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ПІРАТСТВО ЯК СУЧАСНА ЗАГРОЗА МОРСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ 

Морське піратство представляє собою одну з найстаріших та 
жахливих проблем, яка приховує у собі загрозу для усього світу. 

Розпочинаючи мову про піратів, ми завжди уявляємо собі 
романтичні історії про свободу, якою наповнене життя у відкритому 
морі. Однак у наш час піратство вже не має жодної долі романтизму та 
не полягає в звичайному мародерстві під прапором Веселого Роджера. 
Сьогодні це — страшні реалії морського життя, які становлять 
небезпеку для усього світового співтовариства. 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 
року у статті 101 відносить до піратства: 

a)  будь-який неправомірний акт насильства, затримання або 
будь-який грабіж, що чиниться з особистими цілями екіпажем чи 
пасажирами якогось приватновласницького судна або при-
ватновласницького літального апарату і спрямований: і) у відкритому 
морі проти іншого судна або літального апарату або проти осіб або 
майна, які перебувають на їх борту; іі) проти будь-якого судна або 
літального апарата, осіб або майна в місці поза юрисдикцією якої б то 
не було держави; 

b)  будь-який акт добровільної участі у використанні будь- якого 
судна або літального апарата, вчинений зі знанням обставин, в силу 
яких судно або літальний апарат є піратським судном або літальним 
апаратом; 

c)  будь-яке діяння, що є підбурюванням або свідомим сприянням 
здійсненню дії, передбаченої у підпункті (а) або (b) [1, ст. 101]. 

Останнім часом найбільш небезпечними регіонами за частотою 
вчинення зазначених дій є береги Сомалі та Аденської затоки. 

Вирішення проблеми піратства у цих районах є можливим тільки 
за умови координації зусиль держав на регіональному та 
міжнародному рівнях у напрямку патрулювання морського простору та 
застосування заходів відповідальності до осіб, які були затримані за 
вчинення піратських дій. 
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Так, Європейський Союз спрямував свою операцію «Атланта» на 
боротьбу з піратством біля берегів Сомалі. Одне з провідних місць у 
забезпеченні військово-морської підтримки у боротьбі з піратством 
також займає Організація Північноатлантичного договору (НАТО). 
Більш того, активна діяльність з організації протидії піратству 
здійснюється такими державами, як Китай, Індія, Іран, Малайзія та 
Росія [2, с. 8]. 

Різке збільшення піратських нападів, яке спостерігалось протягом 
2008 року, призвело до того, що Радою Безпеки ООН на її 6046-му 
засіданні, було прийнято Резолюцію 1851, якою було знову засуджено 
всі акти піратства та закликано держави та міжнародні організації, 
які здатні це зробити, активно брати участь в боротьбі з піратством та 
збройним розбоєм біля берегів Сомалі [3, п. 1, 2]. 

Незважаючи на те, що величезна кількість держав виявляє 
бажання побороти таке суспільно небезпечне явище, як піратство, 
координація їх зусиль у цьому напрямку вбачається дуже складним 
процесом. Насамперед це пов’язано з тим, що шляхи, які обирає кожна 
окрема держава для мінімізації ризиків піратських нападів, є різними, 
а єдиний міжнародний обов’язок з координації антипіратської 
діяльності держав відсутній. 

Очевидно, що саме через відсутність правильної взаємодії держав 
проблема піратства залишається у незмінному стані. Так, сьогодні 
піратство справляє величезний вплив як на морську галузь, так і на 
економіку держав в цілому. Якщо намагатися узагальнити, піратство 
тягне за собою як прямі, так і непрямі наслідки. 

До прямих наслідків цього небезпечного явища можна віднести 
виплату викупу за судно та членів екіпажу; спричинення збитків 
судну та вантажу; пошкодження судна або вантажу, залучених у 
піратський напад; витрати на розслідування піратського нападу; 
витрати, пов’язані з домовленостями та доставкою грошових коштів та 
ін. 

Що стосується непрямих наслідків, до яких призводять піратські 
дії, то до них можливо віднести загальні витрати, спрямовані на 
боротьбу проти піратства, встановлення підвищених тарифів за 
перевезення вантажу та страхових премій у небезпечних районах. 
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Отже, сьогодні морське піратство становить небезпеку для усього 
світового співтовариства та призводить до великої кількості 
негативних наслідків. Оскільки координація зусиль держав у боротьбі 
з цим явищем проходить досить складно, то й піратство продовжує 
виступати найнебезпечнішим фактором впливу на різні сфери 
морської галузі. 
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