавства, спрямовані на запобігання аваріям, які можуть заподіяти шкоду 

здоров’ю і життю людини, навколишньому природному середовищу та майну. 

Загальне керівництво системою управління здійснюється Кабінетом Міністрів 

України через Міністерство інфраструктури України. Положення певною мірою 

регламентує питання координації між суб’єктами системи. Зокрема, здійснення 

комплексу заходів, спрямованих на забезпечення безпеки рибальських суден, 

підготовки їх плавскладу тощо реалізується Мінінфраструктури у взаємодії з 

Держкомрибгоспом; нормативно-правового регулювання у сфері організації та умов 

праці на суднах – з Мінпраці, моніторинг надводної обстановки, проведення 

пошуково-рятувальних операцій – з Міноборони, комплекс заходів, пов’язаних із 

рятуванням, захистом населення й реагуванням на надзвичайні ситуації – з МНС, 

навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства, моніторинг надводної 

обстановки, проведення пошуково-рятувальних операцій тощо – з Адміністрацією 

Держприкордонслужби, охорони суден і портових засобів – із СБУ, забезпечення 

громадського порядку та охорони майна – з МВС, узгодження обсягу державного 

замовлення на підготовку плавскладу та інших фахівців, розроблення державних 

стандартів вищої освіти у сфері безпеки судноплавства – з МОН, здійснення 

державного нагляду за екологічною безпекою та дотримання вимог законодавства з 

питань охорони навколишнього середовища – з Мінприроди, розроблення 

державних цільових програм розвитку морського й річкового транспорту та 

забезпечення безпеки судноплавства – з Мінекономіки та Мінфіном. Порядок 

взаємодії зі згаданих питань визначається спільним актом Мінінфраструктури та 

відповідного центрального органу виконавчої влади.  
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Неможливо оминути увагою той факт, що Положення охоплює лише частину 

питань, що регулюються актами ІМО, зосереджуючись лише на проблемах 

забезпечення безпеки судноплавства. Поза увагою залишаються питання, пов’язані з 

будівництвом та комплектуванням суден, перевезенням вантажу, спрощенням 

формальностей у портах тощо. Проте навіть у сферах, охоплених Положенням, не 

вдається запобігти дублюванню функцій. Зокрема, Положенням про Державну 

інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті 

(Укрморрічінспекція – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

інфраструктури України) на Укрморрічінспекцію покладаються завдання зі 

здійснення контролю держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти 

України, територіальне море та внутрішні води, стандартам запобігання 

забрудненню довкілля із суден. Водночас Положенням про морські екологічні 

інспекції (територіальні органи Держекоінспекції України), затвердженому наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України, на морські екологічні 

інспекції покладається завдання здійснення державного нагляду (контролю) за 

дотриманням суднами, кораблями та іншими плавучими засобами міжнародних 

конвенцій про запобігання забруднення морського середовища.  

Показовими є приклади недостатньої ефективності здійснення координації 

між різними органами виконавчої влади при імплементації положень Конвенції 

ПДНВ, наведені у статті О. А. Щипцова «Імплементація Конвенції ПДНВ і 

держсистема управління безпекою судноплавства» [35]. Розглядаючи питання 

імплементації цього важливого інструменту (Конвенція ПДНВ є одним із чотирьох 

«стовпів» міжнародно-правової системи регулювання судноплавства), автор 

демонструє здобутки й недоліки імплементації Конвенції у законодавство України. 

Вагомість вітчизняних здобутків не викликає сумнівів. Україна включена до так 

званого білого списку держав-учасниць Конвенції, що засвідчує повну відповідність 

системи підготовки й дипломування моряків України її вимогам. За цим заслуженим 

визнанням стоїть напружена праця вітчизняних навчальних закладів та органів 

держави, підтверджена неодноразовими перевірками інших держав-учасниць і 
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міжнародних організацій. Водночас автор вказує на низку проблем, пов’язаних із 

імплементацією, основною з яких, за його оцінкою, є недостатній розвиток 

національної нормативної бази. Положення національного законодавства про вищу 

та професійно-технічну освіту практично не узгоджені з нормами конвенції. Дається 

взнаки відсутність низки важливих національних нормативних актів, таких як, 

наприклад, порядок підтвердження кваліфікації осіб суднової команди морських 

суден, перелік обов’язкових видів підготовки для дипломування, порядок 

обчислення схваленого стажу плавання. Незважаючи на те, що в Україні йде процес 

розроблення й запровадження державних стандартів підготовки моряків у системі 

вищої та професійної освіти, самі стандарти, у тому розумінні, який їм надається 

Конвенцією, перебувають на стадії розроблення і затвердження. Автор звертає увагу 

і на інституційні недоліки імплементації. Зокрема, державний нагляд над процесом 

запровадження норм Конвенції в діяльність навчальних закладів доручений лише 

Державній інспекції навчальних закладів України, але він, практично, не 

здійснюється. З урахуванням того, що навчально-тренажерні заклади здійснюють 

підготовку моряків без ліцензії на надання освітніх послуг, вони не підлягають 

нагляду з боку згаданої Інспекції, а відтак – на практиці їхня діяльність практично 

не контролюється органами системи освіти. Доречно буде вказати, що подальшого 

вдосконалення потребує не лише законодавство України у галузі морського 

транспорту. На певні недоліки вітчизняної нормативної бази у авіаційній галузі 

вказує О. М. Григоров, роблячи висновок про необхідність приєднання України до 

Монреальської конвенції для уніфікації деяких правил повітряних перевезень 

1999 року та наголошуючи на практичній значимості наближення законодавства 

України до міжнародних стандартів для стабілізації діяльності українських 

авіаперевізників [6]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що вітчизняні механізми 

імплементації інструментів ІМО в законодавство України потребують серйозного 

вдосконалення для приведення їх у відповідність з вимогами Кодексу з 

імплементації обов’язкових інструментів ІМО. Поліпшення потребує передусім 

механізм забезпечення чинності поправок до інструментів ІМО, учасницею яких є 
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Україна, запровадження ефективних засобів перекладу й офіційного оприлюднення 

поправок, чітке розмежування відповідальності та забезпечення дієвої взаємодії між 

центральними органами виконавчої влади, відповідальними за здійснення 

державного регулювання у сферах, що регулюються цими інструментами ІМО. 

І основне – в державі має бути розроблена Стратегія забезпечення виконання 

міжнародних зобов’язань держави – члена ІМО, що стосується її функцій як 

держави прапора, порту і прибережної держави, передбачена Кодексом.  

У зв’язку з цим вбачається абсолютно необхідним у повною мірою врахувати 

результати проведення аудитів у інших державах, а також зважити на досвід інших 

держав у пристосуванні їх законодавства до імплементації інструментів Організації, 

особливо – частих поправок до технічних вимог, що визначаються ними. На думку 

фахівців Департаменту ІМО з питань аудиту зобов’язань держав-членів та 

підтримки у питаннях імплементації, найбільш вдалим у цьому плані є данський 

досвід. Зокрема, Законом про безпеку на морі Королівства Данії Міністерство 

економіки та підприємництва визначається органом вищої адміністративної влади в 

тому, що стосується вимог Закону, зокрема – забезпечення його виконання всіма 

суб’єктами; затвердження придатності судна до плавання у визначених районах, 

перевезення пасажирів, видачі цьому судну всіх необхідних сертифікатів та інших 

документів, отримання від усіх суб’єктів інформації, що стосується виконання цього 

Закону, а також забезпечення поліпшення конструкції суден, їх обладнання та 

безпечного використання [176]. Водночас Закон уповноважує це міністерство 

делегувати власні повноваження Морській адміністрації Королівства Данії, а також 

укладати домовленості з іншими міністерствами, згідно з якими вони матимуть 

змогу виконувати повноваження, передбачені Законом для Міністерства економіки 

та підприємництва.  

В особливий та ефективний спосіб вирішені питання із застосуванням 

поправок до інструментів ІМО – Міністерство уповноважене затверджувати порядок 

видачі правил, передбачених Законом, а також визначати, що міжнародні правила у 

сферах, які визначаються Законом, підлягають застосуванню, незважаючи на те, що 

вони не опубліковані данською мовою. Крім того, Міністерство може визначити, що 
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судна повинні дотримуватися правил, встановлених визнаними класифікаційними 

товариствами, навіть якщо ці правила не викладені державною мовою цієї країни. 

Слід зазначити, що саме класифікаційні товариства найбільш послідовно і повно 

забезпечують врахування і виконання інструментів ІМО, затверджуючи власні 

правила та виконуючи власні статутні повноваження та повноваження, делеговані їм 

державами. Вбачається, що данський підхід забезпечує необхідний рівень гнучкості 

та є ефективним у питаннях імплементації інструментів ІМО. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

У розділі висвітлено зусилля ІМО, спрямовані на підвищення ефективності 

виконання її актів з урахуванням вчення про легітимність міжнародних організацій і 

доктринальних поглядів на характерні особливості міжнародного законодавця. За 

результатами розгляду зроблено висновок про послідовний пошук Організацію 

методів та інструментів для забезпечення належної імплементації державами – 

учасницями актів ІМО, а саме: вдосконалення контролю за іноземними суднами з 

боку держави порту (унікального методу забезпечення дотримання актів 

Організації); використання інноваційних підходів і сучасних технологій для 

поліпшення функціонування механізму зворотного зв’язку держав – учасниць 

конвенцій та інших інструментів ІМО з Організацією через надання обов’язкових 

доповідей про їх виконання; подальше вдосконалення методів і форм роботи 

Організації в питаннях надання допомоги державам прапора в імплементації 

інструментів ІМО; забезпечення належного функціонування Схеми добровільного 

аудиту зобов’язань держав – членів ІМО впродовж перехідного періоду надання 

Схемі обов’язкового характеру. 

Розглянуто організаційні, фінансові та нормативні аспекти надання 

обов’язкового статусу Схемі аудиту виконання зобов’язань державою – членом ІМО 

та доведено її унікальний характер у контексті діяльності інших міжнародних 

міжурядових організацій, зокрема ІКАО. Розкрито неможливість механічного 

копіювання досвіду ІКАО з огляду на різноплановий характер інструментів, що 
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підлягають аудиту, та їх кількість. У роботі детально розкрито значення Кодексу з 

імплементації інструментів ІМО та Рамкових положень і Процедур проведення 

аудиту, головних інструментів, що регулюють порядок та проведення аудиту після 

надання йому обов’язкового статусу. Зроблено висновок про структуроване та 

комплексне відображення під час проведення аудиту всіх аспектів зобов’язань 

держав – учасниць визначених інструментів ІМО (зобов’язань держави прапора, 

прибережної держави та держави порту).  

Досліджено Стратегію забезпечення виконання міжнародних зобов’язань 

держави – члена ІМО як центральний елемент підвищення ефективності механізму 

імплементації актів Організації. На підставі проведеного дослідження Стратегії й 

аналізу аудитів інших держав зроблено висновок про те, що вітчизняні механізми 

імплементації інструментів ІМО в законодавство України потребують серйозного 

вдосконалення для приведення їх у відповідність з вимогами Кодексу з 

імплементації обов’язкових інструментів ІМО. Передусім це стосується механізму 

забезпечення чинності поправок до інструментів ІМО, що приймаються із 

застосуванням процедури «мовчазної згоди»; запровадження ефективних засобів 

перекладу й офіційного оприлюднення поправок; чітке розмежування 

відповідальності та забезпечення дієвої взаємодії між центральними органами 

виконавчої влади, відповідальними за здійснення державного регулювання у сферах, 

що регулюються цими інструментами ІМО. Наголошено на особливій важливості 

розроблення в Україні Стратегії забезпечення виконання міжнародних зобов’язань 

держави-члена Організації, що стосується її функцій як держави прапора, порту і 

прибережної держави, передбаченої Кодексом з імплементації обов’язкових 

інструментів ІМО. 
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ВИСНОВКИ 

 

У Висновках дисертації зазначено найсуттєвіші результати дисертаційного 

дослідження, наведено теоретичні узагальнення та нові шляхи вирішення наукового 

завдання щодо з’ясування особливостей правотворчої функції ІМО. За результатами 

дисертаційного дослідження автором сформульовані такі найбільш важливі 

висновки, які полягають у наступному: 

1. Передумовою інституціоналізації правового регулювання торговельного 

мореплавства та узгодження міжнародно-правових позицій держав у цій сфері став 

глобалізований характер міжнародного судноплавства: інтернаціоналізація 

взаємозв’язків власності та управління судном; регулювання відносин, пов’язаних з 

трудовим елементом; переміщення судна між різними юрисдикціями, що зумовлює 

необхідність універсалізації і визнання стандартів, пов’язаних з конструкцією судна 

та обладнання. Спроби врегулювати розбіжності на регіональному міждержавному 

рівні, шляхом саморегулювання промисловості, або з використанням міжнародного 

звичаю, не змогли забезпечити необхідний рівень безпеки судноплавства, 

свідченням чого були важкі катастрофи (передусім, катастрофа пасажирського 

лайнера «Титанік»). Продемонстровано послідовний пошук світовою спільнотою 

шляхів інституціоналізації правового регулювання міжнародного торговельного 

судноплавства: Союзна морська рада з морського транспорту, яка діяла до 

1919 року, Об’єднаний комітет з узгодження перевезення – Об’єднана морська 

адміністрація 1942–1946 рр., Комітет із зв’язку та транзиту Ліги націй та ін. В основі 

процесів правового регулювання міжнародного торговельного судноплавства 

перебуває усвідомлення міжнародною спільнотою необхідності створення 

міжнародного органу з глобальним мандатом, який би здійснював координацію 

розрізненої діяльності з правового регулювання морського торговельного 

судноплавства, а також враховував переваги ухвалення багатосторонніх 

інструментів у галузі міжнародного торговельного судноплавства, особливо у 

сферах, що стосуються всіх аспектів безпеки судноводіння та здійснення плавання, 

надійності суден, безпечного перевезення вантажів тощо. 
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2. Створення Міжурядової морської консультативної організації (ІМКО) стало 

першим етапом спеціалізації правового регулювання торговельного мореплавства у 

сфері технічних приписів до суден, які здійснюють міжнародне перевезення 

пасажирів і вантажів, безпечного перевезення вантажу, а згодом – запобігання 

забрудненню морського середовища внаслідок такого перевезення. У 1948 році в 

Женеві на Морській конференції ООН було прийнято Конвенцію про Міжурядову 

морську консультативну організацію. Аналіз Конвенції та процесу приєднання до 

неї до набуття чинності у період з 1948 по 1958 роки, порівняння нормативно 

закріпленого мандату новоствореної Організації з реальним змістовним 

наповненням її діяльності засвідчують, що низка елементів, які торкаються 

комерційної складової міжнародного торговельного судноплавства, так і не були 

ніколи затребувані. Головним завданням новоствореної спеціалізованої міжнародної 

організації було визначено координацію взаємодії у рамках блоку існуючих 

міжнародних домовленостей у галузі судноплавства, а також тих аспектів 

міжнародного співробітництва, якими займалися різноманітні міжнародні органи, 

які, однак, не мали універсального мандату (Міжнародний льодовий патруль, 

Служба нагляду за льодовим покровом та інші). 

3. Під впливом визначених факторів (повоєнне відродження економіки; 

бурхливий розвиток судноплавства, виникнення нових держав; загострення 

конкурентної боротьби між судноплавними компаніями та боротьба за вплив між 

державами і блоками держав) порядок денний ІМКО формувався з урахуванням 

пріоритетного розгляду технічних аспектів міжнародного торговельного 

судноплавства. Водночас дедалі більш очевидною ставала необхідність посилення 

ролі Організації у контексті недостатньої ефективності інструментів Організації в 

питаннях запобігання забрудненню нафтою з суден (катастрофа з ліберійським 

танкером «Торрі Каньйон» 18 березня 1967 р.). Проблеми, пов’язані з аварією 

танкера, засвідчили прогалини у міжнародному праві, пов’язані з неспроможністю 

існуючих на той час механізмів Організації оперативно вдосконалювати 

міжнародно-правові інструменти відповідно до потреб часу. Для досягнення цієї 

мети Організація повинна була відповідати вимогам, які б забезпечили довіру до неї 
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та до її актів: прийняття рішень більшістю, а не консенсусом; ефективна 

координація діяльності учасників; прозорість роботи та відповідальність керівних 

органів; ефективність актів, що приймаються нею. Всі перелічені якості 

відповідають ознакам міжнародного правотворчого процесу. У першій половині 

1970-х років найбільш затребуваною виявилася ця функція, що започаткувало 

трансформацію правового регулювання торговельного мореплавства у процесі 

перетворення ІМКО на Міжнародну морську організацію (ІМО). Організація 

знайшла шлях для вирішення проблеми підвищення ефективності її актів, а саме 

застосування процедури «мовчазної згоди» для внесення змін до інструментів ІМО. 

Цей процес спричинив перегляд мандату Організації та повноважень комітетів ІМО. 

Найбільш важливі поправки 1975 та 1977 років до Конвенції про Міжнародну 

морську організацію наділили ІМО повноваженнями приймати обов’язкові акти 

більшістю голосів, що повною мірою вписується в канву переліку вимог, 

притаманних міжнародним правотворчим актам. У дослідженні детально 

досліджено механізми застосування процедури «мовчазної згоди», унікальної 

нормопроектувальної техніки ІМО, та надано розгорнуту характеристику 

повноважень приймати такі поправки провідних робочих органів ІМО – комітетів з 

безпеки на морі та захисту морського середовища. 

4. Важливе значення для морської діяльності України має її членство в ІМО, 

участь у її правотворчій діяльності. Вагомими є здобутки України у взаємодії з ІМО 

та ініціативи у боротьбі з піратством, запровадженні новітніх технологій зв’язку і 

навігації, отриманні допомоги нашою державою з боку ІМО для розвитку 

інституціональних можливостей вітчизняних органів державного управління у 

галузі морського транспорту. Оцінка вітчизняних механізмів імплементації актів 

ІМО крізь призму майбутньої участі України в аудиті виконання зобов’язань 

держави – члена ІМО окреслила можливі шляхи їх вдосконалення: поліпшення 

організаційного забезпечення імплементації поправок до інструментів ІМО; 

запровадження ефективних засобів перекладу та офіційного оприлюднення 

поправок; чітке розмежування відповідальності та забезпечення дієвої взаємодії між 
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центральними органами виконавчої влади, відповідальними за здійснення 

державного регулювання у сферах, що регулюються актами ІМО. 

5. Акти ІМО відповідають ознакам, що характеризують термін «міжнародне 

законодавство» у широкому і вузькому розумінні відповідно до теоретичних засад 

категоризації актів міжнародних органів управління. При цьому хибними є уявлення 

стосовно обмеження ролі Організації завданнями координації у питаннях, що 

стосуються прийняття конвенцій ІМО. Аналіз Конвенції про Міжнародну морську 

організацію, практики застосування актів ІМО, повноважень органів ІМО (Асамблеї, 

Ради та комітетів) приймати відповідні акти засвідчують активну роль Організації у 

прийнятті та забезпеченні відповідності сучасним вимогам конвенцій ІМО та інших 

інструментів, що здійснюють правове регулювання міжнародного торговельного 

судноплавства. Поправки до Конвенції про ІМО, зокрема 1975, 1977 та 1979 років, 

характеризують еволюцію правотворчої функції Організації, скасування обмежень її 

мандату консультативними і дорадчими функціями, заснування на постійній основі 

низки важливих робочих органів ІМО і наділення їх повноваженнями готувати 

зміни до обов’язкових актів Організації. Більше того, є всі підстави запропонувати 

додаткову категорію поправок до Конвенції про Міжнародну морську організацію, 

яка забезпечує підвищення легітимності ІМО. Аналіз існуючих поглядів на 

легітимність міжнародних організацій дав можливість прийти до висновку про 

взаємозв’язок юридичної сили і правової природи актів ІМО з її легітимністю, що 

полягає у: неухильному дотриманні процедури ухвалення актів, чіткому визначенні 

повноважень органів щодо їх прийняття та закріпленні ієрархії актів і їх взаємного 

підпорядкування. Зазначене, окрім вирішення практичних завдань систематизації 

знань про реалізацію Організацією її правотворчих функцій, дає відповідь на 

актуальні питання легітимності ІМО з точки зору відповідності правотворчої 

діяльності Організації викликам сучасності. 

6. Вирішено важливу методологічну проблему систематизації актів 

Організації відповідно до їх характерних ознак та ролі у правовому регулюванні 

міжнародного торговельного судноплавства. По-перше, конвенції та рекомендації 

ІМО мають взаємодоповнюючий характер. Розгляд практики застосування 
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процедури «мовчазної згоди» для прийняття обов’язкових актів ІМО засвідчує 

відсутність підстав розглядати висловлення застережень стосовно такого акту як 

обставини, що впливають на його юридичну силу. По-друге, з огляду на існуючі 

труднощі класифікації актів ІМО, необхідно враховувати контекст застосування і 

зміст самого акту. По-третє, запропоновані визначення, відмітні риси та 

характеристики документів, що становлять додатки до резолюцій Організації 

(кодекси, керівні принципи, процедури, рекомендації, регламенти, керівництва як 

шляху для подолання згаданих труднощів та запропоновано шляхи вдосконалення 

класифікації) слугують підставою для систематизації актів ІМО. Циркуляри ІМО є 

самостійними актами Організації, що мають власні характерні особливості та 

практику використання. Зокрема, цей вид актів робочих органів ІМО містить, 

здебільшого, вказівки державам-членам стосовно виконання актів цих органів та 

інформує про рекомендований порядок провадження окремих аспектів діяльності 

національних морських адміністрацій. Розгляд методологічних проблем 

систематизації актів ІМО у контексті повноважень керівних і робочих органів ІМО, 

порядку утворення робочих органів (підкомітетів), правового статусу актів, що вони 

їх приймають, дають змогу розглядати підкомітети як експертне середовище 

світового класу та один із важливих чинників легітимності актів ІМО. 

7. Акти ІМО активно впливають на формування міжнародно-правового 

звичаю через особливі механізми застосування конвенцій ІМО у відносинах між 

державами-учасницями цих конвенцій (передусім – СОЛАС і МАРПОЛ) і 

державами, що не беруть участі в цих інструментах. Важливим елементом 

формування такого звичаю є привілеї, що надаються участю держав у конвенціях 

ІМО на основі видачі сертифікату відповідності судна конвенційним вимогам. 

Окрім згаданого механізму впливу актів ІМО на формування міжнародно-правового 

звичаю, що усуває конфлікт між ними, важливе місце займають механізми для 

запобігання виникненню колізій між конвенціями, ухваленими іншими форумами, з 

актами ІМО: наявність спеціальних посилань на акти ІМО, запровадження 

положень, які усувають суперечності, та узгодження співпраці між організаціями. 

Особливе місце у цьому ряду займає Конвенція ООН з морського права 1982 року, 
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яка є важливим інструментом як у плані усунення розбіжностей між інструментами 

інших організацій та актами ІМО, так і визначення місця актів ІМО, закріплюючи за 

ними роль механізму імплементації цієї Конвенції. 

8. Аналіз зусиль ІМО, спрямованих на підвищення ефективності виконання її 

актів, надає змогу зробити висновок про послідовний пошук Організацію методів та 

інструментів для забезпечення належної імплементації державами-учасницями актів 

ІМО. Зокрема, вдосконалюється контроль за іноземними суднами з боку держави 

порту – специфічний для ІМО метод забезпечення дотримання актів Організації; 

застосовуються інноваційні підходи для поліпшення функціонування механізму 

зворотного зв’язку держав – учасниць конвенцій та інших інструментів ІМО з 

Організацією шляхом надання обов’язкових доповідей про їх виконання; 

вдосконалюються форми і методи роботи Організації з питань надання допомоги 

державам прапора в імплементації інструментів ІМО; забезпечується належне 

функціонування Схеми добровільного аудиту зобов’язань держав – членів ІМО 

упродовж перехідного періоду до надання цьому механізму обов’язкового 

характеру. 

9. Організаційні, фінансові та нормативні аспекти переходу до обов’язкової 

Схеми аудиту виконання зобов’язань державою – членом ІМО доводять її 

унікальний характер у контексті діяльності інших міжнародних міжурядових 

організацій. Різноплановий характер інструментів ІМО унеможливлює механічне 

копіювання досвіду ІКАО, змушуючи ІМО здійснювати пошук власних рішень 

проблем аудиту. Аналіз головних інструментів, що регулюють аудит в його 

обов’язковому статусі – Кодексу з імплементації інструментів ІМО та Рамкових 

положень і Процедури проведення аудиту – доводять структуроване та комплексне 

відображення при проведенні аудиту всіх аспектів зобов’язань держав-учасниць 

визначених інструментів ІМО: зобов’язань держави прапора, прибережної держави 

та держави порту. При цьому особливого значення набуває Стратегія забезпечення 

виконання міжнародних зобов’язань держави – члена ІМО як центральний елемент 

механізму імплементації актів ІМО. Як засвідчує аналіз вимог до Стратегії, 

вітчизняні механізми імплементації інструментів ІМО у законодавство України 
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потребують серйозного вдосконалення для приведення їх у відповідність з вимогами 

Кодексу з імплементації обов’язкових інструментів ІМО. Зокрема, це стосується: 

механізму забезпечення чинності поправок до інструментів ІМО, учасницею яких є 

Україна; запровадження ефективних засобів перекладу та офіційного оприлюднення 

поправок; чіткого розмежування відповідальності та забезпечення дієвої взаємодії 

між центральними органами виконавчої влади, відповідальними за здійснення 

державного регулювання у сферах, що регулюються цими інструментами ІМО; та 

розробки в Україні Стратегії забезпечення виконання міжнародних зобов’язань 

держави – члена ІМО щодо її функцій як держави прапора, порту і прибережної 

держави. 
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