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Можна погодитися з критичним оціненням 
підходів О.Н. Шібкова, А.Г. Кібальника, 
описаним у праці В.А. Вдовіна [6, c. 73–74], бо 
норма кримінального права не може включати 
акт міжнародного права. Інша точка зору, тобто 
визнання міжнародного права джерелом націо-
нального права і розгляд питання з позицій мо-
нізму, помилкова. Низка дослідників, використо-
вуючи підхід, розроблений В.Г. Буткевичем [7, c. 
32], пропонують виділяти не форми, прийоми чи 
способи національно-правової імплементації, а 
процедури узгодження внутрідержавних право-
вих актів з міжнародно-правовими приписами як 
процес імплементації, відносячи до неї посилан-
ня, паралельну правотворчість, уніфікацію, 
перетворення, створення спеціального правового 
режиму, скасування внутрідержавних актів, що 
суперечать міжнародним зобов’язанням. Підхід 
цей є суперечливим, оскільки узгодження є 
процесом упорядкування норм, а ще подоланням 
протиріч, колізій, а цільове призначення націо-
нально-правової імплементації полягає в реалізації 
положень «міжнародного кримінального законо-
давства» на внутрідержавному рівні, а не в уніфіку-
ванні норм міжнародного та національного 
кримінального права [8, c. 10].  

Деякі дослідники пропонують відмовитися 
від використання термінів «інкорпорація», 
«трансформація» через їхню невідповідність 
позначуваних явищ, не визнають рецепцію як 
спосіб імплементації щодо міжнародних угод, 
які стосуються кримінально-правових питань. 
Аргументом проти рецепції вважають вказівку 
на те, що цей процес добровільний і 
односторонній та, на відміну від імплементації, 
не передбачає участі держави у створенні 
рецептивних правових норм, виконання 
міжнародних зобов’язань [6, c. 71].  

Не погоджуючись з подібними аргументами, 
необхідно зазначити, що держава може 
приєднатися до вже укладених міжнародних 
угод, у розробленні тексту яких вона участі не 
брала, але це не означає, що процес не залежить 
від волі держави і не забезпечується її правовими 
та організаційними засобами. Має йтися, мабуть, 
не про однобічність процесу рецепції, а про 
спрощений спосіб національно-правової імпле-
ментації, яким не передбачені зміни чинного 
законодавства, а зводять їх до проведення про-
цедур ратифікації, опублікування, необхідних 
для надання юридичної сили тексту міжнародної 
угоди в рамках національної юрисдикції. На 
думку фінського юриста М. Шейніна, подібний 
прийом національно-правової імплементації 
можна позначити терміном «транскрипція» 
(transcription) [9, c. 327]. Погодимося з цією 
думкою, оскільки запропонований термін 
фактично відображає суть прийому рецепції, яка 
полягає у текстуальному відтворенні положень 
міжнародної угоди.  

Розглядаючи системно процес взаємодії 
міжнародного та національного кримінального 
права, визначаючи загальні умови ефективності 
національно- правової імплементації, необхідно 
звернути увагу на той факт, що, крім збереження 
внутрішньої стійкості і стабільності розвитку 
кримінально-правової системи, вона постійно 
відчуває потребу у зовнішньому впливі, який, 
провокуючи конструктивну дезорганізацію або 
перенастроювання національної системи, тим 
самим підвищує її функціональні якості. Відомі 
приклади довільного трактування норм міжна-
родних угод з боку законодавця, що призводить 
до появи в кримінальному законодавстві норм, 
за якими вузько означені політичні завдання, 
тобто до деформації взаємодії міжнародного та 
національного кримінального права [10, c. 14].  

Для позначення різних форм впливу 
міжнародного права на національне право слід 
зауважити й те, що у спеціальних дослідженнях 
це називається способами національно-правової 
імплементації, при яких використовують різні 
терміни: «трансформація» (Д.Б. Левін [11, c. 247], 
А.С. Гавердовський [12, c. 82],); «спеціальна 
трансформація» (Є.Т. Усенко [13, c. 16] ); 
«адаптація» (А.П. Спірідонов [14, c. 126] ), 
«імплементація» ( А.Г. Кібальник [1, c. 188]) або 
ж загальний термін не використовують взагалі 
(В.А. Вдовін [6, c. 108]). Фахівці підтримують 
різні теорії: теорію трансформації, теорію 
імплементації, – внаслідок чого єдиний підхід до 
умовного позначення конкретного способу 
національно-правової імплементації не 
вироблено. Однак спроби систематизувати або 
впорядкувати використовувану термінологію на 
базі накопиченого теоретичного матеріалу дають 
досить суперечливі результати. Так, наприклад, 
А.П. Спірідонов у своїй праці вводить нове 
трактування такого способу, як адаптація, 
розуміючи його не як пристосування чинних 
внутрідержавних норм до нових міжнародних 
зобов’язань без зміни законодавства, як пропо-
нує В.А. Вдовін, або ж як сприйняття положень 
міжнародного права чинним законодавством, не 
потребуючим зміни кримінального закону, а 
зовсім інакше.  

Фактично, адаптацію А.П. Спірідонов 
розглядає як прийом, коли «конструювання 
нових норм або редагування вже наявних 
відбувається у повній відповідності до особли-
востей правової системи держави» [14, c. 127], 
що «забезпечує дотримання цілей тієї чи іншої 
міжнародної норми, а також її змісту при 
збереженні можливостей національної нормо-
творчої лексики, прийомів законодавчої техніки, 
інших традицій національного нормотворення».  

Такий підхід є необґрунтованим, адже, по-
перше, автор не підтверджує власну позицію про 
те, що адаптація – основний прийом 
імплементації. По-друге, зауважимо, що адапта-
ція в її первісному розумінні, тобто як спосіб 
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національно-правової імплементації, не перед-
бачає зміни внутрідержавного законодавства при 
реалізації положень міжнародних актів, не насті-
льки широко використовується. Тому позиція 
А.П. Спірідонова дещо помилкова, а нове 
трактування адаптації практично не обґрунто-
ване. Вважаємо справедливими критичні заува-
ження А.М. Аверкова [15, c. 247], В.Я. Суворової 
[16, c. 247], Ю.В. Трунцевького [17, c. 247] про 
те, що термін «трансформація» спотворює розу-
міння суті розглянутого способу національно-
правової імплементації – норми однієї системи 
не можуть перетворитися на норми іншої.  

Передбачаючи критику з боку інших 
дослідників, які можуть відзначити те, що, 
пропонуючи позначати розглянутий прийом 
терміном «перетворення», ми, фактично, пропо-
нуємо використовувати синонім критикованого 
терміна «трансформація», необхідно пояснити, 
що при використанні терміна «перетворення» 
характеризується процес, який відбувається саме 
у внутрідержавному законодавстві при реалізації 
міжнародних норм. Хоча міжнародні норми не 
змінюють своєї юридичної природи, структури 
та змісту, а перетворення, яке може включати 
скасування раніше чинних законів, їхнє 
доповнення або зміну, прийняття нових законів 
(як, наприклад, Кодекс злочинів проти 
міжнародного права, прийнятий у 2002 р. у 
ФРН) відбувається саме в національному 
законодавстві. Переналаштування законодавства, 
проведене з урахуванням його особливостей під 
впливом імпульсів із зовнішнього середовища, 
тобто вже прийнятих державою міжнародних 
зобов’язань, або в рамках підготування 
приєднання до міжнародних угод, сприяє його 
вдосконаленню [13, c. 21].  

Найбільш поширеним способом національно- 
правової імплементації, щодо якого в юридичній 
науці практично не проводять дискусії, є поси-
лання. Під посиланням розуміють спосіб націо-
нально-правової імплементації, коли безпосеред-
ньо в текст національного закону включаються 
положення, що зобов’язують правозастосувача 
обов’язково звертати увагу на норми 
міжнародного права та застосовувати їх, хоча 
сам текст таких норм міжнародної угоди в тексті 
закону не відтворюють. Б.Л. Зімненко заперечує 
можливість безпосереднього застосування при 
певних умовах і навіть з санкції держави норм 
міжнародного права у внутрідержавній сфері і 
вважає, що при використанні інкорпораційного 
посилання застосовують не міжнародну, а 
комплексну норму, що утворюється при 
включенні окремих положень міжнародного 
права у правову систему країни і з’єднання таких 
положень з положеннями внутрідержавних 
правових джерел [18, c. 106–108].  

Така позиція є спірною, оскільки відома 
практика безпосереднього застосування міжна-

родних угод. Конвенцію Ради Європи про захист 
прав людини й основні свободи 1950 р., а також 
інші міжнародні договори, норми яких відносять 
до самовиконуючих, застосовують безпосеред-
ньо, вони не потребують прийняття внутрідер-
жавного законодавства для цілей їхньої реаліза-
ції. Зазвичай, у конституціях держав містяться 
положення, що становлять собою приклад зага-
льної відсильної норми, санкціонуючи застосу-
вання норм міжнародної угоди, обов’язкових для 
держави, належним чином ратифікованих і опуб-
лікованих (ст. 55 Конституції Франції), або ж 
загальновизнаних принципів і норм міжнародно-
го права (ст. 25 Основного закону ФРН), або ж 
визначають місце міжнародних актів у рамках 
правової системи конкретної держави (п. 2 ст. VI 
Конституції США). Крім загальних посилань, 
законодавець у галузевому законодавстві вико-
ристовує спеціальні. Наприклад, у німецькому 
Кодексі злочинів проти міжнародного права 
2002 р. є спеціальні відсильні норми: у п. 6 § 8 
Кодексу зазначено, що під особами, яких 
охороняють відповідно до міжнародного 
гуманітарного права під час міжнародного 
збройного конфлікту або у не міжнародному 
збройному конфлікті, потрібно розуміти осіб, 
перелічених у Женевських конвенціях 1949 р. і 
Додатковому протоколі I 1977 р. [19].  

У цьому контексті варто погодитись з дум-
кою Є.А. Шахунянц про те, що не завжди зако-
ни, що вводять нові склади злочинів, містять по-
силання на міжнародні акти, навіть коли саме 
вони зумовили їхнє прийняття, хоча це необхід-
но для правильного та ефективного застосу-вання 
нових кримінально- правових норм [20, c. 19].  

Висновки з дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямку. Таким 
чином, можна зробити висновок, що основною 
метою імплементації міжнародних кримінально-
правових норм як форми впливу міжнародного 
права на національне право є зміна чинного 
законодавства на виконання міжнародних 
зобов’язань з урахуванням особливостей 
кримінально-правової системи, структури 
чинного галузевого законодавства, особливостей 
законодавчої техніки. Це дає змогу законодавцю 
виконати завдання щодо реалізації положень 
міжнародної угоди і підвищити якість 
законодавства, причому положення норм 
міжнародного кримінального права є імпульсом, 
який ініціює перегляд положень національного 
законодавства у випадках, коли це прямо 
передбачено в тексті міжнародної угоди або 
вимагається згідно із законом. На ефективність 
імплементації безпосередньо впливає якість 
національного законодавства, а також вибір 
законодавцем способів імплементації: рецепції, 
адаптації, перетворення і відсилання. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ КАК ФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРАВА НА НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО  
В статье исследуются особенности имплементации международных уголовно-правовых норм как формы влияния 
международного права на национальное право. Анализируются основные доктринальные подходы ученых относительно 
определения понятия «имплементация» и отграничения его от других сходных понятий. Выявляется специфика воздействия 
правовых норм международных конвенций на правовые нормы уголовного права отдельных государств. 
Ключевые слова: имплементация, форма влияния, международные уголовные правовые нормы, международное право, 
национальное право. 
 
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW AS A FORM OF INFLUENCE OF INTERNATIONAL LAW 
ON NATIONAL LAW  
In the article the features of implementation of international criminal law as a form of in uence of international law on national law. 
Analyzes the basic doctrinal approaches of scientists regarding the de nition of the implementation and distinguish it from other similar 
concepts. Explores the nature of impact legal norms of international conventions on legal regulations in the penal law of individual States. 
Key words: implementation, form of in uence, international criminal legal norms, international law, national law.  
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ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  ТА ОЗОНОВОГО ШАРУ 

 
Стаття присвячена аналізу  міжнародно-правових актів щодо охорони атмосферного повітря та озонового шару. Висвітлює 
проблеми міжнародного регулювання даної сфери, які постали перед міжнародним співтовариством в XX – на початку XXI ст. 
Неймовірні  темпи індустріалізації та, як наслідок, неконтрольоване забруднення атмосфери поставили під загрозу існування  усі 
живі організми, в тому числі, - і людину. Але незважаючи на всі міжнародні акти, які були прийняті в зв’язку з цим, національні 
інтереси держав продовжують  переважати інтереси людства. Таким чином забруднення атмосферного повітря та 
виснаження озонового шару стає все більш реальною загрозою існуванню життя на Землі. 
Ключові слова: міжнародно-правові акти, міжнародне співтовариство, атмосферне повітря, озоновий шар, міжнародне право 
навколишнього середовища, міжнародна глобальна екополітика. 

Постановка проблеми та її актуальність. 
Проблема збереження та охорона навколиш-
нього середовища постала перед міжнародним 
співтовариством лише на початку XX ст. 
Неймовірні  темпи індустріалізації та, як нас-
лідок, неконтрольоване забруднення атмосфери 
поставили під загрозу існування  усі живі 
організми, в тому числі, - і людину. Але 
незважаючи на всі міжнародні акти, які були 
прийняті в зв’язку з цим, національні інтереси 
держав продовжують  переважати інтереси люд-
ства. Таким чином забруднення атмосферного 
повітря та виснаження озонового шару стає все 
більш реальною загрозою існуванню життя на 
Землі.  Насамперед  це спричинено тим, що 
навколишнє середовище не має кордонів, отже 
вплив на його стан з боку однієї з держав 
безпосередньо зачіпає інтереси інших, або й 
інтереси всього міжнародного співтовариства. 

Постановка завдання. Дослідження здійснене 
в даній статті спрямоване на вивчення питань 
пов’язаних з проблемами міжнародно-правової 
охорони атмосферного повітря  та озонового шару. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями в даній сфері займаються  Н.Ф. 
Тіщенко, Р.Х. Габітова, А.Найтлі, Д. Грей, М.Ф. 
Реймерса, Є.П. Ушакова.  

Проблеми охорони  саме атмосферного 
повітря відображені в працях М.М. Бринчука, 
С.В. Виноградова та А.А. Шишко, які розглядають 
переважно проблеми транскордонного 
забруднення атмосферного повітря.  

Екологічна ситуація щодо забруднення 
атмосферного повітря та виснаження озонового 
шару погіршуються щодня, а це ставить перед 
дослідниками завдання щодо подальшого 
пошуку механізмів збереження життя на планеті 
та порушення питання щодо ефективності між-
народно-правового регулювання сфери охорони 
атмосферного повітря та озонового шару.  

За даними досліджень фахівців з проблеми, 
доведено, що в разі втрати 40% озону, 
ультрафіолетове випромінювання стане 

смертоносним для всіх живих організмів на 
Землі. Таким чином, проблеми міжнародно-
правової охорони атмосферного повітря  та 
озонового шару є глобальними проблемами 
людства, які потребують негайного вирішення. 

Метою даної статті є аналіз особливостей 
регулювання міжнародним правом діяльності з 
охорони атмосфери. 

Основні результати дослідження. 
Концентрація вуглекислого газу в повітрі 
зберігалася на одному рівні практично до кінця 
ХІХ століття, але на початку ХХ століття 
стійкість атмосфери була порушена. Почався 
процес неконтрольованих змін стану атмосфер-
ного повітря. Концентрація вуглекислого газу, 
метану, окисів в атмосфері спричинили 
підвищення температури повітря, що в свою 
чергу призвели до зміни клімату по всій планеті. 

Проблеми, пов’язані з озоновим шаром, були 
вперше винесенні на публічне обговорення в 
кінці XX століття в зв’язку з фіксуванням 
виснаження озонового шару на висоті 7 – 50 км 
(з найвищою щільністю озону на висоті 20-22 
км) та встановленням того, що вміст озону 
знизився до 50 %. Серед причин виснаження 
озонового шару виокремимо наступні: по-перше, 
це вирубка лісів в надзвичайно великих 
масштабах, що призводить до зменшення 
концентрації кисню; по–друге, це руйнування 
внаслідок потрапляння водяної пари та оксидів 
азоту від двигунів надзвукових літаків до 
озонового шару[5].  

Зміни стану атмосфери та руйнування 
озонового шару, викликанні інтенсивною 
антропогенною діяльністю людина на протязі 
останніх століть, поставили під загрозу існування 
усі живі організми, у тому числі, - і людину. Тому 
виникла нагальна потреба врегулювання даних 
проблем на міжнародному рівні, шляхом вчинення 
практичних дій щодо захисту та підтримки 
безпечного стану в атмосфері.    

Міжнародна глобальна екополітика — це 
створення, розробка і здійснення державами 
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міжнародно-правових, політичних і зовнішньо-
економічних програм, проектів, планів з ураху-
ванням екологічних обмежень у соціально-еко-
номічному розвитку, запасів природних ресур-
сів, які є у світі, та їх розподілу між регіонами і 
країнами. Мета такої політики полягає в 
збереженні ресурсу планети в глобальному 
масштабі. З цією метою для держав почали 
встановлюватися квоти та ліміти на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу, добування 
певних корисних копалин та видаватися 
заборони на викиди тих чи інших речовин. 

У 1968 р. було прийнято рішення про 
проведення міжнародної конференції з питань 
довкілля – Стокгольмська Конференція. Вона 
була першим кроком до формування нової галузі 
міжнародного права навколишнього середовища 
( далі – МНСП ). Стокгольмська  Декларація     
1972 р. з навколишнього середовища стала 
фундаментальним міжнародно-правовим актом 
міжнародного права у сфері довкілля. 
Основоположним принципом Декларації є 
принцип права людини на гідні умови життя у 
навколишньому середовищі. Це право має 
забезпечувати система заходів охорони 
навколишнього середовища і раціонального 
використання природніх ресурсів[9].  

 Конвенція про транскордонне забруднення 
повітря на великі відстані 1979 р. і Протоколи до 
неї є одними з перших міжнародно-правових 
документів, метою яких є захист людей і навко-
лишнього природного середовища від забруд-
нення повітря. Конвенція закріпила один з прин-
ципів міжнародного співробітництва в сфері 
охорони повітря, а саме, обмеження та поступове 
скорочення і запобігання забрудненню повітря, 
включаючи його транскордонне забруднен-ня[6]. 

Проте, станом на 2017 р., система станцій 
моніторингу розподілена нерівномірно. В 
південних та східних районах Європи дані 
вимірювання практично не проводяться, що, в 
свою чергу, ставить під питання оцінку 
забруднення повітря та результати протидії 
даному забрудненню.  

Найважливішим міжнародно-правовим 
актом, що стосувався саме охорони озонового 
шару стала Віденська конвенція про охорону 
озонового шару 1985 р., в якій було закріплено 
визначення озонового шару як шар 
атмосферного озону над пограничним шаром 
планети. У ній вказано, що несприятливим впливом є 
зміни у фізичному середовищі, включаючи зміни 
клімату, які мають значні шкідливі наслідки для 
здоров'я людини або для складу, відновлювальної 
здатності чи продуктивності природних і 
регульованих систем або для матеріалів, 
використовуваних людиною[2]. 

Слід зазначити, що правовий режим озонового 
шару суттєво не відрізняється від правового режиму 
охорони атмосферного повітря, а має лише деяку 
специфіку, яку слід враховувати при комплексній 

охороні та раціональному використанні цього 
природного блага.  

Одним з інструментів регулювання міжнарод-
них відносин, які широко використовуються на 
універсальному та регіональному рівні, є рамкові 
конвенції. Рамкова конвенція – це попередня 
домовленість, яка укладається між суб’єктами 
міжнародного права та містить загальні 
зобов'язання сторін. Конкретизація цих зобов’я-
зань виявляється в протоколах, які приймаються 
до цих конвенцій. Такий підхід був використа-
ний у сфері навколишнього середовища для 
вирішення таких проблем, як виснаження озоно-
вого шару, зменшення викидів небезпечних 
речовин в повітря тощо.  Прикладами такого 
підходу вирішення міжнародних проблем є 
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату  і 
Кіотський протокол до неї. Кінцевою метою 
Конвенції є досягнення стабілізації концентрацій 
парникових газів в атмосфері на такому рівні, 
який не допускав би небезпечного антропо-
генного впливу на кліматичну систему[6].  

У Кіотському протоколі ( далі – Протокол) 
визначено основною ціллю обмеження викидів в 
атмосферу для промислово розвинених країн. 
Протокол  передбачає видачу країнам, котрі його 
підписали та ратифікували, квот на викиди 
парникових газів в атмосферу.  Але індустріально 
розвинені держави, витративши надану їм квоту, 
можуть викупити невикористані квоти в менш 
розвинених держав. Тобто, фактично нівелюється 
значення самого Протоколу, а також 
Стокгольмської Декларації, оскільки порушується 
один з принципів МНСП – «природа не має меж», 
що в свою чергу ставить під питання значення та 
ефективність прийняття Конвенції про 
транскордонне забруднення повітря на великі 
відстані. 

Самміт ООН зі зміни клімату, що проходив 7-
19 грудня 2009 року в Копенгагені, прийняв 
декларацію, яка не містила жодних цілей та 
напрямів покращення становища в атмосфері. 
Єдине «досягнення», що в черговий раз виявило 
дійсне ставлення міжнародного співтовариства 
та його небажання здійснювати реальні кроки 
для покращення становища, це визначене в даній 
декларації утримання глобального потепління на 
рівні 2°C. 

На Конференції ООН 2015 р., яка 
проводилась в межах Рамкової конвенції ООН 
про зміну клімату (СОР 21) і наради сторін за 
Кіотським протоколом (CRP-11), було укладено 
Паризьку угоду, основним положенням якої є 
утримувати підвищення температури на рівні не 
вище як 1,5 °C. Також було визначено за мету 
якомога швидше досягти глобального піку вики-
дів парникових газів, а також згодом домогтись 
швидких скорочень шкідливих викидів, щоб 
досягти балансу між антропогенними викидами із 
джерел та абсорбцією поглиначами парникових 
газів у другій половині XXI століття.[7]. 
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Знову, попри певне зрушення в порівнянні з 
Декларацією 2009 р., Паризька угода засновується 
на добровільності виконання сторонами покладених 
на них зобов’язань, що в свою чергу, фактично, 
нівелює саму угоду. В зв’язку з цим, існують 
прогнози експертів, які свідчать, що до 2100 р. 
температура зросте на 3.5°C. 

Висновки та пропозиції. Отже, можна 
зробити висновок, що незважаючи на поставшу 
загрозу, інтереси держав переважають інтереси 
всього людства, продовжується невпинне 
порушення міжнародних актів щодо захисту 
атмосфери та озонового шару, що спричиняє 
погіршення екологічної ситуації в світі. Ті ж 
окремі заходи, що виконуються, є недостатніми 
для зміни  ситуації в цілому. Доки людство не 
зрозуміє, що міжнародні інтереси мають 
переважати національні та економічні, жодних 
зрушень в даній сфері не відбудеться. 

Кожна держава має чітко дотримуватися 
взятих на себе зобов’язань, не зважаючи ні на 
що, оскільки відбувається боротьба за 
збереження життя на наші планеті. Природа не 
має меж і цей основоположний принцип має 
бути усвідомлений кожним. Не можливо змінити 
ситуацію на краще скуповуючи квоти в 
нерозвинених держав та забруднюючи 
атмосферу все більше, що можна зараз 
спостерігати. Потрібно шукати нові шляхи для 
вирішення цих проблем, знаходити 
альтернативні види енергії, створювати та 
запроваджувати реальні засоби впливу щодо 
держав-порушників, а держави-гегемони мають 
стати тими, хто будуть гарантувати виконання 
міжнародних зобов’язань, без виключення для 
себе.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И 
ОЗОНОВОГО СЛОЯ 
В статье проведен анализ международно-правовых актов по охране атмосферного воздуха и озонового слоя. Данная статья 
освещает проблемные аспекты международного регулирования данной сферы, которые предстали перед международным 
сообществом в конце XX - начале XXI в. Невероятные темпы индустриализации и, как следствие, неконтролируемое загрязнение 
атмосферы поставили под угрозу существования все живые организмы, в том числе и человека. Но, несмотря на все 
международные акты, которые были приняты в связи с этим, национальные интересы государств продолжают преобладать 
над интересами человечества. Таким образом, загрязнения атмосферного воздуха и истощение озонового слоя становится все 
более реальной угрозой существованию жизни на Земле. 
Ключевые слова: международно-правовые акты, международное сообщество, атмосферный воздух, озоновый слой, 
международное право окружающей среды, международная глобальная экополитика. 

 

Mytoshop V.V. 
PROBLEMATIC  INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS REGARDING PROTECTION OF OZONE-LAYER AND 
ATMOSPHERIC AIR 
There is an analysis in the article of international legal acts considering atmospheric air and ozone layer protection. The given article lights up 
the matters of the international regulation of the area that the international community faced at the end of the 20th  and at the beginning of the 
21th century. The incredible industrial rates and, as a consequence, uncontrolled atmospheric pollution put on under a threat the existence of the 
living species and humans. In spite of all international acts which were passed in this connection, the national interests of the states continue to 
over mankind`s interests. Thus, atmosphere contamination and ozone layer depletion is a by and by threat to existence of life on Earth. 
Keywords: international legal acts, international community, atmospheric air, ozone layer, international environmental law, international global 
еco-policy. 
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