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ÑÓ×ÀÑÍÅ ÌÎÐÑÜÊÅ Ï²ÐÀÒÑÒÂÎ: 
ÏÎÍßÒÒß ² ÌÅÒÎÄÈ ÁÎÐÎÒÜÁÈ

У статті зроблено порівняльний аналіз 
правової дефініції піратства у міжнародному 
й українському законодавстві, який доводить, 
що визначення характеризується непевністю 
через різну кваліфікацію однакових за своєю 
суттю дій залежно від місця скоєння (відкри-
те море проти територіальних вод будь-якої 
держави). Дефініція у Кримінальному ко-
дексі України (КК України) відрізняється від 
міжнародної (в Конвенції ООН з морського 
права 1982 р.. [UNCLOS]) формулюванням 
об’єктивної сторони злочину. Якщо Міжна-
родне морське бюро (IMB) використовує для 
злочинів, пов’язаних із захопленням морських 
суден та їх пограбуванням, дві дефініції: «пі-
ратство» і «озброєне пограбування кораблів», 
то в КК України такі дії кваліфікуються за 
цілою низкою різних статей. Отже, правова 
концептуалізація поняття сучасного пірат-
ства ще не повністю завершена і може бути 
вдосконалена.
Головними методами в боротьбі із сучас-

ним піратством виступають приватно за-
контрактована озброєна охорона (PCASP) 
морських суден і військово-морські сили (ВМС).

PCASP дуже ефективно проявила себе у 
протистоянні з піратами в західній частині 
Індійського океану (зона сомалійського узбе-
режжя) і виглядає найперспективнішою в 
найближчому майбутньому. Але морські пере-
візники все ще використовують її як винятко-
вий захід через низку проблем з дотриманням 
законності, як-от^ легальність переміщення 
зброї через території інших держав та ін.
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ВМС демонструють свою постійну корис-
ність і універсальність, про що свідчить їх 
успіх біля сомалійського узбережжя. Викорис-
товуються як міжнародні, так і регіональні 
ВМС, до яких приєднуються загони берегової 
поліції. Проблемою є те, що під прикриттям 
антипіратських операції, окремі держави на-
магаються встановлювати свій вплив у регі-
онах.
Новітніми підходами є створення нео-

фіційних і експериментальних управлінських 
структур (контактні групи, які забезпечують 
кооперацію зусиль на міжнародному рівні), а 
також нарощування потенціалів (capacity-
building) морської безпеки. Така співпраця 
залучає представників недержавного рівня: 
асоціації морських перевізників, промислові 
асоціації, гуманітарні й академічні організа-
ції.
Ключові слова: морська злочинність, пра-

вова дефініція, приватна охорона, військово-
морські сили, морська безпека.

Визначення проблеми
Піратство завжди було пов’язано з на-

силлям і війною, але протягом історії його 
моральна-правова оцінка постійно змінюва-
лася, і цей феномен переживав коливання 
активізації та затишшя. Почавшись як на-
вала «народів моря» у добу пізньої бронзи, 
надалі перетворюючись на підприємництво 
у ранньоантичний час, піратство вперше 
стало сприйматись як ганебна діяльність у 
класичний античний період, пережило зна-
чне пожвавлення в ранньому середньовіччі 
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(VIII–IX ст.), розквітло за доби великих гео-
графічних відкриттів, коли почало служити 
політикам і було легітимізоване у європей-
ських країнах, і, зрештою, нині відродилося, 
але тепер воно кваліфікується як злочин, за 
який передбачене покарання у вигляді по-
збавлення волі. Eсі ці перетворення впли-
вали на процес визначення поняття «пірат-
ство», і хоча ми маємо універсальне, затвер-
джене в міжнародному праві його визна-
чення, воно ще характеризується низкою 
неточностей. 
Так само у процесі свого розвитку пере-

бувають і форми реагування на піратство 
(«боротьба з піратством»), що відбиває су-
часну швидку економічну трансформацію 
світу, особливо щодо експлуатації ресурсів 
світового океану («блакитну» економіку), а 
відповідно? і побудови міжнародного пра-
вового регулювання в цій сфері («морську 
безпеку»).

Мета роботи: 1) визначити проблемати-
ку сучасної концептуалізації поняття «пірат-
ство», використовуючи порівняльний аналіз 
на рівні державного та міжнародного зако-
нодавства; 2) встановити останні тенденції в 
розвитку методів боротьби з піратством.

Аналіз останніх досліджень                                 
і публікацій

Сучасне морське піратство – явище, яке 
вслід за світовою економікою безперервно 
розвивається і трансформується, викликаю-
чи потребу в його постійному моніторингу і 
появі нових досліджень, аналізу та синтезу 
останніх даних. Тому цю проблематику вар-
то періодично освітлювати, враховуючи но-
вітні інформаційні зміни. За останні 5 років 
в Україні, як показують бібліографічні бази 
даних (наприклад, Google Scholar), вийшла 
дуже обмежена кількість публікацій за цією 
тематикою [1–5], більшість з яких представ-
лені або на рівні матеріалів конференцій, або 
використовують застарілу літературу, або 
тільки українські та російські публікації і вто-
ринні джерела інформації з інтернет-сайтів.
Останнім часом у світі з’явилися нові 

фахівці, що фокусуються на темі сучасного 
піратства і морської безпеки взагалі. Пере-
дусім варто привернути увагу до досліджень 

Роберта Мак Кейба (асистента-професора 
і директора магістерської програми з мор-
ської безпеки в Центрі довіри, миру та со-
ціальних зв’язків в Університеті Ковентрі 
[Західний Мідленд, Англія]), Крістіана Бу-
егера  (професора міжнародних зв’язків в 
Університеті Копенгагена [Данія], почес-
ного професора в Університеті Сейшел, за-
ймається питаннями управління морською 
безпекою), Тімоті Едмундса (професора між-
народної безпеки, директора Центру гло-
бальної нестабільності в Університеті Бріс-
толя, досліджує особливості реагування на 
транснаціональну організовану злочинність 
у морі), Баррі Дж. Райана (старшого викла-
дача міжнародних відносин у Кільському 
університеті [Англія]). Мак-Кейб Р. нещо-
давно опублікував монографію із сучасного 
піратства (2018) [6]. Окрім статей за цією те-
мою, вказані автори виступили редактора-
ми декількох новітніх збірок, присвячених 
питанням морської безпеки, зокрема і сучас-
ного піратства [7–12]. 

Викладення основного матеріалу
1. Сучасні дефініції піратства.
Термін «піратство» вперше з’являється 

в античності: грецьке «pierato» зафіксовано 
в літературі приблизно зі 130 р. до н.е. Але 
міжнародне обґрунтування знаходить лише 
у другій половині ХХ ст., що виявляється в 
його формулюванні в Конвенції ООН з мор-
ського права 1982 р. (UNCLOS).
Згідно зі статтею 101 UNCLOS пірат-

ством вважається а) будь-який неправомір-
ний акт насилля, затримання або пограбу-
вання, скоєний з особистою метою коман-
дою або пасажирами приватного морського 
або повітряного судна, і проведений: 1) у 
відкритому морі проти іншого морського 
або повітряного судна, або проти осіб чи 
власності на борту такого морського або по-
вітряного судна; 2) проти морського або по-
вітряного судна, осіб або власності в місцях 
поза юрисдикцією будь-якої держави; б) 
будь-який акт добровільної участі в управ-
лінні морським або повітряним судном, бу-
дучи обізнаним, що воно є піратським; в) 
будь-який акт підбурювання або умисного 
сприяння діям, вказаним у пунктах (а), (б)».
Надалі Міжнародна морська організація 
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(IMO) для уникнення плутанини з понят-
тям «морське пограбування», а конкретніше 
для територіально-правового розмежуван-
ня таких дій розробила ще окреме визна-
чення «озброєного пограбування кораблів». 
Нині Центр звітування випадків піратства 
Міжнародного морського бюро (IMB PRC), 
спеціальний підрозділ Міжнародної тор-
гової палати (ICC), використовує обидві 
дефініції [13, с. 3]. Під «озброєним погра-
буванням кораблів» розуміється: «1) будь-
який неправомірний акт насилля або за-
тримання, або будь-який акт пограбування, 
або погрози такого, який відрізняється від 
акту піратства, скоєний з особистою метою 
та спрямований проти корабля або проти 
осіб, або власності на борту такого корабля у 
внутрішніх водах держави, водах архіпела-
гів і територіальних морях; 2) будь-який акт 
підбурювання або умисного сприяння акту, 
описаному вище». Отже, застосовуються два 
майже ідентичних визначення дій, однако-
вих за своєю суттю, які відрізняються тільки 
питаннями юрисдикції морської території 
скоєння злочину (відкрите море проти при-
бережних зон, проток, внутрішніх морів).
В українському законодавстві дефіні-

ція «піратство» є спрощеною порівняно 
із визначенням UNCLOS і суттєво відріз-
няється об’єктивною стороною злочину – 
обов’язковою умовою стає використання 
морського судна (про повітряні судна не 
згадано). Стаття 446 КК України визначає 
піратство як «використання з метою одер-
жання матеріальної винагороди або іншої 
особистої вигоди озброєного чи неозброє-
ного судна для захоплення іншого морсько-
го чи річкового судна, застосування насиль-
ства, пограбування або інших ворожих дій 
щодо екіпажу чи пасажирів такого судна». 
Тобто основна визначальна характеристика 
піратства за дефініцією UNCLOS, як здій-
снення злочину лише у відкритих водах за 
межами юрисдикції будь-якої держави, у са-
мому тексті статті не представлена, але в на-
уково-практичному коментарі є уточнення 
щодо цього [14, с. 1003]. У такому разі поді-
бні дії, скоєні в межах юрисдикції держави, 
кваліфікуються КК України як захоплення 
морського чи річкового судна (ст. 278), бан-
дитизм (ст. 257), розбій (ст. 187), грабіж (ст. 

186) та ін.
Отже, у КК України ця правова колізія 

вирішена набагато плутанішим способом, 
ніж в IMO – через кваліфікацію насправді 
однакових дій, пов’язаних із захопленням і 
пограбуванням кораблів за низкою статей. 
Наприклад, стаття 278 КК України назива-
ється «Угон або захоплення залізничного 
рухомого складу, повітряного, морського чи 
річкового судна» і відноситься вже до злочи-
нів проти безпеки руху й експлуатації тран-
спорту. Там йдеться [14, с. 545] тільки про 
неправомірне заволодіння морським або 
річковим судном для здійснення на ньому 
поїздки або його самовільне використання. 
Але неточності все одно зберігаються, адже 
у статті 446 прописано як морське, так і річ-
кове судно, так само, як і не зрозуміла різни-
ця між «захопленням» судна та його «проти-
правним заволодінням». 
Ще одним нюансом [14, с. 1002] виступає 

обов’язковість використання для захоплен-
ня іншого судна саме приватного судна, що 
порушує питання про правильну кваліфіка-
цію дій у разі захоплення для використання 
як піратського військового або державного 
судна. 
Як бачимо, подібне законодавче різно-

маніття і непевність у визначенні на сучас-
ному історичному етапі однозначного яви-
ща на міжнародному рівні, а тим більше і в 
українському законодавстві, демонструє, що 
семантична концептуалізація піратства на 
правовому рівні ще не завершена.
Крім того, обговорюється можливість 

змішування понять «піратство» і «тероризм» 
[4, 5], але Р. Мак-Кейб щодо цього зауважує 
[7, с. 178], що хоча modus operandi схожий, 
мотивація, цілі та рівень насильства відріз-
няються. 

2. Методи боротьби з піратством
Сучасне піратство має різні прояви на 

регіональному рівні, що сильно залежить 
від локального контексту [7, с. 178]: насам-
перед політико-економічних особливостей 
прибережних країн, які і є осередками вер-
бування груп населення для участі у злочин-
ній активності на морі. Це питання дієздат-
ності держави, наявності в неї ефективного 
правоохоронного механізму, власних вій-
ськово-морських сил, інвестицій у «блакит-
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ну» економіку, рівня співпраці з морськими 
міжнародними організаціями, економічної 
маргінальності та безправності населення 
тощо. Залежно від цього різняться і кон-
кретні методи боротьби з піратством. Але 
загалом зазначається, що «piracy is just one 
thread in a web of interlinked maritime crimi-
nal activities that need to be tackled in a holistic 
way» («піратство – це тільки одна ниточка в 
павутинні взаємопов’язаної кримінальної 
активності в морі, з якою треба боротися ці-
лісно») [7, с. 185].
Нині e світі існують три найгарячіші ре-

гіони: зона Африканського Рогу, Гвінейська 
затока та Південно-Східна Азія (див. резуль-
тати звіту IMB PRC за 2022 р. у табл. 1 і рис. 
1). У кожному з них застосовано різні комбі-
нації регіональних і міжнародних зусиль з 
припинення піратства, які загалом досягли 
значного успіху, а саме вагомого зниження 
випадків піратства – його прояви в 2022 р. 
досягли найнижчого рівня за три останні 
десятиліття.
Конкретні міжнародні проєкти, угоди, 

створені групи реагування, окремі органі-
зації та структури з протидії піратству для 
кожного з вказаних регіонів детально роз-
глянуті в монографії Р. Мак-Кейба і статтях 
в останніх збірках з питань морської безпе-
ки. Нижче на основі цих досліджень вста-
новлюються головні тенденції в боротьбі з 
піратством, починаючи від найефективні-
ших методів.

2.1 Приватна охорона
Цей тренд розглядається як найперспек-

тивніший у найближчому майбутньому [7, с. 
182]. Приватно законтрактовані озброєні 
охоронці (PCASP) забезпечують захист під 
час морських перевезень у так званих зонах 
високого ризику нападу піратів. Дуже ефек-
тивно PCASP діяла в західній частині Індій-
ського океану (зона узбережжя Сомалі), де 
на час написання цієї статті жодне судно з 
ними на борту не було захоплене піратами. 
В економіці міжнародних морських переве-
зень таке рішення є сучасним поєднанням 
приватного та публічного, але компанії з 
перевезень eсе ще застосовують PCASP не 
на постійній основі, а як виняткову міру, ви-
нятковий захід. Це відбувається через низку 
таких проблемних моментів, як законність пе-

реміщення приватної зброї через зони сувере-
нітету інших держав, мирного проходу комер-
ційних перевезень, порушення прав людини 
та норм міжнародного права, неоднозначність 
у питаннях командування судном.
Для країн, які мають власні можливості 

із забезпечення права, морські перевезення 
в зонах їхнього суверенітету можуть підстра-
ховувати національно призначені озброєні 
підрозділи захисту суден, як це практику-
ється у Гвінейській затоці. 

2.2 Військово-морські сили (ВМС)
ВМС продовжують демонструвати свою 

корисність і універсальність у питаннях мор-
ської безпеки, хоча з другої половини ХХ ст. 
їх використання у світі поступово зменшу-
валася. Актуальним є також створення до-
бре екіпірованих і навчених морських полі-
цейських підрозділів («берегова охорона»). 
Міжнародні ВМС дуже ефективно проявили 
себе в баг атосторонніх антипіратських опе-
раціях у західній частині Індійського океа-
ну, але деякі країни, як Китай і росія, ско-
ристалися цієї нагодою для встановлення 
власного впливу в регіоні. Нині міжнародні 
організації всіляко підтримують розвиток 
національного військово-морського потен-
ціалу у країнах Африки (такими, що мають 
ресурси для цього, є Кенія та Нігерія) через 
дарування човнів, проведення курсів трену-
вання й обслуговування, надання аналітич-
ного програмного забезпечення, приладів 
морського відеоспостереження тощо. Про-
блематичною залишається організація ба-
гатосторонніх військово-морських патрулів 
як поєднання регіональних і міжнародних 
сил у Гвінейській затоці та Південно-Схід-
ній Азії, на заваді чому стають занепокоєння 
щодо територіальної цілісності й застарілі 
правоохоронні можливості в морській зоні.

2.3 Новітні підходи
До таких можна віднести створення 

неофіційних, експериментальних управ-
лінських структур, найкращим прикладом 
яких є Контактна група з проблеми пірат-
ства в зоні сомалійського узбережжя (CG-
PCS), що становить міжнародний механізм 
кооперації між різними державами, регіо-
нальними і міжнародними організаціями. 
В інших гарячих регіонах піратської ак-
тивності це рішення менш ефективне через 
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застосування там локальних традиційних 
підходів з метою сприяння інтересам регі-
ональних держав. Така експериментальна 
співпраця залучає учасників недержавного 
рівня: асоціації перевізників, промисловців, 
гуманітарні організації і навіть академічні. 
Водночас ідея багатосторонніх контактних 
груп може зіткнутися з певними проблема-
ми в регіонах із сильно поширеною злочин-
ністю і розвинутими конфліктами інтересів. 
Від миротворчого процесу на суходолі 

відрізняється нове експериментальне поле 
нарощування потенціалів (capacity-building) 
[9, 10], яке включатиме заходи з безпеки 
наддержавного рівня, проблеми транснаці-
ональних злочинців, а також нові техноло-
гії загальної та ситуаційної морської обізна-
ності. Воно охоплює не лише піратство, а й 
пов’язану з ним кримінальну активність у 
морі (незаконну риболовлю, контрабанду), 
а також питання захисту, управління та роз-
витку морських ресурсів. Ці практики були 
застосовані в західній частині Індійського 
океану і перенесені до інших регіонів.

Висновки та перспективи
Порівняльний аналіз дефініції «пірат-

ство» на міжнародному і регіональному за-
конодавчому рівнях доводить, що вона ха-
рактеризується непевністю, причиною якої 
є один із елементів об’єктивної сторони зло-
чину, а саме місце його скоєння. Дефініція 
в КК України відрізняється від міжнародної 
передусім за формулюванням об’єктивної 
сторони піратства. Правова концептуаліза-
ція поняття ще не завершена, а тому пер-
спективним вбачається можливе розроблен-
ня рекомендацій щодо його ґрунтовнішого 
наповнення, принаймні у КК України щодо 
наближення його до міжнародного рівня.

 Основними способами боротьби із су-
часним піратством є озброєна приватна 
охорона морських перевезень і протидія 
з боку військово-морських сил. Новітніми 
підходами виступають нарощування потен-
ціалів морської безпеки та створення неофі-
ційних і експериментальних управлінських 
структур. Тут перспективним може бути до-
слідження механізмів функціонування кож-
ного окремого методу в конкретних контек-
стах осередків піратської активності.
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CONTEMPORARY MARITIME PIRACY: 

DEFINITION AND ANTI-PIRACY
In the paper the legal defi nition of piracy has 

been comparatively analysed in the international 
and Ukrainian law. It’s revealed that the defi nition 
is characterised by some ambiguity due to the differ-
ent qualifi cations of the acts identical by their nature 
depending on the place of committing (high seas vs. 
territorial waters of any state). The defi nition in the 
Criminal Code (CC) of Ukraine differs from the in-

ternational one (from the United Nations Convention 
on the Law of the Sea of 1982 (UNCLOS)) by the 
formulation of actus reus of a crime. If International 
Maritime Bureau (IMB) uses two defi nitions for the 
crimes related to hijacking and robbery of sea vessels 
– “piracy” and “armed robbery against ships”, then 
in the CC such acts are qualifi ed by a whole range 
of different articles. It’s obvious that legal conceptu-
alization of the notion of contemporary piracy is not 
fully completed yet and possible to enhance.

The main cotemporary anti-piracy methods are Pri-
vately Contracted Armed Security Personnel (PCASP) 
on the board of sea vessels and international and re-
gional naval forces. PCASP proved themselves very 
effective in the Western Indian Ocean (coastal zone of 
Somalia) and looks like highly perspective feature for 
the foreseeable future. But the shipping industry still 
regards them as exceptional response due to some legal 
issues like the moving of privately held arms through 
the territories under jurisdiction of other states etc. Na-
vies always demonstrate their enduring utility and ver-
sality, having been successful against Somali piracy. 
The issue here is that under the guise of anti-piracy op-
erations some states attempt to project soft power in the 
regions. Also, constabulary maritime police forces show 
their importance. Some new and experimental trends, 
like maritime security capacity-building and informal 
governance (like contact groups, which provide a co-
operation of reactions on the international scale), add 
their efforts to anti-piracy. Such experimental practices 
invite representatives other than states – shipping and 
industrial associations, humanitarian organizations, 
even academics.

Key words: maritime criminality, legal defi ni-
tion, private security, navies, maritime security.


