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Україна є стороною близько 70 
міжнародно-правових актів глобального, 
регіонального та двостороннього характе-
ру у сфері охорони довкілля. Міжнародні 
договори є головним джерелом 
міжнародного права. В Україні вони є 
частиною національного законодавства і 
застосовуються у порядку, передбаченому 
нормами національного законодавства.

Метою цього Посібника є надання базової 
інформації зацікавленим особам про 
механізми дотримання міжнародних угод у 
сфері охорони довкілля, стороною яких є 
Україна, та до яких громадськість має 
безпосередній доступ, може звертатись зі 
скаргами, поданнями, чи використовувати 
інші доступні форми звернень.

Посібник містить інформацію про 
механізми дотримання у рамках десяти 
багатосторонніх природоохоронних угод.

Посібник підготовлено та видано 
Ресурсно-аналітичним центром 
«Суспільство і довкілля».
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ВСТУП

Україна є стороною близько 70 міжнародно-правових актів глобального, регіональ-

ного та двостороннього характеру у сфері охорони довкілля. Міжнародні договори 

є головним джерелом міжнародного права. В Україні вони є частиною національно-

го законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому нормами національно-

го законодавства.

Метою цього Посібника є надання базової інформації зацікавленим особам про 

механізми дотримання міжнародних угод у сфері охорони довкілля, стороною яких 

є Україна, та до яких громадськість має безпосередній доступ, може звертатись зі 

скаргами, поданнями, чи використовувати інші доступні форми звернень.

Відповідно до ст.14 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 черв-

ня 2004 року, міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади 

України, Уряд Республіки Крим, інші державні органи, до компетенції яких вхо-

дять питання, що регулюються міжнародними договорами України, забезпечують 

виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами Україною, стежать за 

здійсненням прав, які випливають з таких договорів для України, і за виконанням 

іншими учасниками міжнародних договорів їх зобов’язань.

Тим не менше, на практиці це положення часто порушується і зобов’язання, перед-

бачені міжнародними екологічними договорами, не виконуються державними 

органами. Така ситуація притаманна не лише для України, але й для інших країн. 

Тому контроль за дотриманням міжнародних угод є актуальним на сучасному етапі.

Процедури і механізми контролюза дотриманням, які були прийняті чи знаходять-

ся на етапі розробки, в рамках різних багатосторонніх природоохоронних угод 

мають низку спільних елементів і характеристик. По-перше, вони мають спільну 

мету: сприяти дотриманню та надавати сторонам у цьому допомогу (як експертну, 

так і фінансову). По-друге, такі механізми носять заохочувальний, неконфліктний 

характер, базуються на принципі співпраці. По-третє, механізми дотримання перед-

бачають інституційну складову, як правило, шляхом створення в рамках угоди спе-

ціальних органів або покладання таких функцій на діючі органи в рамках конвенцій 

чи протоколів.

Водночас, механізми контролю за дотриманням в рамках міжнародних природо-

охоронних угод мають і відмінні риси. Одні — достатньо розвинуті, мають спеці-

ально створені постійно діючі органи з дотримання, інші — формальні, на практиці 

застосовуються нечасто. Низка механізмів передбачає можливість громадськості 

прямо чи опосередковано звертатись до органів з дотримання.

Посібник містить інформацію про механізми дотримання у рамках десяти багато-

сторонніх природоохоронних угод, а саме:
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– Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним 

чином як середовища існування водоплавних птахів;

– Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини;

– Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебува-

ють під загрозою зникнення;

– Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування 

в Європі;

– Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані;

– Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскор-

донному контексті;

– Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття 

рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля;

– Протоколу про воду та здоров’я;

– Картахенського протоколу про біобезпеку;

– Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів.

Інформація про механізми подається у хронологічному порядку (відповідно до дати 

прийняття міжнародно-правового акту) та включає:

– коротку характеристику угоди;

– правові підстави функціонування механізму дотримання;

– правовий статус органів, що здійснюють контроль за дотриманням;

– предмет розгляду;

– суб’єкт звернення;

– процедуру розгляду дотримання;

– практику.

Посібник підготовлено та видано Ресурсно-аналітичним центром «Суспільство і 

довкілля».

Ми сподіваємось, що Посібник стане корисним для усіх зацікавлених осіб (неурядо-

вих організацій, аналітичних центрів, наукових та навчальних інституцій, органів 

державної влади), допоможе успішно використовувати існуючі механізми дотри-

мання міжнародних природоохоронних угод, стороною яких є Україна.

Наталія Андрусевич

Голова правління
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ЯК КОРИСТУВАТИСЬ ПОСІБНИКОМ

І. Коротка характеристика Конвенції / Протоколу

Розділ містить інформацію про:

– Дату і місце прийняття угоди (як це зазначається безпосередньо у тексті такого 

акту).

– Дату набрання чинності (дата, з якої міжнародний договір є чинним). Джере-

лом такої інформації є офіційні веб-сторінки депозитарія або секретаріату від-

повідного договору.

– Дату ратифікації / приєднання України (дата, коли Україна дала згоду на 

обов’язковість для неї міжнародного договору). Вказується дата прийняття від-

повідного нормативно-правового акту (наприклад, закону про ратифікацію).

– Дату набрання чинності для України (дата, коли міжнародний договір набув 

чинності для України). Для договорів, щодо яких згода на обов’язковість була 

надана до набрання чинності самим договором, такою датою є дата набрання 

чинності договору. Для угод, до яких Україна приєдналась після набрання ними 

чинності, така дата визначається у порядку, передбаченому самою угодою з 

моменту подання Україною ратифікаційних документів депозитарію.

– Сторони (вказується кількість сторін даного міжнародного договору, а також 

дата, станом на яку подається перелік сторін).

– Основні положення (коротка характеристика основних положень міжнарод-

ного договору, яка включає мету договору, огляд основних зобов’язань держав 

за договором).

– Веб-сторінку Конвенції чи Протоколу (подається посилання в Інтернеті, голо-

вним чином це офіційні веб-сторінки міжнародних договорів, які підтриму-

ються їх секретаріатом).

ІІ. Правові підстави функціонування механізму дотримання

Розділ містить посилання на текст міжнародно-правової угоди, а також, у разі наяв-

ності, на рішення щодо створення відповідних органів, правила процедури органів, 

розроблені та описані процедури розгляду.

ІІІ. Правовий статус органів, які здійснюють контроль за 

дотриманням

Розділ містить інформацію про органи відповідного міжнародного договору, що 

здійснюють контроль за дотриманням, а саме: перелік органів, їх склад, порядок 

обрання та повноваження органів.
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IV. Предмет розгляду

У розділі вказується, які саме питання можуть розглядатись у рамках механізму 

дотримання. Як правило, це недотримання зобов’язань, передбачених конвенцією 

чи протоколом.

V. Суб’єкт звернення

Розділ містить перелік суб’єктів, які можуть звертатись у відповідні органи міжна-

родного договору із скаргою чи іншим видом звернення. Це, серед іншого, можуть 

бути сторони угоди, органи міжнародного договору, неурядові та міжнародні орга-

нізації та ін. Якщо в межах угоди існують різні види звернень, ця інформація зазна-

чається у цьому розділі.

VI. Процедура розгляду дотримання

Розділ містить детальний опис процедури розгляду дотримання. Структура цього 

розділу є різною для кожної конкретної угоди у зв’язку з особливостями того чи 

іншого механізму дотримання. Серед іншого, така інформація може включати: 

форми звернення, адресу для надсилання звернення, межі повноважень органів, що 

здійснюють розгляд дотримання, процедуру розгляду звернення, заходи для спри-

яння дотримання, публічність розгляду та ін.

VII. Практика

Якщо існує практика розгляду дотримання, то коротка характеристика такої прак-

тики подається у цьому розділі. Наголос робиться на зверненнях громадськості та 

таку практику з питань дотримання стосовно України.
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ,

ЩО МАЮТЬ МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ, 

ГОЛОВНИМ ЧИНОМ ЯК СЕРЕДОВИЩА 

ІСНУВАННЯ ВОДОПЛАВНИХ ПТАХІВ

(Рамсарська конвенція)

І. Коротка характеристика Конвенції

Дата і місце прийняття: 2 лютого 1971 року, м. Рамсар (Іран).

Дата набрання чинності: 21 грудня 1975 року.

Дата ратифікації/приєднання Україною: 29 жовтня 1996 року.

Дата набрання чинності для України: 15 листопада 1997 року.

Сторони: 160 сторін (станом на 4 квітня 2011 року).

Основні положення: Рамсарська конвенція створює правові рамки національних 

дій і міжнародної співпраці для охорони і раціонального використання водно-

болотних угідь і їх ресурсів. Конвенцією створюється Список водно-болотних угідь 

міжнародного значення. Угіддя для внесення їх до Списку визначаються самими 

договірними Сторонами. Внесення водно-болотного угіддя до Списку накладає на 

договірні Сторони певні зобов’язання щодо даних угідь. Зокрема, Сторони визна-

чають та здійснюють своє планування таким чином, щоб сприяти захисту водно-

болотних угідь та їх раціональному використанню на своїх територіях; забезпе-

чують якнайшвидше отримання інформації, якщо змінюється або може змінитись 

екологічний характер її водно-болотного угіддя та передають таку інформацію до 

організації або уряду, які відповідають за діяльність постійно діючого Бюро; спри-

яють збереженню водно-болотних угідь і водоплавних птахів через створення 

природних резерватів на водно-болотних угіддях; заохочують дослідження і обмін 

даними і публікаціями та сприяють підготовці відповідних фахівців. Договірні Сто-

рони консультуються одна з одною з приводу виконання обов’язків щодо Конвенції, 

особливо у випадках, коли водно-болотне угіддя розміщується на території більше 

ніж однієї договірної Сторони.

Веб-сторінка Конвенції: www.ramsar.org

ІІ. Правові підстави функціонування механізму дотримання

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним 

чином як середовища існування водоплавних птахів.
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Керівні принципи діяльності Протоколу Монтрьо, затверджені Резолюцією VI.1 

Конференції договірних Сторін, 1996 рік.

Резолюція 5.5 Конференції договірних Сторін про створення Науково-технічної 

ради, 1993 рік.

Резолюція VII Конференції договірних Сторін про Склад і modus operandi Науково-

технічної ради, 1999 рік.

Резолюція X.9 Конференції договірних Сторін про уточнення до modus operandi 

Науково-технічної ради, 2008 рік.

III. Правовий статус органів, які здійснюють контроль

за дотриманням

Органи, їх склад та основні форми роботи

Органами, що задіяні до механізму дотримання Рамсарської конвенції, є:

– Секретаріат;

– Науково-технічна рада (НТР).

Секретаріат очолює Генеральний секретар, який несе відповідальність перед 

Постійним комітетом і контролює роботу невеликої кількості (на даний момент 

– 16) співробітників, які, зокрема, відповідають за політичні/технічні питання, 

чотирьох інтернів і п’яти членів Секретаріату Комітету з водно-болотних угідь 

Середземномор’я. Персонал, що відповідає за політичні і технічні питання в самому 

Секретаріаті, включає Генерального секретаря і чотирьох Старших регіональних 

консультантів, які сприяють договірним Сторонам (в Африці, Америці, Азійсько-

Тихоокеанському регіоні і в Європі); інтерни виконують функцію помічників 

регіональних консультантів і разом з ними формують «регіональні консультативні 

групи», кожна з яких складається з двох осіб. Кожен співробітник Секретаріату, у від-

повідних випадках, також керує різними тематичними питаннями.

НТР має голову, віце-голову. Членами НТР є шість регіональних представників (по 

одному від кожного з шести Рамсарських регіонів, а саме – Африка, Азія, Європа, 

неотропічний регіон (Південна і Центральна Америка та Карибський басейн), Пів-

нічна Америка (Канада, Мексика і США), Океанія), на яких покладений обов’язок 

розвивати зв’язки з науковими спільнотами в своїх регіонах; шість тематичних екс-

пертів, які обираються із врахуванням їх досвіду і кваліфікації в тих сферах роботи, 

які визначені пріоритетними на даний період; і представники п’яти міжнародних 

організацій-партнерів (BirdLifeInternational, Міжнародний союз охорони при-

роди, Міжнародний інститут управління водними ресурсами (IWMI), Міжнародна 

організація зі збереження водно-болотних угідь (Wetlands International), WWF 

International). Таким чином, НТР складається із 17 повноправних членів. Окрім 

цього, договірні Сторони визначили перелік з 24 секретаріатів конвенцій, допоміж-

них наукових органів конвенцій і наукових організацій як офіційно запрошених 
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організацій-спостерігачів, а допоміжні консультанти, експерти і організації запро-

шуються у випадку необхідності.

НТР проводить зустрічі принаймні 1 раз на рік і подає звіт щорічному засіданню 

Постійного комітету.

Повноваження органів

Секретаріат займається поточною координацією діяльності в рамках Рамсарської 

конвенції.

Секретаріат виконує такі функції:

– веде Список водно-болотних угідь міжнародного значення і вносить будь-які 

доповнення і зміни в Список і Базу даних Рамсарських угідь;

– сприяє в скликанні та організації засідань Конференції договірних Сторін, 

засідань Постійного комітету і НТР, а також регіональних нарад Рамсарської 

конвенції;

– надає адміністративну, наукову і технічну підтримку договірним Сторонам, 

особливо щодо виконання Стратегічного плану Рамсарської конвенції;

– сприяє залученню нових договірних Сторін;

– публікує рішення, резолюції і рекомендації Конференції договірних Сторін і 

Постійного комітету;

– виконує функції секретаріату для НТР і підтримує функціональність Служби 

підтримки НТР, яка доступна через мережу Інтернет;

– здійснює пошук фінансових ресурсів для формування Фонду малих грантів, 

поширює щорічні оголошення про прийняття заявок і проводить оцінку про-

ектних пропозицій від договірних Сторін, а також оцінює пропозиції, що над-

ходять по програмі сприяння «Водно-болотні угіддя для майбутнього»;

– керує проектами, що фінансуються цільовими внесками;

– інформує договірні Сторони, спільноту Рамсарської конвенції і широку гро-

мадськість про події і заходи, що стосуються Конвенції;

– за наявності можливостей інформує та консультує осіб, які звертаються із запи-

тами з питань, що стосуються Конвенції і водно-болотних угідь;

– здійснює Рамсарські консультативні місії на прохання договірних Сторін і 

сприяє здійсненню подальших заходів, рекомендованих у звітах місій;

– розвиває можливості співпраці з іншими конвенціями, міжурядовими установа-

ми і національними та міжнародними НУО.

Науково-технічна рада була створена як допоміжний орган Конвенції для надан-

ня рекомендацій і вказівок наукового і технічного характеру Конференції договір-

них Сторін, Постійному комітету і Секретаріату.
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НТР працює відповідно до робочого плану НТР для кожного трирічного періоду. 

Такий план складається із врахуванням пріоритетних завдань, що визначаються 

Постійним комітетом на основі вимог, які встановлюються Конференцією договір-

них Сторін у вигляді Стратегічних планів, а також резолюцій і рекомендацій Конфе-

ренції договірних Сторін.

Функції НТР, серед іншого, можуть включати:

– огляд річної наукової і технічної програми Бюро;

– огляд «Критеріїв визначення водно-болотних угідь міжнародного значення»;

– огляд Протоколу Монтрьо;

– визначення пріоритетів для застосування «Процедури моніторингу»; та ін.

ІV. Предмет розгляду

Інформація щодо угіддя, на якому відбулась, відбувається чи може відбутись негатив-

на зміна екологічного характеру і з цієї причини угіддя потребує здійснення першо-

чергових природоохоронних заходів.

«Зміна екологічного характеру» — антропогенне порушення будь-якого компонен-

ту екосистеми, процесу і чи вигоди/послуги, що забезпечуються екосистемою.

V. Суб’єкт звернення

Договірна Сторона може звернутися з проханням про внесення будь-якого угіддя 

до Протоколу Монтрьо на основі потенційної чи несприятливої зміни його еко-

логічного характеру з метою привернути увагу до необхідності вжиття заходів чи 

надання підтримки.

Секретаріат також може, після отримання інформації про фактичну чи можливу 

несприятливу зміну угіддя від організацій-партнерів, інших міжнародних чи наці-

ональних НУО чи інших зацікавлених органів, звернути увагу відповідної Сторони 

Конвенції на цю інформацію і вияснити, чи існує необхідність включати Рамсарське 

угіддя в Протокол Монтрьо.

VI. Процедура розгляду дотримання

Що таке Протокол Монтрьо?

Протокол Монтрьо є основним механізмом Конвенції для визначення тих угідь, 

на яких відбулась, відбувається чи може відбутись негативна зміна екологічного 

характеру і які, з цієї причини, потребують здійснення першочергових природо-

охоронних заходів.

Протокол Монтрьо є ефективним засобом у таких випадках, коли привертання 

уваги до угіддя буде корисним на національному і/чи міжнародному рівні, що впли-

не на позитивне вирішення державою проблеми, а також коли включення угіддя в 
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Протокол Монтрьо забезпечує цільове спрямування ресурсів, які є доступні в рам-

ках існуючих фінансових механізмів.

Процедура розгляду питання про внесення угіддя до Протоколу Монтрьо

Інформація щодо необхідності включення угіддя до Протоколу Монтрьо надсила-

ється суб’єктом звернення на адресу Секретаріату Рамсарської конвенції:

RueMauverney 28

CH-1196 Gland, Switzerland

Tel.: +41 22 999 0170

Fax: +41 22 999 0169

E-Mail: ramsar@ramsar.org

Включення угіддя до Протоколу Монтрьо відбувається лише зі згоди відповідної 

держави.

Держава сама може звертатися до Секретаріату про включення її угіддя до Протоко-

лу Монтрьо.

Якщо суб’єктом звернення виступає не сама держава, то Секретаріат передає інфор-

мацію, отриману від організацій-партнерів, інших міжнародних чи національних 

НУО чи інших зацікавлених органів, договірній Стороні разом з короткою анкетою, 

що добровільно заповнюється (тим не менше, відповідно до процедури, держава 

повинна заповнювати анкету незалежно від того, хто звертався до Секретаріату).

Сторона повинна повернути анкету в Секретаріат протягом трьох місяців. Секрета-

ріат повинен проявляти гнучкість під час встановлення терміну повернення анкети 

і враховувати обставини в країнах, що розвиваються і країнах з перехідною еконо-

мікою.

Інформація, що має міститись в анкеті, вказана у Додатку до Резолюції VI.1. Зокрема, 

якщо мова йде про можливість включення угіддя до Протоколу Монтрьо, держава 

повинна вказати таку інформацію:

– назва угіддя;

– критерії Рамсарської конвенції для внесення угіддя в Список водно-болотних 

угідь міжнародного значення;

– суть зміни екологічного характеру / можливість несприятливої зміни угіддя;

– причина (причини) несприятливої зміни екологічного характеру.

Додатково може подаватись така інформація:

– дата подання Інформаційної картки Рамсарського водно-болотного угіддя;

– дата і джерело поновлення Інформаційної картки;
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– вигоди і цінності, що отримуються від угіддя;

– ступінь зменшення чи зміни цінності і вигод, що отримуються від угіддя;

– програма моніторингу, що використовується на угідді, у випадку наявності;

– процедури оцінки, за наявності;

– існуючі чи заплановані на даний момент заходи з покращення чи відновлення 

угідь, за наявності;

– перелік додатків, наданих договірною Стороною;

– перелік додатків, наданих Бюро Рамсарської конвенції.

Заповнена анкета буде, зі згоди договірної Сторони, направлена Секретаріатом в 

НТР для отримання рекомендацій. Секретаріат, зі згоди договірної Сторони, пере-

дає заповнену анкету організації, яка є першоджерелом інформації. Якщо договірна 

Сторона на це не погоджується, Секретаріат передає такій організації рішення дого-

вірної Сторони.

Будь-які зауваження чи рекомендації НТР надсилаються Секретаріатом договірній 

Стороні і джерелу першочергової інформації (якщо таким джерелом не є договірна 

Сторона).

Секретаріат обговорює зауваження і рекомендації НТР із відповідною договірною 

Стороною з метою визначити, які заходи можуть бути вжиті, включаючи рішення 

про необхідність внесення угіддя в Протокол Монтрьо.

НТР та інші зацікавлені особи будуть, у відповідних випадках, поінформовані про 

рішення, прийняте договірною Стороною після консультацій з Секретаріатом.

У рамках своїх трирічних доповідей договірні Сторони повинні надавати допо-

відь в Секретаріат Конвенції про статус збереження будь-яких угідь, внесених до 

Протоколу Монтрьо. Якщо необхідно, додаткова інформація буде представлена в 

Секретаріат на вимогу.

Угіддя може бути включено в Протокол тільки зі схвалення відповідної договірної 

Сторони.

На прохання відповідних договірних Сторін Секретаріат може надсилати технічну 

місію (Рамсарська дорадча місія), щоб проаналізувати ситуацію в одному чи декіль-

кох Рамсарських місцях, зробити рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити, 

і оцінювати намір виключити місце з Протоколу, коли такі заходи були успішно 

здійснені. Окрім того, Секретаріат може надавати фінансування для проектів з від-

новлення місця в рамках своїх механізмів фінансування.

Процедура розгляду питання про можливе виключення Рамсарського 
угіддя з Протоколу Монтрьо

Секретаріат отримує прохання про виключення Рамсарського угіддя з Протоколу 
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Монтрьо від договірної Сторони, на території якої розташоване угіддя. Секретарі-

ат може також отримати інформацію з інших джерел, що свідчать про відсутність 

ризику змін екологічного характеру.

Секретаріат передає коротку анкету договірній Стороні і передає заповнену анкету 

в НТР для отримання рекомендацій відповідно до Робочих визначень екологічного 

характеру, вказівок опису і підтримки екологічного характеру угідь, внесених до 

Рамсарського списку, і вказівок щодо формування Протоколу Монтрьо.

Для оцінки можливості виключення Рамсарського угіддя з Протоколу Монтрьо дер-

жава подає таку інформацію:

– успішність заходів з покращення, відновлення чи підтримки екологічного 

характеру угіддя;

– запропоновані процедури моніторингу і оцінки;

– ступінь, в якій екологічний характер, вигоди і цінності угіддя були відновлені 

чи збережені;

– обґрунтування для виключення угіддя з Протоколу Монтрьо.

Будь-які прохання про надання додаткової інформації, що надходять від НТР разом 

з його технічними зауваженнями і рекомендаціями, надсилаються договірній Сто-

роні. Секретаріат може також зробити запит на інформацію з інших джерел.

На запрошення договірної Сторони Секретаріат може організувати виїзд на місце 

з метою огляду угіддя для відповідного співробітника Секретаріату, регіонального 

члена НТР та інших відповідних експертів.

Водно-болотне угіддя буде виключено з Протоколу Монтрьо на основі прохання 

договірної Сторони і після розгляду рекомендацій і/чи зауважень НТР. Остаточне 

рішення буде прийматись договірною Стороною.

Секретаріат, якщо договірна Сторона не буде заперечувати, передає інформацію 

про рішення, прийняте договірною Стороною, іншим зацікавленим органам.

VII. Практика

Існує позитивна практика сприятливого впливу включення водно-болотних угідь 

до Протоколу Монтрьо у зв’язку з організацією відповідних консультативних місій, 

розробленням планів дій, фінансуванням відповідних заходів.

Серед позитивної практики можна назвати:

– Угіддя Донау-Марш-Ауен (Австрія): організація Рамсарської консультативної 

місії, розробка плану розумного використання угіддя, отримання фінансуван-

ня від Європейської Комісії в рамках програми LIFE для фінансування робіт з 

управління водно-болотними угіддями.
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– Резерват Сребирна (Болгарія): організація двох консультативних місій, підго-

товка рекомендацій, надання коштів Фондом малих грантів Рамсарської кон-

венції.

Що стосується України, то за період існування механізму, у Протокол Монтрьо 

було включено три водно-болотні угіддя, а саме Кіркінітська і Джарилгацька затоки, 

Тердрівська затока, Ягорлицька затока. Після вжиття відповідних заходів угіддя були 

виключені з Протоколу у 2003 році.

Станом на червень 2011 року в Протоколі Монтрьо знаходиться 51 водно-болотне 

угіддя.



17

КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ВСЕСВІТНЬОЇ 

КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

І. Коротка характеристика Конвенції

Дата і місце прийняття: 16 листопада 1972 року, м. Париж (Франція).

Дата набрання чинності: 17 грудня 1975 року.

Дата ратифікації/приєднання Україною: 4 жовтня 1988 року.

Дата набрання чинності для України: 12 січня 1989 року.

Сторони: 187 сторін (станом на 10 червня 2011 року).

Основні положення: Мета цієї Конвенції полягає у сприянні охороні, збережен-

ню та популяризації культурної і природної спадщини.

Згідно з Конвенцією «культурна спадщина» – це пам'ятки (твори архітектури, мону-

ментальної скульптури і живопису, елементи та структури археологічного харак-

теру, написи, печери та групи елементів, які мають видатну універсальну цінність з 

точки зору історії, мистецтва чи науки); ансамблі (групи ізольованих чи об'єднаних 

будівель, архітектура, єдність чи зв'язок з пейзажем яких є видатною універсальною 

цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки); визначні місця (твори людини 

або спільні витвори людини й природи, а також зони, включаючи археологічні 

визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, етноло-

гії чи антропології) (ст.1).

Згідно з Конвенцією «природна спадщина» – це природні пам'ятки, створені фізич-

ними й біологічними утвореннями або групами таких утворень, що мають видатну 

універсальну цінність з точки зору естетики чи науки; геологічні й фізіографічні 

утворення й суворо обмежені зони, що є ареалом видів тварин і рослин, які зазнають 

загрози й мають видатну універсальну цінність з точки зору науки чи збереження; 

природні визначні місця чи суворо обмежені природні зони, що мають видатну уні-

версальну цінність з точки зору науки, збереження чи природної краси (ст.2).

Кожна Сторона Конвенції з метою забезпечення цілей Конвенції проводить загаль-

ну політику для охорони, збереження і популяризації природної і культурної спад-

щини (ст.5). Кожна Сторона Конвенції зобов'язується не вдаватися до будь-яких 

навмисних дій, що могли б завдати прямо чи посередньо шкоди культурній і при-

родній спадщині, яка розміщена на території інших держав-сторін цієї Конвенції 

(ст. 6.2).
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Конвенцією створюється Міжурядовий комітет з охорони всесвітньої культурної і 

природної спадщини (ст.8). Сторони Конвенції подають Комітету перелік ціннос-

тей культурної і природної спадщини, що розміщені на їх території і можуть бути 

включені у Список всесвітньої спадщини, якщо вони мають видатну універсальну 

цінність відповідно до встановлених критеріїв (ст.11).

Конвенцією створюється Фонд охорони всесвітньої культурної і природної спад-

щини, що має видатну універсальну цінність і називається Фондом всесвітньої 

спадщини (ст.15). Стаття 15 Конвенції також визначає види надходження коштів 

до Фонду. Будь-яка держава – сторона цієї Конвенції може звертатися з проханням 

про надання міжнародної допомоги на користь цінностей культурної чи природ-

ної спадщини, що мають видатну універсальну цінність і розміщені на її території 

(ст.19). Конвенція визначає умови і форми надання такої міжнародної допомоги.

Веб-сторінка Конвенції: http://whc.unesco.org

ІІ. Правові підстави функціонування механізму дотримання

Конвенція не має спеціального створеного механізму з питань дотримання. Проте, 

в рамках Конвенції діє механізм моніторингу, який передбачає певні процедури, 

які можна розглядати як такі, що виконують контрольні функції. Це – моніторинг-

реагування, Список об’єктів, що знаходяться під загрозою та процедура виключення 

об’єкту з Списку всесвітньої спадщини.

Ці процедури діють на підставі:

– Статті 11(4), Статті 13 (8) Конвенції;

– Керівних принципів з виконання Конвенції (редакція 2008 року);

– Правил процедури Комітету всесвітньої спадщини (1972 року).

III. Правовий статус органів, які здійснюють контроль за 

дотриманням

Органи, їх склад та основні форми роботи

Органами, що здійснюють контроль за дотриманням в рамках Конвенції, є:

– Комітет всесвітньої спадщини;

– Секретаріат Конвенції;

– Консультативні органи Конвенції та сектори ЮНЕСКО.

Комітет всесвітньої спадщини — це спеціальний орган, створений на підставі 

положень Конвенції, який складається з 21 держави-члена. Комітет обирається Гене-

ральною асамблеєю. Кожна держава обирається на 6 років, проте, як правило, дер-

жави складають свої повноваження через 4 роки, щоб дати можливість іншим також 

бути обраним до Комітету. Комітет засідає один раз на рік. На Комітет Конвенцією 

покладено всі основні функції із забезпечення виконання Конвенції, включаючи 



19

ведення Списку об’єктів всесвітньої спадщини.

Функції секретаріату виконує Центр всесвітньої спадщини, який розташований у 

штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

Згідно з Конвенцією, три організації виконують консультативні функції (їх роль 

особливо важлива при включенні/виключенні нових об’єктів): Міжнародний союз 

охорони природи (IUCN), Міжнародна рада з охорони пам’ятників та визначних 

місць (ICOMOS) та Міжнародний центр з вивчення, збереження і реставрації куль-

турних цінностей (ICCROM). Консультативні органи на прохання та від імені Комі-

тету здійснюють контроль та звітуються в Комітет про заходи, які вживають держави 

для охорони об’єктів.

Сектори ЮНЕСКО (науковий, культурний) – структурні підрозділи ЮНЕСКО. Так, 

сектор з питань культури координує роботу секретаріатів кількох конвенцій.

Повноваження органів

Щодо процедури моніторингу-реагування:

Секретаріат готує та подає звіти Комітету всесвітньої спадщини. Через Секретаріат 

здійснюються усі контакти з державами. Консультативні органи дають свої висно-

вки щодо конкретної ситуації, які є складовою частину звіту, який подає Секрета-

ріат. За результати розгляду таких звітів Комітет приймає рішення щодо подальшої 

процедури. Подальші дії можуть означати організацію спеціальної місії до держави, 

включення об’єкту до Cписку об’єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під 

загрозою або початок процедури виключення об’єкту з переліку об’єктів всесвітньої 

спадщини.

Щодо процедури включення до Списку об’єктів всесвітньої спадщини, які знахо-

дяться під загрозою:

Головні повноваження покладені на Комітет всесвітньої спадщини. Рішення 

про включення об’єкту приймається 2/3 присутніх членів.

Щодо процедури виключення об’єкту з Списку об’єктів всесвітньої культурної та 

природної спадщини:

Головні повноваження покладені на Комітет всесвітньої спадщини. Певну роль віді-

грає Секретаріат, який зобов’язаний повідомити Комітет, коли йому стає відомо про 

значне погіршення стану об’єкту, що є у списку. Рішення про виключення прийма-

ється 2/3 присутніх членів.

IV. Предмет розгляду

Стан збереження об'єктів всесвітньої спадщини (включених до списку, що ведеться 

в рамках Конвенції), які знаходяться під загрозою. Це може включати будь-які загро-

зи, потенційні чи наявні, таким об’єктам.
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V. Суб’єкт звернення

Суб’єктів звернення як таких немає. Усі процедури можуть бути розпочаті Коміте-

том, який дізнається про конкретну ситуацію зі звітів Секретаріату. У свою чергу, 

Секретаріату може стати відомо з будь-яких джерел про загрозу об’єкту всесвітньої 

спадщини.

VI. Процедура розгляду дотримання

Як зазначалось, Конвенція не має окремої процедури розгляду дотримання. В 

контексті контролю за дотриманням слід виділити три процедури: моніторинг-

реагування, ведення Списку об’єктів, що знаходяться під загрозою та процедуру 

виключення зі Списку всесвітньої спадщини.

Моніторинг-реагування — це звіти про стан збереження об’єктів всесвітньої 

спадщини, які знаходяться під загрозою. Звіти складаються для Комітету всесвітньої 

спадщини Секретаріатом, іншими секторами ЮНЕСКО та Консультативними орга-

нами. Для цього держави у кожному випадку, коли виникають надзвичайні ситуації 

чи проводяться роботи, які можуть вплинути на об’єкт спадщини, до 1 лютого 

надають спеціальний звіт (через Секретаріат) до Комітету і висновки про вплив 

цих явищ на об’єкт (impact studies). Моніторинг-реагування також передбачений 

для об’єктів, які включені чи підлягають включенню до Списку об’єктів всесвітньої 

спадщини, які знаходяться під загрозою.

Комітет отримує всю інформацію через Секретаріат. Інформація про можливу 

загрозу має бути повідомлена самою державою. Окрім того, Секретаріат може 

дізнатись про таку ситуацію з інших джерел, включаючи звернення громадських 

організацій.

Секретаріат звертається до Консультативних органів з метою отримати їх висно-

вки щодо інформації, що стала йому відома. Після отримання таких висновків, уся 

інформація у формі звіту передається Секретаріатом в Комітет. На підставі розгляду 

такого звіту Комітет може вжити один чи більше таких заходів:

– зупинити процедуру у зв’язку із відсутністю значної шкоди/загрози;

– якщо об’єкт пошкоджено, залишити його у Списку всесвітньої спадщини, проте 

рекомендувати державі вжити певних заходів для відновлення об’єкту;

– внести об’єкт до Списку об’єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під 

загрозою, якщо обставини відповідають встановленим вимогам і критеріям для 

цього (див.нижче);

– прийняти рішення про виключення об’єкту з Списку об’єктів всесвітньої спад-

щини (попередньо провівши консультації з зачепленою державою), якщо 

об’єкт очевидно зазнав такої шкоди, що призвела до втрати характеристик, які 

були визначальними для включення його до Списку;

– у випадку відсутності достатньої інформації, Комітет може уповноважити 
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Секретаріат вжити заходів для збору додаткової інформації (наприклад, органі-

зувати експертну місію до держави).

На підставі ст.11 (4) Конвенції Комітет може включити об’єкт до Списку об’єктів 
всесвітньої спадщини, які знаходяться під загрозою, якщо:

– об’єкт є в Списку всесвітньої спадщини;

– об’єкту загрожує значна конкретна небезпека;

– для збереження об’єкту необхідне проведення значних робіт;

– держава зверталась за допомогою щодо об’єкту в рамках Конвенції.

Будь-який член Комітету чи Секретаріат може звернутись до Комітету з пропо-

зицією розглянути питання про включення об’єкту до Списку об’єктів всесвітньої 

спадщини, які знаходяться під загрозою. Керівні принципи з виконання Конвенції 

містять низку критеріїв та факторів, які має розглянути Комітет, приймаючи таке 

рішення (пункти 179-182). Критерії для об’єктів природної спадщини поділені на дві 

категорії: встановлена небезпека та потенційна небезпека.

Якщо Комітет розглядає питання включення об’єкту до Списку об’єктів всесвітньої 

спадщини, які знаходяться під загрозою, він повинен розробити та затвердити, у 

консультації з державою, програму відновлюваних заходів щодо такого об’єкту. 

Включення об’єкту відбувається разом із прийняттям програми заходів з його від-

новлення. Про таке рішення негайно інформується держава та громадськість. Сам 

Список об’єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під загрозою, регулярно 

видається друком та доступний на веб-сторінці Конвенції.

Після включення Комітет щороку проводить перевірку стану об’єктів, включених до 

Списку об’єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під загрозою. За результатами 

таких перевірок Комітет може:

– визначити додаткові заходи для відновлення об’єкту;

– виключити об’єкт зі Списку об’єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під 

загрозою;

– якщо стан об’єкту зазнав такої шкоди, що він втратив свої визначальні характе-

ристики як об’єкт всесвітньої спадщини, розглянути питання про виключення 

об’єкту зі Списку об’єктів всесвітньої культурної та природної спадщини.

Процедура виключення об’єкту зі Списку об’єктів всесвітньої культурної та 
природної спадщини застосовується у двох випадках:

– об’єкт втратив свої характеристики, які були визначальними для включення 

його до Списку об’єктів всесвітньої культурної та природної спадщини;

– у результаті господарської діяльності об’єкту загрожувала втрата притаманних 

йому характеристик вже на момент номінації, а необхідні заходи так і не були 

вчасно вжиті державою.
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Первинно про такі ситуації держави повинні інформувати Секретаріат самостійно. 

Секретаріат також може дізнатись про таку ситуацію з інших джерел, в такому разі 

він проводить перевірку джерела і достовірності інформації та надає можливість 

державі дати свої роз’яснення. Секретаріат запитує також думку Консультативних 

органів.

Комітет розглядає передану йому інформацію та приймає рішення про виключення 

об’єкту. Комітет не може прийняти таке рішення без попередніх консультацій з від-

повідною державою.

Рішення про виключення негайно повідомляється державі та громадськості.

VII. Практика

Розглянуті вище процедури контролю постійно застосовуються. Станом на липень 

2011 року 35 об’єктів були включені до Списку об’єктів всесвітньої спадщини, які 

знаходяться під загрозою. Конвенція має низку прикладів успішного вирішення 

ситуації, коли об’єкти були виключені зі Списку об’єктів всесвітньої спадщини, які 

знаходяться під загрозою. Такими, наприклад, були історичний центр м. Дубровнік 

(Хорватія), Національний заповідник Нгоронгоро (Танзанія).

Лише двічі в історії Конвенції об’єкти були вилучені з Списку об’єктів всесвітньої 

культурної та природної спадщини: заповідник білого (аравійського) орикса (Оман, 

вилучено у 2007 році) та долина Ельби у Дрездені (Німеччина, вилучений у 2009 

році).
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КОНВЕНЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ 

ВИДАМИ ДИКОЇ ФАУНИ І ФЛОРИ, ЩО 

ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ

(Конвенція CITES)

І. Коротка характеристика Конвенції

Дата і місце прийняття: 3 березня 1973 року, м. Вашингтон, округ Колумбія 

(США).

Дата набрання чинності: 1 липня 1975 року.

Дата ратифікації/приєднання Україною: 14 травня 1999 року.

Дата набрання чинності для України: 29 березня 2000 року.

Сторони: 175 сторін (станом на 22 липня 2011 року).

Основні положення: Конвенція CITES встановлює правила та обмеження щодо 

міжнародної торгівлі видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення. Усі види, торгівля якими регулюється, поділені на три категорії та вклю-

чені до Додатків І, ІІ та ІІІ. До Додатка I занесені види, що знаходяться під загрозою 

зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити негативний вплив на 

їхнє існування. Торгівля зразками таких видів особливо суворо регулюється. Додаток 

II включає види, які не обов’язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть 

опинитися під такою загрозою, якщо торгівля їхніми зразками не буде суворо регу-

люватися, та інші види, які повинні регулюватися для встановлення ефективного 

контролю. Включення та виключення видів до Додатків І та ІІ відбувається лише 

за рішенням Конференції Сторін. Держави самостійно включають чи виключають 

види з Додатку ІІІ шляхом повідомлення (як правило, на Конференції Сторін). Види, 

які включаються до Додатку І чи ІІ, автоматично виключаються з Додатку ІІІ.

Конвенція передбачає зобов’язання країн щодо вжиття ними належних та достатніх 

заходів для запобігання і заборони торгівлі зразками відповідних видів. Ці заходи 

включають покарання за торгівлю чи володіння такими зразками, конфіскацію та 

повернення таких зразків державі, що експортує.

Веб-сторінкаКонвенції: http://www.cites.org

ІІ. Правові підстави функціонування механізму дотримання

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

під загрозою зникнення.
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Порадник з процедур дотримання Конвенції CITES. Додаток до Резолюції Conf. 

14.3., ухваленої на чотирнадцятій сесії Конференції Сторін (3-15 червня 2007 року, 

м. Гаага (Нідерланди)).

Правила процедури Конференції Сторін, змінені на 14-ій сесії Конференції Сторін 

(3-15 червня 2007 року, м. Гаага (Нідерланди)).

Правила процедури Постійного комітету, змінені на 58-ій зустрічі Постійного комі-

тету (липень 2009 року, м. Женева (Швейцарія)).

Правила процедури для зустрічей Комітету з питань тварин, прийняті на 23-ій 

зустрічі Комітету з питань тварин (квітень 2008, м. Женева (Швейцарія), набули 

чинності 25 квітня 2008 року).

Правила процедури для зустрічей Комітету з питань рослин, прийняті на 17-ій 

зустрічі Комітету з питань рослин (квітень 2008, м. Женева (Швейцарія), набули 

чинності 20 квітня 2008 року).

ІІІ. Правовий статус органів, що здійснюють контроль

за дотриманням

Органи, їх склад та основні форми роботи

Органами, котрі здійснюють контроль за дотриманням, є:

– Конференція Сторін;

– Постійний комітет;

– Секретаріат;

– Комітет з питань тварин;

– Комітет з питань рослин.

Конференція Сторін є постійно діючим органом, котрий складається з країн-

членів Конвенції та розглядає хід виконання Конвенції. Основною формою її 

діяльності є чергові та надзвичайні сесії. Чергові сесії проходять принаймні один 

раз на два роки, якщо Конференція не прийме іншого рішення. На кожній черговій 

сесії Сторони можуть визначати час і місце наступної чергової сесії, що буде про-

водитися. Надзвичайні сесії можуть бути скликані у будь-який час за умови подання 

письмового прохання принаймні від однієї третини Сторін.

ООН, її спеціалізовані установи, Міжнародне агентство з атомної енергії та будь-яка 

держава, що не є Стороною Конвенції, можуть бути представлені на сесіях Конфе-

ренції Сторін спостерігачами, які можуть брати участь в обговореннях без права 

участі в голосуванні. Спостерігачі від неурядових організацій також можуть брати 

участь у сесіях, але без права голосу. Представники від громадськості можуть брати 

участь у сесіях як відвідувачі.
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Постійний комітет складається з Сторін Конвенції, що представляють шість 

найбільших географічних регіонів – Африку, Азію, Європу, Північну Америку, Цен-

тральну і Південну Америку та район Карибського моря й Океанію – пропорційно 

кількості Сторін в регіоні1. Також обираються альтернативні члени, що представля-

ють кожен регіон. Альтернативні члени, котрі представляють регіони, обираються 

Конференцією Сторін та мають право голосу лише у разі неможливості участі 

постійних членів.

Додатково у Постійний комітет включаються ще три члени, які беруть участь у його 

зустрічах, але не мають права голосу:

– представник уряду-депозитарія (має право голосу лише у разі, якщо у результаті 

голосування голоси членів поділилися порівну);

– представник країни, що приймала попередню Конференцію Сторін, і представ-

ник країни, що прийматиме наступну Конференцію Сторін.

Країни, що не є членами Постійного комітету, не мають права голосу, але мають 

право надсилати своїх спостерігачів для участі в зустрічах. Неурядові організації 

також мають право надсилати своїх спостерігачів.

Зазвичай, Постійний комітет зустрічається раз на рік безпосередньо перед або після 

Конференції Сторін.

Конвенція має свій Секретаріат, управління яким здійснює ЮНЕП. Він розташова-

ний у м. Женева (Швейцарія). Секретаріат створений і діє згідно з ст. XII Конвенції та 

відіграє важливу роль у процедурі дотримання Конвенції CITES.

Комітет з питань тварин та Комітет з питань рослин були засновані у 1987 

році на шостій сесії Конференції Сторін. Вони забезпечують технічну підтримку у 

процесі прийняття рішень Конференцією Сторін та заповнюють прогалини у біо-

логічних й інших спеціалізованих знаннях про види тварин і рослин, включених у 

сферу дії Конвенції.

Комітети з питань тварин та рослин складаються з експертів, котрі представляють 

шість основних географічних регіонів, та одного номенклатурного спеціаліста-

зоолога чи, відповідно, спеціаліста-ботаніка. Його члени обираються Конференцією 

Сторін. Також обираються альтернативні члени, по одному для кожного регіону, на 

випадок, якщо відповідний член не зможе брати участь у зустрічі Комітету з питань 

тварин чи Комітету з питань рослин.

Комітети з питань тварин та рослин збираються двічі між сесіями Конференції 

Сторін. Вони звітуються на сесіях Конференції Сторін та у міжсесійний період, у 

разі необхідності, консультують Постійний комітет. Члени-експерти, котрі пред-

ставляють шість основних географічних регіонів, мають право голосу, а номен-

клатурний спеціаліст-зоолог чи спеціаліст-ботанік – ні. Кожна Сторона може бути 

1 Зі складом Постійного комітету можна ознайомитися на веб-сторінці Конвенції. Україна обрана 
його членом, що представляє Європу, на 60-ій зустрічі Постійного комітету (25 березня 2010 року, 
м. Доха (Катар)).
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представлена на їх зустрічі спостерігачем. Голова Комітету з питань тварин та Голо-

ва Комітету з питань рослин також можуть запросити будь-яку особу чи організацію 

як спостерігача.

Повноваження органів

Основними повноваженнями Конференції Сторін, що стосуються питань дотри-

мання, є:

– встановлення загальних вказівок з питань дотримання;

– керівництво та нагляд за розглядом питань дотримання шляхом визначення 

ключових зобов’язань і процедур;

– перегляд, у разі потреби, рішень Постійного комітету, що стосуються конкрет-

них питань дотримання;

– делегування відповідних повноважень Постійному комітету або іншим органам 

CITES згідно з Конвенцією.

Одним з ключових органів, який розглядає питання дотримання Сторонами своїх 

зобов’язань, встановлених Конвенцією CITES, є Постійний комітет. До його 

повноважень належать:

– моніторинг та всеохоплююча оцінка дотримання зобов’язань, встановлених 

Конвенцією;

– консультування та допомога Сторонам у питаннях дотримання зобов’язань, 

встановлених Конвенцією;

– перевірка інформації;

– застосування заходів з питань дотримання.

Якщо питання дотримання не вирішуються, Постійний комітет приймає рішення 

про застосування до Сторони одного або більше заходів:

– надати консультаційну, інформаційну допомогу і сприяти наданню належної 

допомоги та іншої підтримки зі створення потенціалу відповідної Сторони;

– запропонувати відповідній Стороні подавати спеціальні доповіді;

– винести письмове попередження, яким вимагається надання відповіді та про-

понується допомога;

– рекомендувати особливі заходи зі створення потенціалу, що виконуватимуться 

відповідною Стороною;

– на запрошення відповідної Сторони надати внутрішньодержавну допомогу, 

технічну оцінку чи скерувати дослідницьку місію;

– через Секретаріат надіслати до усіх Сторін офіційне повідомлення про факти 

дотримання, повідомляючи їх про те, що питання дотримання були доведені до 

відома Сторони і досі від неї немає прийнятних відповіді або заходів;
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– винести відповідній Стороні застереження про її стан недотримання, напри-

клад, щодо національного звітування і/або Національного законодавчого про-

екту2;

– запропонувати відповідній Стороні подати Постійному комітету план дій щодо 

забезпечення дотримання, в якому визначити належні кроки, графік, коли ці 

кроки будуть завершені, та способи оцінювання належності їх виконання.

В окремих випадках Постійний комітет може рекомендувати призупинити комер-

ційну або усю торгівлю взірцями одного або більше видів, включених у Конвенцію. 

Така рекомендація може бути зроблена у випадку, коли питання дотримання відпо-

відною Стороною є невирішеним, Сторона не приділяє уваги питанням досягнення 

дотримання або держава, яка не є Стороною, не видала документації, передбаченої 

ст. X Конвенції. Ця рекомендація є завжди особливою і прямо базується на Конвенції 

та на будь-яких відповідних резолюціях чи рішеннях Конференції Сторін.

Постійний комітет відслідковує виконання Стороною заходів з питань дотримання, 

внаслідок чого він може запропонувати відповідній Стороні подати звіт про викона-

ну роботу, на запрошення такої може прийняти заходи щодо внутрішньодержавно-

го технічного оцінювання і дослідницької місії. За результатами прогресу у питанні 

досягнення дотримання Постійний комітет може скорегувати заходи, що були при-

йняті раніше, або застосувати нові заходи.

Повноваженнями Секретаріату з питань дотримання є:

– надання допомоги і підтримки Комітетам з питань тварин і рослин, Постійно-

му комітету та Конференції Сторін у виконанні ними своїх функцій з питань 

дотримання;

– одержання, оцінювання та поширення Сторонам інформації з питань дотри-

мання;

– консультування та підтримка Сторін щодо дотримання зобов’язань згідно з 

Конвенцією;

– надання рекомендацій з метою досягнення дотримання;

– моніторинг імплементації рішень, що стосуються дотримання.

Комітети з питань тварин і рослин діють відповідно до інструкцій та повно-

важень, делегованих Конференцією Сторін, консультують та допомагають Постій-

ному комітету та Конференції Сторін з питань дотримання, серед іншого, надаючи 

необхідні огляди, консультації, оцінки та звіти. Комітети вповноважені розглядати 

питання, що стосуються Оглядів значної торгівлі. Такі огляди є механізмом, спря-

мованим на виправлення ситуації, коли торгівля певними видами тварин і рослин, 

включених у Додаток ІІ Конвенції, відбувається у значних масштабах.

2 Це проект, що реалізується з 1992 року, в межах якого проводиться аналіз національного законо-
давства і надається допомога державам для прийняття ефективного законодавства, що адекватно 
впроваджує вимоги Конвенції CITES.
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IV.  Предмет розгляду

Дотримання Стороною одного чи більше положень Конвенції.

V. Суб’єкт звернення

Суб’єктом, вповноваженим звертатися з питань дотримання Конвенції, є Секре-

таріат. Проте одержувати інформацію щодо дотримання Стороною Конвенції він 

може з різних джерел та від різних суб’єктів.

Факти дотримання з’ясовуються Секретаріатом шляхом відслідковування таких у 

щорічних, дворічних та інших спеціальних звітах держав, текстах національного 

законодавства, відповідях на інформаційні запити, наприклад, у межах Огляду знач-

ної торгівлі чи Національного законодавчого проекту. Проте інформація щодо 

дотримання може бути одержана з будь-якого іншого джерела, зокрема, надісланого 

громадськістю.

Інформація може надійти і від самих Сторін. Сторона може звернутись у Секрета-

ріат з питання дотримання Конвенції або нею самою, або іншою Стороною.

Зрештою, і сам Постійний комітет може направити інформацію про дотримання до 

Секретаріату, якщо така надійшла до нього з дотриманням його Правил процедури, 

але минаючи Секретаріат, який уповноважений ідентифікувати питання як питання 

про дотримання Конвенції CITES.

VI.  Процедура розгляду дотримання

Конференція Сторін, Постійний комітет, Секретаріат, Комітет з питань тварин та 

Комітет з питань рослин наділені визначеними повноваженнями з питань дотри-

мання Конвенції, порядок реалізації яких запропоновано у Пораднику з процедур 

дотримання Конвенції CITES. Процедурні ж питання, у тому ж числі ухвалення 

рішень, регулюються у Правилах процедури відповідних суб’єктів.

Форма та вимоги до звернення

Спеціального формуляру звернення не передбачено, тому застосовуються загальні 

вимоги до документації, передбачені у Правилах процедури того органу, який роз-

глядає питання.

За загальним правилом, звернення Секретаріату виконується у письмовій формі, 

включає деталі щодо особливих зобов’язань з дотримання та оцінку причин, чому 

відповідна Сторона є або може бути нездатною їх дотриматися. Звернення повинні 

подаватися на одній з робочих мов зустрічей Постійного комітету – англійській, 

іспанській або французькій.

Відкриття справи

Секретаріат є первинним органом, котрий ідентифікує потенційні питання дотри-
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мання Конвенції. Одержавши інформацію, він надає її Стороні, щодо якої підніма-

ється питання про дотримання. У відповідь, Сторона якнайшвидше інформує Секре-

таріат про факти, що стосуються питання, яке розглядається, та, коли це доречно, 

пропонує заходи, спрямовані на виправлення ситуації.

У разі ідентифікації Секретаріатом питання як такого, що стосується дотримання 

Конвенції, Стороні надається будь-яка можливість виправити ситуацію протягом 

певного періоду, обмеженого в часі. Якщо Сторона не вжила достатніх дій, тоді 

Секретаріат скеровує питання з дотримання Конвенції у Постійний комітет, який 

розглядає його по суті.

Розгляд справи

Приступаючи до безпосереднього розгляду дотримання Конвенції, Постійний 

комітет вирішує питання про можливість відхилення подання Секретаріату з підстав 

його малозначимості чи неаргументованості. Якщо таке рішення не прийняте, тоді 

відповідній Стороні надається можливість надати коментарі. Одночасно вирішуєть-

ся питання про збір та одержання необхідної інформації.

Ухвалення рішення у справі

Постійний комітет може ухвалити рішення, зокрема, щодо застосування заходів з 

дотримання Конвенції, лише за наявності кворуму – на його засіданні повинні бути 

присутні семеро членів комітету, що представляють не менше чотирьох регіонів. 

Зазвичай рішення повинно прийматися консенсусом, окрім випадків, коли голо-

сування вимагає Голова Постійного комітету або члени цього комітету, котрі пред-

ставляють два регіони. У разі голосування рішення ухвалюється простою більшістю 

голосів. Якщо у результаті голосування кількість голосів є рівною, то клопотання, що 

розглядається, вважається відхиленим, або прийнятим, в залежності від голосу пред-

ставника уряду-депозитарія.

VII. Практика

Практика з дотримання Конвенції CITES є своєрідною, для неї не є притаманним 

заведення справ, як для інших міжнародних екологічних договорів. Вона здійсню-

ється у декількох напрямах щодо прийняття й удосконалення національного зако-

нодавства з метою імплементації Конвенції, дотримання державами своїх обов’язків 

з питань належного і своєчасного звітування, конкретних заходів з обмеження і 

попередження порушення положень Конвенції, що стосуються правил здійснення 

торгівлі відповідними видами тварин і рослин тощо.

Наприклад, на своїй 60-ій зустрічі, яка відбулася 25 травня 2010 року, Постійний 

комітет визначив, що Кабо-Верде, Коморські острови та Самоа не надали щорічних 

звітів протягом трьох послідовних років і погодився, що Секретаріат повинен вине-

сти повідомлення, яким рекомендувати Сторонам не дозволяти будь-яку торгівлю 

видами, включеними до Конвенції CITES, з названими країнами доти, доки вони не 

нададуть необхідних звітів.
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На цій же зустрічі Постійний комітет погодився рекомендувати заборонити торгів-

лю з Мадагаскаром нільськими крокодилами до 30 вересня 2010 року. Після цього 

терміну комітет мав переглянути ситуацію, якщо Секретаріат встановить, що Мада-

гаскар запровадив погоджені заходи, і потім визначить, чи необхідно відкликати 

його рекомендації.

Одним з важливих напрямів з дотримання Конвенції CITES є ухвалення державами 

такого законодавства, що б дозволяло ефективно імплементувати вимоги Конвенції. 

Згідно з Рішенням 14.25 Конференції Сторін будь-яка Сторона, законодавство якої 

п’ять і більше років перебуває у другій чи третій категорії 3, повинна надіслати Секре-

таріату оновлене законодавство, що ухвалене з метою імплементації Конвенції, або 

надати адекватне обґрунтування, чому вона не спроможна це зробити. Такі доку-

менти необхідно було надіслати на одній з робочих мов Конвенції до 58-ої зустрічі 

Постійного комітету. У зв’язку з тим, що не усі Сторони виконали ці дії, Секрета-

ріат рекомендував Постійному комітетові застосувати відповідні заходи з питань 

дотримання Конвенції, включаючи заборону комерційної торгівлі, якщо держави 

не дотримаються вимог цього рішення. На своїй 59-ій зустрічі Постійний комітет 

погодився, що заборона комерційної торгівлі тваринами і рослинами, включеними 

до Конвенції CITES, буде прийнята, якщо Сторони не виконають Рішення 14.25.

3 Аналізуючи національне законодавство, Секретаріат розглядає чи і як законодавство визначає 
відповідальні державні органи, заборону торгівлі у разі порушення Конвенції CITES, штрафи за 
незаконну торгівлю, забезпечення конфіскації тварин і рослин, щодо яких здійснюється незаконна 
торгівля. Враховуючи ці критерії, Секретаріат класифікує національне законодавство по трьох 
категоріях:

– Категорія 1 – відповідає усім вимогам з імплементації Конвенції CITES;
– Категорія 2 – відповідає деяким, але не усім, вимогам з імплементації Конвенції CITES;
– Категорія 3 – не відповідає жодним вимогам з імплементації Конвенції CITES.
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ДИКОЇ ФЛОРИ ТА 

ФАУНИ І ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ІСНУВАННЯ 

В ЄВРОПІ

(Бернська конвенція)

І. Коротка характеристика Конвенції

Дата і місце прийняття: 19 вересня 1979 року, м. Берн (Швейцарія).

Дата набрання чинності: 1 червня 1982 року.

Дата ратифікації/приєднання Україною: 29 жовтня 1996 року.

Дата набрання чинності для України: 1 травня 1999 року.

Сторони: 50 сторін (станом на 18 травня 2011 року).

Основні положення: Бернська конвенція має на меті охорону дикої флори та 

фауни і їхніх природних середовищ існування, особливо тих видів і середовищ існу-

вання, охорона яких вимагає співробітництва декількох держав, а також сприяння 

такому співробітництву. Особлива увага приділяється видам, яким загрожує зник-

нення і які є вразливими. Для досягнення мети Конвенції держави вживають необ-

хідних заходів для підтримання популяцій дикої флори та фауни на такому рівні або 

для приведення їх до такого рівня, який відповідає, зокрема, екологічним, науковим 

і культурним вимогам. Держави несуть три загальні зобов’язання за Конвенцією: (а) 

здійснювати національну політику охорони дикої флори, дикої фауни та природ-

них середовищ існування; (б) враховувати у своїй політиці планування забудови і 

розвитку територій та у своїх заходах, спрямованих на боротьбу із забрудненням, 

необхідність охорони дикої флори та фауни; (в) сприяти просвіті та поширенню 

загальної інформації з питань необхідності охорони видів дикої флори та фауни і 

їхніх середовищ існування.

Веб-сторінка Конвенції:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp

ІІ. Правові підстави функціонування механізму дотримання

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі.

Правила процедури Постійного комітету, затверджені у 1993 році.
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III. Правовий статус органів, що здійснюють контроль за 

дотриманням

Органи, їх склад та основні форми роботи

Органами, що здійснюють контроль за дотриманням в рамках Бернської кон-

венції, є:

– Постійний комітет;

– Бюро Постійного комітету;

– Секретаріат.

Постійний комітет створюється відповідно до ст.13 Бернської конвенції.

Будь-яка договірна Сторона може бути представлена у Постійному комітеті одним 

чи кількома делегатами. Кожна делегація має один голос.

Будь-яка держава-член Ради Європи, яка не є договірною Стороною Конвенції, може 

брати участь у діяльності Постійного комітету як спостерігач.

Постійний комітет може на основі одноголосно прийнятого рішення запросити 

будь-яку державу, що не є членом Ради Європи та договірною Стороною Конвенції, 

бути спостерігачем на одному з своїх засідань.

Будь-який орган чи установа, які мають технічні можливості у сфері охорони, 

збереження та раціонального використання дикої флори й фауни та середовищ їх 

існування і які належать до однієї з наступних категорій:

(а) міжнародні установи чи органи, як урядові так і неурядові, та національні 

урядові установи чи органи;

(б) національні неурядові установи чи органи, які були затверджені з цією 

метою своєю державою, 

можуть інформувати Генерального секретаря Ради Європи, не пізніше ніж за три 

місяці до засідання Комітету, про своє бажання бути представленими на цьому засі-

данні спостерігачами. Вони беруть участь у засіданні, якщо не пізніше ніж за місяць 

до нього одна третина договірних Сторін не інформує Генерального секретаря про 

свої заперечення.

Спостерігачі не мають права голосу. За подання делегації чи з дозволу Голови, спо-

стерігач може роботи усні чи письмові заяви з питання, що обговорюється. Пропо-

зиції спостерігачів можуть ставитись на голосування з подання урядової делегації.

Комітет збирається щонайменше один раз на два роки та коли більшість договірних 

Сторін попросить про це.

Комітет обирає Голову, Заступника голови і двох додаткових членів Бюро. Кандида-

тів номінують Сторони Конвенції.
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Бюро складається з Голови Постійного комітету, заступника Голови, попереднього 

Голови і двох додаткових членів. 

Функції Секретаріату виконує Директорат культури та культурної і природної 

спадщини Ради Європи.

Повноваження органів

Постійний комітет – головний орган Конвенції. Відповідає за застосування Кон-

венції, періодично приймає поправки до додатків Конвенції. Він також вповноваже-

ний розглядати питання дотримання Конвенції та надавати рекомендації державам.

Відповідно до ст.14 Конвенції Комітет може:

– здійснювати перегляд положень Конвенції, включаючи додатки до неї, та 

вивчати будь-які необхідні зміни;

– вносити рекомендації договірним Сторонам стосовно заходів, які можуть бути 

прийняті для досягнення цілей Конвенції;

– рекомендувати відповідні заходи з метою інформування громадськості щодо 

діяльності, яка здійснюється в рамках Конвенції;

– вносити рекомендації Комітету Міністрів стосовно держав, що не є членами 

Ради Європи, яких можна запросити приєднатися до Конвенції;

– вносити будь-які пропозиції для підвищення ефективності Конвенції, включа-

ючи пропозиції про укладання з державами, які не є договірними Сторонами 

Конвенції, домовленостей, які б сприяли ефективнішому збереженню видів чи 

груп видів.

Бюро Постійного комітету приймає адміністративні та організаційні рішення 

між засіданнями Постійного комітету.

Секретаріат надає адміністративні та інші послуги, які можуть бути необхідні 

Постійному комітету. Секретаріат також відповідає за скликання зустрічей, підго-

товку і розповсюдження усіх документів, звітів, які повинен розглядати Постійний 

комітет, його Бюро, Групи експертів та ad-hoc робочі групи, створені в рамках 

Конвенції.

IV. Предмет розгляду

Дотримання положень Конвенції.

V. Суб’єкт звернення

(а) Договірні Сторони;

(б) Неурядові організації;

(в) Індивіди чи групи індивідів (відповідно до статті 1а Правил процедури Постійно-
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го комітету, прийнятих у 1993 році, Секретаріат також приймає скарги від індивідів 

чи груп індивідів).

VI. Процедури розгляду дотримання

Форма скарги

На веб-сторінці Бернської конвенції доступна он-лайн форма скарги.

Скарга повинна, окрім контактної інформації (ім’я, прізвище, адреса, телефон, факс, 

адреса електронної пошти, веб-сторінка), включати: викладення причин скарги із 

зазначенням відповідної договірної Сторони чи Сторін; зазначення конкретного 

виду чи природного середовища існування, що включені в один із Додатків Берн-

ської конвенції, які можуть бути зачеплені; опис негативного впливу для вказаного 

виду чи середовища існування; належність вказаних видів чи середовищ існування 

до сфери регулювання інших міжнародних конвенцій; розгляд цього питання на 

національному чи міжнародному рівні; будь-яка інша інформація (наявність ОВНС, 

розмір проектів, карти та ін.). До скарги додаються будь-які інші підтверджуючі доку-

менти. Скарга підписується скаржником і ставиться дата.

Оскільки офіційними мовами Конвенції є англійська і французька, скарга подається 

однією з цих мов. Види флори і фауни повинні вказуватись їх науковими назвами.

Скарга не повинна бути анонімною, а також достатньо серйозною, щоб її розгляда-

ти на міжнародному рівні.

Веб-сторінка Конвенції вказує адресу для надсилання скарг:

Ivana d’ALESSANDRO

Biological Diversity Unit

Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

E-mail: Ivana.DALESSANDRO@coe.int

Відкриття і розгляд справи

Секретаріат розглядає всі листи, які надсилаються в Постійний комітет Бернської 

конвенції, його Голові або в Секретаріат, які містять скарги щодо порушення поло-

жень Конвенції.

Секретаріат, на основі доступної інформації, а у випадку необхідності, звертаючись 

до скаржника за детальнішою інформацією, інформує договірну Сторону (Сто-

рони) і вирішує, чи вживати подальших заходів щодо скарги. Тобто, перевіряє чи 

скарга є прийнятною.
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Якщо Секретаріат приймає рішення про необхідність подальших дій, він надсилає 

скаргу відповідній договірній Стороні (Сторонам), щоб дізнатись подальшу думку 

і, у випадку необхідності, детальнішу інформацію. Про такі дії повідомляється Бюро.

Договірна Сторона (Сторони) повинна протягом чотирьох місяців відповісти на 

запит Секретаріату.

Беручи до уваги отриману відповідь, Секретаріат спільно з Бюро Постійного комі-

тету вирішує, чи є підстави включати скаргу в порядок денний наступної зустрічі 

Постійного комітету. Відповідна договірна Сторона (Сторони) повідомляється про 

це принаймні за два місяці до дати проведення зустрічі.

У випадку терміновості Бюро Постійного комітету може прийняти рішення, зі згоди 

відповідної договірної Сторони (Сторін), організувати проведення оцінки на місці.

На зустрічі Постійного комітету Секретаріат чи спостерігач (зі згоди Голови чи 

договірної Сторони) розповідає про скаргу і, залежно від обставин, пропонує заче-

кати на інформацію чи зробити запит на неї, тоді буде зроблена спеціальна реко-

мендація чи проведено спеціальне розслідування на місці.

Відповідно до Правила 8 Правил процедури Постійного комітету, пропозиції, зро-

блені спостерігачами, можуть бути поставлені на голосування за підтримки деле-

гації.

Тоді Постійний комітет вивчає подану скаргу та сформульовані пропозиції і вирі-

шує чи потрібно відкривати справу.

Якщо прийнято рішення про відкриття справи, Постійний комітет за допомогою 

консенсусу чи двома третіми голосів, відповідно до правила 8b Правил процедури 

Постійного комітету, також вирішує чи краще прийняти спеціальну рекомендацію 

чи спочатку провести розслідування на місці.

Відповідно до практики, що склалась в останні роки, Постійний комітет приймає 

два види рекомендацій:

– загальні рекомендації відповідно до своєї загальної програми дій;

– спеціальні рекомендації відповідно до розгляду конкретної справи. Вони стосу-

ються однієї чи більше договірних Сторін, коли виникає питання імплементації 

Конвенції в конкретному випадку, проблеми щодо охорони флори, фауни чи 

природного середовища існування.

Загальні рекомендації Постійний комітет приймає головним чином за допомогою 

своїх загальних чотирирічних звітів, в яких відповідні договірні Сторони запрошу-

ються описати правові та/чи інші заходи, яких вони вжили, щоб відповідати запро-

понованій політиці.

За згодою Бюро Постійного комітету, Секретаріат готує «Резюме Загальних реко-

мендацій / керівних принципів», що містять для кожної з рекомендацій, наступне:
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– текст загальної рекомендації / керівні принципи;

– інформацію, що надається відповідною договірною Стороною чи Сторонами, 

та будь-які експертні звіти, що були підготовлені;

– пропозицію, що враховує, серед іншого, будь-яку іншу доступну інформацію.

Беручи до уваги цю інформацію, а також після обговорення, Постійний комітет 

консенсусом (а за його відсутності – двома третіми більшості тих, що голосували) 

приймає рішення щодо цієї загальної рекомендації (план чи програма дій, стратегія, 

тренінг, технічна чи фінансова допомога, експертний звіт та ін.).

Якщо подальше відслідковування виконання рекомендації показує відсутність її 

подальшої необхідності, Постійний комітет може прийняти рішення консенсусом 

(а за його відсутності – двома третіми більшості тих, що голосували), що імплемен-

тація є задовільною.

Прийняті рекомендації повідомляються договірним Сторонам для виконання і є 

публічними.

Закриття справи

Для того, щоб відслідковувати виконання спеціальних рекомендацій, Секретаріат 

надсилає листа відповідній договірній Стороні (Сторонам) з проханням подати звіт, 

що підсумовує правові та/або інші заходи, вжиті для виконання рекомендацій.

Після отримання звітів протягом чотирьох місяців Секретаріат готує, за згоди Бюро, 

Резюме спеціальних рекомендацій, що містить для кожної з таких рекомендацій:

– текст рекомендації;

– звіт, поданий відповідною договірною Стороною (Сторонами), а також доку-

ментацію, включену у звіт;

– пропозицію, яка також враховує будь-яку іншу доступну інформацію.

Постійний комітет вирішує, беручи до уваги цей документ, чи заходи, вжиті відпо-

відною договірною Стороною (Сторонами), є достатніми.

Якщо заходи є достатніми, вирішує, що імплементація спеціальної рекомендації є 

задовільною, і закриває справу.

Якщо такі заходи є незадовільними, вирішує, що відповідна договірна Сторона (Сто-

рони) не дотрималась своїх зобов’язань у цьому випадку. Тоді Постійний комітет 

зберігає спеціальну рекомендацію.

VII. Практика

На офіційній веб-сторінці Конвенції існує реєстр справ у формі таблиці, в якій вка-

зується назва справи (із зазначенням відповідної договірної Сторони чи Сторін), 

номер скарги, статус скарги: закрита, відкрита, можлива, скарга в режимі очікування, 
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розглянута Секретаріатом і не надіслана до Бюро.

Станом на березень 2011 року в межах Бернської конвенції розглядалось 119 справ. 

Найбільша кількість справ стосувалась таких країн як: Франція – 14, Греція – 13, 

Великобританія – 11, Туреччина – 10, Іспанія – 10.

Що стосується України, то на її рахунку три справи:

– Канал у гирлі Бистрому, 2004/1, статус – відкрита;

– Лісонасадження степових середовищ існування, 2010/2, статус – закрита;

– Загроза природним середовищам існування і видам в дельті ріки Дністер, 

2010/3, статус – в режимі очікування.

Варто відзначити важливу роль НУО у процесі імплементації Бернської конвенції. 

Зокрема, велика кількість скарг щодо порушення положень Бернської конвенції 

подається неурядовими організаціями. Іноді вони використовують такі скарги для 

політичного тиску на свій уряд та для підняття певних питань на міжнародному 

рівні.

Багато справ, які були в порядку денному Постійного комітету, так і не дійшли до 

офіційного відкриття справи чи прийняття рекомендації. Часто ініціювання про-

цедури Секретаріатом (офіційний запит на інформацію у договірної Сторони) 

достатньо для того, щоб отримати відповідну відповідь Сторони і справа ніколи не 

відкривається.

Іноді Бернську конвенцію критикують за відсутність суворих правових засобів, які 

привели б до ефективнішого застосування рекомендацій щодо конкретних справ.
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРАНСКОРДОННЕ 

ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ

І. Коротка характеристика Конвенції

Дата і місце прийняття: 13 листопада 1979 року, м. Женева (Швейцарія).

Дата набрання чинності:16 травня 1983 року.

Дата ратифікації/приєднання Україною: Україна підписала Конвенцію 14 лис-

топада 1979 року, ратифікувала 5 червня 1980 року.

Дата набрання чинності для України: 16 травня 1983 року.

Сторони: 51 сторона (станом на 21 липня 2011 року).

Основні положення: Метою Конвенції є обмеження, скорочення та поперед-

ження забруднення повітря, включаючи його транскордонне забруднення на 

великі відстані. Конвенція визначає загальні принципи співробітництва держав з 

питань боротьби із забрудненням повітря, особливо в сфері обміну інформацією 

щодо національної політики, наукових розробок, моніторингу, технологій з питань 

скорочення та контролю за викидами в атмосферне повітря. Одним з центральних 

елементів Конвенції є реалізація Спільної програми спостереження й оцінки поши-

рення забруднювачів повітря на великі відстані в Європі.

Конвенція має рамковий характер щодо боротьби з викидами конкретних 

забруднюючих речовин, контроль за викидами яких є предметом спеціальних 

протоколів:

– Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі від-

стані 1979 року, що стосується довгострокового фінансування Спільної програ-

ми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі від-

стані в Європі (ЄМЕП) (ухвалений 28 вересня 1984 року у м. Женева (Швейца-

рія), набув чинності 28 січня 1988 року; Україна підписала Протокол 28 вересня 

1984 року, а приєдналася 30 серпня 1985 року, став чинним для України 28 

січня 1988 року);

– Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків при-

наймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення 

повітря на великі відстані (ухвалений 8 липня 1985 року у м.Гельсінкі (Фінлян-

дія), набув чинності 2 вересня 1987 року; Україна підписала Протокол 9 липня 

1985 року, а приєдналася 12 серпня 1986 року, став чинним для України 2 

вересня 1987 року);
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– Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків 

до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі від-

стані (ухвалений 31 жовтня 1988 року у м. Софія (Болгарія), набув чинності 14 

лютого 1991 року, Україна підписала Протокол 1 листопада 1988 року, а при-

єдналася 13 липня 1989 року, став чинним для України 14 лютого 1991 року);

– Протокол про обмеження викидів летких органічних з’єднань або їх транскор-

донних потоків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення пові-

тря на великі відстані (ухвалений 18 листопада 1991 року у м. Женева (Швейца-

рія), набув чинності 29 вересня 1997 року, Україна тільки підписала Протокол 

18 листопада 1991 року, тому для неї він не чинний);

– Протокол до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря 

на великі відстані щодо подальшого скорочення викидів сірки (ухвалений 14 

червня 1994 року у м. Осло (Норвегія), набув чинності 5 серпня 1995 року; 

Україна лише підписала Протокол 14 червня 1994 року, тому для неї він не чин-

ний);

– Протокол про важкі метали до Конвенції 1979 року про транскордонне забруд-

нення повітря на великі відстані (ухвалений 24 червня 1998 року у м.Оргус 

(Данія), набув чинності 23 грудня 2003 року; Україна лише підписала Протокол 

24 червня 1998 року, тому для неї він не чинний);

– Протокол про стійкі органічні забруднювачі до Конвенції 1979 року про тран-

скордонне забруднення повітря на великі відстані (ухвалений 24 червня 1998 

року у м.Оргус (Данія), набув чинності 23 жовтня 2003 року; Україна лише під-

писала Протокол 24 червня 1998 року, тому для неї він не чинний);

– Протокол про боротьбу з підкисленням, евтрофікацією та приземним озоном 

до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979 

року (ухвалений 30 листопада 1999 року ум. Ґетеборґ (Швеція), набув чинності 

17 травня 2005 року, Україна його не підписала).

Веб-сторінка Конвенції та протоколів: http://live.unece.org/env/lrtap/welcome.html

ІІ. Правові підстави функціонування механізму дотримання

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані.

Рішення 1997/2 щодо Комітету з імплементації, його структури і функцій, а також 

процедур розгляду дотримання, з внесеними поправками. Додаток III до Доповіді 

про п’ятнадцяту сесію Виконавчого органу, ухваленого 7 січня 1998 року (далі – 

Рішення 1997/2).

Структура і функції Комітету з імплементації, а також процедури розгляду дотри-

мання. Додаток до Рішення 1997/2, ухваленого 7 січня 1998 року.

Рішення 2006/2 «Комітет з імплементації, його структура і функції, а також процеду-
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ри розгляду дотримання». Додаток до Доповіді Виконавчого органу про його двад-

цять четверту сесію, що відбулася 11-14 грудня 2006 року. – Частина друга: рішення, 

ухвалені Виконавчим органом.

Рішення 2010/19 «Правила процедури сесій Виконавчого органу з Конвенції про 

транскордонне забруднення повітря на великі відстані». Додаток до Доповіді Вико-

навчого органу про його двадцять восьму сесію, що відбулася 13-17 грудня 2010 

року. – Частина друга: рішення, ухвалені Виконавчим органом.

ІІІ. Правовий статус органів, які здійснюють контроль за 

дотриманням

Органи, їх склад та основні форми роботи

Органами, які здійснюють контроль за дотриманням, є:

– Виконавчий орган;

– Комітет з імплементації;

– Секретаріат.

Виконавчий орган є зустріччю Сторін Конвенції. Він відповідальний за імплемен-

тацію фундаментальних принципів Конвенції, перегляду її виконання. Основною 

формою діяльності Виконавчого органу є сесії, що проводяться не рідше одного 

разу в рік. Виконавчий орган визначає час їх проведення на своїх попередніх сесіях 

після проведення консультацій з Секретаріатом.

У 1997 році Виконавчий орган заснував Комітет з імплементації, який вповно-

важений розглядати питання дотримання Сторонами своїх зобов’язань, передбаче-

них протоколами до Конвенції.

Комітет складається з дев’яти Сторін Конвенції, кожний член якого представляє 

Сторону щонайменше з одного протоколу до Конвенції. Виконавчий орган обирає 

Сторони для членства на два роки. Сторони, котрі вибувають, можуть бути переоб-

раними на один наступний строк, якщо в конкретному випадку Виконавчий орган 

не ухвалить іншого рішення.

Комітет, якщо не буде ухвалено іншого рішення, збирається двічі на рік і щорічно 

звітується перед Виконавчим органом.

Функції Секретаріату покладено на Виконавчого секретаря Європейської еконо-

мічної комісії.

Повноваження органів

Суб’єктом, котрий ухвалює рішення щодо дотримання Конвенції та протоколів, є 

Виконавчий орган. Він також:

– наглядає за дотриманням Конвенції;
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– створює, за необхідності, робочі групи для розгляду питань, пов’язаних з вико-

нанням і розвитком Конвенції, котрі з цією метою готують відповідні дослі-

дження та іншу документацію і подають рекомендації на розгляд Виконавчого 

органу;

– виконує інші функції, які можуть бути необхідними відповідно до положень 

Конвенції.

Комітет з імплементації не є органом, котрий ухвалює остаточні рішення щодо 

дотримання. Він готує тільки доповіді та рекомендації для Виконавчого органу.

Комітет має право:

– періодично розглядати питання про дотримання Сторонами вимог щодо 

надання звітності, передбачених протоколами;

– розглядати будь-які подання чи скерування щодо дотримання з метою при-

йняття конструктивних рішень;

– до затвердження доповіді чи рекомендацій щодо подань і скерувань здійсню-

вати оцінювання якості даних, поданих будь-якою Стороною, відповідним 

технічним органом у рамках Виконавчого органу і/або, за необхідності, екс-

пертом, призначеним Президією Виконавчого органу;

– формувати на прохання Виконавчого органу доповідь про дотримання чи імп-

лементацію конкретних зобов’язань з окремих протоколів.

Секретаріат надає адміністративні, організаційні та інші послуги, необхідні для 

ефективної діяльності Виконавчого органу, Комітету з імплементації.

Секретаріат зокрема:

– скликає і готує сесії Виконавчого органу;

– скеровує Сторонам доповіді та іншу інформацію, одержану відповідно до Кон-

венції та протоколів, забезпечує письмовий переклад, копіювання і розповсю-

дження документів;

– виконує функції, встановлені Виконавчим органом.

IV. Предмет розгляду

Дотримання Стороною одного чи більше зобов’язань, передбачених протоколами 

до Конвенції.

V. Суб’єкт звернення

Суб’єктами звернень щодо дотримання зобов’язань, передбачених протоколами до 

Конвенції, є Сторони і Секретаріат. Сторони направляють подання, а Секретаріат — 

скерування.

Подання може бути направлене Комітету:



42

– однією або більше Сторонами протоколу, якщо у них є сумніви щодо дотри-

мання іншою Стороною її зобов’язань за відповідним протоколом;

– будь-якою Стороною, якщо вона дійде висновку, що, не зважаючи на усі докла-

дені нею максимальні зусилля, вона не здатна чи не буде здатною повністю 

дотриматись своїх зобов’язань за відповідним протоколом.

Секретаріат подає скерування, якщо йому, зокрема після розгляду доповідей щодо 

надання звітностей, стане відомо про можливе недотримання будь-якою Стороною 

своїх зобов’язань. Секретаріат може звернутися до відповідної Сторони з прохан-

ням надати необхідну інформацію. Якщо протягом трьох місяців чи тривалішого 

періоду, зумовленого конкретними обставинами справи, не надійде жодної відпо-

віді чи питання залишається не вирішеним, Секретаріат передає питання з дотри-

мання на розгляд Комітету.

Громадськість не є суб’єктом безпосередніх звернень щодо виконання Сторонами 

зобов’язань, передбачених протоколами до Конвенції. Вона може довести до відома 

інформацію про недотримання до Секретаріату, котрий вирішуватиме питання про 

достатність інформації, необхідної для направлення скерування Комітету. Наразі 

така практика відсутня.

VI. Процедура розгляду дотримання

Спеціального формуляру подань чи скерувань, формальних вимог до структури і 

змісту цих звернень Виконавчий орган не ухвалював. Як правило, звернення вико-

нуються у письмовій формі, підкріплюються відповідною інформацією і скерову-

ються у Секретаріат, який передає подання чи надсилає своє скерування, пояснення 

до них та інформацію, що їх підкріплює та підтверджує, у Комітет з імплементації.

Сторона, щодо якої направлене подання чи скерування, має право брати участь у їх 

розгляді Комітетом з імплементації, але вона не бере участі у підготовці та прийнятті 

Комітетом будь-якої доповіді чи рекомендацій. У здійсненні процедур дотримання 

можуть брати участь тільки члени Комітету, що є Сторонами відповідного протоко-

лу. Якщо чисельний склад Комітету скорочується до п’яти і менше членів, то Комітет 

передає відповідне питання на розгляд Виконавчому органу.

Комітет з імплементації щонайменше раз у рік подає Виконавчому органові допо-

відь про свою діяльність і рекомендації, які вважає доцільними, з врахуванням обста-

вин справи щодо дотримання протоколів.

Сторони відповідного протоколу на сесії Виконавчого органу, де розглядається допо-

відь чи будь-яка рекомендація Комітету з імплементації, можуть ухвалити рішення 

про заходи недискримінаційного характеру з метою забезпечити повне дотримання 

відповідного протоколу, включаючи заходи з надання допомоги Стороні. Таке рішен-

ня ухвалюється консенсусом. Якщо його не можливо досягнути, то рішення при-

ймається не менше трьома четвертими голосів Сторін, що присутні на сесії і беруть 

участь у голосуванні. Процедурні рішення приймаються простою більшістю.
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VII. Практика

Практика з дотримання протоколів до Конвенції здійснювалася у трьох напрямах:

– індивідуальні справи з недотримання державами своїх зобов’язань, передбаче-

них протоколами до Конвенції;

– дотримання Сторонами своїх зобов’язань стосовно звітування про викиди;

– дотримання Сторонами своїх зобов’язань щодо звітування про стратегії та 

політики у боротьбі із забрудненням повітря.

Індивідуальні справи з недотримання державами своїх основних зобов’язань іні-

ціювалися як самими Сторонами, так і Секретаріатом, та стосувалися наступних 

протоколів:

1. Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків 

(1988 рік, м. Софія (Болгарія)).

Розглядалися справи щодо недотримання положень, передбачених ст. 2.1 Протоко-

лу, Грецією (ref. 2/02), Ірландією (ref. 3/02), Іспанією (ref. 4/02) та Кіпром (ref. 1/08). 

Завершилася лише справа Ірландії, щодо якої припинено розгляд про недотриман-

ня у зв’язку з виконанням державою своїх зобов’язань. Щодо інших трьох держав 

справи залишаються відкритими.

2. Протокол про обмеження викидів летких органічних з’єднань або їх транскор-

донних потоків (1991 рік, м. Женева (Швейцарія)).

Розглядалися справи щодо недотримання положень, передбачених ст. 2.2 (а) Про-

токолу, Фінляндією (ref. 2/01), Італією (ref. 3/01), Швецією (ref. 1/02), Іспанією 

(ref. 6/02) та Люксембургом (ref. 1/01). Справа щодо Норвегії (ref. 1/01) стосувалася 

недотримання нею положень, передбачених ст. 2.2 (b) Протоколу. Справи щодо 

зазначених країн були різної тривалості, у більшості з них ухвалювалися неоднора-

зові рішення (наприклад, щодо Норвегії Виконавчий орган ухвалив рішення 2001/1, 

2002/2, 2003/1, 2004/6, 2005/2, 2006/4, 2007/2, 2008/2). Щодо усіх країн (за виклю-

ченням Іспанії) Виконавчий орган ухвалив рішення, згідно з якими відпали підстави 

для продовження справ з дотримання у зв’язку з подальшим виконанням державами 

своїх зобов’язань. Стосовно Іспанії, то тривале недотримання нею протоколу (за 

оцінками самої держави дотримання прогнозується не раніше 2020 року) викликає 

суттєві зауваження Виконавчого органу, про що зазначено у рішенні 2010/5. На 

виконання вимог останнього Секретаріатом підготовлено Повідомлення про недо-

тримання Іспанією Протоколу про обмеження викидів летких органічних з’єднань 

або їх транскордонних потоків.

3. Протокол щодо подальшого скорочення викидів сірки (1994 рік, м. Осло (Нор-

вегія)).

Розглядалася лише справа щодо недотримання положень, передбачених ст. 2.5 (b) 

Протоколу, Словенією (ref. 1/00), розгляд якої припинено у зв’язку з виконанням 

державою своїх зобов’язань.
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4. Протокол про важкі метали (1998 рік, м. Оргус (Данія)).

З питань дотримання ст. 31 цього протоколу порушено дві справи за скеруванням 

Секретаріату щодо Кіпру (ref. 1/10 (кадмій)), ref. 8/10 (ртуть)), які знаходяться на 

розгляді.

5. Протокол про стійкі органічні забруднювачі (1998 рік, м. Оргус (Данія)).

Розглядалися справи щодо недотримання положень, передбачених ст. 3.5 (а) 

Протоколу, Данією (ref. 1/06), Ісландією (ref. 2/06), Хорватією (ref. 7/10), Есто-

нією (ref. 2/10), Німеччиною (ref. 5/10), Італією (ref. 10/10) та Латвією (ref. 3/10, 

ref. 11/10).

Дотримання Сторонами своїх зобов’язань щодо звітування про викиди та звітуван-

ня про стратегії та політику у боротьбі із забрудненням повітря також є предметом 

діяльності повноважних органів. Так, у 2010 році Виконавчий орган ухвалив низку 

рішень у зв’язку з невиконанням зобов’язань з питань звітування:

а) Про стратегії та політику у боротьбі із забрудненням повітря:

– надання неповних відповідей на опитувальник за 2010 рік Болгарією, Хорваті-

єю, Естонією, Угорщиною, Ісландією, Румунією, Російською Федерацією, Іспані-

єю та Швейцарією (рішення 2010/11);

– ненадання відповідей на опитувальник за 2010 рік Албанією, Францією, Ірлан-

дією, Литвою, Монако та Європейським Союзом (рішення 2010/12);

– ненадання відповідей на опитувальники протягом трьох послідовних циклів 

Грецією та Латвією (рішення 2010/13).

б) Щодо викидів:

– Ірландія не надала даних з координатною прив’язкою за 2005 рік щодо діокси-

нів/фуранів і поліциклічних ароматичних вуглеводнів згідно з Протоколом про 

стійкі органічні забруднювачі (рішення 2010/15).

в) Одночасно про стратегії та політику у боротьбі із забрудненням повітря та щодо 

викидів:

– ненадання Молдовою відповідей на опитувальники протягом двох послі-

довних циклів, даних про річні викиди за 2007 рік та даних з координатною 

прив’язкою за 2005 рік (рішення 2010/14);

– ненадання Люксембургом відповіді на опитувальники за 2010 рік, річних даних 

за 2008 рік про викиди по всіх протоколах та інших даних про річні викиди за 

2000, 2005 роки (рішення 2010/16).

Рішення, ухвалені у справах з питань дотримання, доступні на сайті Виконавчого 

органу.
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ 

НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У 

ТРАНСКОРДОННОМУ КОНТЕКСТІ

(Конвенція ЕСПО)

І. Коротка характеристика Конвенції:

Дата і місце прийняття: 25 лютого 1991 року, м.Еспо (Фінляндія).

Дата набрання чинності: 10 вересня 1997 року.

Дата ратифікації/приєднання Україною: 19 березня 1999 року.

Дата набрання чинності для України: 18 жовтня 1999 року.

Сторони: 45 сторін (станом на 23 травня 2011 року).

Основні положення: Мета Конвенції – запобігти значному шкідливому тран-

скордонному впливу як результату запланованої господарської діяльності, а також 

його зменшення та контроль за ним. З цією метою держави повинні вживати всіх 

належних та ефективних засобів. Головний елемент Конвенції — процедура оцін-

ки транскордонного впливу на навколишнє середовище. Для запланованих видів 

діяльності, що містяться у Додатку І, і які можуть мати значний шкідливий тран-

скордонний вплив, держави зобов'язані проводити оцінку впливу на навколишнє 

середовище, що дає можливість для участі громадськості, та підготовку документації 

з оцінки впливу на навколишнє середовище, наведеної у Додатку II. Така оцінка про-

водиться до прийняття рішення про санкціонування або здійснення запланованого 

виду діяльності. Згідно з Конвенцією процедура оцінки впливу включає такі етапи: 

оповіщення, підготовка документації з оцінки впливу на навколишнє середовище, 

консультації між заінтересованими сторонами, прийняття остаточного рішення та 

післяпроектний аналіз. Останній етап — факультативний, проводиться за домовле-

ністю Сторін. Окрім того, держави забезпечують участь громадськості, що проживає 

у зачеплених районах, у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище.

Веб-сторінка Конвенції: www.unece.org/env/eia

ІІ. Правові підстави функціонування механізму дотримання

Рішення II/4 Другої Наради Сторін Конвенції Еспо – Структура та функції Комітету 

із застосування та процедури розгляду дотримання.

Рішення III/2 Третьої Наради Сторін Конвенції Еспо – зміни до Рішення ІІ/4.

Рішення IV/2 — Правила процедури Комітету з застосування (Operating Rules).
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Рішення V/4 Наради Сторін Конвенції – зміни до Правил процедури.

Спільне рішення V/6-I/6 Нарад Сторін Конвенції Еспо та Протоколу про СЕО — 

Щодо застосування процедури розгляду дотримання до Протоколу про СЕО.

Документи доступні на веб-сторінці Комітету з застосування:

http://live.unece.org/env/eia/implementation/implementation_committee.html

III. Правовий статус органів, які здійснюють контроль за 

дотриманням

Органи, їх склад та основні форми роботи

Два органи виконують певні функції у механізмі дотримання в рамках Конвенції 

Еспо: Нарада Сторін та Комітет із застосування.

Нарада Сторін – це найвищий орган Конвенції. Нарада Сторін складається із усіх 

Сторін Конвенції. Кожна Сторона має один голос. Нарада Сторін має свій регламент 

(правила процедури).

На практиці, це зустріч на найвищому рівні офіційних представників країн (яку 

часто відвідує декілька міністрів), де приймаються рішення щодо подальшої роботи 

в рамках Конвенції, приймаються поправки до тексту Конвенції. Нарада Сторін зби-

рається кожні 3-4 роки.

Комітет із застосування був створений рішенням Наради Сторін Конвенції Еспо. 

Основним правовим документом, що регламентує його роботу є Рішення ІІ/4 другої 

Наради Сторін (з подальшими змінами) та робочі правила (Додаток IV до Рішення 

IV/2 Наради Сторін, зі змінами згідно Рішення ІІІ/2 та V/4).

Комітет складається із восьми сторін Конвенції Еспо, які обираються Нарадою Сто-

рін на два терміни. Один термін означає період між засіданнями Наради Сторін, як 

правило три роки.

У зв’язку із набранням чинності Протоколу про стратегічну екологічну оцінку, 

повноваження Комітету були розширені на питання, пов’язані із протоколом. З цією 

метою до нього обираються додаткові члени, які б забезпечили наявність восьми 

Сторін Протоколу при розгляді питань, пов’язаних із Протоколом про СЕО. Комітет 

має голову та віце-голову. Країни-члени самостійно призначають представників для 

участі в засіданнях Комітету. При обранні членів Комітету Нарада Сторін намагаєть-

ся забезпечити географічний баланс.

Повноваження органів

Нарада Сторін затверджує висновки Комітету із застосування про порушення 

країною зобов’язань за Конвенцією та приймає будь-які «санкції» (наприклад, реко-

мендації чи попередження).
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Як правило, Нарада Сторін не розглядає фактичну сторону питання, а лише «під-

тверджує» висновок, зроблений Комітетом. Це пов’язано з тим, що Нарада Сторін не 

проводить власного розслідування фактів і навіть не розглядає докази та матеріали, 

надані державами у ході розгляду конкретного питання. Головна роль Наради Сто-

рін – обговорення та прийняття відповідних санкцій. Такі санкції переважно прий-

маються у вигляді рекомендацій.

Комітет із застосування має такі повноваження та функції:

– розглядати подання держав щодо недотримання ними зобов’язань за Кон-

венцією;

– періодично розглядати стан виконання державами своїх зобов’язань на основі 

звітів держав;

– готувати доповіді, які подаються Нараді Сторін з метою надання допомоги дер-

жавам виконувати свої зобов’язання, що можуть включати будь-які рекоменда-

ції;

– на вимогу Наради Сторін готувати доповіді щодо виконання окремих положень 

Конвенції на основі інформації, отриманої при виконанні попередніх трьох 

функцій.

За поданням держав, Комітет відкриває справу, розглядає можливе порушення по 

суті та приймає висновки і рекомендації. Комітет із застосування може відкрити 

провадження, якщо Конвенція була порушена у якомусь конкретному випадку.

Окрім того, Комітет вповноважений почати процедуру розгляду дотримання щодо 

конкретної держави за власною ініціативою.

У ході розгляду справи, Комітет може:

– запитувати додаткову інформацію від Сторін;

– на запрошення держав проводити збір інформації на території держави;

– розглядати будь-яку інформацію, переслану Секретаріатом, інформацію про 

дотримання Конвенції;

– у разі необхідності користуватись допомогою наукових експертів чи отримува-

ти консультації з інших відповідних джерел.

IV. Предмет розгляду

Стан виконання та дотримання Стороною (Сторонами) одного чи більше положень 

Конвенції Еспо. Таким чином, Комітет може розглядати як конкретний випадок 

(наприклад, будівництво промислових об’єктів, що підпадають під дію Конвенції), 

так і стан імплементації Конвенції загалом в окремій державі (національне зако-

нодавство та процедури, практика, тощо). Практика Комітету показує, що Комітет 

часто поєднує ці два предмети розгляду.
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V. Суб’єкт звернення

Формально лише Сторони є суб’єктом звернення. Будь-які інші суб’єкти (наприклад, 

громадськість) можуть лише надати «інформацію» Комітету. Тим не менше, навіть 

така інформація може призвести до відкриття справи щодо дотримання державою 

зобов’язань за Конвенцією Еспо.

VI. Процедури розгляду дотримання

Комітет із застосування може відкрити справу, якщо: (а) держава робить подання 

щодо недотримання Конвенції, включаючи іншою державою; (б) Комітет діє зі своєї 

власної ініціативи, коли дізнається про можливе недотримання Конвенції. Другий 

спосіб дає змогу подати скаргу громадським організаціям.

Перший спосіб

За поданням держави Комітет відкриває справу автоматично. Подання може бути 

зроблене не лише щодо іншої Сторони, але й щодо власного дотримання Конвенції. 

Таке подання надсилається координуючим органом (як правило, Мінприроди) до 

Секретаріату. До подання додається доказова інформація. Якщо Сторони не пого-

дились про інше, «держава-відповідач» має надати свої контраргументи протягом 

трьох місяців.

Засідання Комітету, на яких відбуваються слухання справ, є закритими для спосте-

рігачів. У них беруть участь лише держави-учасники процесу. Таким чином, навіть 

якщо Комітет відкриє справу за власною ініціативою на підставі скарги-інформації 

від громадськості, слухання справи відбуватиметься без її участі.

Свої висновки та рекомендації Комітет готує без участі інших осіб (на закритому 

засіданні). Комітет зобов’язаний забезпечити конфіденційність усього розгляду 

справи, тому часто-густо усі документи не є публічно доступними, а засідання Комі-

тету є закритими.

Після розгляду справи, Комітет із застосування приймає висновки про те, чи було 

порушення і, якщо було, у чому воно полягало. Окрім того, Комітет подає Нараді 

Сторін свої рекомендації щодо заходів (санкцій), які слід вжити для виправлення 

ситуації.

Другий спосіб

Громадськість (чи інші суб’єкти, наприклад, Секретаріат Конвенції) може надіслати 

скаргу в Комітет із застосування щодо порушення країною застосування Конвен-

ції. Така скарга офіційно називається «інформацією», адже юридично лише може 

слугувати підставою для власних дій Комітету. Тому скарга-інформація не означає 

автоматичного відкриття справи, але, якщо звинувачення є достатньо серйозними, 

Комітет може розпочати справу із своєї власної ініціативи.
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Комітет із застосування розробив спеціальну форму для того, щоб допомогти НУО 

подавати таку інформацію. Форма доступна на веб-сайті Конвенції. Інформація 

подається англійською мовою.

Скарга-інформація може стосуватися недотримання Конвенції вашою власною чи 

іншою країною. Скарга може надсилатись звичайною чи електронною поштою. 

Скарга повинна відповідати таким основним вимогам:

– не бути анонімною;

– стосуватися діяльності, переліченої в Додатку І до Конвенції, яка має можливий 

значний негативний транскордонний вплив;

– інформація повинна бути основою для серйозної підозри у недотриманні;

– інформація повинна стосуватись імплементації положень Конвенції.

Якщо Комітет розглядає справу щодо країни, яка є членом Комітету, представник 

такої країни не може брати участі у розгляді справи Комітетом. Зокрема, такий пред-

ставник не може бути присутнім на закритих засіданнях Комітету, коли обговорю-

ється справа щодо такої країни.

Після того, як Комітет із застосування виявить, що країна є порушником, справа 

подається на Нараду Сторін Конвенції.

Нарада Сторін затверджує висновки Комітету (як правило, без обговорення) та, 

що найбільш важливо, приймає політичні санкції. Такими санкціями можуть бути 

рекомендації, декларації про недотримання, попередження, чи інші рішення, які 

вважатимуться адекватними. Нарада Сторін може вимагати прийняття нового зако-

нодавства або навіть тимчасового призупинення реалізації самого проекту. Най-

важливішим є політичний тиск такого рішення на країну. Комітет із застосування 

і Нарада Сторін будуть здійснювати нагляд за виконанням рішення Наради Сторін. 

Нарада Сторін розглядає усі питання на відкритих засіданнях.

Публічність роботи Комітету

У 2011 році П’ята Нарада Сторін Конвенції внесла значні зміни у Правила проце-

дури Комітету з метою посилити доступ до інформації про його роботу. Доступ до 

інформації забезпечується головним чином через розміщення документів на веб-

сторінці Конвенції.

Подання та відповіді на подання держав мають бути доступні на сайті Конвенції не 

пізніше, як через місяць після їх надходження до Секретаріату. Виняток становить 

інформація, щодо якої держави вимагають конфіденційності. Виняток також ста-

новить ситуація, коли держава робить подання на себе. Таке подання вважається 

конфіденційним.

У випадку, коли Комітет розглядає інформацію, надану іншими суб’єктами (напри-

клад, громадською організацією), будь-які документи оприлюднюються лише після 
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завершення розгляду питання (справи) Комітетом. Такі документи можуть вклю-

чати як текст самої скарги-інформації, так і відповідь на неї, листування Комітету з 

іншими державами. На час розгляду питання, Комітетом готується та оприлюдню-

ється коротка довідка.

Рішення Комітету є публічними і оприлюднюються одразу.

VII. Практика

У рамках механізму дотримання Конвенції Еспо вже склалась певна практика роз-

гляду справ щодо недотримання Сторонами своїх зобов’язань за Конвенцією. Комі-

тет із застосування вже має досвід відкриття справ як за поданням Сторін, так і за 

власною ініціативою.

Станом на середину 2011 року, Комітет із застосування відкрив провадження 

у семи справах: щодо України (двічі), Білорусі, Румунії, Вірменії (двічі) та Азер-

байджану. Щодо двох останніх перші провадження були відкриті за ініціативою 

Комітету. З трьох завершених справ Комітет із застосування виніс висновки про 

порушення Конвенції Україною та Вірменією і не знайшов порушень у справі 

щодо Румунії. Наразі триває нагляд за виконанням рішень Наради Сторін щодо 

України та Вірменії.

Необхідно зауважити, що, враховуючи мету механізму дотримання (сприяти і допо-

магати Сторонам виконувати свої зобов’язання), значна увага приділялась наданню 

технічної допомоги країнам, які були визнані порушниками. До Вірменії та України 

були спрямовані експертні місії з метою розробити стратегію імплементації Кон-

венції у національний правопорядок.

Окрім того, тричі із скаргою-інформацією до Комітету звертався Секретаріат Кон-

венції (щодо Молдови, України та Словаччини) та п’ять разів звертались громадські 

організації (щодо Румунії, України (2), Білорусі та Бельгії). Наразі такі звернення 

жодного разу не призвели до відкриття справи: щодо Білорусі справа була врешті-

решт відкрита за поданням Литви, а щодо України одне розслідування ще триває.
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ

У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ТА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ З ПИТАНЬ,

ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОВКІЛЛЯ

(Оргуська конвенція)

І. Коротка характеристика Конвенції

Дата і місце прийняття: 25 червня 1998 року, м. Оргус (Данія).

Дата набрання чинності: 30 жовтня 2001 року.

Дата ратифікації/приєднання Україною: 6 липня 1999 року.

Дата набрання чинності для України: 30 жовтня 2001 року.

Сторони: 44 сторони (станом на 1 липня 2011 року).

Основні положення: Мета Оргуської конвенції – сприяння захисту права кожної 

людини нинішнього і прийдешніх поколінь жити в навколишньому середовищі, 

сприятливому для її здоров'я та добробуту, шляхом гарантування прав на доступ 

до інформації, на участь громадськості в процесі прийняття рішень і на доступ до 

правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, у відповідності 

до положень Конвенції (ст.1). Конвенція закріплює детальні процедури та стандар-

ти реалізації цих прав, встановлює загальні зобов'язання держав щодо гарантій їх 

реалізації (ст.3). Конвенція містить три основні елементи: доступ до екологічної 

інформації (ст.ст.4, 5), участь громадськості у процесі прийняття рішень (ст.ст.6, 7, 

8) та доступ до правосуддя з екологічних питань (ст.9).

Суб’єктом прав, передбачених Конвенцією, є громадськість (будь-яка фізична або 

юридична особа) або, у певних випадках, зацікавлена громадськість. ”Зацікавлена 

громадськість” означає громадськість, на яку справляє або може справити вплив 

процес прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, або 

яка має зацікавленість в цьому процесі. Зокрема, неурядові (громадські) організації, 

які сприяють охороні навколишнього середовища та відповідають вимогам націо-

нального законодавства, вважаються такими, що мають зацікавленість (ст.2).

Згідно з Конвенцією громадськість має право на доступ до екологічної інформації. 

Поняття екологічної інформації є досить широким і включає не лише інформацію 

про стан елементів довкілля, але й про заходи, фактори, стан здоров'я та безпеки 

людей (ст.2). Доступ до екологічної інформації передбачає можливість отримати 

таку інформацію на запит (ст.4), обов'язок державних органів збирати та мати у 
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своєму розпорядженні екологічну інформацію (ст.5) а також самостійно розпо-

всюджувати таку інформацію у певних випадках (ст.5). Конвенція детально регулює 

порядок отримання та надання інформації на запит громадськості (умови, терміни, 

підстави відмови у наданні інформації). Так, Конвенція звільняє громадськість від 

необхідності доводити свою зацікавленість у отриманні екологічної інформації. 

Обов'язок надавати екологічну інформацію несуть державні органи (це поняття 

широке і включає окремих суб'єктів господарювання згідно зі ст.2). Конвенція 

передбачає процедури участі зацікавленої громадськості у прийнятті трьох видів 

рішень: щодо конкретних запропонованих проектів господарської діяльності (ст.6), 

щодо прийняття планів, програм та політики (ст.7) та прийняття нормативно-

правових актів (ст.8). Зацікавлена громадськість має право брати участь у прийнятті 

рішень щодо запропонованих видів діяльності, які впливають на довкілля (ст.6). Такі 

рішення включають: (а) рішення щодо дозволу на здійснення запропонованих видів 

діяльності, включених до Додатку І, (б) рішення щодо інших видів діяльності, які 

можуть значним чином вплинути на довкілля (ст.6(1)). Окрім того, процедури участі 

зацікавленої громадськості застосовуються до процесу прийняття рішень, які перед-

бачають участь громадськості у рамках оцінки впливу на довкілля за національним 

законодавством (п.20 Додатку І). Виняток можуть складати рішення щодо питань 

національної оборони (ст.6(1)). Процедури участі зацікавленої громадськості вклю-

чають такі основні елементи: інформування про намір прийняти рішення, надання 

інформації про запропоновану діяльність, надання ефективної можливості участі 

на ранньому етапі процесу прийняття рішень (строки, форми участі), врахування 

результатів участі в остаточному рішенні, інформування зацікавленої громадськості 

про прийняте рішення. Щодо рішень, які стосуються умисного введення в навко-

лишнє середовище генетично модифікованих організмів чи реалізації їх на ринку, 

було прийнято окрему поправку, що вводить нову статтю (6 bis) у Конвенцію.

Доступ громадськості до правосуддя містить три основні елементи (ст.9): право 

оскаржувати рішення про ненадання екологічної інформації, право оскаржувати 

порушення процедур участі громадськості у процесі прийняття рішень (на про-

цесуальних та матеріальних підставах) та право звертатися до суду щодо будь-яких 

порушень національного екологічного законодавства з боку приватних осіб чи 

державних органів. Процедури оскарження повинні забезпечувати адекватні та 

ефективні засоби правового захисту, включаючи,за необхідності, засоби правового 

захисту у формі судової заборони, і бути справедливими, неупередженими, своєчас-

ними і не пов'язаними з непомірно великими витратами.

Держави періодично звітуються про імплементацію Конвенції. У рамках Конвенції 

діє Комітет з дотримання, який уповноважений отримувати звернення (від держав, 

громадськості чи Секретаріату) щодо недотримання сторонами своїх зобов'язань за 

Конвенцією. Щодо України така процедура була порушена у 2004 році (на звернен-

ня Румунії та громадської організації з України).

Веб-сторінка Конвенції: www.unece.org/env/pp
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ІІ. Правові підстави функціонування механізму дотримання

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття 

рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, стаття 15.

Рішення І/7 Наради Сторін (2002) — Розгляд дотримання.

Рішення ІІ/Наради Сторін (2005) – щодо збільшення кількості членів Комітету.

Modus Operandi – Правила процедури Комітету з питань дотримання.

III. Правовий статус органів, які здійснюють контроль за 

дотриманням

Органи, їх склад та основні форми роботи

Органами, які здійснюють контроль за дотриманням, є:

– Комітет з питань дотримання;

– Нарада Сторін.

Комітет з питань дотримання – це незалежний спеціально створений орган з 

питань дотримання, який складається із дев’яти членів. Членами Комітету є фізичні 

особи. Усі члени є незалежними і виконують свої функції в особистій якості (не є 

представниками держави) та на безоплатній основі. Членами Комітету можуть бути 

лише громадяни Сторін Конвенції чи держав, що підписали її. Такі особи повинні 

володіти високими моральними якостями і визнаною компетенцією з питань, яких 

торкається Конвенція, зокрема юридичний досвід. На практиці, більшість членів 

Комітету є юристами.

Члени Комітету обираються Нарадою Сторін консенсусом або таємним голосуван-

ням. Наразі процедура таємного голосування не була застосована жодного разу. 

Кандидатури висуваються як Сторонами Конвенції, так і неурядовими екологічними 

організаціями, що відповідають вимогам п.5 статті 10 Конвенції. Інформація про 

подані кандидатури є відкритою, самі кандидатури подаються за 3 місяці до чергової 

Наради Сторін. Половина членів Комітету переобираються на кожній Нараді Сторін, 

проте обираються вони на повний строк, що включає дві Наради Сторін (близько 6 

років). Таким чином під час ротації забезпечується послідовність та неперервність 

роботи Комітету. Член Комітету може бути переобраний лише один раз. Комітет сам 

обирає Голову та Віце-голову.

Склад Комітету повинен враховувати географічний баланс та різноманіття досві-

ду його членів. Зміст географічного балансу неодноразово змінювався: наразі він 

досягнутий за такою схемою: 3 представники Західної Європи, 4 Центральної Євро-

пи та 2 з регіону СЄКЦА (Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія).

У разі неможливості виконання своїх обов’язків членом Комітету, Бюро Конвенції 

призначає нового члена на строк до чергової Наради Сторін. Таких прикладів було 
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кілька, зокрема у зв’язку із початком роботи члена Комітету на державній службі у 

країні проживання.

Після свого обрання, на першому черговому засіданні, член Комітету робить урочисту 

заяву про те, що він/вона виконуватиме свої функції неупереджено та добросовісно.

Засідання Комітету з питань дотримання проходять, як правило, чотири рази на 

рік у м.Женева (Швейцарія). Значну підтримку роботі Комітету надає Секретаріат 

Конвенції.

Нарада Сторін — найвищий політичний орган Конвенції. До її складу входять 

усі Сторони Конвенції. Кожна Сторона має один голос. Основні функції та повно-

важення Наради Сторін визначені ст.10 Конвенції. Нарада Сторін працює сесійно. 

Перша сесія Наради Сторін відбулась у 2002 році. Як правило, сесії Наради Сторін 

скликаються кожні три роки.

Повноваження органів

Механізм дотримання Конвенції (контролю за дотриманням) покладає основні 

інституційні функції на Комітет з питань дотримання, а також передбачає особливі 

політико-правові повноваження Наради Сторін.

Комітет з питань дотримання має такі основні функції:

– розглядає подання, звернення та повідомлення про недотримання Конвенції;

– на прохання Наради Сторін готує доповідь про дотримання та реалізацію Кон-

венції;

– контролює, оцінює та допомагає виконувати і дотримуватись вимог щодо звіт-

ності згідно з п.2 ст. 10 Конвенції.

Власне перша функція передбачає розгляд конкретних випадків недотримання 

Конвенції (справ). Виключно Комітет проводить розгляд таких справ, досліджує 

факти, доводи Сторін, проводить публічне слухання та готує висновки щодо стану 

дотримання державою (Стороною) своїх зобов’язань. Якщо висновки Комітету 

засвідчують порушення Конвенції Стороною, він, за певних умов, може вжити пев-

них заходів щодо держави, зокрема:

– надати консультацію та допомогу окремим Сторонам з питань дотримання 

Конвенції;

– дати рекомендації відповідній Стороні;

– просити сторону надати стратегію дій із забезпечення дотримання положень 

Конвенції, включаючи строки її реалізації, а також повідомляти про хід її вико-

нання;

– у випадку із повідомленнями від громадськості, давати рекомендації відповідній 

Стороні щодо конкретних заходів для вирішення питання, яке було предметом 

повідомлення.
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Ці повноваження передбачені ст.36 Рішення І/7 Наради Сторін. Заходи (б)-(г) 

можуть бути вжиті Комітетом лише за згоди держави.

У всіх випадках Комітет також надає звіт і рекомендації Нараді Сторін. Іншими 

словами, Нарада Сторін завжди отримує звіт про розгляд справи щодо конкретної 

держави.

Окрім повноважень щодо розгляду окремих справ, важливою групою є повноважен-

ня щодо збору інформації. До таких повноважень слід віднести право:

– запитувати додаткову інформації з питань, які знаходяться на його розгляді, 

здійснювати збір інформації на території держави (за її згоди);

– розглядати будь-яку надану йому належну інформацію;

– звертатись за послугами до експертів та консультантів.

Комітет постійно користується цими повноваженнями, особливо в ході розгляду 

справ. Так, Комітет кілька разів здійснював місії зі збору інформації (у тому числі до 

України).

Нарада Сторін може, після розгляду звіту та рекомендації Комітету з питань 

дотримання, прийняти рішення про відповідні заходи, спрямовані на забезпечення 

повного дотримання положень Конвенції. Таким чином, Нарада Сторін не роз-

глядає питання порушення по суті, вона виключно керується звітом (висновками) 

Комітету, який розглядав справу. Повноваження Наради Сторін головним чином 

спрямовані на вжиття заходів, спрямованих на «виправлення» ситуації (свого роду 

санкцій). Наразі склалась практика прийняття окремого рішення щодо держави, яка 

була визнана Комітетом порушницею Конвенції. Таке рішення приймається Нара-

дою Сторін одне, навіть якщо Комітет розглядав кілька справ щодо такої держави за 

відповідний період (з часу попередньої сесії Наради Сторін).

Залежно від конкретного питання, що розглядається, а також причини, ступеню та 

періодичності порушення Конвенції Нарада Сторін може прийняти один або біль-

ше наступних заходів (ст.36 рішення І/7 Наради Сторін):

– надати консультацію та допомогу окремим сторонам з питань дотримання 

Конвенції;

– дати рекомендації відповідній Стороні;

– просити Сторону надати стратегію дій із забезпечення дотримання положень 

Конвенції, включаючи строки її реалізації, а також повідомляти про хід її вико-

нання;

– у випадку із повідомленнями від громадськості, давати рекомендації відповідній 

Стороні щодо конкретних заходів для вирішення питання, яке було предметом 

повідомлення;

– зробити заяву про факт недотримання;

– зробити попередження;
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– тимчасово позбавити, згідно з відповідними нормами міжнародного права, які 

стосуються призупинення дії міжнародного договору, відповідну Сторону спе-

ціальних прав та привілеїв, наданих Конвенцією;

– вжити інших неконфронтаційних, несудових та консультаційних заходів, які 

можуть бути доцільними.

Рішення Наради Сторін мають рекомендаційний характер, проте їх політична 

складова є, мабуть, найважливішою і держави намагаються виконувати усі рекомен-

дації. Усі рішення Нарада Сторін приймає консенсусом або голосуванням. Наразі у 

практиці Конвенції не було жодного рішення, яке б Нарада Сторін прийняла голо-

суванням.

IV. Предмет розгляду

Предметом розгляду є дотримання (порушення) положень Конвенції Стороною. 

Таке порушення може виявлятись як у конкретних випадках (наприклад, ненадання 

інформації), так і в системному недотриманні (наприклад, недоліки національного 

законодавства).

V. Суб’єкт звернення

Є три види суб’єктів звернення зі скаргою до Комітету: Сторони (держави та ЄС), 

Секретаріат та громадськість. Скарга, яка подається відповідним суб’єктом, має іншу 

назву: звернення вносять держави, подання – Секретаріат, а повідомлення – громад-

ськість. Подання, звернення та повідомлення мають бути підкріплені додатковою 

доказовою інформацією.

Сторона може внести звернення щодо власного дотримання Конвенції чи дотри-

мання іншою Стороною. Звернення може бути внесене групою держав. Був лише 

один випадок внесення звернення державою щодо іншої Сторони (Румунія щодо 

України) та жодного щодо самої себе.

Жодного разу Секретаріат не скористався своїм правом внести подання. Такі 

подання Секретаріат може зробити, якщо на основі звітів держави, стало відомо про 

можливе недотримання. Попередньо Секретаріат має звернутись за роз’ясненнями 

до такої держави.

Суб’єктом подання повідомлення до Комітету є громадськість. Хоча саме рішення 

про створення та функції Комітету не дає визначення громадськості, очевидно, що 

для розкриття змісту терміну «громадськість» слід застосувати ст.2 Конвенції. Прак-

тика Комітету підтверджує, що із повідомленням може звернутись як окрема фізич-

на особа, так і організація. Водночас, звернення від фізичних осіб значно частіше 

відхиляються Комітетом (у зв’язку з недостатньою обґрунтованістю повідомлень).

Особливістю процедури є те, що до суб’єктів подання повідомлень застосовується 

принцип недискримінації за громадянством та місцем знаходження, закріплений у 
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п. 9 статті 3. Таким чином, громадська організація, що зареєстрована та діє в одній 

країні, може подавати повідомлення про недотримання Конвенції іншою країною, а 

не лише країною, де така організація діє чи зареєстрована.

Громадськість може подавати свої повідомлення не раніше як через рік після набут-

тя чинності Конвенції для відповідної Сторони, якщо лише така Сторона не заявила 

про «особливий» період (протягом якого не можна подавати повідомлення на 

державу). Такий «особливий» період не може тривати більше 4 років. Наразі жодна 

Сторона не скористалась таким правом. Наразі майже усі справи (понад 60) були 

ініційовані повідомленнями від громадськості.

VI. Процедура розгляду дотримання

На основі Правил процедури Комітету можна виділити чотири можливих процеду-

ри розгляду дотримання:

– процедура розгляду звернень Сторін щодо дотримання іншою Стороною;

– процедура розгляду звернення щодо власного дотримання Стороною;

– процедура розгляду подань Секретаріату;

– процедура розгляду повідомлень громадськості.

Звернення, подання та повідомлення подаються письмово англійською, російською 

чи французькою мовами, але розгляд справи відбувається англійською мовою, яка є 

робочою мовою Комітету з дотримання. Нарада Сторін завжди працює трьома вка-

заними мовами, як офіційними мовами ООН для її європейських установ.

Етапи процедури розгляду дотримання будуть спільними (однаковими) для усіх 

чотирьох процедур, але їх елементи можуть відрізнятись. Тому доцільно розглянути 

не кожну процедуру окремо, а поетапно, вказавши на відмінності кожної з чотирьох 

процедур.

Відкриття справи

Перший етап – це відкриття справи, яке включає отримання скарги та відповіді на 

неї. На цьому етапі і містяться основні відмінності у процедурах.

Звернення подається у письмовій формі до Секретаріату, разом із додатковою дока-

зовою інформацією. Секретаріат протягом двох тижнів пересилає текст звернення 

зачепленій Стороні та Комітету. З цього моменту на таку інформацію поширюються 

вимоги щодо конфіденційності згідно з ст. 26 Рішення І/7.

Держава, дотримання якої ставиться під сумнів у зверненні, має три місяці, щоб 

надати відповідь. Вона також може продовжити цей термін, але не більше ніж до 6 

місяців. Початком терміну вважається дата надсилання їй копії звернення Секрета-

ріатом. Будь-яка відповідь надсилається в Секретаріат, який одразу передає її в Комі-

тет. Якщо протягом шести місяців не надходить жодна відповідь, Комітет повинен 
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розглянути справу на основі матеріалів, наданих у зверненні. Таким чином, перший 

етап закінчується наданням відповіді на звернення (або її відсутністю) державою, 

недотримання якою обґрунтовується у зверненні.

Подання може зробити Секретаріат. Хоча інформація про можливе недотримання 

може міститись не лише у звітах держав, але й в інших джерелах (наприклад, лис-

туванні між Секретаріатом та державою), будь-яке подання повинно ґрунтуватись 

на публічно доступних джерелах. Якщо Секретаріат вважає, що є підстави вважати 

про недотримання Стороною положень Конвенції, Секретаріат може звернутись 

до такої Сторони за поясненнями. Якщо протягом трьох місяців (або, за вимогою 

Сторони, протягом часу, необхідного для підготовки документів, проте не довше 

6 місяців) Ссторона не відповідає або питання не вирішується по суті, Секретаріат 

може зробити подання до Комітету з питань дотримання. Таке подання супроводжу-

ється також будь-якою інформацією, наданою державою.

Скарги громадськості формально називаються повідомленнями. Комітет з дотри-

мання розробив спеціальну форму, щоб допомогти громадськості подавати такі 

повідомлення. Повідомлення повинні доповнюватись доказовою інформацією. Усі 

повідомлення надсилають до Секретаріату (письмово чи електронною поштою).

Повідомлення громадськості проходять процедуру визначення їх прийнятності. 

Як правило, Комітет приймає попереднє рішення про прийнятність, що означає 

відкриття справи. Остаточне рішення про прийнятність приймається на почат-

ку публічного слухання, щоб дати можливість Стороні оскаржити прийнятність 

скарги (адже попереднє рішення приймається без участі Сторони в обговоренні). 

На цьому етапі Комітет визначає відповідність повідомлення основним вимогам, 

передбаченим у п. 20 рішення І/7:

– не може бути анонімним;

– чи є зловживанням правом подавати повідомлення;

– чи є очевидно безпідставним;

– чи є несумісним з положеннями рішення І/7 чи Конвенції.

Значна частина повідомлень відхиляється Комітетом на цьому етапі. Окрім вказа-

них вимог, Комітет також перевіряє чи повідомлення стосується Сторони Конвенції 

(а не держави, яка не є Стороною) та чи викладені факти мали місце після набуття 

чинності Конвенції.

Окремою є вимога щодо використання національних заходів захисту. Механізм 

дотримання не містить вимоги вичерпання національних засобів, проте Комітет 

повинен врахувати наявність таких засобів, окрім випадків коли їх використання 

надто затягується чи не є ефективним. Формально, ці вимоги не є критеріями при-

йнятності.

Комітет також виробив особливу процедуру de minimis: повідомлення, які формаль-

но відповідають вимогам щодо прийнятності, але які стосуються надто «дрібного», 
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«не важливого» питання, також вважатимуться неприйнятними. Такий підхід дозво-

ляє ефективно використовувати ресурси Комітету в умовах значного робочого 

навантаження.

Сторона має 5 місяців, щоб дати відповідь на обвинувачення, висунуті у повідо-

мленні. Лише після відповіді Сторони (чи без такої через 5 місяців) Комітет може 

призначити слухання.

Розгляд справи по суті

Наступний етап – розгляд справи по суті Комітетом (підготовка висновків та реко-

мендацій). Цей етап – однаковий для усіх видів скарг (звернень, подань та повідо-

млень). Він передбачає такі дії:

– визначення достатності інформації для розгляду справи по суті (якщо інформа-

ції недостатньо, Комітет може запитати її у суб’єкта звернення, держави, тощо);

– якщо інформації достатньо, починається розгляд справи по суті на відкритому 

засіданні (слухання);

– підготовка проекту рішення (висновків, заходів та рекомендацій), який надси-

лається суб’єкту та державі, дотримання якої було під питанням;

– підготовка та затвердження остаточного рішення (висновків, заходів та реко-

мендацій).

Як правило, Комітет ставить додаткові запитання та/чи просить надати інформацію 

перш ніж призначити слухання у справі. Це може затримати розгляд справи.

Слухання займають кілька годин, на них присутні обидві «сторони» у справі і вони 

мають можливість надати свої докази та відповісти на запитання Комітету. На прак-

тиці Комітет не призначає більше двох слухань протягом одного засідання (яке, 

у свою чергу, переважно триває 4 дні). Інколи держави чи громадськість надають 

додаткову інформацію на запит Комітету вже після публічного слухання справи. 

Слухання відбуваються за встановленою процедурою.

Проект рішення Комітет готує на закритому засіданні (усі інші засідання відкриті 

для спостерігачів). На закритому засіданні присутні лише члени Комітету та від-

повідні працівники Секретаріату. Проект рішення, окрім власне висновків щодо 

дотримання (порушення) положень Конвенції, може містити «заходи» та «реко-

мендації». «Заходи» означають будь-які дії щодо держави, яка порушує Конвенцію, 

в рамках ст.36 рішення І/7 (підпункти а-г). Заходи можуть означати конкретні 

рекомендації державі в розумінні ст.36 рішення І/7. «Рекомендації» ж означають 

виключно рекомендації Нараді Сторін (вони, у свою чергу, можуть містити заходи, 

передбачені ст.36).

Проект рішення надсилається зачепленим державам, Секретаріату (якщо справа 

ініційована поданням) та заявникові повідомлення, якщо справа була ініційована 

повідомленням (так званий «комунікант»). Зачеплені держави, Секретаріат та кому-
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нікант можуть надати свої зауваження до проекту рішення, проте не можуть відкри-

вати обговорення по суті.

Комітет, врахувавши зауваження, приймає остаточне рішення (висновки, заходи та 

рекомендації). Власне у висновках, як частині рішення, Комітет з питань дотриман-

ня вказує на те, чи порушує Сторона положення Конвенції чи ні.

Розгляд Нарадою Сторін

Комітет готує звіт до кожної сесії Наради Сторін Конвенції. Рішення у справах 

завжди додаються до звіту. Якщо рішення містили певні заходи (наприклад, реко-

мендації) державам, Комітет також вказує, чи були такі заходи ефективними і чи, на 

його думку, Сторона продовжує бути у стані недотримання положень Конвенції.

Проект рішення Наради Сторін готується Бюро Конвенції. Завжди готується одне 

рішення щодо конкретної Сторони, в незалежності від кількості справ, які були 

розглянути Комітетом щодо такої Сторони. Усі проекти рішення проходять обгово-

рення на Нараді Сторін і приймаються нею. Наразі, не було жодного випадку, щоб 

Нарада Сторін не погодилась із висновками Комітету з питань дотримання. Вод-

ночас, Нарада Сторін часто приймає інші заходи (в рамках ст.36), аніж ті, що були 

рекомендовані Комітетом.

Власне головна роль Наради Сторін – визначити і прийняти заходи щодо держави у 

своєму рішенні. Наразі, Нарада Сторін використовувала майже усі свої повноважен-

ня. Нарада Сторін приймає рішення щодо дотримання Стороною консенсусом або 

голосуванням (3/4 голосів присутніх та голосуючих Сторін).

Нарада Сторін, як правило через Комітет, контролює виконання Сторонами своїх 

рішень. Невиконання рішень Наради Сторін були підставою для жорсткіших санк-

цій (щодо України, Казахстану та Туркменістану).

Публічність та конфіденційність у механізмі дотримання 

Конфіденційність – одна з гарантій практичного використання механізму громад-

ськістю. На будь-якому етапі заявник від громадськості може вимагати нерозголо-

шення (конфіденційності) інформації, наданої Комітету. Така вимога може стосува-

тись імені (назви) заявника, усього чи частини повідомлення та будь-яких додатків. 

Така норма покликана захистити громадськість від можливого тиску з боку урядів.

У практиці Комітету було кілька таких випадків. Повна конфіденційність була затре-

бувана лише один раз (справа щодо Білорусі) і виявила ряд складнощів, пов’язаних 

з практичним застосуванням такої норми. Повна конфіденційність унеможливлює 

«змістовне» обговорення з державою, чиє дотримання ставиться під сумнів. Це осо-

бливо стосується повідомлень, які спираються на конкретні факти (наприклад, від-

мова надати інформацію на запит). Тому, незважаючи на конфіденційність, Комітет 

(через Секретаріат) у тісній співпраці і за згоди заявника розробив «публічну» вер-

сію повідомлення, яка й лягла в основу публічного слухання.
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Публічність роботи Комітету забезпечується двома основними способами: відкри-

тість засідань Комітету для спостерігачів та розміщення інформації на веб-сторінці 

Конвенції. Будь-яка особа може, попередньо зареєструвавшись, бути присутньою 

на відкритих частинах засідань Комітету (включаючи публічні слухання у справах). 

Комітет має низку правил щодо розміщення інформації на веб-сторінці Конвенції, 

проте загалом практично уся інформація є вчасно доступною (включаючи справи, 

усі скарги та відповіді на них, додаткові листування, тощо). Це значно сприяє розви-

тку довіри до роботи Комітету.

Робота Наради Сторін є також відкритою. Усі рішення Наради Сторін та їх проекти 

завжди доступні на веб-сторінці Конвенції.

Конфлікт інтересу у механізмі дотримання

Комітет розробив окремі правила щодо можливого конфлікту інтересів та його 

вирішення. Якщо член Комітету має конфлікт інтересу, він не може брати участь у 

закритих засіданнях Комітету (головно це важливо для тих частин засідань, коли 

йде обговорення рішення Комітету). Конфлікт інтересів може виявлятись, напри-

клад, в особистій упередженості члена Комітету у зв’язку із його відносинами зі Сто-

роною чи заявником. Громадянство держави, чиє дотримання розглядається, саме 

по собі не вважається конфліктом інтересу. Член Комітету, який вважає, що у нього 

може бути конфлікт інтересу, повинен сам негайно про це повідомити. Правила 

процедури Комітету містять перелік основних принципів, що повинні застосовува-

тись до визначення конфлікту інтересу.

VII. Практика

Комітет з питань дотримання почав практичну роботу із розгляду справ у 2004 році. 

З цього часу Комітет отримав понад 60 повідомлень та одне звернення (Румунія 

щодо України), виніс рішення у 30 справах.

Вичерпну інформацію про роботу Комітету можна отримати на веб-сторінці Кон-

венції.

За 7 років Комітет та Нарада Сторін виробили значну практику як щодо тлумачення 

положень Конвенції, так і щодо процедур, які застосовуються до розгляду питань, 

пов’язаних із дотриманням Конвенції. Двічі така практика узагальнювалась РАЦ 

«Суспільство і довкілля» і виходила друком англійською та російською мовами:

 Практика Комітету з дотримання Оргуської конвенції (2004-2008) / Під ред. 

А. Андрусевич, Т. Алге, К. Конрад, З. Козак. – Львів, 2008. – 78 с. (російською та 

англійською мовами).

 Практика Комітету з дотримання Оргуської конвенції (2004-2011)/Друге 

видання. Доповнене та перероблене. Під ред. А. Андрусевич, Т. Алге, К. Конрад, – 

Львів, 2011. – 212 с. (англійською мовою).
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ПРОТОКОЛ ПРО ВОДУ ТА ЗДОРОВ’Я ДО 

КОНВЕНЦІЇ ПРО ОХОРОНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ТРАНСКОРДОННИХ ВОДОТОКІВ ТА 

МІЖНАРОДНИХ ОЗЕР 1992 року

(Протокол про воду та здоров’я)

І. Коротка характеристика Протоколу

Дата і місце прийняття: 17 червня 1999 року, м. Лондон (Великобританія).

Дата набрання чинності: 4 серпня 2005 року.

Дата ратифікації/приєднання Україною: 9 липня 2003 року.

Дата набрання чинності для України: 4 серпня 2005 року.

Сторони: 24 сторони (станом на 31 липня 2011 року).

Основні положення: Мета Протоколу полягає у тому, щоб на всіх відповідних рів-

нях, як у загальнодержавному масштабі, так і у транскордонному та міжнародному 

контексті, сприяти охороні здоров’я та благополуччю людей на індивідуальній та 

колективній основі згідно з принципами сталого розвитку шляхом удосконалення 

управління водними ресурсами, включаючи охорону водних екосистем, а також 

шляхом попередження, обмеження і зниження рівня поширення захворювань, 

пов’язаних з водою. Сторони Протоколу, зокрема, зобов’язані вживати усіх належ-

них заходів з метою забезпечення: адекватного постачання повноцінної питної 

води, яка не містить будь-яких загроз для здоров’я людей; адекватних санітарно-

профілактичних заходів, які забезпечують належну охорону здоров’я людей та 

навколишнього середовища; ефективної охорони водних ресурсів, що використо-

вуються як джерела питної води, та їхніх відповідних водних екосистем від забруд-

нення з інших джерел, включаючи сільське господарство та промисловість; належ-

ного захисту здоров’я людей від пов’язаних з водою захворювань, які виникають у 

результаті використання води для рекреаційних цілей або для рибного та сільського 

господарства; ефективних систем моніторингу та реагування на спалахи та загрози 

виникнення захворювань, пов’язаних з водою. Переслідуючи цілі забезпечення 

«доступу до питної води для всіх» та «надання санітарного забезпечення для всіх», 

кожна Сторона зобов’язана встановити та опублікувати цільові показники, вжити 

заходів задля їх досягнення та сформувати ефективно діючу програму моніторингу. 

Такі цільові показники мають періодично переглядатися і повинні встановлюватися 

за участі громадськості на засадах відкритості і справедливості та із забезпеченням 

належного врахування результатів такої участі. Сторони Протоколу зобов’язані 

забезпечити створення систем відстеження та раннього попередження, планів дій 
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у надзвичайних ситуаціях та можливостей реагування на виникнення захворювань, 

пов’язаних з водою, інформувати громадськість з питань, що регулюються Протоко-

лом, та співпрацювати на міжнародному рівні для досягнення цілей Протоколу.

Веб-сторінка Протоколу: http://www.unece.org/env/water/text/text_Protocol.htm

ІІ. Правові підстави функціонування механізму розгляду 

дотримання

Протокол про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання тран-

скордонних водотоків та міжнародних озер.

Рішення І/2 про розгляд дотримання. Додаток до Звіту Наради Сторін Протоколу 

про воду та здоров’я від 3 липня 2007 року.

Правила процедури Комітету з дотримання.

Керівництво з питань повідомлень від громадськості.

ІІІ. Правовий статус органів, що здійснюють контроль за 

дотриманням

Органи, їх склад та основні форми роботи

Органами, котрі здійснюють контроль за дотриманням, є:

– Нарада Сторін.

– Комітет з дотримання.

Чергові сесії Наради Сторін скликаються через регулярні інтервали, що визнача-

ються Сторонами, але не рідше, ніж раз на три роки. Сторони проводять позачергові 

засідання у тому разі, коли вони приймають рішення про це на черговому засіданні 

або ж на письмове прохання однієї Сторони за умови, що це прохання буде під-

тримано не менш, ніж однією третиною Сторін протягом шести місяців з моменту 

повідомлення всіх Сторін.

До складу Комітету з дотримання входять дев’ять членів, котрі виконують свої 

функції у особистій якості та з усією об’єктивністю у найкращих інтересах здій-

снення Протоколу. Членами Комітету є особи, котрі мають високі моральні якості 

та визнану компетентність з питань, яких стосується Протокол, у тому числі правову 

та/або технічну. Вони обираються Нарадою Сторін з-поміж кандидатів, запропоно-

ваних Сторонами з урахуванням будь-яких пропозицій кандидатів, зроблених краї-

нами, що підписали Протокол, або неурядовими організаціями, які мають відповідну 

компетенцію або виявляють інтерес до тих питань, яких стосується Протокол.
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Якщо Нарада Сторін у конкретному випадку не ухвалить рішення про інше, вису-

нення кандидатів у члени Комітету з дотримання здійснюється наступним чином:

– інформація про кандидатів скеровується до Спільного секретаріату принаймні 

однією з офіційних мов Протоколу не пізніше ніж за 12 тижнів до відкриття 

сесії Наради Сторін, під час якої відбуватимуться вибори;

– кожне висунення кандидатури супроводжується наданням біографічної довідки 

про кандидата обсягом не більше шестисот слів та може включати допоміжні 

матеріали;

– Спільний секретаріат поширює інформацію про висунутих кандидатів та біо-

графічні довідки разом з будь-якими допоміжними матеріалами.

Під час виборів до складу Комітету потрібно брати до уваги справедливий геогра-

фічний розподіл членів та різнобічність їх досвіду і компетенції. На своїй першій 

сесії Нарада Сторін обирає п’ять членів Комітету на повний термін та чотирьох чле-

нів Комітету на половину терміну. Надалі Нарада Сторін обирає на повний термін 

нових членів Комітету замість тих, чий термін перебування збіг. Якщо з будь-якої 

причини один з членів Комітету не може більше виконувати свої обов’язки члена 

Комітету, Президія Наради Сторін призначає іншого члена, який відповідає вста-

новленим критеріям, на термін повноважень, що залишився, за умови затвердження 

його кандидатури Комітетом. Повний термін перебування на посаді починається 

наприкінці чергової сесії Наради Сторін і триває до другої наступної чергової сесії 

Наради Сторін (наразі цей термін складає 6 років).Члени Комітету виконують свої 

обов’язки не більше двох термінів поспіль.

Комітет обирає свого Голову та заступника Голови, а також затверджує свої правила 

процедури. Комітет, якщо ним не буде ухвалено іншого рішення, проводить засідан-

ня не рідше одного разу на рік.

Комітет докладає всіх зусиль для ухвалення своїх рішень і рекомендацій шляхом 

консенсусу, тобто за відсутності будь-якого офіційно висловленого заперечення 

з боку хоча б одного з його членів. Якщо консенсусу не досягнуто, то рішення та 

рекомендації ухвалюються шляхом голосування більшістю у дві третини голосів 

присутніх та тих, що беруть участь у голосуванні, членів Комітету або п’ятьма члена-

ми Комітету залежно від того, яка кількість голосів більше.

Повноваження органів

Нарада Сторін — вищий орган Протоколу. Згідно зі ст. 16 Протоколу на своїх 

сесіях Нарада Сторін постійно контролює виконання Протоколу та з урахуванням 

цієї мети:

– переглядає політику та методологічні підходи з попередження, контролю та 

зниження поширення захворювань, пов’язаних з водою, заохочує їх узгоджен-

ня та зміцнює транскордонне і міжнародне співробітництво;

– оцінює прогрес у виконанні Протоколу на основі інформації, що надається 
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Сторонами згідно з керівними принципами, визначеними Нарадою Сторін;

– запитує, у разі необхідності, послуги відповідних органів ЄЕК та Європейського 

регіонального бюро ВООЗ;

– визначає умови для участі інших компетентних міжнародних урядових та неу-

рядових органів у всіх нарадах та інших видах діяльності, пов’язаних з досяг-

ненням мети Протоколу;

– розглядає необхідність ухвалення додаткових положень про доступ до інфор-

мації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ громадськос-

ті до судового та адміністративного перегляду рішень у рамках Протоколу у 

світлі досвіду, набутого з цих питань в інших міжнародних форумах;

– розробляє програму роботи, включаючи проекти для спільного впроваджен-

ня відповідно до Протоколу, та засновує будь-які органи, необхідні для її 

виконання;

– розглядає і приймає керівні принципи та рекомендації, які сприяють виконан-

ню положень Протоколу;

– розглядає та приймає пропозиції про внесення змін та доповнень до Прото-

колу;

– розглядає та вживає будь-яких додаткових заходів, необхідних для досягнення 

мети Протоколу.

Згідно з п. 35 Рішення І/2 Наради Сторін після розгляду звіту та будь-яких рекомен-

дацій Комітету з дотримання Нарада Сторін може, залежно від конкретного питан-

ня, що нею розглядається, та з урахуванням причин, виду, міри та частоти недо-

тримання положень Протоколу, вирішити застосувати один або декілька наступних 

заходів:

– надати консультативну допомогу та сприяти наданню допомоги окремим Сто-

ронам з питань, що стосуються дотримання ними Протоколу, яка може вклю-

чати допомогу у пошуку, за необхідності, підтримки з боку спеціалізованих 

установ та інших компетентних органів;

– запропонувати відповідній Стороні розробити план дій із забезпечення дотри-

мання Протоколу у терміни, що підлягають узгодженню між Комітетом та від-

повідною Стороною, або, за необхідності, надати цій Стороні допомогу з цього 

питання;

– запропонувати відповідній Стороні надавати Комітетові звіти про зусилля, що 

вона вживає з метою дотримання своїх зобов’язань, передбачених Протоколом;

– винести попередження;

– у випадку повідомлень, отриманих від громадськості, сформулювати для відпо-

відної Сторони рекомендації щодо конкретних заходів з вирішення порушеної 

представником громадськості проблеми;
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– рекомендувати Сторонам надати фінансову та технічну допомогу, забезпечити 

підготовку кадрів та вжиття інших заходів щодо укріплення потенціалу, а також 

сприяти передачі технології;

– сприяти наданню фінансової допомоги та забезпечити технічну підтримку, 

підготовку кадрів та вжиття інших заходів з укріплення потенціалу за умови 

затвердження відповідного фінансування, включаючи пошук, за необхідності, 

підтримки з боку спеціалізованих установ та інших компетентних органів;

– зробити заяву про наявність факту недотримання;

– надати особливого розголосу випадкам недотримання;

– тимчасово позбавити згідно із застосовуваними нормами міжнародного права, 

що стосуються призупинення дії будь-якого договору, відповідну Сторону осо-

бливих прав і привілеїв, наданих цій Стороні відповідно до Протоколу; або

– вжити інших неконфронтаційних, несудових і консультативних заходів, які 

можуть бути доцільними.

Згідно з п. 34 Рішення І/2 Наради Сторін Комітет з дотримання може ухвалити 

рішення про застосування одного або декількох з наступних заходів:

– надати консультативну допомогу та сприяти наданню допомоги окремим Сто-

ронам з питань, що стосуються дотримання ними Протоколу, яка може вклю-

чати допомогу у пошуку, за необхідності, підтримки з боку спеціалізованих 

установ та інших компетентних органів;

– запропонувати відповідній Стороні розробити план дій із забезпечення дотри-

мання Протоколу у строки, що підлягають узгодженню між Комітетом та відпо-

відною Стороною, або, за необхідності, надати цій Стороні допомогу з цього 

питання;

– запропонувати відповідній Стороні надавати Комітетові звіти про зусилля, що 

вона вживає з метою дотримання своїх зобов’язань, передбачених Протоколом;

– винести попередження; та

– у випадку повідомлень, отриманих від громадськості, сформулювати для відпо-

відної Сторони рекомендації щодо конкретних заходів з вирішення порушеної 

представником громадськості проблеми.

Зазначені заходи Комітет з дотримання може застосувати власним рішенням, яке 

є остаточним і не потребує будь-якої попередньої згоди Сторони, щодо якої воно 

ухвалюється, чи наступного затвердження рішенням Наради Сторін для набуття 

ним чинності.

Проте, очевидно, що зазначеними повноваженнями Комітет з дотримання наділено 

виключно для того, щоб не зволікаючи часу (тобто не чекаючи поки спливе триріч-

ний термін до наступної чергової сесії Наради Сторін) Комітет міг сприяти належ-

ному виконанню та дотриманню положень Протоколу його Сторонами. Тому, якщо, 
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незважаючи на вжиті Комітетом заходи, відповідна Сторона не продемонструє 

належного прогресу у прагненні виконати положення Протоколу або проігнорує 

рішення Комітету, останній найімовірніше буде змушений звернутися до Наради 

Сторін зі звітом про ситуацію та рекомендаціями вжити заходи, передбачені п. 35 

Рішення І/2 Наради Сторін (див. повноваження Наради Сторін).

IV. Предмет розгляду

Дотримання Стороною одного чи більше положень Протоколу. Зокрема:

– загальна нездатність Сторони вжити обов’язкових законодавчих, регулятор-

них, інституційних, адміністративних, операційних, бюджетних/фінансових, 

технічних, інфраструктурних, управлінських, примусового характеру та інших 

заходів, необхідних для впровадження Протоколу, способом, який відповідає 

його цілям і положенням;

– невідповідність таких законодавчих, регуляторних, інституційних, адміністра-

тивних, операційних, бюджетних/фінансових, технічних, інфраструктурних, 

управлінських, примусового характеру та інших заходів вимогам положень 

Протоколу;

– конкретні події, дії, бездіяльність або ситуації, котрі демонструють нездатність 

державних органів дотриматися або примусово виконати Протокол;

– конкретні випадки порушення передбачених Протоколом прав індивідів.

V. Суб’єкт звернення

Суб’єктами, вповноваженими звертатися з питань дотримання Протоколу, є:

(а) Сторони Протоколу у вигляді подання.

Подання може скеровуватися Комітетові будь-якою Стороною, якщо вона дійде 

висновку про те, що, незважаючи на максимальні вживані нею зусилля, вона не 

здатна чи не буде здатна повністю дотримуватися своїх зобов’язань, передбачених 

Протоколом. Таке подання направляється у письмовій формі до Спільного секрета-

ріату та має містити, зокрема, пояснення стосовно особливих обставин, які на думку 

цієї Сторони, є причиною недотримання нею своїх зобов’язань. Спільний секрета-

ріат невідкладно передає подання на розгляд Комітету з дотримання навіть якщо це 

подання є неповним чи йому бракує деякої інформації.

Подання може також скеровуватися Комітетові однією чи більше Сторонами, якщо 

вони мають застереження щодо дотримання іншою Стороною своїх зобов’язань, 

передбачених Протоколом. Таке подання направляється у письмовій формі до 

Спільного секретаріату та підтверджується відповідною інформацією. Спільний 

секретаріат впродовж двох тижнів після отримання такого подання скеровує його 

примірник Стороні, дотримання зобов’язань якої є під питанням. Будь-яка відповідь 

та підтверджуюча інформація надаються Спільному секретаріату та зацікавленим 

Сторонам впродовж трьох місяців, але у будь-якому випадку не пізніше, ніж через 
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шість місяців. Спільний секретаріат передає подання, відповідь та всю підтверджую-

чу інформацію на розгляд Комітету з дотримання.

(б) Спільний секретаріат у вигляді звернення.

Якщо Спільному секретаріатові після розгляду доповідей, направлених згідно з 

викладеними у Протоколі вимогами щодо надання звітності, стає відомо про мож-

ливе недотримання будь-якою Стороною своїх зобов’язань, передбачених Прото-

колом, він може звернутися до відповідної Сторони з проханням надати необхідну 

інформацію з цього питання. Якщо впродовж трьох місяців, але у будь-якому випад-

ку не пізніше, ніж через шість місяців, жодної відповіді не надходить чи питання 

залишається невирішеним, Спільний секретаріат передає це питання на розгляд 

Комітету з дотримання.

Якщо Спільному секретаріатові стає відомо про можливе недотримання будь-

якою Стороною своїх зобов’язань, передбачених Протоколом, з джерела, іншого, 

ніж національна доповідь, він не має права звернутися до Комітету з дотримання 

зі зверненням, проте може поінформувати Комітет з дотримання про зміст такої 

інформації.

(в) Громадськість у вигляді повідомлення.

Повідомлення від громадськості – це документоване заява представника громад-

ськості про те, що Сторона не дотримується Протоколу про воду та здоров’я, є 

нездатною ефективно впровадити або забезпечити виконання своїх зобов’язань, 

передбачених Протоколом.

Будь-який представник громадськості, тобто будь-яка фізична чи юридична особа 

або група осіб, можуть скеровувати повідомлення до Комітету з дотримання. Повідо-

млення також може скеровуватися неурядовою організацією, включаючи екологіч-

ну або правозахисну організацію. Не вимагається, щоб особа, яка скеровує повідо-

млення, була громадянином відповідної держави-Сторони Протоколу, або, у випад-

ку організації – перебувала на території відповідної держави-Сторони Протоколу. 

Для того, щоб представник громадськості скерував повідомлення, не вимагається, 

щоб він чи вона були потерпілими. Відсутня необхідність представлення інтересів 

особи, яка скерувала повідомлення, адвокатом, як і підготовлення повідомлення за 

допомогою юристів. Проте, юридично грамотне повідомлення може підвищити 

ефективність його розгляду.

Представник громадськості може скеровувати повідомлення щодо держави, яка 

принаймні один рік є Стороною Протоколу. Таке повідомлення може стосуватися 

лише дій, бездіяльності, подій або ситуацій, котрі мали місце тоді, коли відповідна 

держава мала юридичні зобов’язання, передбачені Протоколом, тобто після того, як 

вона стала його Стороною. Проте, це не забороняє Комітетові розглядати повідо-

млення, що стосуються подій або ситуацій, котрі, хоч і представлені після того, як 

відповідна держава стала Стороною, виникли до того, як ця держава стала Стороною 
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Протоколу. Повідомлення не має стосуватися проблем, котрі є вже вирішеними або 

більше не є актуальними з будь-яких інших причин.

(г) Pro priomotu.

Положення п. 12 Рішення І/2 Наради Сторін про те, що «Комітет може вивчати 

питання дотримання та в міру необхідності належним чином виносити відповідні 

рекомендації або застосовувати заходи» інтерпретується окремими фахівцями як 

здатність Комітету з дотримання розпочинати процедуру розгляду дотримання pro 

priomotu, тобто з власної ініціативи.

VI. Процедура розгляду дотримання

Форма подання або звернення

Жодних спеціальних вимог щодо форми подання або звернення не встановлено. 

Проте рекомендації, сформульовані Комітетом з дотримання щодо форми та змісту 

повідомлення від громадськості, містять елементи, які стануть у нагоді при підготов-

ці подання або звернення.

Форма повідомлення

Повідомлення може стосуватися держави, яка відповідає двом критеріям:

– така держава є Стороною Протоколу. Варто зауважити, що держава, яка під-

писала Протокол, не обов’язково є його Стороною. Список країн, які ратифіку-

вали, прийняли, ствердили Протокол або приєдналися до нього, міститься на 

веб-сторінці Протоколу.

– така держава не скористалася правом відкладення механізму дотримання з роз-

гляду повідомлень від громадськості.4

Представник громадськості може скеровувати повідомлення щодо держави, яка 

принаймні один рік є Стороною Протоколу. Таке повідомлення може стосуватися 

лише дій, бездіяльності, подій або ситуацій, котрі мали місце тоді, коли відповідна 

держава мала юридичні зобов’язання, передбачені Протоколом, тобто після того, як 

вона стала його Стороною. Проте, це не забороняє Комітетові розглядати повідо-

млення, що стосуються подій або ситуацій, котрі, хоч і представлені після того, як 

відповідна держава стала Стороною, виникли до того, як ця держава стала Стороною 

Протоколу. Повідомлення не має стосуватися проблем, котрі є вже вирішеними або 

більше не є актуальними з будь-яких інших причин.

Скеровуючи повідомлення, що стосуються встановлення цільових показників або 

контрольних строків у змісті статті 6 Протоколу, та/або повідомлення, що стосу-

4 Сторона користується правом відкладення механізму з розгляду повідомлень від громадськос-
ті, коли вона повідомляє Генерального Секретаря ООН про те, що вона впродовж періоду до 
чотирьох років не приймає розгляд повідомлень громадськості. Інформація про держави, ко-
трі скористалися таким правом, доступна на веб-сайті Протоколу. Станом на 27 липня 2011 
року жодна зі Сторін не скористалася таким правом.
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ються систем відстеження та раннього попередження, планів дій у надзвичайних 

ситуаціях та можливостей реагування у змісті ст. 8 Протоколу, особа, яка їх подає 

має брати до уваги часові рамки, передбачені зазначеними положеннями (відповід-

но два і три роки з моменту набуття чинності Протоколу для відповідної Сторони).

Повідомлення може стосуватися будь-якої з наступних ситуацій або їх комбінації:

– загальна нездатність Сторони вжити обов’язкових законодавчих, регулятор-

них, інституційних, адміністративних, операційних, бюджетних/фінансових, 

технічних, інфраструктурних, управлінських, примусового характеру та інших 

заходів, необхідних для впровадження Протоколу, способом, який відповідає 

його цілям і положенням;

– невідповідність таких законодавчих, регуляторних, інституційних, адміністра-

тивних, операційних, бюджетних/фінансових, технічних, інфраструктурних, 

управлінських, примусового характеру та інших заходів вимогам положень 

Протоколу;

– конкретні події, дії, бездіяльність або ситуації, котрі демонструють нездатність 

державних органів дотриматися або примусово виконати Протокол;

– конкретні випадки порушення передбачених Протоколом прав індивідів.

Повідомлення до Комітету потрібно скеровувати у письмовому вигляді. Спеціаль-

них вимог до формату повідомлення не існує. Разом з тим, у додатку до Керівництва 

з питань повідомлень від громадськості зазначено контрольний перелік інформації, 

яку потрібно відобразити у повідомленні. Насамперед, повідомлення має містити 

інформацію про особу, яка скеровує повідомлення. Це прізвище, ім’я особи або осіб 

чи повна назва організації, що звертається, постійна адреса та адреса для листування, 

телефон, факс, адреса електронної пошти. Якщо інформація скеровується групою 

осіб, потрібно зазначити одну контактну особу. Для організацій потрібно зазначити 

прізвище, ім’я та посаду контактної особи, котра уповноважена представляти орга-

нізацію у цій справі. Далі у повідомленні потрібно чітко зазначити Сторону, дотри-

мання якої є предметом повідомлення. Якщо особа бажає звернути увагу Комітету на 

те, що він або вона вважає недотриманням Протоколу декількома Сторонами, щодо 

кожної з таких Сторін потрібно скеровувати окреме повідомлення.

У повідомленні, бажано у зворотному хронологічному порядку, викладаються 

факти та обставини, на яких воно ґрунтується. Варто пояснити, як на думку авто-

ра викладені факти та обставини демонструють порушення положень Протоколу, 

та визначити, чи стосується повідомлення конкретного випадку недотримання, 

включаючи ситуацію, в наслідок якої порушені права людини, чи воно стосується 

загальної нездатності відповідної Сторони належним чином перенести, впровадити 

або забезпечити виконання (окремих) положень Протоколу. Необхідно також яко-

мога точніше перелічити положення (статті, пункти, підпункти) Протоколу, яких, як 

стверджується, не дотримується держава.

У повідомленні варто зазначити, чи використовувалися будь-які національні про-
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цедури для розгляду конкретного випадку недотримання, що є предметом повідо-

млення (наприклад, адміністративний чи судовий розгляд або процедури звернен-

ня до органів державної влади, судів, трибуналів, омбудсмену тощо) та зазначити, 

які процедури були використані, коли і які скарги подавалися та які були результати. 

Якщо до національних засобів захисту не зверталися, варто зазначити чому. Необ-

хідно, також, зазначити, чи застосовувалися будь-які інші міжнародні процедури для 

врегулювання питання, що є предметом повідомлення, і якщо так, то описати які 

кроки було вжито, коли і які були результати. Незважаючи на те, що Комітет не вису-

ває жорстких вимог про те, щоб усі внутрішньодержавні механізми захисту прав 

були вичерпані, особам, що скеровують повідомлення, наполегливо рекомендується 

звертатися, насамперед, до компетентних національних органів та використати 

доступні національні способи відновлення порушених прав. Комітет може виріши-

ти не продовжувати розгляд повідомлення по суті, якщо вважатиме, що особа, яка 

скерувала повідомлення, не достатньо дослідила можливості вирішення питання за 

допомогою національних адміністративних або судових процедур.

Копії усіх документів, що безпосередньо стосуються повідомлення, включаючи: 

відповідне національне законодавство з виділенням найважливіших положень, що 

стосуються справи; рішення або результати інших процедур; будь-яка інша доку-

ментація, що підтверджує інформацію, надану на умовах конфіденційності; матері-

али відповідного листування з органами влади, — мають надаватися як підтверджу-

ючий матеріал для сприяння роботі Комітету. Разом з тим, не варто додавати зайву, 

непотрібну, надлишкову документацію, а якщо потрібно додати об’ємний документ, 

необхідно виділити ті частини, що є суттєвими для справи. Повідомлення має бути 

наскільки це можливо лаконічним, уникаючи включення інформації, що не є необ-

хідною для встановлення випадку недотримання. У процесі розгляду Комітет може 

звернутися до особи, яка скерувала повідомлення, з проханням надати додаткову 

інформацію. Проте, така інформація не буде розглядатися Комітетом, якщо вона 

надійшла менш ніж за чотири тижні до його наступного засідання.

До повідомлення потрібно також додати коротке резюме всіх фактів, що мають 

відношення до справи, на одній-трьох сторінках. Повідомлення та/або допоміжні 

документи можуть надаватися будь-якою з офіційних мов Протоколу (англійською, 

французькою, німецькою або російською). Разом з тим, рекомендується скеровува-

ти повідомлення англійською мовою, оскільки це суттєво прискорює його розгляд. 

Повідомлення потрібно підписати та поставити дату. Якщо повідомлення скерову-

ється організацією, його має підписати особа, яка уповноважена підписати його від 

імені організації.

Якщо особа, котра скерувала повідомлення, не звернулася з проханням про конфі-

денційність, уся інформація, що міститься у повідомленні, вважатиметься публіч-

ною. Тому, якщо така особа має підстави вважати, що її або інших осіб можуть під-

дати покаранням, гонінням або переслідуванням у зв’язку з тим, що вона звернулася 

з повідомленням до Комітету, вона може звернутися з проханням про збереження 

конфіденційності інформації, що міститься у її повідомленні, включаючи інформа-
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цію про її особу або інформацію про особу інших людей. Варто чітко зазначити, на 

яку саме інформацію необхідно поширити конфіденційність та врахувати, що, якщо 

прохання про конфіденційність поширюватиметься на занадто великий обсяг нада-

ної інформації, це може ускладнити розгляд справи, тому, що Комітет буде змуше-

ний розглянути питання про те, чи є обсяг неконфіденційної інформації достатнім 

для змістовної дискусії з відповідною Стороною у процесі розгляду.

Варто також враховувати, що неприйнятними до розгляду є такі повідомлення: ано-

німні; якими зловживається право на звернення; явно безпідставні або несумісні з 

Протоколом та його процедурою розгляду недотримання.

Повідомлення скеровується до Комітету через Спільний секретаріат за адресою:

Co-Secretary of the Protocol on Water and Health

United Nations Economic Commission for Europe

Environment, Housing and Land Management Division

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Tel.: +41 22 917 24 63

Fax: +41 22 917 01 07

e-mail: protocol.water_health@unece.org

Необхідно чітко зазначити: «Повідомлення до Комітету з дотримання Протоколу 

про воду та здоров’я».

Повідомлення не повинні скеровуватися окремим членам Комітету або його Голові. 

Одночасно зі скеруванням повідомлень до Комітету, особам, які скеровують пові-

домлення, також рекомендується відсилати їх копію державним органам відповід-

ної Сторони. Наскільки це можливо, повідомлення варто скерувати електронною 

поштою разом з додатками. Крім того, підписаний екземпляр повідомлення на папе-

рі, разом з будь-якими підтверджуючими матеріалами, варто скерувати рекомендо-

ваним листом або іншим способом доправити до Спільного секретаріату.

Відкриття справи

Після отримання повідомлення Спільний секретаріат реєструє його та електро-

нною поштою або, якщо це неможливо, рекомендованим листом повідомляє 

довідковий номер особі, яка скерувала повідомлення. Якщо повідомленню бракує 

деякої суттєвої інформації, Спільний секретаріат, на власний розсуд, може спробу-

вати з’ясувати незрозумілості безпосередньо з особою, яка скерувала повідомлення. 

Проте, якщо у розумні строки, зазначені у супровідному листі, але не пізніше 15 

днів з моменту звернення, особа, яка скерувала повідомлення, не надає відповіді та 

належним чином підготовлене повідомлення, справа далі не розглядається. У цьому 

випадку вважається, що повідомлення взагалі не скеровувалося, і Спільний секрета-
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ріат відповідним чином інформує про це Комітет не пізніше ніж на його наступному 

засіданні. Потім Спільний секретаріат готує інформаційний лист про повідомлення 

для розміщення на веб-сайті Комітету. Відповідь, що надійшла із запізненням, роз-

глядається як нове повідомлення.

Після цього належним чином підготовлене повідомлення, разом з допоміжною 

інформацією, скеровується Комітетові, котрий попередньо розглядає питання про 

його прийнятність. Якщо виникають сумніви, Комітет може звернутися до особи, 

яка скерувала повідомлення, за подальшими роз’ясненнями.

Якщо Комітет встановлює, що повідомлення є попередньо неприйнятним, він не 

розглядає його далі і відповідно повідомляє про це особу, яка скерувала повідомлен-

ня. Таке рішення публікується на веб-сайті Комітету.

Якщо Комітет встановлює, що повідомлення є попередньо прийнятним, він дово-

дить його до відома відповідної Сторони. Потім повідомлення разом з допоміжною 

документацією розміщується на веб-сайті без редакційних правок або доповнень. 

Потрібно врахувати, що це не означає підтримки його змісту Комітетом або Спіль-

ним секретаріатом.

Тим часом Комітет може звернутися з низкою запитань до особи, яка скерувала 

повідомлення. Такі запитання передаються цій особі листом від Спільного секрета-

ріату разом з підтвердженням попередньої прийнятності.

Коли відповідна Сторона отримує листа від Спільного секретаріату, вона має якомо-

га швидше, але у будь-якому випадку не пізніше ніж через п’ять місяців, надати пись-

мові пояснення або заяви з цього питання. Відсутність відповіді від Сторони через 

п’ять місяців з моменту скерування їй повідомлення тягне за собою підтвердження 

його прийнятності.

Якщо відповідна Сторона оскаржує прийнятність повідомлення, Комітет розглядає 

це, і особі, яка скерувала повідомлення, надається можливість надати зауваження або 

додаткову інформацію. Якщо Комітет підтверджує прийнятність повідомлення, він 

розглядає його по суті.

Розгляд справи

Обговорення справи з метою встановлення відповідних фактів відбувається на відкри-

тих засіданнях. Спільний секретаріат повідомляє представника(ів) відповідної(их) 

Сторони(ін)та/або особу, яка скерувала повідомлення, про дату і місце засідання, під 

час якого обговорюватиметься справа, та про їх право брати участь у цьому обгово-

ренні. Якщо Комітет вважає, що наявної у нього інформації недостатньо для розгляду 

усіх обставин справи, він може здійснити подальший збір інформації.

На підставі встановлених фактів та інших елементів, під час закритої сесії, Комітет 

визначає, чи дійсно Сторона, про яку йдеться у поданні, зверненні чи повідомленні, 

не змогла або нездатна дотриматися вимог Протоколу. Якщо Комітет визначає, що 
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відповідна Сторона не дотримується вимог Протоколу, він розглядає, які заходи є 

відповідними у конкретних обставинах. Комітет бере до уваги усі обставини справи, 

включаючи причину та частоту недотримання, а також соціально-економічні умови 

і потенціал відповідної Сторони впровадити Протокол.

Комітет не зобов’язаний торкатися усіх питань, точок зору або аргументів, 

викладених у поданні, зверненні чи повідомленні, або у процесі їх розгляду. З 

іншого боку, Комітет вправі торкатися питань, пов’язаних з повідомленням, які 

не обов’язково безпосередньо випливають з точок зору або аргументів, викладе-

них у повідомленні.

Прийняття рішення

Проект висновків, проект рішень про заходи і проект рекомендацій Комітету 

направляються для надання зауважень відповідній(им) Стороні(ам) та/або особі, 

яка скерувала повідомлення. Такі зауваження беруться до уваги Комітетом при ухва-

ленні остаточного рішення по справі.

Остаточні висновки Комітету, рішення про заходи та/або рекомендації направля-

ються відповідній(им) Стороні(ам) та/або особі, яка скерувала повідомлення. Вони 

також стають доступними громадськості на веб-сайті Комітету.

Рішення Наради Сторін направляються безпосередньо відповідній(им) Стороні(ам) 

та/або особі, яка скерувала повідомлення, та оприлюднюються на веб-сайті Комі-

тету.

Нарада Сторін може ухвалити рішення про надання Комітету повноважень з моні-

торингу реалізації її рішень. У випадку наділення такими повноваженнями Комітет, 

у свою чергу, доповідає про їх виконання Нараді Сторін.

VII. Практика

Станом на липень 2011 року Комітет з дотримання не отримав жодного подання, 

звернення або повідомлення.
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КАРТАХЕНСЬКИЙ ПРОТОКОЛ ПРО БІОБЕЗПЕКУ 

ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ОХОРОНУ БІОЛОГІЧНОГО 

РІЗНОМАНІТТЯ

(Картахенський протокол)

І. Коротка характеристика Протоколу

Дата і місце прийняття: 29 січня 2000 року, м. Монреаль (Канада).

Дата набрання чинності: 11 вересня 2003 року.

Дата ратифікації/приєднання Україною: 12 вересня 2002 року.

Дата набрання чинності для України: 11 вересня 2003 року.

Сторони: 161сторона (станом на 24 липня 2011 року).

Основні положення: Протокол був прийнятий на виконання ст. 19 Конвенції 

про охорону біологічного різноманіття. Мета Протоколу – сприяти забезпеченню 

належного рівня захисту у сфері безпечної передачі, обробки та використання 

живих змінених організмів, отриманих у результаті використання сучасної біотех-

нології, які можуть мати несприятливий вплив на збереження і стале використання 

біологічного різноманіття, з урахуванням також ризиків для здоров’я людини. Сфера 

дії Протоколу поширюється на транскордонне переміщення, транзит, обробку та 

використання всіх живих змінених організмів, що можуть мати негативний вплив 

на біорізноманіття і здоров’я. Центральний елемент Протоколу – процедура попе-

редньої обґрунтованої згоди, яка полягає в отриманні експортером письмової згоди 

країни імпортера на ввезення в таку країну живих змінених організмів. Протокол 

також містить важливі зобов’язання щодо обробки, транспортування, пакування та 

ідентифікації живих змінених організмів, передбачає створення Механізму посе-

редництва з біобезпеки для сприяння обміну інформацією між сторонами.

Веб-сторінка Протоколу: www.cbd.int — інформація про Протокол доступна на 

веб-сторінці Конвенції про охорону біологічного різноманіття.

ІІ. Правові підстави функціонування механізму дотримання

Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про охорону біологічного 

різноманіття.

Створення процедур і механізмів дотримання відповідно до Картахенського про-

токолу про біобезпеку – Перша нарада Конференції Сторін як Нарада Сторін Карта-

хенського протоколу про біобезпеку ((COP-MOP1) BS – I/7).
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ІІІ. Правовий статус органів, що здійснюють контроль за 

дотриманням

Органи, їх склад та основні форми роботи

Органами, що здійснюють контроль за дотриманням Картахенського протоколу 

про біобезпеку, є:

– Конференція Сторін як Нарада Сторін Протоколу;

– Комітет з дотримання;

– Секретаріат.

Конференція Сторін як Нарада Сторін Протоколу є вищим органом Протоко-

лу. До її складу входять усі держави та об’єднання, які є Сторонами Протоколу.

Сторони Конвенції, які не є Сторонами Протоколу, можуть брати участь як спосте-

рігачі в роботі будь-якої наради Конференції Сторін. У випадку, коли Конференція 

Сторін виступає як Нарада Сторін Протоколу, рішення в рамках Протоколу прийма-

ються лише учасниками, що є його Сторонами.

Будь-які органи чи установи, національні чи міжнародні, урядові чи неурядові, що 

володіють компетенцією з питань, що підпадають під дію Протоколу, які повідоми-

ли Секретаріат про своє бажання бути присутніми як спостерігачі на Конференції 

Сторін як Нараді Сторін Протоколу, можуть бути допущені до зустрічі, якщо проти 

цього не заперечує принаймні одна третя присутніх Сторін.

Конференція Сторін як Нарада Сторін Протоколу проводиться кожні два роки 

спільно з черговими нарадами Конференції Сторін Конвенції про охорону біоло-

гічного різноманіття.

Позачергові сесії Конференції Сторін як Наради Сторін Протоколу можуть скли-

катись, коли Конференція Сторін як Нарада Сторін Протоколу може вважати це 

за необхідне, або за письмовим проханням однієї з Сторін, якщо протягом шести 

місяців з моменту надсилання повідомлення про це Секретаріатом таке рішення 

підтримає не менше, ніж одна третя Сторін.

У рамках Картахенського протоколу застосовуються mutatis mutandis правила про-

цедури Конференції Сторін, за винятком, коли Конференція Сторін як Нарада Сто-

рін Протоколу може консенсусом приймати інше рішення.

Комітет складається з 15 членів, номінованих Сторонами і вибраних Конферен-

цією Сторін за принципом – три члени від кожної з п’яти регіональних груп (Азія і 

Тихий океан; група країн Центральної і Східної Європи; Африка; група країн Захід-

ної Європи та інших країн (ЄС, Японія, США, Канада, Австралія і Нова Зеландія); 

група країн Латинської Америки і басейну Карибського моря).
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Члени Комітету повинні бути експертами у сфері біобезпеки чи інших відповідних 

сфер, включаючи правову чи технічну експертизу. Члени Комітету повинні викону-

вати свої функції об’єктивно та одноособово.

Члени обираються Конференцією Сторін на чотири роки. На першій нараді обира-

ється 5 членів з кожного регіону на половину терміну і 10 членів на повний період. 

Щоразу згодом Конференція Сторін обирає на новий період нових членів, щоб 

замінити тих, чий період повноважень завершився. Члени не можуть обиратись 

більше, як на два періоди поспіль.

Термін повноважень члена Комітету починається 1 січня календарного року, який 

настає безпосередньо після його обрання, і завершується 31 грудня після завершен-

ня двох чи чотирьох років після цього.

Якщо член Комітету виходить з його складу чи не може завершити свій термін 

повноважень або виконувати свої функції, то Бюро Конференції Сторін, після 

консультацій з відповідною регіональною групою, призначає заступника на решту 

терміну повноважень цього члена.

Комітет проводить зустрічі двічі на рік, якщо він не вирішить інакше.

Комітет вибирає Голову і заступника Голови терміном на 2 роки.

Десять членів Комітету складають кворум.

Кожен член Комітету має один голос.

Секретаріат, створений відповідно до статті 24 Конвенції про охорону біологічного 

різноманіття, є одночасно Секретаріатом Протоколу.

На даний момент Секретаріат складається приблизно із 70 працівників.

Інституційно Секретаріат пов’язаний з Програмою ООН з навколишнього серед-

овища. Очолює Секретаріат Виконавчий Секретар, що призначається Генеральним 

Секретарем ООН після консультування з Нарадою Сторін через Бюро.

Повноваження органів

Відповідно до статті 29 Картахенського протоколу Конференція Сторін як Нара-
да Сторін Протоколу регулярно слідкує за здійсненням положень Протоколу і 

приймає в рамках свого мандату рішення, необхідні для сприяння його ефективно-

му виконанню. Вона виконує функції, покладені на неї Протоколом та:

– виносить рекомендації з будь-яких питань, які необхідні для здійснення Про-

токолу;

– створює такі допоміжні органи, які необхідні для виконання положень Прото-

колу;

– робить запити і використовує послуги, сприяння та інформацію з боку компе-
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тентних міжнародних організацій, міжурядових і неурядових органів;

– визначає форму і періодичність спрямування інформації, розглядає таку інфор-

мацію, а також доповіді, що подаються будь-яким допоміжним органом;

– розглядає і приймає, у випадку необхідності, поправки і додатки до Протоколу, 

які є необхідними для реалізації Протоколу;

– виконує інші функції, які можуть бути необхідні для реалізації Протоколу.

Комітет з дотримання виконує такі функції:

– визначає спеціальні умови і можливі причини окремих справ недотримання 

Протоколу;

– розглядає інформацію, що йому подається, стосовно випадків недотримання;

– надає поради і/чи допомогу відповідній Стороні з питань, що стосуються 

дотримання, з метою допомогти в дотриманні зобов’язань відповідно до Про-

токолу;

– розглядає загальні питання дотримання Сторонами зобов’язань відповідно до 

Протоколу, беручи до уваги інформацію, що подається в національних звітах;

– вживає заходів чи робить рекомендації Конференції Сторін як Наради Сторін 

Протоколу;

– виконує інші функції, покладені на нього Конференцією Сторін як Нарадою 

Сторін Протоколу.

Функції Секретаріату визначаються п.1 статті 24 Конвенції про охорону біологіч-

ного різноманіття і полягають у наступному:

– організація і обслуговування засідань Конференції Сторін;

– виконання функцій, покладених на нього будь-яким протоколом;

– підготовка звітів щодо виконання його функцій відповідно до Конвенції і 

подання їх Конференції Сторін;

– координація діяльності з іншими відповідними міжнародними органами і, 

зокрема, укладення таких адміністративних і договірних угод, які можуть бути 

потрібними для ефективного виконання його функцій;

– виконання інших функцій, які можуть бути визначені Конференцією Сторін.

IV. Предмет розгляду

Дотримання положень Картахенського протоколу.

V. Суб’єкт звернення

Суб’єкти звернення розрізняють відповідно до форми звернення, а саме подання чи 

надання відповідної інформації:
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– Сторона Конвенції (подання від будь-якої Сторони стосовно самої себе; подан-

ня від будь-якої Сторони, яка зачеплена чи ймовірно буде зачеплена, стосовно 

іншої Сторони).

– Механізм посередництва з біобезпеки5, Конференція Сторін, допоміжні органи 

Конвенції і Протоколу (надають відповідну інформацію).

– Відповідні міжнародні організації(надають відповідну інформацію).

Що стосується неурядових організацій, то Комітет може отримувати матеріали 

від них.

VI. Процедура розгляду дотримання

Форма звернення

Спеціальної форми подання чи надання інформації не існує.

Подання повинно бути конкретним і достатньо обґрунтованим.

Робочою мовою Комітету є англійська чи будь-яка інша офіційна мова ООН, схвале-

на Комітетом. Матеріали відповідної Сторони, відповідь та інформація подаються на 

одній з шести офіційних мов ООН. Секретаріат забезпечує їх переклад англійською 

мовою, якщо вони представлені не англійською, а будь-якою іншою офіційною 

мовою ООН.

Подання надсилається у Секретаріат.

Контактна інформація Секретаріату:

413, St. Jacques Street, Suite 800

H2Y 1N9 Montreal, Quebec, Canada

Tel.: (1-514) 288-2220

Fax: (1-514) 288-6588

E-mail: secretariat@cbd.int

Розгляд питань дотримання

Комітет отримує, через Секретаріат, будь-які подання стосовно недотримання від 

будь-якої Сторони стосовно самої себе чи будь-якої Сторони, яка зачеплена чи ймо-

вірно буде зачеплена, стосовно іншої Сторони.

Комітет може відмовитися розглядати будь-яке подання, яке є незначним чи недо-

статньо обґрунтованим, беручи до уваги цілі Протоколу.

5 Механізм посередництва з біобезпеки – неофіційний механізм обміну інформацією для на-
дання Сторонам Протоколу сприяння у реалізації положень Протоколу і полегшення обміну 
інформацією і досвідом, пов’язаними з живими зміненими організмами.
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Секретаріат протягом 15 днів з моменту отримання подання надає відповідній Сто-

роні доступ до подання.

Сторона, яка отримала подання стосовно свого недотримання положень Протоко-

лу, повинна дати відповідь і подати необхідну інформацію, бажано протягом трьох 

місяців, і, в будь-якому випадку, не пізніше шести місяців. У випадку потреби, Сторо-

на може звертатися до Комітету для одержання допомоги у підготовці відповіді.

Після отримання відповіді та інформації від відповідної Сторони Секретаріат пере-

дає подання, відповідь та інформацію Комітету.

Якщо Секретаріат не отримав будь-якої відповіді чи інформації від відповідної Сто-

рони протягом 6 місяців, він також передає подання в Комітет.

Кожен член Комітету не допускає виникнення прямого чи непрямого конфлікту 

інтересів стосовно будь-якого матеріалу, що розглядається Комітетом. Якщо член 

Комітету виявляє, що може бути прямий чи непрямий конфлікт інтересів, то даний 

член звертає увагу Комітету на це питання до початку розгляду даного конкретного 

матеріалу. Зацікавлений член Комітету не бере участі у розробці і прийнятті реко-

мендацій щодо даного матеріалу.

Сторона, стосовно якої поданий матеріал чи яка подає матеріал щодо недотри-

мання іншою Стороною, запрошується до участі в обговоренні даного матеріалу в 

Комітеті. Відповідній Стороні надається можливість представити свої зауваження в 

письмовій формі стосовно будь-якої рекомендації Комітету. Будь-які такі зауважен-

ня передаються разом зі звітом Комітету Конференції Сторін (такий звіт готується 

Комітетом після кожного його засідання).

Будь-яка особа, що запрошується Комітетом, може бути присутня на нарадах Комі-

тету.

Члени Комітету можуть використовувати електронні засоби зв’язку з метою про-

ведення неофіційних консультацій з питань, що розглядаються. Електронні засоби 

зв’язку не використовуються для прийняття рішень з питань по суті.

Комітет приймає рішення стосовно того, чи будуть його засідання відкритими чи 

закритими. Такі рішення, включаючи причини, з яких вони були прийняті, відобра-

жаються в доповідях Комітету.

Комітет, виконуючи свої функції і здійснюючи свою діяльність, повинен зберігати 

конфіденційність будь-якої інформації, яка є конфіденційною відповідно до статті 

21 Протоколу.

Комітет повинен докладати усіх зусиль, щоб прийняти рішення по суті за допо-

могою консенсусу. Якщо усі зусилля для досягнення консенсусу були вичерпані і 

згоди не досягнуто, рішення приймається двома третіми голосів присутніх членів і 

тих, що голосували, чи восьми членами. Якщо консенсус неможливий, звіт Комітету 
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повинен відображати точки зору усіх членів Комітету.

Попередній порядок денний, доповіді про роботу нарад, офіційні документи є 

загальнодоступними.

Заходи для сприяння дотримання і вирішення справ недотримання

Комітет може вживати один або декілька із наведених нижче заходів, враховуючи 

можливості відповідної Сторони, а також такі фактори як причина, вид, ступінь та 

частота недотримання:

(а) надавати поради чи допомогу відповідній Стороні;

(б) робити рекомендації Конференції Сторін стосовно надання фінансової і тех-

нічної допомоги, передачі технологій, проведення тренінгів та інших заходів із 

нарощування потенціалу;

(в) просити відповідну Сторону або допомагати їй у розробці плану дій з дотри-

мання Протоколу протягом періоду, про який домовляться Комітет і відповідна 

Сторона;

(г) запросити відповідну Сторону подати звіт про досягнутий прогрес в Комітет 

щодо зусиль, яких доклала Сторона для виконання зобов’язань відповідно до Про-

токолу;

(ґ) звітувати Конференції Сторін про зусилля, зроблені Сторонами для досягнення 

дотримання і тримати це питання на контролі, поки воно не буде вирішене.

За рекомендацією Комітету Конференція Сторін, беручи до уваги можливості від-

повідної Сторони та інші фактори (причина, вид, ступінь і частота недотримання), 

приймає рішення щодо одного чи декількох наступних заходів:

(а) надати фінансову чи технічну допомогу, передати технологію, провести тренінг 

чи інші заходи із нарощування потенціалу;

(б) прийняти попередження (caution) відповідній Стороні;

(в) попросити Виконавчого Секретаря опублікувати інформацію про випадки недо-

тримання в Механізмі посередництва з біобезпеки;

(г) у випадках повторення недотримання, вживатитаких заходів, які будуть прийняті 

згодом Конференцією Сторін.

VII. Практика

На даний момент практики отримання подання від Сторін Протоколу немає.

Був один випадок отримання Комітетом інформації від НУО. На своїй шостій нараді 

(листопад 2009 р.) Комітет обговорив матеріал про недотримання однією із Сторін 
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своїх зобов’язань відповідно до Протоколу, поданий НУО. Проте Комітет на свій 

розсуд вирішив не пропонувати відповідній Стороні вказувати, чи хоче вона, щоб 

Комітет вивчив представлений матеріал. Натомість, прийняв рішення, що в майбут-

ньому «…у випадку отримання подання із джерел, які не є Стороною, щодо недотри-

мання однією із Сторін Комітет може запропонувати відповідній Стороні, щоб вона, 

якщо побажає, дозволила Комітету вивчити отриману інформацію з метою надання 

консультацій і допомоги відповідній Стороні».
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ПРОТОКОЛ ПРО РЕЄСТРИ ВИКИДІВ І 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ ДО КОНВЕНЦІЇ 

ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, УЧАСТЬ 

ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕНЬ ТА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ З ПИТАНЬ, 

ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОВКІЛЛЯ

(Протокол РВПЗ)

І. Коротка характеристика Протоколу

Дата і місце прийняття: 21 травня 2003 року, м. Київ (Україна).

Дата набрання чинності: 8 жовтня 2009 року.

Дата ратифікації/приєднання Україною: 21 травня 2003 року Україна підписа-

ла Протокол, але досі його не ратифікувала.

Дата набрання чинності для України: не чинний для України.

Сторони: 27 сторін (станом на 21 липня 2011 року).

Основні положення: Метою Протоколу є розширення доступу громадськості до 

інформації шляхом створення узгоджених, комплексних загальнонаціональних 

реєстрів викидів і переносу забруднювачів, які б сприяли участі громадськості у 

процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля, а також сприяли б 

попередженню і зменшенню забруднення довкілля. Протокол встановлює вимоги 

до елементів системи зазначених реєстрів, їхньої структури та змісту, засади їх ство-

рення компетентними державними органами, принципи доступу громадськості до 

реєстрів, а також її участі в формуванні та удосконаленні реєстрів.

Веб-сторінка Протоколу: http://www.unece.org/env/pp/prtr-cc.htm

ІІ. Правові підстави функціонування механізму дотримання

Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів.

Правила процедури Наради Сторін Протоколу про реєстри викидів і перенесення 

забруднювачів до Конвенції про доступ громадськості до інформації, участь гро-

мадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосу-

ються довкілля. Додаток до Рішення I/1, ухваленого Нарадою Сторін Протоколу на її 

першій сесії 22 квітня 2010 року.
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Рішення I/2 про розгляд дотримання, ухвалене Нарадою Сторін Протоколу про реє-

стри викидів і перенесення забруднювачів на її першій сесії 22 квітня 2010 року.

Структура і функції Комітету з питань дотримання і процедури розгляду дотриман-

ня. Додаток до Рішення I/2 про розгляд дотримання, ухваленого Нарадою Сторін 

Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів на її першій сесії 22 

квітня 2010 року.

Методи роботи. Додаток I до Звіту першого засідання Комітету з питань дотримання 

від 27-28 січня 2011 року.

Пам’ятка для подань, скерувань і повідомлень. Додаток II до Звіту першого засідання 

Комітету з питань дотримання від 27-28 січня 2011 року.

ІІІ. Правовий статус органів, що здійснюють контроль за 

дотриманням

Органи, їх склад та основні форми роботи

Органами, які здійснюють контроль за дотриманням, є:

– Нарада Сторін Протоколу;

– Комітет з питань дотримання (далі – Комітет);

– Секретаріат.

Нарада Сторін Протоколу є зустріччю Сторін Протоколу, основною формою 

діяльності якого є чергові та позачергові сесії. Чергові сесії проводяться послідовно 

або паралельно з черговими нарадами Сторін Оргуської конвенції, якщо Сторони 

Протоколу не ухвалять іншого рішення.

Право брати участь, у т.ч. і голосувати у процесі прийняття рішень, у сесіях Наради 

Сторін Протоколу мають Сторони Протоколу, якими є держави, що його підписали і 

належним чином ратифікували. Брати участь у сесіях як спостерігачі можуть:

1) ООН, її спеціалізовані установи, Міжнародне агентство з атомної енергії, а також 

будь-яка держава чи регіональна організація економічної інтеграції, яка має право 

підписати Протокол, але не є його Стороною, і будь-які міжурядові організації, котрі 

наділені компетенцією щодо питань, з якими пов’язаний Протокол;

2) неурядові організації, якщо:

– вони компетентні у питаннях, з якими пов’язаний Протокол;

– вони поінформували Виконавчого секретаря Європейської економічної комісії 

про своє бажання брати участь як спостерігачі;

– відсутнє заперечення про їхню участь однієї третини і більше Сторін, присут-

ніх на сесії.

Як правило, сесії Наради Сторін Протоколу є відкритими для громадськості, якщо не 
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буде ухвалено іншого рішення.

Комітет з питань дотримання засновано 22 квітня 2010 року Нарадою Сторін 

Протоколу на її першій сесії, як спеціально створений орган, що реалізує механізм 

дотримання Протоколу. Він складається з 9 членів. Чотири з них обираються на 

першій черговій сесії Наради Сторін Протоколу до закінчення наступної сесії, п’ять 

інших на повний термін. Повний термін перебування починається у кінці чергової 

сесії Наради Сторін Протоколу і продовжується до наступної чергової сесії.

Кандидат, котрий претендує на обрання членом Комітету, повинен відповідати 

одночасно таким критеріям:

– бути громадянином Сторони Протоколу чи суб’єкта, що його підписав;

– володіти високими моральними якостями;

– володіти визнаною компетенцію у питаннях, яких стосується Протокол, вклю-

чаючи осіб, котрі володіють технічним та юридичним досвідом.

Формуючи склад Комітету, Нарада Сторін Протоколу повинна також врахувати:

– заборону обрання більш ніж одного громадянина однієї й тієї ж держави;

– необхідність належного географічного розподілу членства;

– необхідність наявності різноманітного досвіду.

Кандидати на обрання висуваються Сторонами Протоколу. Останні повинні належ-

но враховувати будь-які пропозиції щодо кандидатів, внесених суб’єктами, котрі 

підписали Протокол, або неурядовими організаціями.

Члени Комітету обираються Нарадою Сторін Протоколу. Як виняток, член може 

бути призначений Президією Наради Сторін Протоколу у випадку, коли з будь-якої 

причини один з членів Комітету не може більше виконувати свої обов’язки. Такий 

член призначається, якщо його кандидатура затверджена Комітетом і лише на тер-

мін, що залишився.

Член, що вибув зі складу Комітету, може бути ще раз обраним лише на один повний 

термін. Це обмеження не застосовується, якщо Нарада Сторін Протоколу у конкрет-

ному випадку ухвалить інше рішення.

Комітет проводить зустрічі не рідше одного разу на рік, якщо ним не буде ухвалено 

іншого рішення. Зустрічі складаються з відкритих і закритих засідань. За загальним 

правилом, засідання є відкритими, закриті ж проводяться у виключних випадках, 

наприклад, у разі ухвалення висновків, заходів або рекомендацій з питань дотри-

мання Протоколу.

Для ухвалення будь-якого рішення Комітетом на його засіданні повинні бути при-

сутні щонайменше п’ять членів. Члени Комітету вважаються присутніми, якщо 

фізично присутні на засіданні або, як виключення, беруть участь у ньому за допо-

могою електронної пошти. Рішення процедурного характеру ухвалюються простою 
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більшістю присутніх членів, а основні рішення (у т.ч. рішення по суті) – кваліфікова-

ною більшістю (зокрема 7 членами з 9 присутніх і таких, що голосують, відповідно 

– 6 з 8, 6 з 7, 5 з 6, 4 з 5 присутніх і таких, що голосують).

Функції Секретаріату покладено на Виконавчого секретаря Європейської еконо-

мічної комісії.

Повноваження органів

Нарада Сторін Протоколу є суб’єктом, вповноваженим застосовувати заходи 

заохочення дотримання і врегулювання випадків недотримання Протоколу. Проте 

застосовує їх лише після розгляду доповідей та будь-яких рекомендацій Комітету. 

Коло заходів, які може застосувати Нарада Сторін Протоколу, є ширшим, оскільки 

окрім заходів, які може застосувати Комітет, вона може також:

– рекомендувати Сторонам надати фінансову і технічну допомогу, забезпечити 

професійну підготовку і прийняти інші заходи зі створення потенціалу і сприя-

ти передачі технології;

– сприяти наданню фінансової допомоги і забезпечити технічну допомогу, під-

готовку кадрів і прийняття інших заходів зі створення потенціалу за умови 

схвалення виділення фінансових засобів, включаючи, коли це доцільно, забез-

печення підтримки зі сторони спеціалізованих установ та інших компетентних 

органів;

– заявляти про факти недотримання;

– виносити попередження;

– надавати особливого розголосу випадкам недотримання;

– згідно з нормами міжнародного права, що стосуються призупинення дії будь-

якого договору; тимчасово позбавляти Сторону особливих прав і привілеїв, що 

надаються їй згідно з Протоколом;

– приймати інші неконфронтаційні, несудові і консультативні заходи, які можуть 

бути доцільними.

Комітет з питань дотримання вповноважений:

– розглядати будь-які подання, скерування чи повідомлення, подані в рамках 

механізму дотримання;

– готувати на прохання Наради Сторін Протоколу доповіді щодо дотримання чи 

здійснення положень Протоколу;

– контролювати, оцінювати і полегшувати здійснення і дотримання вимог звіт-

ності згідно з п. 2 статті 17 Протоколу;

– виконувати будь-які інші функції, що можуть бути йому доручені Нарадою Сто-

рін Протоколу;

– може вивчати будь-які інші питання дотримання Протоколу;
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– у випадках і за необхідності виносити рекомендації згідно з п. 40 Додатку до 

Рішення I/2.

Одним з основних повноважень Комітету є його право застосовувати заходи заохо-

чення дотримання і врегулювання випадків недотримання Протоколу. Він може 

застосувати один або декілька з наступних заходів:

– належним чином надати консультаційну допомогу і сприяти наданню допо-

моги Стороні з питань, що стосуються дотримання Протоколу, включаючи 

сприяння в одержанні, коли це доцільно, підтримки зі сторони спеціалізованих 

установ та інших компетентних органів;

– протягом певного періоду запропонувати Стороні розробити план дій із забез-

печення дотримання Протоколу, що буде погоджений Комітетом і Стороною, 

або, коли це доцільно, надати Стороні допомогу у цьому питанні;

– запропонувати Стороні подавати Комітету доповіді про зусилля, які вона здій-

снює з метою дотримання своїх зобов’язань за Протоколом;

– запропонувати Стороні виступити на Нараді Сторін Протоколу з повідомлен-

ням про проблему, що розглядається;

– сформулювати для Сторони рекомендації щодо конкретних заходів у вирішен-

ні проблеми, що розглядається.

Вказані заходи Комітет застосовує самостійно і незалежно від інших органів, що 

здійснюють механізм дотримання.

Секретаріат надає адміністративні, організаційні та інші послуги, необхідні для 

ефективної діяльності Комітету.

IV. Предмет розгляду

Дотримання Стороною одного чи більше положень Протоколу.

V. Суб’єкт звернення

Суб’єктами, вповноваженими звертатися з питань дотримання Протоколу, є:

(а) Сторони:

– держава, котра погодилася бути зобов’язаною положеннями Протоколу і для 

якої він є чинним;

– регіональна організація економічної інтеграції, котра погодилася бути 

зобов’язаною положеннями Протоколу і для якої він є чинним. Такими є орга-

нізації, що створенні незалежними державами-членами ООН, яким вони пере-

дали повноваження з питань, що регулюються Протоколом, включаючи повно-

важення укладати договори з цих питань.



88

(б) Секретаріат.

(в) Громадськість.

Протокол встановлює три види звернень про недотримання Протоколу, що можуть 

бути подані до Комітету:

– подання;

– скерування;

– повідомлення.

Суб’єктом подання є:

– одна або більше Сторін, якщо вони мають застереження щодо дотримання 

іншою Стороною своїх зобов’язань, передбачених Протоколом;

– будь-яка Сторона, коли вона вважає, що, не зважаючи на докладені нею макси-

мальні зусилля, не здатна або не буде здатною дотриматися своїх зобов’язань, 

передбачених Протоколом.

Суб’єктом скерування є Секретаріат. Коли Секретаріату стає відомо про можливе 

недотримання будь-якою Стороною своїх зобов’язань за Протоколом, він може 

звернутися до цієї Сторони з проханням надати необхідну інформацію з цього 

питання. Якщо протягом трьох місяців або тривалішого періоду, що є необхідним 

з огляду на обставини справи, але не пізніше ніж через шість місяців, не надходить 

жодної відповіді або питання залишається невирішеним, Секретаріат доводить це 

питання до відома Комітету.

Суб’єктом повідомлення є один або більше представників громадськості. Громад-

ськість може направляти повідомлення щодо дотримання положень Протоколу 

РВПЗ як щодо власної держави, котра є Стороною Протоколу, так і іншої держави – 

Сторони Протоколу. Після закінчення 12 місяців з дати прийняття Рішення I/2 про 

розгляд дотримання або з дати набрання чинності Протоколу РВПЗ для Сторони 

(залежно від того, що настало пізніше) представники громадськості можуть направ-

ляти Комітету повідомлення щодо дотримання цією Стороною положень Протоко-

лу, якщо тільки ця Сторона у письмовому вигляді не повідомила депозитарія про те, 

що вона не може погодитися з розглядом таких повідомлень Комітетом протягом 

чотирьохрічного періоду. Протягом цього чотирирічного періоду Сторона може 

відкликати своє повідомлення, чим погоджується з тим, що з дати такого відкликан-

ня представники громадськості можуть направляти Комітету повідомлення щодо 

дотримання цією Стороною положень Протоколу РВПЗ.

VI. Процедура розгляду дотримання

Форма та вимоги до звернення

Звернення подаються у письмовій формі. Вони надсилаються звичайною чи елек-

тронною поштою.
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Англійська мова є робочою мовою Комітету. В окремих випадках Комітет може 

вирішити проводити відкриті сесії з перекладом на французьку чи російську мови. 

Звернення ж повинні бути написані англійською мовою. Англійською також пода-

ється важлива частина документів, що підтверджують інформацію, наведену у звер-

ненні.

Типовий зразок (формуляр) звернень відсутній, оскільки не ухвалювався повноваж-

ними органами. Але затверджена Пам’ятка, що містить перелік питань, вимоги яких 

необхідно виконати. Зокрема, слід зазначити:

– інформацію про суб’єкта, котрий подав звернення (повна назва організації чи 

особи, постійна адреса, адреса листування у справі (якщо вона є іншою ніж 

постійна адреса), телефон, факс, електронна пошта. Якщо повідомлення пода-

но групою осіб, то інформація надається щодо кожної особи, а також зазна-

чається одна контактна особа. Якщо повідомлення подається від організації, то 

також зазначаються ім’я і посада контактної особи, що представлятиме органі-

зацію);

– країну, щодо якої подане звернення;

– факти повідомлення (деталізуються факти і обставини недотримання Протоко-

лу);

– суть недотримання (визначається, чи справа стосується порушених прав особи, 

передбачених Протоколом, чи є результатом недотримання Протоколу або 

стосується загальної недостатності імплементації чи коректної імплементації 

Протоколу або окремих положень);

– положення Протоколу, що стосуються звернення (вказуються статті, парагра-

фи, підпункти положень Протоколу, яких країна не дотримується);

– використання національних засобів захисту прав або інших міжнародних про-

цедур (зазначається, чи використовувалися національні засоби захисту прав, 

що стосуються предмету повідомлення, які з процедур використані та коли, які 

результати використаних процедур. Якщо національні засоби захисту не вико-

ристовувалися, то пояснюється чому. Якщо використовувалися інші міжнародні 

процедури, то також деталізується інформація про них);

– конфіденційність (інформація, що міститься у зверненні, є відкритою, окрім 

випадків, коли про це вимагає особа, що його подає. Якщо особа вважає, що її 

можуть покарати, залякати чи переслідувати, вона може вимагати, щоб інфор-

мація, наведена у зверненні, включаючи інформацію, що може ідентифікувати 

особу, була конфіденційною. Якщо особа вимагає, щоб будь-яка інформація 

у зверненні була конфіденційною, бажано визначити, яка саме інформація 

повинна бути визнана такою. Особа також може пояснити, чому вона просить 

визнати інформацію конфіденційною);

– документація, що підтверджує інформацію у зверненні (це – національне зако-

нодавство (виділяються найбільш відповідні його положення), рішення/резуль-
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тати з інших процедур, будь-яка інша документація, що підтверджує необхід-

ність конфіденційності, відповідні деталі переписки з представниками влади. 

Надсилаються тільки копії, а не оригінали документів);

– узагальнення (додається дві-три сторінки узагальнень усіх відповідних фактів 

звернення);

– підпис (повідомлення повинно бути підписаним і потрібно поставити дату);

– адресу, на яку надсилається звернення:

Secretary to the PRTR Protocol

United Nations Economic Commission for Europe

Environment Division

Room 332, Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Phone: +41 22 917 2384

Fax: +41 22 917 0634

E-mail: public.participation@unece.org

“Communication”(or submission or referral, as appropriate)

to the PRTR Compliance Committee”

Відкриття справи

Будь-які звернення щодо дотримання подаються на ім’я Комітету через Секретаріат. 

Методи роботи Комітету встановлюють певні особливості щодо розгляду окремих 

видів звернень. Наприклад, після скерування громадськістю повідомлення Секре-

таріат реєструє його та надсилає представнику громадськості підтвердження про 

одержання такого.

На цьому етапі Секретаріат з’ясовує, чи уся необхідна інформація наявна у повідо-

мленні. Як результат, він:

– розповсюджує повідомлення та документи, що його обґрунтовують, серед чле-

нів Комітету, якщо наявна уся необхідна інформація;

– контактує з особою, що подала повідомлення, та вирішує усі питання, якщо 

відсутня обов’язкова чи важлива інформація. Секретаріат відкладає передання 

повідомлення до Комітету, якщо повідомлення чи важлива частина документа-

ції, що його обґрунтовує, надіслані не англійською мовою, аж до моменту, коли 

такі будуть доступні англійською мовою.

Одночасно з переданням повідомлення у Комітет Секретаріат додає картку даних, 

в яку вноситься основна інформація щодо повідомлення. Картка розміщується на 

веб-сторінці Комітету та систематично поновлюється.
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Комітет розглядає будь-яке повідомлення і попередньо визначає його прийнят-

ність. Звернення не розглядається, якщо воно є: анонімним, зловживанням права на 

подання повідомлення, очевидно неаргументованим, несумісним з положеннями 

Рішення I/2 чи Протоколу, очевидно необґрунтованим, малозначущим.

Комітет якомога швидше доводить повідомлення до відома Сторони, щодо якої 

дотримання Протоколу знаходиться під питанням. Сторона у найкоротший термін, 

але не пізніше ніж через п’ять місяців з моменту доведення Комітетом повідомлення 

до її відома, подає Комітету письмові пояснення або заяви, якими пояснює обстави-

ни справи і описує заходи, що, можливо, нею були вжиті. Термін вважається дотри-

маним, якщо пояснення чи заяви надіслані Секретаріату факсом або електронною 

поштою в останній день п’ятимісячного періоду або надіслані звичайною поштою 

до його закінчення, навіть якщо вони фактично надійшли пізніше.

Розгляд справи

Після одержання відповіді від Сторони або не одержання такої у термін, протягом 

якого вона повинна була надійти, Комітет:

– з’ясовує, чи наявна інформація є достатньою для вирішення справи по суті, 

якщо ні, то визначає яка інформація є необхідною;

– якщо інформації достатньо, то розпочинає формальне обговорення справи;

– після завершення розгляду справи готує проект висновків, заходів і рекоменда-

цій;

– оформлює кінцевий варіант висновків, заходів і рекомендацій і приймає їх, 

врахувавши будь-які коментарі відповідної Сторони і/чи громадськості, що 

подала повідомлення.

Обговорення будь-якого подання, скерування чи повідомлення здійснюється у від-

критому засіданні за наступною процедурою:

– вступне слово Голови Комітету, відкриття обговорення Головою Комітету або 

призначеним куратором справи;

– пояснення Сторони, що направила подання (або Секретаріату, якщо обговорю-

ється його скерування, або представника громадськості, якщо обговорюється її 

повідомлення), і Сторони щодо якої розглядається звернення, включаючи мож-

ливі спільні пропозиції;

– запитання від Комітету, відповіді Сторони, щодо якої розглядається звернення 

і, відповідно, Сторони, що направила подання (або Секретаріату, якщо обгово-

рюється його скерування, або представника громадськості, якщо обговорюєть-

ся її повідомлення);

– коментарі оглядачів, запрошених Головою Комітету;

– заключні коментарі Сторони, що направила подання (або Секретаріату, якщо 

обговорюється його скерування, або представника громадськості, якщо обго-



ворюється її повідомлення);

– заключні коментарі від Сторони, щодо якої розглядається звернення.

Ухвалення рішення у справі

Як тільки Комітет вважатиме, що володіє достатньо завершеною картиною з ситуа-

ції, що розглядається, він переходить до підготовки проекту рішення (відповідних 

висновків, заходів або рекомендацій). Проект рішення приймається на закритому 

засіданні. Ані Сторона, щодо якої розглядається питання дотримання, ані Сторона, 

котра направила подання, ані представник громадськості не мають права брати 

участь у підготовленні і прийнятті цих рішень.

Проект рішення направляється Стороні, щодо якої розглядається питання дотри-

мання, Стороні, що направила подання (або Секретаріату, якщо обговорюється 

його скерування, або представнику громадськості, якщо обговорюється її повідо-

млення), які запрошуються до коментування, для чого встановлюється кінцевий 

термін надання коментарів. Усі коментарі повинні направлятися через Секретаріат. 

Після завершення терміну, наданого для коментування, Комітет на своєму наступ-

ному засіданні розглядає коментарі, що надійшли, і, якщо це можливо, переглядає і 

завершує проект рішення.

Комітет у конкретній справі ухвалює висновки і вирішує питання про застосування 

до Сторони певних заходів чи розроблення рекомендацій, які в подальшому спря-

мовуються Нараді Сторін Протоколу. Комітет може прийняти заходи у міжсесійний 

період, якщо проміжок між сесіями Наради Сторін Протоколу є великим, та за умови 

проведення консультацій зі Стороною, щодо якої розглядається питання чи за необ-

хідності одержання згоди від неї. Якщо до наступної сесії Наради Сторін Протоколу 

залишилося мало часу (зокрема декілька місяців), то Комітет може підготувати реко-

мендації замість прийняття заходів.

Якщо на час підготовки звіту з конкретної справи проблеми дотримання Стороною 

залишаються не вирішеними, то Комітет, враховуючи свої попередні висновки і 

заходи, приймає висновки і рекомендації та передає їх на розгляд Нарадою Сторін 

Протоколу.

Нарада Сторін Комітету ухвалює рішення відповідно до вимог, передбачених у Пра-

вилах процедури Наради Сторін Протоколу.

VII. Практика

Практика відсутня.
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Україна є стороною близько 70 
міжнародно-правових актів глобального, 
регіонального та двостороннього характе-
ру у сфері охорони довкілля. Міжнародні 
договори є головним джерелом 
міжнародного права. В Україні вони є 
частиною національного законодавства і 
застосовуються у порядку, передбаченому 
нормами національного законодавства.

Метою цього Посібника є надання базової 
інформації зацікавленим особам про 
механізми дотримання міжнародних угод у 
сфері охорони довкілля, стороною яких є 
Україна, та до яких громадськість має 
безпосередній доступ, може звертатись зі 
скаргами, поданнями, чи використовувати 
інші доступні форми звернень.

Посібник містить інформацію про 
механізми дотримання у рамках десяти 
багатосторонніх природоохоронних угод.

Посібник підготовлено та видано 
Ресурсно-аналітичним центром 
«Суспільство і довкілля».




