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ПІРАТСТВО: БІЗНЕС АБО ВЕЛИКА ПОЛІТИКА?

У статті аналізується таке явище, як піратство, правові основи боротьби з
піратством, які закладені міжнародним правом, і зв’язок його з міжнародним тероризмом.
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Коли ми чуємо слово «пірати», то, насамперед, спливають спогади про безжальних
морських розбійників, які тримали в страху всіх мореплавців минулих століть. Кого не
хвилювали і не захоплювали завзята хоробрість красенів Френсиса Дрейка, Генрі Моргана,
Едварда Тіча і, звичайно, нещадна жорстокість жінок-піратів: Жанни де Бельвіль і леді
Килігру? Романтика життя повної небезпеки, авнтюризма, великих грошей і нескінченного
свята...

У римських юридичних збірках – дігестах – зафіксований закон, що приписується
грецькому законодавцеві Солону, де перераховано три рівноправні професії: моряки, пірати і
купці. Ніхто не міг ігнорувати піратський промисел, хотів би він того чи ні. Усе залежало від
обставин, як і те, кому бути дичиною, а кому – мисливцем. Це була єдина «триголова»
професія. Прав був Гете, що стверджував вустами Мефістофеля: «війна, торгівля і піратство -
три види суті однієї професії» [1].

Піратство, як і війна, вважалось у стародавніх народів звичайним господарським
заняттям, не гірше і не краще, ніж скотарство, землеробство або полювання. Хіба що
небезпечніше і морочливіше. А тому воно неминуче повинно було мати і власну виробничу
базу, що остаточно зрівнює його, наприклад, з військовою справою.

Існує загальноприйнята думка про те, що пірати нікому не підкорялись, і законів як таких
у них не було. Це все неправда. У піратів було власне зведення законів – так званий
Піратський кодекс, якого неухильно дотримувались всі. Серед моряків поширювалася певна
угода, під якою в незаперечному порядку повинні були підписатися всі члени команди. Кожен
член команди був рівноправний стосовно інших у своїх рішеннях і в поділу здобичі. Сурова
дисципліна і повна відсутність анархії.

Ніхто особливо не замислювався над тим, що за цією романтикою стоять убивства, кров,
страх і аморальність.

Пройшли століття і сьогодні світ зіштовхнувся з тими ж піратами.
Але захоплення вони вже не викликають, навпаки, нахабство, цинізм, бруд супроводжує

цих представників, колись овіяною романтикою, «професії». Уже немає кораблів під чорними
вітрилами, на яких зображені череп і кістки, немає арбалетів, немає порохових рушниць. На
зміну їм прийшли швидкохідні шхуни, брудні люди в лахмітті, сучасна зброя і суперсучасні
навігаційні прилади.

Але і як у попередні століття одна згадка про піратів викликає жах у сучасних
мореплавців.

Усі на боротьбу з піратами!
У міжнародному праві існує низка основоположних документів, що встановлюють

правила боротьби з піратами. 1958 року була прийнята Женевська Конвенція про дії у
відкритому морі [2], у 1982 році – Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права
від 10 грудня 1982 року, яка заклала правову основу для боротьби з піратством і озброєним
розбоєм на морі, а також для інших видів діяльності у Світовому океані [3]. 1988 року члени
ООН підписали Римську Конвенцію з боротьби з незаконними актами, які загрожують
морській навігації [4].

Усі ці конвенції встановили, що піратів, котрі перебувають поза територіальними водами
своєї держави, має право ловити і знищувати бойовий корабель будь-якої країни світу.
Захоплених піратів можуть судити не в себе на батьківщині, а в будь-якій іншій країні. Проте
входити в територіальні води держави, де ховаються пірати, військові кораблі інших країн не



мають права.
До 2008 року Рада Безпеки ООН украй рідко обговорювала питання боротьби з

міжнародним піратством.
Проте в грудні 2008 року вона прийняла Резолюцію, що дає дозвіл на військові дії –

зокрема, і на проведення наземних операцій – проти піратів, котрі діють у районі
Африканського Рогу.

Крім того, Резолюція 1846 року дала право державам, чиї кораблі борються з піратами,
входити в територіальні води Сомалі («переслідувати за гарячими слідами») і боротися з
морськими розбійниками так, як це дозволено робити в міжнародних водах (де-факто, у
внутрішніх водах Сомалі їм дозволено застосовувати зброю) [5].

У січні 2009 року був прийнятий Джібутійській кодекс поведінки, що стосується
припинення піратства й озброєного розбою проти судів у західній частині Індійського океану й
Аденській затоці, і створений цільовий фонд Джібутійського кодексу Міжнародної морської
організації [6].

Але треба визнати той факт, що всі ці заходи не увінчались успіхом.
Зрозуміло, що в міжнародному праві такі поняття, як «відповідальність» і «притягнення

до відповідальності» найскладніші і, за своєю суттю, дуже проблематичні: майже, немає
процесуальних норм, не виписана чітко процедура притягнення до відповідальності.

Питання полягає і в тому, кого саме притягати до відповідальності: державу, якусь
незрозумілу, навіть хай і легальну з погляду закону, організацію або конкретно фізичних осіб,
які порушили закон. Закон чий?  Внутрішньодержавний? Але держава, на землях якої знайшли
притулок пірати може і не мати спеціального закону чи норму закону або держава просто не
хоче привертати потенційних піратів до відповідальності, мовчазно погоджуючись з веденням
такого бізнесу. Або як Сомалі, яке відповідно до рішення Генерального Секретаря ООН, з
липня 1992 року є державою без уряду.

Обмеженість можливостей внутрішньодержавного законодавства, що зберігається для
сприяння у взятті під варту і судовому переслідуванні підозрюваних у піратстві осіб після
їхнього арешту перешкоджає вживанню рішучіших міжнародних заходів стосовно піратів біля
узбережжя Сомалі і в деяких випадках привела до того, що піратів довелося звільняти без
судового розгляду, незалежно від наявності достатнього об’єму доказів для підтримки
судового переслідування.

У Конвенції про боротьбу з незаконними актами, направленими проти безпеки морського
судноплавства 1988 року [4], передбачено, що її учасники визначають склади злочинів,
встановлюють юрисдикцію і погоджуються прийняти передаваних осіб, винних або
підозрюваних у захопленні судна або здійсненні контролю за ним силою чи загрозою сили або
через будь-яку іншу форму залякування, і підкреслена необхідність того, щоб держави
встановлювали кримінальну відповідальність за піратство відповідно до внутрідержавного
законодавства і позитивно розглядали питання про судове переслідування підозрюваних у
піратстві осіб відповідно до застосовного міжнародного права.

І знову виникає проблема. А якщо держава не приєдналася до Конвенції, чи зобов’язана
вона її виконувати? Відповідь одна - ні. А, як відомо, на “ні” і суду немає.

Одне розуміло, піратство є в тих країнах, де надто розвинена міжкланова боротьба за
владу, де одне етнічне населення не може поділити територію з іншим, де панує хаос, убогість
і неготовність розв’язувати проблеми законним шляхом і де дуже зацікавлені в існуванні цього
виду «бізнесу», починаючи від вищих ешелонів влади і закінчуючи простою людиною.

На початку грудня 2008 року Європейський Союз приступив до проведення в
Аравійському морі й Аденській затоці Індійського океану військово-морської операції під
умовною назвою «Atlanta» для забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Це перша в
історії ЄС військова кампанія проти піратів у районі побережжя Сомалі.

І, хоча бойове чергування у водах Індійського океану несуть на постійній основі
приблизно 20 військових кораблів, цієї кількості, за оцінкою експертів, недостатньо для
протидії сучасним флібустьєрам.

За офіційною заявою міністерства безпеки Саудівської Аравії, морські розбійники зараз
контролюють зону загальною площею приблизно 1,1 мільйона квадратних кілометрів,
відходить на одну тисячу кілометрів від побережжя Сомалі.



Бізнес або політика?
І все-таки, що таке сучасне піратство: великий бізнес чи велика політика?
Поширена думка про те, що у водах Індійського океану розбоєм займається тільки

Сомалі. Проте це вже давно не так. Як показує практика ведення боротьби з піратством у
цьому морському районі, тільки безпосередніми виконавцями, тобто тими, хто бере участь в
озброєному захопленні судів, здебільшого є громадяни Сомалі. При уважнішому розгляді цієї
проблеми піратство в районі Африканського Рогу в наші дні перетворилося на
транснаціональний бізнес.

Район Африканського Рогу спрадавна вважався небезпечним для морських перевезень.
Проте на початку 1990-х років криміногенна ситуація тут почала різко загострятися. Це
пов’язано, насамперед, з початком громадянської війни в Сомалі. Міжнародне співтовариство і
ООН з метою запобігання гуманітарній катастрофі в країні почали направляти в Сомалі
гуманітарну допомогу, серед іншого й морськими шляхами. Грабункам піддавалися
гуманітарні вантажі з продовольством, що поставлялись у Сомалі по лінії Продовольчої
програми ООН. Поступово, розсмакувавши безкарність, пірати перестали нехтувати
захопленнями судів з промисловими товарами і нафтопродуктами.

Розбійним нападам піддаються цивільні судна незалежно від їхньої національної
належності, водотоннажності і прапора, під яким вони ходять. Головним критерієм вибору
жертви є цінність вантажу, який перевозиться, а також вартість корабля. Зазвичай, ті, хто
захоплює судно, мають у своєму розпорядженні достовірні дані за цими й іншими питаннями.
Тому вся організаційна робота із захоплення судна починається задовго до нападу на нього у
відкритому морському просторі.

Саме тому можна з великою часткою впевненості припускати, що піратський бізнес нині
являє достатньо чітко організований бандитський конгломерат організацій, що складається з
керівників, джерел інформації і виконавців.

Основною ланкою цього конгломерату, що діє в Індійському океані, є розгалужена
мережа агентури в провідних морських портах світу. Виняткова важливість цієї групи полягає
в тому, що вона має доступ до інформації про характер і вартість вантажів, які перевозяться,
кінцеві порти доставки, маршрути пересування, дати виходу і приходу судів у порт
призначення, суму страховки вантажу і корабля, а також інші дані. Аж до тих, які свідчать про
наміри компанії і капітана судна скористатися можливістю ввійти до складу конвою під
прикриттям військових кораблів для забезпечення безпеки переходу в небезпечних районах.

Відразу ж виникає питання про захоплення судна «Фаїна», яке
перевозило стратегічний вантаж у режимі суворої таємності.

Вважається, що організаторами і керівниками розбійного бізнесу в Сомалі є лідери
племінних кланів Пунтленда, що самопроголошуються, які на основі інформації агентури
приймають рішення про захоплення судів. Вони віддають усі розпорядження виконавцям з
вказівкою основних даних, необхідних для успішного проведення акції: маршрут переходу,
ходові й технічні характеристики корабля, склад і кількість екіпажу, національна належність і
прапор судна, порт приписки, місце стоянки після захоплення та інші дані.

Ця обмежена за кількістю група осіб визначає суму викупу, через спеціально найнятих
досвідчених посередників веде переговори із судновласниками про умови звільнення вантажів
і передачу грошей. Зазвичай, керівники одночасно є впливовими польовими командирами,
власниками піратських плавальних засобів, обладнаних могутніми моторами і сучасними
електронними приладами.

Саме на них припадає основна частина доходу від викупу судна і його екіпажу. З
урахуванням виплати винагород за послуги посередників і агентів-джерел інформації в портах
і судовласницьких фірмах сума наживи може коливатися від сотень тисяч до декількох
мільйонів доларів США.

Деякі з них вважають за краще контролювати розбійний бізнес з інших країн,
з’являючись у Сомалі наїздами для інспекцій і вирішення інших справ. У цьому випадку їх
представники в особі надійних близьких родичів виконують вказівки, що поступають із-за
кордону. Ділки розбійного бізнесу виділяють чималі фінансові й матеріальні кошти на
антидержавницьку діяльність для підтримки анархії й хаосу влади, недопущення стабілізації
ситуації в країні, збереження територіальної і племінної розрізненості.



Тактика дій піратів не зазнає зміни. Усі заходи і склад сил плануються залежно від
морської ситуації і характеристик жертви нападу - сухогруз, контейнеровоз, танкер, розмір і
конфігурація, максимальна і крейсерська швидкість, здатність маневрування та інше. При
цьому перевага завжди віддається окремим судам. У їхньому перехопленні беруть участь
декілька піратських груп, що складаються з плавзасобів забезпечення і нападу.

Катери забезпечення діють на значному віддаленні від цілі нападу для виявлення і
визначення її точних координат, стеження за військовими кораблями, які перебувають у
морському районі, і попередження піратів під час небезпеки. Ці судна можуть маскуватися під
малотоннажні траулери, буксири або інші плавзасоби, а команда не мати зброї. Проте їх
можуть видавати антени дорогого радіонавігаційного і сучасного супутникового зв’язку і
досить потужний двигун, які встановлені на вигляд убогі суденця. Капітани піратських суден
забезпечення, зазвичай, мають великий професійний досвід судноводіння, а в штат команди
входять класні фахівці з пеленгації і радіоперехоплення. Часто екіпаж формується з
представників різних національностей.

При цьому пірати знають, що згідно із законом опір їм можуть чинити тільки при спробі
захоплення або безпосередньому захопленні судна. Військові кораблі не мають права
атакувати судно, захоплене піратами у зв’язку із загрозою знищення його й екіпажу, який
перебуває на ньому. Навіть при супроводі його в місце піратської стоянки.

Розбійний бізнес у районі Африканського Рогу приносить значний прибуток не тільки
піратам. За деякими даними, на ньому наживаються ще й власники суден за рахунок
завищення суми страховки свого майна, вантажу й команди, відмови від виплати екіпажу
зароблених грошей та іншого.

Більшість із звільнених із полону моряків відзначає, що останнім часом у складі
піратських банд Сомалі почали з’являтися вихідці з європейських країн. Вони контактували з
капітанами і як посередники вели переговори з власниками суден.

За даними Міжнародної морської організації (IMO), сучасне піратство поділяється на три
види.

Перший вид є звичайними зграями, які озброєні ножами і пістолетами. Використовуючи
чинник раптовості, вони нападають на судна у відкритому морі або в гавані, а потім грабують
пасажирів й екіпаж. Зазвичай, вони не роблять замах на захват самого судна, а обмежуються
лише судновою касою і частиною вантажу, який перевантажують на свої катери й човни.

Другий вид - це банди, озброєні великокаліберними кулеметами, автоматами і
гранатометами, які нерідко винищують увесь екіпаж, захоплюють судно й вантаж.

І третій вид - це міжнародні організовані групи, які захоплюють кораблі з надзвичайно
коштовними вантажами. Вони використовують сучасну супутникову навігацію і засоби
зв’язку, володіють агентурною мережею, обширними зв’язками в різних ешелонах влади.

Піратство і тероризм – ланки одного ланцюга?
Відповідно до дослідження корпорації RAND від 5 червня 2008 р. [7] інциденти піратства

і тероризму в морі трапляються все частіше, але щоб підтвердити неспокій деяких урядів і
міжнародних організацій щодо того, що пірати і терористи починають діяти в змові один з
одним, необхідно більше доказів.

Захоплення, затримання і пограбування морських торгових та інших цивільних судів,
їхніх екіпажів і пасажирів - це піратство, яке має багатовікову історію.

Морський тероризм почав загрожувати спокою і безпеці від початку 60-х років XX
століття.

Морський тероризм і піратство – явища не повністю ідентичні. Зміст цих двох понять
частково співпадає. Це буває тоді, коли одне й теж діяння (захоплення морського судна)
потрапляє під норми про піратство Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права
[3] і направленій проти міжнародного тероризму Конвенції про боротьбу з незаконними
актами, направленими проти безпеки морського судноплавства [4].

Разом з тим, існують відмінності в їхніх цілях і об’єктивного боку.
Піратство завжди здійснюється в особистих корисливих цілях.
Об’єкт піратства – особа, що є членом екіпажу або пасажиром приватновласницького

судна, а також майно, яке є на борту судна, і саме судно. Але за умови, якщо морське судно
перебуває у відкритому морі. А для кваліфікації як акт “морського тероризму” відповідно до



Конвенції і Протоколу, підписаного в Римі 1988 року, не вимагається відповідності
діяння цій вимозі. Прикладом морського тероризму може служити захоплення терористами
італійського морського лайнера “Акилле Лауро”.

Тобто, ці два злочинні угруповання передбачають різні цілі: піратство направлене на
матеріальну вигоду, тероризм же - на політичну. Але виключити те, що піратський капітал не
братиме участь і не бере участь у фінансуванні терористичних актів, не можна. Тим паче, що
відмінною рисою останнім часом є також те, що лідери піратів під впливом керівників
радикальних мусульманських угруповань Сомалі почали надавати значну матеріальну та іншу
допомогу представникам міжнародної терористичної організації «Аль-каїда».

Ідентифікувати дії терористів і піратів на морі вкрай тяжко, а часом і неможливо.
Захист від морського тероризму надзвичайно трудомісткий через численність і

різнорідність можливих об’єктів терористичних атак, а також загальну специфіку діяльності у
Світовому океані. Організаторам таких незаконних актів немає потреби вдаватися до
класичних військово-морських операцій. Диверсійні дії, направлені, наприклад, на напад на
нафтові платформи із загрозою екологічної катастрофи, виведення з ладу найважливіших
судноплавних шляхів, що мають міжнародне значення (Суецький, Панамський, Кильській
канали, Гібралтарська протока, Босфор і т.д.), можуть мати необхідний для терористів
психологічний ефект і результат.

У науці міжнародного права сформовано загальне розуміння щодо складників такого
феномену як тероризм. Це прагнення залякати широкі верстви населення; протизаконне
насильство, зазвичай, із застосуванням зброї; безневинні жертви; міжнародний елемент;
можливі політичні мотиви. Усі ці компоненти повністю можуть бути зараховані і до основних
характеристик міжнародного тероризму на морі.

Природно виникає питання про формування міжнародно-правової бази, здатної
ефективно й оперативно реагувати на акти морського тероризму і попереджати їх.
Міжнародно-правова основа боротьби із злочинністю на морі була закладена в Женевських
конвенціях 1958 р. [2], а надалі в Конвенції ООН з морського права 1982 р. [3]. Ці міжнародні
договори не передбачили і не могли тоді передбачити ні міжнародно-правовий склад цих
злочинів, ні заходи з боротьби з ними.

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, направленими проти безпеки морського
судноплавства 1988 р. [4] і Протокол про боротьбу з незаконними актами, направленими проти
безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі 1988 р.  [8]
посідають центральне місце в системі міжнародно-правових актів, що забезпечують ефективну
співпрацю держав у боротьбі з тероризмом на морі. ІМО віддає пріоритет цим документам як
ще одному практичному способу, за допомогою якого Організація робить внесок до боротьби з
міжнародним тероризмом.

Конвенція 1988 р. закріплює принцип «або видай, або покарай». Принцип накладає
міжнародне зобов’язання на всі держави-учасниці, на території яких можуть перебувати
злочинці, або вжити всі необхідні заходи і порушити кримінальне переслідування в межах
своєї власної судової системи, незалежно від того, чи здійснений злочин на їхній території, або
видати злочинців одній з держав, яка володіє юрисдикцією згідно з Конвенцією 1988 р. [4].

На відміну від правового режиму піратства, у цьому випадку конвенційний підхід не
визнає наявність у держав-учасниць універсальної юрисдикції: мати право піддавати огляду
судно, проводити обшук, заарештовувати передбачуваних злочинців і судна, залучені до
здійснення актів тероризму. Конвенція 1988 р. заявляє, що її положення не зачіпають норми
міжнародного права, які належать до компетенції держав здійснювати юрисдикцію з
розслідування або вживання примусових заходів на борту суден, які не плавають під їхнім
прапором [4, ст. 9].

Слід зазначити, що у випадку піратства юрисдикція іноземних військових кораблів у
відкритому морі (огляд судна, обшук, затримання й арешт судна) визнається міжнародним
співтовариством і закріплена в Конвенції 1982 р. [3, ст. 105, 110].

«Веселий Роджер» та інша піратська екзотика стали надбанням історії, але піратство
незламне. Воно, як і злочинність взагалі, є невід’ємним атрибутом усієї економічної системи.
А, як відомо, великий бізнес, нехай навіть і піратський, не може жити без великої політики і
велика політика неможлива без великого бізнесу.
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