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ПОД-СЕКЦИЯ 7. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
ЧЕРВЕНКО А.Г. 

пошукач кафедри екологічного права 
Національної Української юридичної академії

 імені Ярослава Мудрого

ПОНЯТТЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗЕМЕЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Гарантією виконання правових вимог щодо охорони земельних правовідносин 
в Україні є юридична відповідальність за порушення земельного права. Проте, 
незважаючи на те, що механізм правового захисту земель в Україні існує протягом 
довгого часу, на даний момент в юридичній науці існує багато проблем і ведеться 
багато дискусій з приводу піднятої нами тематики.

Однією із проблем, які потребують детального доктринального аналізу, є 
необхідність визначення поняття «земельна шкода». 

Так, відповідно до ст. 14 Конституції України, земля є основним національним 
багатством, що перебуває під особливою охороною [5, с. 4]. Оскільки земля 
знаходиться під охороною, чинне законодавство чітко визначає санкції для її захисту. 

Наприклад, ст. 156 Земельного кодексу України закріплює наступні підстави 
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: а) вилучення 
(викупу) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, 
не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом; б) 
тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників 
для інших видів використання; в) встановлення обмежень щодо використання 
земельних ділянок; г) погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних 
властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників; ґ) 
приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників у непридатний 
для використання стан; д) неодержання доходів за час тимчасового невикористання 
земельної ділянки.

Однак, аналіз земельного права дає можливість зробити висновок, що 
законодавство України, яке встановлює юридичну відповідальність у сфері земельних 
правовідносин та дає чіткий перелік підстав відшкодування шкоди у сфері земельних 
відносин, нажаль не закріплює самого поняття «земельна шкода». Натомість у 
національному законодавстві можна знайти положення, що встановлюють обов’язок 
винних осіб відшкодувати збитки у галузі земельного права.

З огляду на викладене вище, завданням цього дослідження буде детальний 
аналіз національних та зарубіжних правових доктрин, а також законодавства як 
нашої держави, так і інших країн, з метою дачі повного поняття «земельна шкода».

Проблемі визначення терміну земельної шкоди присвятили свої наукові 
праці такі вчені як М. Генріо, М. Краснова, Г. Миронов, В. Петров та інші.

Перше, що слід зазначити – це те, що земельну шкоду в якійсь мірі можна 
ототожнювати з екологічною шкодою. Земельна шкода має більш вузьке поняття, 
але де в чому поняття земельної шкоди збігається із поняттям екологічної шкоди. 
Тому, на нашу думку, для того, щоб дати визначення поняттю «земельна шкода», слід 
проаналізувати значно ширше поняття «екологічна шкода».
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Екологічну шкоду досліджують багато вчених, а тому існує багато позицій 
щодо її визначення. 

На думку В. Петрова, екологічна шкода має своїм безпосереднім об’єктом 
посягання на природне середовище, а через нього екологічні інтереси суспільства 
в здоровому, повноцінному, продуктивному середовищі перебування людини. 
Вона проявляється в забруднені, виснаженні природного середовища, руйнуванні 
екологічних зв’язків.

В. Петров показує екологічну шкоду у вигляді структурного утворення, яке 
складається з двох самостійних частин: «вартості матеріально грошових витрат, 
використаних на охорону природного об’єкта, якому завдана шкода; витрат на 
відновлення порушеного стану природного середовища; затрат на відновлення 
працездатності, на лікування, виплату пенсій та допомоги від забруднення 
природного середовища; екологічних втрат природного середовища, які виникли 
внаслідок повного або часткового виключення життєзабезпечувальних функцій, які 
воно виконує.

Натомість Г. Миронов виходить з того, що екологічна шкода знаходить 
свій прояв у порушенні, зруйнуванні природних екологічних зв’язків у природі, у 
руйнуванні зв’язків між природою і людиною. Основна риса екологічної шкоди, як 
вважає вчений, виражається в тому, що її відшкодування може буди здійснено тільки 
в натурі – шляхом відновлення порушених екологічних зв’язків. І оскільки природа 
не має вартості, автор вважає, що про відшкодування екологічної шкоди природі в 
грошовому виразі можна говорити лише умовно,у розумінні стягнення витрат на 
заходи по охороні природи, затрат на відновлення якісного стану охоронюваного 
об’єкта [1, с. 78]. 

М. Краснова  під екологічною шкодою розуміє матеріальну шкоду, завдану 
державі, юридичним чи фізичним особам у результаті навмисного чи необережного 
порушення правових екологічних вимог. Така матеріальна шкода виражається 
позбавленням життя чи здоров’я людини, втраті чи пошкодженні природних об’єктів, 
дегенерації навколишнього середовища [7, с. 51].

Наведені вище міркування свідчать про те, що єдності щодо поняття 
екологічної шкоди у науковій літературі також не досягнуто.

В еколого-правовій літературі екологічна шкода поділяється на деякі види. 
Так, з урахуванням загальних цивілістичних підходів така шкода може бути поділена 
на майнову, яка пов’язується з певною економічною цілісністю об’єктів матеріального 
світу та виражається в грошах, та моральну, яка не має екологічного змісту та 
пов’язана з моральними чи фізичними стражданнями, викликаними захворюваннями 
внаслідок негативного впливу забрудненого довкілля, неможливістю працювати за 
фаховим рівнем, проживати в певній місцевості, народжувати здорових дітей тощо.

З позиції стану еколого-правового регулювання виділяють і такі види 
екологічної шкоди:

- природоресурсна екологічна шкода – це шкода, що виникає за умови 
заподіяння збитків та втрат природним ресурсам, і передусім економічно значимій 
їй частині;

- гуманітарна екологічна шкода – це шкода, що виражається в її заподіянні 
людині як основному об’єкту охорони навколишнього природного середовища, 
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заради життя і здоров’я якої здійснюється природоохоронна діяльність;
- майнова екологічна шкода – це шкода, що характеризується наявністю 

постраждалих об’єктів, що мають переважно неорганічний характер (наприклад, 
гірниче обладнання, зруйновано внаслідок аварії тощо). Однак така шкода може 
бути заподіяна й об’єктам органічного характеру (наприклад, завдання шкоди 
сільськогосподарським культурам унаслідок їх витоптування дикими тваринами 
тощо).

Усі вищезазначені підходи щодо розуміння поняття екологічної шкоди 
дозволяють зробити висновок про таке. З урахуванням того, що шкода є необхідним 
елементом екологічного правопорушення, об’єктом посягання якого є природні 
ресурси, що належать власнику чи користувачу, навколишнє природне середовище 
як умова життєдіяльності та життя й здоров’я людини в такому середовищі, то 
таку шкоду в усіх її проявах та аспектах доцільно називати екологічною шкодою та 
визначати її як погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок 
порушення правових екологічних вимог, зменшення або зниження екологічних 
майнових чи екологічних немайнових благ, що охороняються нормами екологічного 
законодавства, включаючи життя і здоров’я людини, майно фізичних і юридичних 
осіб [8, с. 89].

Розглянувши питання щодо визначення екологічної шкоди та її видів, слід 
перейти до правового регулювання її компенсації.

Підхід до вирішення питання про відшкодування шкоди, заподіяної 
навколишньому природному середовищу також є дуже актуальним, і ніяким чином 
не може не братися до уваги при досліджені піднятої нами проблематики.

По-перше при вирішенні питання про компенсацію екологічної шкоди 
необхідно встановити причинний зв’язок між діями суб’єкта і наслідками у вигляді 
деградації природних об’єктів чи заподіяння шкоди здоров’ю. Встановлення такого 
зв’язку – дуже важка справа, тому що між правопорушенням і його негативними 
наслідками для здоров’я чи стану навколишнього середовища нерідко існує розрив 
по часу і відстані. Крім того, наслідки можуть бути викликані діяльністю спочатку не 
визначеного кола осіб [7, с. 53].

Також, багато дискусій серед вчених ведуться щодо того, яким повинен бути 
розмір відшкодування екологічної шкоди. 

Відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу, врегульовано 
екологічним законодавством. Головним тут є визначення розмірів шкоди, що 
становлять зміст майнової відповідальності. Вони здебільшого визначаються на 
основі спеціальних такс, методик, правил, положень тощо [6, с. 37].

Беручи, наприклад, до уваги законодавство Франції, то по Конвенції Лугано, 
Франція вибрала шлях «розумного» відшкодування, який базується на відтворенні 
початкового положення, існуючого до спричинення екологічної шкоди.

Можна відмітити, що норми цивільної відповідальності в області охорони 
навколишнього середовища, у Франції, орієнтується в цілому на те, щоб особи, які 
причинили шкоду, зазнали «оптимальні», а не максимальні міри по відшкодуванню. 
«Оптимальні» міри відшкодування являються скоріше результатом співвідношення 
між ціною заходів по відшкодуванню шкоди і рівнем його корисності [10, с. 54].

А от російське законодавство закріплює, навпаки, – принцип відшкодування 
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екологічної шкоди в повному обсязі. Це означає, що незалежно від того, чи передбачає 
законодавство для особи, яка спричинила екологічну шкоду граничну межу цивільної 
відповідальності чи ні, постраждалий повинен отримати повну компенсацію [7, с. 
53].

В Україні передбачено обов’язок щодо відшкодування екологічної шкоди, який 
реалізується у двох випадках відносин: публічно-правових, пов’язаних із дозволеним 
заподіянням шкоди в результаті природокористування, і, приватноправових, які 
виникають при протиправному заподіянні шкоди.

У першому випадку обов’язок щодо відшкодування шкоди настає у вигляді 
внесення плати, він носить адміністративно – правовий характер і не є засобом 
юридичної відповідальності. Ці відносини регулюються нормами публічного права. 

У другому випадку обов’язок відшкодувати шкоду становить зміст юридичної 
відповідальності, про яку можна говорити тільки при наявності протиправної 
поведінки заподіювача шкоди навколишньому природному середовищу [2, с. 31].

У нашій державі, як і в Росії, діє принцип відшкодування екологічної 
шкоди в повному обсязі. Проте, незважаючи на декларування такого принципу, 
його реалізації можуть перешкоджати певні норми права. Так, згідно з ч. 4 ст. 1193 
Цивільного кодексу України суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, 
заподіяною фізичною особою, залежно від її матеріального становища, крім випадків, 
коли шкоду заподіяно вчиненням злочину [12, с. 452]. Отже у деяких випадках повне 
відшкодування екологічної шкоди може бути примарним. Проте, як слушно відмічає 
А.В. Котелевець, ця норма стосується тільки громадян, а щодо юридичних осіб, то 
така можливість законом не передбачена [6, с. 38].

Отже, проаналізувавши поняття «екологічна шкода» та, зрозумівши 
особливості відшкодування шкоди у сфері екологічних правовідносин, ми можемо 
перейти до дачі поняття земельної шкоди. 

На нашу думку слушним є наведення наступних ознак земельної шкоди:
- земельна шкода є одним із видів екологічної шкоди;
- земельна шкода проявляється в забруднені, виснаженні земель, руйнуванні 

екологічних зв’язків;
- земельна шкода полягає в стягненні витрат на відновлення якісного стану 

земель;
- відшкодування земельної шкоди здійснюється у повному обсязі.
З огляду на викладене вище, земельна шкода – це є однин із видів екологічної 

шкоди, яка виникає у наслідок забруднення земель, їх виснаження та руйнування 
екологічних зв’язків, відшкодування земельної шкоди полягає у стягненні з особи, 
яка завдала таку шкоду витрат на відновлення якісного стану земель у повному обсязі. 

Література:
1. Балюк Ю.О. Співвідношення понять цивільної, економічної та екологічної 

шкоди, завданої довкіллю / Ю.О. Балюк // Науковий Вісник Чернівецького 
університету. – 2000. - № 253. – с.76-80.

2. Балюк Ю.О. Юридична природа цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну 
навколишньому середовищу / Ю.О. Балюк // Юридична Україна. – 2007. – № 2. 



21

 Достижения науки за последние годы. Новые наработки 

– с. 26-31.
3. Джавадов Х.А. Гражданско- правовая ответственность за нарушение земельного 

законодательства / Х.А. Джавадов // Монография. – К.: Издательство «Юридична 
думка». – 2009. – с. 272. 

4. Земельний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей». – 2010. – с. 128.
5. Конституція України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 1996. – с. 48.
6. Котелевець А.В. До питання про визначення шкоди заподіяної довкіллю /                  

А.В. Котелевець // Вісник Верховного суду України. – 2005. – № 6 (58). – с. 36-38.
7. Краснова М.В. Возмещение экологического вреда / М.В. Краснова // Российская 

Юстиция. – 2005. – № 1-2. – с. 51-54.
8. Краснова М.В. До питання компенсації шкоди за екологічним законодавством 

України / М.В. Краснова // Вісник Київського національного університету              
імені Тараса Шевченка. – 2003. – № 53. – с. 88-90.

9. Принципы гражданско-правовой ответственности за приченение экологического 
вреда // Экологическое право. – 2008. – № 2. – с. 14-20.

10. Проблемы экологического ущерба во французском праве // Экологичесное 
право. – 2004. – №5. – с. 52-55.

11. Проценко О. Щодо питання відшкодування екологічної шкоди /                                          
Олександр Проценко // Екологічне право. – 2009. – № 2. – с.47-50.

12. Цивільний кодекс України. – С.: ФОП Соколик Б.В. – 2009. – с. 324.


