
158

Ã‡ËÌ‡ ÃÂ‰‚Â‰∫‚‡,
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÌËı Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ

Í‡ÙÂ‰Ë Ï≥ÊÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡‚‡

≤ÌÒÚËÚÛÚÛ Ï≥ÊÌ‡Ó‰ÌËı ‚≥‰ÌÓÒËÌ

 Ëø‚Ò¸ÍÓ„Ó Ì‡ˆ≥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÌ≥‚ÂÒËÚÂÚÛ 

≥ÏÂÌ≥ “‡‡Ò‡ ÿÂ‚˜ÂÌÍ‡

УДК 341.1/.8:349.6

Проблема ефективності 
міжнародно�правових норм 

у галузі охорони 
навколишнього середовища

Парадокс сучасного міжнародно-
го права навколишнього середовища
(далі – МПНС) полягає в тому, що
попри значну кількість багатосторон-
ніх, двосторонніх угод з охорони дов-
кілля, відповідних актів «м’якого
права» рівень їх практичного втілен-
ня в життя залишається на досить
низькому і незадовільному рівні.
Ця проблема є характерною для
багатьох міжнародно-правових норм,
однак у природоохоронній сфері вона
набуває особливо актуального зна-
чення з огляду на те, що від рівня реа-
лізації норм МПНС напряму залежить
стан глобального довкілля і виживан-
ня всієї людської цивілізації. Питання
ефективності права, правових норм
чи дії норм права посідало вагоме міс-
це серед тематики досліджень пред-

ставників радянської юридичної науки:
М. П. Лебедєва, В. А. Федосової,
В. М. Кудрявцева, В. І. Нікітінського,
І. С. Самощенка, В. В. Глазиріна,
О. С. Пашкова, Л. С. Явича, Е. О. Фо-
міна та ін. Проблема ефективності
норм міжнародного права досліджу-
валася такими вченими, як І. І. Лука-
шук, Г. І. Курдюков, С. Ю. Марочкін,
Л. Х. Мінгазов, Д. Боданський, О. Янг,
Абрам і Антонія Чейзи, Дж. Даунс,
Д. Рокі, П. Барсум, Б. Чемберс. Однак
питання ефективності міжнародно-пра-
вових норм саме в галузі охорони на-
вколишнього середовища не знайшло
комплексного та системного висвітлен-
ня в доктрині міжнародного права. Отже,
мета нашого дослідження полягає у ви-
вченні умов ефективності норм між-
народного права на прикладі МПНС,
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а також у запропонуванні способів
підвищення такої ефективності.

І. І. Лукашук визначав ефективність
міжнародного права тим, наскільки
воно досягає поставлених перед ним
цілей, якою мірою реальні відносини
відповідають його нормам, пояснюю-
чи причину ефективності цього права
не існуванням механізму примусу, а його
соціальною необхідністю [1, c. 48–49].
Г. І. Курдюков стверджував, що ефек-
тивність діяльності держав із праворе-
алізації оцінюється правовою актив-
ністю та ініціативою, при цьому дося-
гається відповідність між правом і
фактом (дією), правом і політикою
держав [2, c. 59]. С. Ю. Марочкін визна-
чає ефективність норм міжнародного
права як комплексну характеристику
їхньої внутрішньої якості (обґрун-
тованості, реальності, гарантованості
тощо), успішної дії, реалізації, опти-
мальності витрат і досягнення цілі, що
відповідає потребам прогресивного
розвитку міжнародних відносин [3,
c. 25]. Л. Х. Мінгазов уважає, що вира-
зом ефективності (результативності)
на стадії правореалізації є ступінь
досягнення соціальної цілі норми, а на
стадії правотворчості – сама правова
норма [4, c. 11].

На нашу думку, ефективність між-
народно-правових актів визначається
ступенем зміни поведінки його адреса-
тів, вирішенням екологічної пробле-
ми та економічною ефективністю, в
результаті чого досягається мета між-
народно-правового регулювання. Не-
можливо оцінювати окремо ефектив-
ність реалізації міжнародно-правової
норми з відривом від стадії правотвор-
чості, оскільки саме на ній заклада-
ються засади функціонування майбут-
нього правового режиму. Втім, часто
навіть найповніше врахування всіх
факторів, що сприяють підвищенню
ефективності міжнародно-правових
норм на стадії правотворчості, не може
повністю гарантувати ефективну пра-
вореалізацію, оскільки в процесі
функціонування міжнародного дого-

вору відбуваються зміни в суспільній
правовій свідомості, зрушення в науко-
во-технічному прогресі, що не може
не позначатися на здійсненні норма-
тивних приписів на практиці. Ефек-
тивність дії правової норми, зокрема
міжнародно-правової, можна визначи-
ти виходячи з аналізу всієї сукупності
факторів, які впливають на ефектив-
ність норми як на стадії правотворчості,
так і на стадії правореалізації.

Розуміння цілей правових норм і
співвідношення їх з кінцевим резуль-
татом є невід’ємною умовою визначен-
ня ефективності дії будь-якої норми.
І. І. Лукашук писав, що цілі відіграють
важливу роль у визначенні ефектив-
ності нормативної системи [5, c. 68].
Так, експерти оцінюють Монреаль-
ський протокол про речовини, що
руйнують озоновий шар, 1987 р. до
Віденської конвенції про охорону озо-
нового шару 1985 р. як один із найефек-
тивніших з огляду на досягнення ним
поставлених цілей, тоді як, наприклад,
Конвенція про біорізноманіття 1992 р.
виявилася неефективною, оскільки
одну з трьох основних її цілей – зобо-
в’язання зберегти біорізноманіття –
не було визначено пріоритетною під
час переговорів та укладання дого-
вору; натомість головну увагу було
сконцентровано на досягненні іншої
цілі – доступ до генетичних ресурсів 
і захист прав біотехнологічних ком-
паній.

Мети може бути досягнуто в най-
більш ефективний спосіб лише в тому
випадку, коли вона відповідає загаль-
ним інтересам розвитку співтовариства
держав. Узгодження інтересів і фор-
мулювання цілей міждержавної спів-
праці має вагоміше значення, коли
торкається вирішення глобальних
проблем та знаходить утілення в за-
гальних багатосторонніх договорах.

Отже, ефективність вирішення гло-
бальних екологічних проблем і забез-
печення раціонального природокори-
стування залежить від узгодження
різних національних цілей, які, врешті-
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решт, повинні відповідати загальним
інтересам у збереженні екосистеми
Землі та виживанні всього людства.
Держави повинні розуміти, що дося-
гнення тимчасової економічної виго-
ди, наприклад, у результаті неприєд-
нання до природоохоронної угоди чи
організації, згодом принесуть їм пер-
манентні витрати, які в багато разів
перевищуватимуть вигоди. Тому ос-
новним засобом досягнення спільної
мети має бути посилення міжна-
родної співпраці через обмеження
національного суверенітету і ство-
рення відповідних дієвих механіз-
мів, навіть із наднаціональним ком-
понентом.

Під умовами ефективності право-
вих норм учені розуміють ті обста-
вини (фактори), від яких залежить реа-
лізація їхньої здатності здійснювати
сприятливий вплив на суспільні відно-
сини в заданому напрямі, а під крите-
ріями (показниками) цієї ефективно-
сті – ті об’єктивні фактичні дані та їх
співвідношення, які характеризують
реальні зміни, що мали місце в об’єкті
впливу цих норм, і пов’язані з їхнім
функціонуванням витрати [6, c. 38, 51].
С. Ю. Марочкін вирізняє: загальні умо-
ви ефективності норм міжнародного
права, умови ефективності, які стосую-
ться правотворчості та якості норм, а
також умови ефективності, які сто-
суються дії та реалізації норм [3].
Д. Боданський шукає пояснення фак-
торам збільшення ефективності пра-
вореалізації в легітимності міжнарод-
них інститутів і створених ними режи-
мів, при цьому під легітимністю він
розуміє, крім традиційної згоди дер-
жав, також демократичність режиму,
участь громадськості та прозорість
ухвалення рішень [7]. Абрам і Анто-
нія Чейзи, які представляють управ-
лінську теорію дотримання міжна-
родних угод, стверджують, що стра-
тегії з підвищення ефективності пра-
вореалізації повинні базуватися на
аналізі та врахуванні причин недотри-
мання державами їхніх зобов’язань і

вирішувати ці проблеми «позитив-
ними» неконфронтаційними засоба-
ми. Недотримання державами угод –
результат прорахунків і незаплано-
ваних змін обставин, а не навмисне
бажання порушити умови договорів,
тому найефективніший спосіб віднов-
лення ситуації – не санкції, а система
заохочень [8, c. 3, 10, 22]. На противагу
цій теорії Дж. Даунс, Д. Рокі та П. Бар-
сум відстоюють протилежну позицію:
лише дієва система правозастосу-
вання, зокрема санкції, спроможна
попередити недотримання та віднови-
ти попередній стан. Особливо необхід-
ною, на думку авторів, виявляється
система санкцій у тому випадку, коли
існують сильні стимули для недотри-
мання державами міжнародних угод
[9]. Б. Чемберс визначає такі критерії
ефективності міжнародних природо-
охоронних угод: а) ступінь дотриман-
ня без застосування системи санкцій;
б) існування і результативність додат-
кових не правових інструментів, що
підвищують рівень дотримання (ство-
рення потенціалу); в) відсутність кон-
флікту з іншими міжнародними дого-
ворами [10]. На нашу думку, кожна з
розглянутих теорій має право на іс-
нування, має свої вади й переваги.
Ці теорії доповнюють одна одну в
поясненні причин недотримання та 
в запропонуванні засобів підвищення
ефективності правореалізації.

Досить вагомою є роль ЮНЕП у
справі сприяння ефективній реалізації
міжнародних договорів з охорони дов-
кілля. Мандат ЮНЕП у сфері забез-
печення дотримання та застосування
природоохоронних угод визначено
Програмами Монтевідео, а стратегію
зі збільшення ефективності цього
процесу втілено у Процес Коломбо –
робочу платформу, засновану 2006 р.,
яка об’єднує незалежних експертів,
уряди, представників структур бага-
тосторонніх природоохоронних угод 
і громадянське суспільство та метою
якої є розроблення стратегії вдоско-
налення механізму правореалізації.



Проблема ефективності міжнародно�правових норм у галузі охорони...

161

Керівні принципи ЮНЕП, що стосую-
ться дотримання та забезпечення ви-
конання багатосторонніх природо-
охоронних угод, 2002 р. спрямовано 
на покращення дотримання цих угод,
а також посилення забезпечення їх
виконання. На основі Керівних прин-
ципів ЮНЕП Європейська економіч-
на комісія ООН розробила схожий
документ у рамках програми «Довкіл-
ля для Європи» – Керівні принципи
більш суворого дотримання та здій-
снення багатосторонніх екологічних
угод у регіоні ЄЕК ООН 2003 р., які
містять перелік рекомендацій з підви-
щення ефективності реалізації цих
угод з урахуванням регіональних умов.
За підтримки ОЕСР для нових незалеж-
них держав Східної Європи у 2002 р.
було розроблено документ «Забезпе-
чення дотримання нормативно-право-
вих вимог у сфері охорони навколиш-
нього середовища». Більшість заходів
із підвищення ефективності реалізації
міжнародних природоохоронних угод,
передбачених документами ЮНЕП,
ЄЕК ООН, ОЕСР, перегукуються з
умовами ефективності міжнародного
права, визначеними міжнародно-пра-
вовою доктриною, однак інколи не вра-
ховують важливих складових. Проана-
лізувавши ці документи і доктриналь-
ні підходи, ми пропонуємо власну
класифікацію заходів, які, на нашу
думку, найбільше сприяють підвищен-
ню ефективності реалізації міжнарод-
них природоохоронних угод.

1. Відповідність об’єктивним за-
конам суспільного розвитку та враху-
вання реального стану міжнародних
відносин. Існують приклади, коли 
норми міжнародного права вже не
відповідають потребам суспільного
розвитку, природоохоронним цілям 
та інтересам міжнародної співпраці
держав, а інколи навіть суперечать
основним принципам міжнародного
права, стаючи неефективними та не-
дійсними. Таким прикладом слугує
принцип абсолютного суверенітету
над природними ресурсами і побу-

дована на його основі доктрина Хар-
мона – доктрина абсолютного тери-
торіального суверенітету [11, c. 269,
432–433]. На сьогоднішній день оче-
видно, що екологічні проблеми стрім-
ко збільшуються, а наявних меха-
нізмів боротьби з ними недостатньо,
тому об’єктивною необхідністю є
посилення співпраці всіх зацікавлених
акторів. При цьому своєчасність ухва-
лення певної правової норми відіграє
чолову роль. Міжнародно-правова
норма повинна відповідати інтересам
і потребам міжнародної спільноти в
конкретний історичний період – лише
тоді вона буде справді ефективною.
Ефективність будь-якої правової нор-
ми залежить також від своєчасності,
оперативності та обґрунтованості вне-
сення тих змін, яких вона потребує 
[6, c. 42].

2. Кодифікація природоохоронних
принципів в окремому договорі підвищи-
ла б ефективність реалізації МПНС
внаслідок налагодження координацій-
них зв’язків між ними та подолання
можливих неузгодженостей у засто-
суванні. Як зазначає О. С. Тимошенко,
«кодифікація принципів міжнародно-
го права навколишнього середовища
в універсальному договорі надасть їм
характеру загальновизнаних норм,
що їх враховуватимуть усі члени між-
народного співтовариства незалежно
від їхньої участі в конвенції. Такий по-
рядок різко підвищить ефективність
міжнародно-правового регулювання
природоохоронної сфери на основі
одноманітності дій держав стосовно
до навколишнього природного середо-
вища» [12, c. 100].

3. Універсальність. Як зазначає 
В. Н. Денисов, універсальність міжна-
родного права тісно пов’язана з його
ефективністю і, відповідно, авторите-
том міжнародного права як такого
[13, c. 8]. Н. М. Ульянова підтвер-
джує цю думку: «Визначаючи роль за-
гального багатостороннього догово-
ру, необхідно враховувати … значення
універсальної системи міжнародно-
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правового регулювання як необхідної
умови ефективного регулювання сучас-
них міжнародних відносин» [14, c. 52–53].
Врегулювання і вирішення екологіч-
них проблем вимагає укладення за-
гальних багатосторонніх договорів,
в яких повинна брати участь якомога
більша кількість держав, і така участь
має бути реальною, що виявляється у
виконанні взятих зобов’язань та реа-
лізації міжнародно-правової відпові-
дальності у випадку необхідності. Ефек-
тивне виконання багатьох загальних
багатосторонніх договорів залежить
від участі в них конкретної групи дер-
жав [3, c. 70]. Неприєднання до догово-
ру держав, від яких залежить його
функціонування, робить цілі тако-
го договору недосяжними. Яскравим
прикладом може слугувати ситуація з
набуттям чинності Кіотським прото-
колом 1997 р. до Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату 1992 р.

4. Міжнародна і внутрішньодержав-
на правосвідомість. О. О. Мережко
вважає, що головним фактором, який
сприяє дотриманню міжнародного
права, є достатній рівень міжнародно-
правової свідомості, насамперед у тих
осіб, які виступають на міжнародній
арені від імені своїх держав і мають
повноваження ухвалювати важливі
рішення у сфері зовнішньої політики
[15]. Тлумачення та різні форми реа-
лізації норм міжнародного права 
відбуваються відповідно до рівня 
правосвідомості конкретних суб’єктів
цього процесу. В Основних засадах
(стратегії) державної екологічної по-
літики України на період до 2020 р.
стратегічною ціллю № 1 національ-
ної екологічної політики визначено
саме підвищення рівня суспільної 
екологічної свідомості. На наше гли-
боке переконання, високий рівень
екологічної свідомості є одним із най-
дієвіших факторів впливу на процес
правотворення та правореалізації 
у сфері охорони довкілля та раціо-
нального використання природних
ресурсів.

5. Нормативне закріплення змісту
понять,точність формулювань та одно-
значність змісту істотних зобов’язань
має особливе значення в досліджува-
ній галузі, оскільки від цього часто
залежить ефективність реалізації 
правових приписів, зокрема ступінь і
міра відповідальності за порушен-
ня міжнародних природоохоронних
норм. На нашу думку, сьогодні через
зростаючі масштаби забруднення,
транскордонний і глобальний харак-
тер шкоди довкіллю держави повинні
перебирати на себе жорсткіші зобо-
в’язання, що значно обмежує їхній
суверенітет, зокрема суверенне право
здійснювати експлуатацію природних
ресурсів у межах їхньої території.
Істотні зобов’язання повинні форму-
люватися таким чином, щоб уникати
двозначності в застосуванні. На нашу
думку, найбільш ефективними є ті
угоди, в яких визначено чіткий графік
виконання зобов’язань державами,
оскільки в такому випадку значно
легше відстежити невиконання чи
порушення положень відповідного
договору.

6. Неприєднання основних грав-
ців і проблема унілатералізму (одно-
сторонніх актів держав). Деякі вчені-
теоретики і політики вважають, що
краще вдатися до односторонніх дій
для врегулювання термінової еколо-
гічної проблеми, ніж нічого не робити
взагалі через відсутність міжнародно-
правових домовленостей у певній сфе-
рі. Унілатералізм може мати форму
як неприєднання до міжнародної угоди
з охорони довкілля (відмова США
ратифікувати Кіотський протокол),
так і активних дій, які не регулюють-
ся міжнародним правом (наприклад,
вимога низки законів США до ім-
портерів дотримуватися внутрішніх
екологічних норм, що приймаються з
метою охорони видів фауни і флори
за межами національної юрисдикції).
На сьогоднішній день переважає думка,
що унілатералізм є небажаним у між-
народному праві, суперечить основам



Проблема ефективності міжнародно�правових норм у галузі охорони...

163

міжнародного правопорядку, тому 
повністю має бути заміщений бага-
тосторонніми формами співпраці.
З іншого боку, унілатералізм інколи
породжує мультилатералізм у формі
пожвавлення переговорів, укладання
відповідних природоохороних дого-
ворів, а також створення міжнародно-
го звичаю.

7. Проблема співвідношення уні-
версалізму та регіоналізму. Дія регіо-
нального регулювання певної проб-
леми може виявлятись ефективнішою 
порівняно з її регулюванням на уні-
версальному рівні. Рівень і глибина
регіонального регулювання може збіль-
шуватися з урахуванням висунення
альтернативних рішень [16, c. 94]. На-
приклад, Бамакську конвенцію про
заборону імпорту до Африки і контроль
над транскордонним перевезенням та
управлінням небезпечними відходами
в межах Африки 1991 р. було ухвале-
но під егідою ОАЄ, яка своєю резолю-
цією 1199 оголосила універсальну Ба-
зельську конвенцію про контроль за
транскордонним перевезенням небез-
печних відходів та їх видаленням 1989 р.
нездатною захистити інтереси афри-
канських країн. Хоча цей міжнародно-
правовий акт ґрунтується на Базель-
ській конвенції, він містить жорсткі-
ші зобов’язання сторін. З одного 
боку, регіональні угоди є ефектив-
нішими, оскільки залучають до пе-
реговорного процесу всі зацікав-
лені держави конкретного регіону і
полегшують досягнення компромісу 
у вирішенні певного питання, але, з
іншого боку, вони сприяють фрагмен-
тації МПНС, бо часто містять поло-
ження, які підривають ефективність
глобальних зусиль у боротьбі з еколо-
гічною проблемою.

8. Удосконалення інституційної ос-
нови. Питання вдосконалення інсти-
туційної основи МПНС, створення
універсальної екологічної організації
та екологічного суду займають одну 
з базових позицій у сучасній доктри-
ні МПНС. З одного боку, створення

таких універсальних структур із ши-
рокою компетенцією могло би під-
вищити ефективність реалізації при-
родоохоронних норм і принципів,
а з іншого – відомо, що дієвішими
виступають ті інституції, які мають
вузьку спеціалізацію та стосуються
співпраці держав із конкретних пи-
тань [17, c. 222]. Вагому роль у цьому
процесі повинні й надалі відігравати
механізми з питань дотримання в рам-
ках багатосторонніх природоохорон-
них угод, оскільки вони довели свою
ефективність. Питання вдосконален-
ня інституційної основи є одним із
основних у порядку денному Конфе-
ренції ООН зі сталого розвитку, яка
відбулась в червні 2012 р.

9. Залучення громадськості. Значен-
ня залучення неурядових орагнізацій і
громадськості загалом на всіх етапах
правореалізації та правотворення є
досить вагомим. Найбільш влучним
прикладом такої ефективної участі є
Орхуська конвенція про доступ до
інформації, участь громадськості у
процесі прийняття рішень і доступ 
до правосуддя з питань, що стосують-
ся навколишнього середовища, 1998 р.
Утворена для участі в переговорах з
ухвалення Конвенції коаліція неурядо-
вих організацій «Європейський ЕКО
Форум» відграла вирішальну роль не
лише в переговорному процесі, а й у
подальшому процесі її імплементації.
Громадські об’єднання повинні також
залучатися до розгляду судових справ
у формі amicus curiae, а також як
позивачі та відповідачі. Важливим
фактором сприяння правореалізації 
є підтримка глобальних інформа-
ційних або трансурядових мереж, які
уособлюють ідею глобального упра-
вління в різних сферах суспільного
життя та представляють форму спі-
впраці, яка охоплює урядових акторів,
громадські організації, бізнес, без ство-
рення формалізованих інституцій чи
договорів, що забезпечує їхні гнуч-
кість та ефективність у досягненні
поставлених завдань.
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10. Засоби підвищення ефективно-
сті міжнародних природоохоронних
норм на національному рівні. Як за-
значалося в одній з доповідей на
Дев’ятій міжнародній конференції з
дотримання і застосування екологіч-
них угод Глобальної мережі ІNECE,
без імплементації у внутрішньодер-
жавному праві багатосторонні приро-
доохоронні угоди залишаються лише
«м’яким» правом без будь-яких суттє-
вих результатів; національні закони є
необхідними для перетворення цих
угод у норми «твердого» права,оскільки
вони втілюють цілі угод на практиці
[18, c. 81]. Для підвищення ефективної
реалізації на національному рівні
значна увага має приділятися підго-
товчим процедурам, які передують
приєднанню держави до договору, а та-
кож наступним крокам у забезпеченні
його виконання. По-перше, до рати-
фікації природоохоронної угоди дер-
жава повинна здійснити оцінювання
своєї готовності дотримуватися зобов’я-
зань за нею, яка може сприяти вия-
вленню необхідності провести зміни в
механізмі правового та організаційно-
інституційного забезпечення вико-
нання певного договору. По-друге, у
випадку, якщо після того, як держава
стала стороною договору, вона ви-

явить проблеми в його належному
здійсненні, існує можливість розроблен-
ня національного плану дій із забезпе-
чення дотримання. По-третє, в рамках
самих багатосторонніх природоохо-
ронних угод до держав-учасниць вису-
вається загальна вимога готувати
національні плани щодо їх здійснення.
По-четверте, чолову роль в ефек-
тивній реалізації природоохоронних
норм відіграє ухвалення відповідних
нормативно-правових актів і створення
організаційної структури.

Підводячи підсумки, зазначмо,
що ефективність міжнародно-право-
вих природоохоронних актів визначає-
ться ступенем зміни поведінки його
адресатів, вирішенням екологічної про-
блеми та економічною ефективністю,
в результаті чого досягається мета
міжнародно-правового регулювання.
На основі аналізу Керівних принципів
ЮНЕП, що стосуються дотримання
та забезпечення виконання багатосто-
ронніх природоохоронних угод 2002 р.,
керівних принципів інших організа-
цій, зокрема ЄЕК ООН, ОЕСР, док-
трини міжнародного права ми запро-
понували власні способи підвищення
ефективності створення та реалізації
міжнародно-правових норм у галузі
охорони навколишнього середовища.
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Медведєва М. О. Проблема ефективності міжнародно-правових норм у галузі
охорони навколишнього середовища

У статті проаналізовано поняття та умови ефективності норм міжнародного
права на прикладі міжнародного права навколишнього середовища. На основі до-
слідження відповідних документів ЮНЕП, ЄЕК ООН, ОЕСР та доктрини автор
пропонує власну класифікацію заходів, які сприяють підвищенню ефективності
реалізації міжнародних природоохоронних угод.

Ключові слова: ефективність, норма, реалізація, міжнародне право навколиш-
нього середовища.
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Медведева М. А. Проблема эффективности международно-правовых норм в
сфере охраны окружающей среды

В статье проанализированы понятие и условия эффективности норм между-
народного права на примере международного права окружающей среды. На осно-
вании исследования соответствующих документов ЮНЕП, ЕЭК ООН, ОЭСР и
доктрины автор предлагает собственную классификацию способов, содействую-
щих повышению эффективности реализации международных природоохранных
соглашений.

Ключевые слова: эффективность, норма, реализация, международное право
окружающей среды.

Medvedieva M. The problem of effectiveness of international environmental legal
rules

The issue analyzes the concept and conditions of effectiveness of international legal
rules, international environmental law being as an example. Using appropriate do-
cuments of UNEP, UNECE, OECD and doctrine the author suggests her own classifi-
cation of means that encourage the effectiveness of implementation of international
environmental agreements.

Key words: effectiveness, rule, implementation, international environmental law.


