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Разом з
, у деяких випадках відшкодування шкоди, що виникла в
результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізич
ної особи або майну юридичної особи, має місце застосування засобів
захисту. Наприклад, це стосується випадків відшкодування державою шкоди,
заподіяної внаслідок бездіяльності посадових осіб органів державної влади,
органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
в порядку, передбаченому ст.ст. 1173 - 1175 ЦК України).
Можна зробити висновок, що правова природа зобов'язань полягає в
шкоді, яка е необхідною умовою цивільно-правової відповідальності за
неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну
юридичної особи. Іншою істотною умовою такої відповідальності е про
типравна дія особи, яка створила таку загрозу заподіяння шкоди. Умова
ми відповідальності особи за неусунення загрози заподіяння шкоди, е
також, по-перше, причинний зв'язок між її дією (бездіяльністю) і небезпе
кою завдання шкоди, і, по-друге, причинний зв'язок між створеною не
безпекою і шкодою, яка виникла. Крім того, умовою відповідальності осо
би, яка створила загрозу житло, здоров'ю, майну фізичної особи або
майну юридичних осіб, е наявність її вини у створенні загрози, а відтак і у
невиконанні вимоги усунути цю загрозу.
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ:
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядається суть екологічної безпеки, надасться її визначення,
сучасний стан в Україні та її вплив на досудове розслідування злочинів проти
довкілля.
Ключові слова: злочини проти довкілля, екологічна безпека, досудове розгой
дування злочинів.
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В статье рассматривается суть экологической безопасности, дается ее оп
ределение, современное состояние в Украине и ее влияние на досудебное рас
следование экологически х преступлений.
Ключевые слова: эко/югические преступления, экологическая безопасность, досудебное расследование преступлений.
Essence of ecological safety is examined in the article, herdetermination, modem st
ate in Ukraine and her influence onpretrial investigation of ecological crimes, isgive.
Key words: ecological crime?, ecological safety, pretrialirroestigation of crimes.
Суспільство і природа становлять єдину глобальну соціоекологічну
систему "суспільство - довкідля". У своєму розвитку природа, створюючи
людину, дійсно утворює те, чого їй не вистачає, - мислячий дух, який
усвідомлює себе і суспільство [1, С. 23]. Разом із суспільством виникло і право,
суть та природа якого в тому, щ о воно створюється свідомими істотами і
для свідомих істот, мислячими суб'єктами і для мислячих суб'єктів [2, С. 168].
З іншого боку, формування права і його змісту обумовлено об'єктивними
умовами існування соціуму і в цьому сенсі не є суб'єктивно-довільними, а
об'єктивно-необхідним фактором організації і функціонування суспіль
ного буття. Поряд з іншим, двоєдина природа права передається й у то
му, що воно хоча і створюється людьми як суб'єктами правотворчоєті, але
створюється саме у якості об'єктивної норми "належного бути", а тому
погребує і відповідних форм свого зовнішнього виразу [З, С. 106-107].
Серед базових природоохоронних законів є Закон України "Про охо
рону навколишнього природного середовища", який і визначає екологіч
ну безпеку як "такий стан навколишнього природного середовища, при
якому забезпечується попередження погіршення екологічних умов та
виникнення небезпеки для здоров'я людей" [4]. Теоретичні підходи до
визначення екологічної безпеки знайшли відображення в роботах бага
тьох відомих науковців, зокрема Г.О. Білявського, О.О. Веклича, З.В. Герасимчука, В.С. Деньги, Б. М. Данилишина, Д. В. Зеркалова, С. М. Ілляшенка, В.М. Ісаєнка, А.Б. Качинського, О.В. Прокопенка, Ю.Ю. Тунипі, 1-М. Синякевича, М.Ф. Реймерса, О.М. Хіміча, Є.В. Хлобистова, А.В. Яцика та ін
ших фахівців, які висловлюють різні підходи до теоретичних визначень,
розроблення та реалізації механізмів забезпечення екологічної безпеки.
Однак, і науковці, і законодавці визнають безпосередній вплив змін у
навколишньому середовищі на безпеку держави, необхідність застосу
вання механізмів захисту довкілля. Тому здебільшого пов'язують екологі
чну безпеку з безпекою конкретної людини, а не тільки держави через те,
що екологічні проблеми не мають національних кордонів [5]. Існуючі
глобальні екологічні проблеми : зміна клімату, виснаження озонового
шару, збезлісення, скорочення біорізноманітності, кислотні дощі, збіль
шення кількості відходів, - мають виражений економічний аспект і безпо
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середньо пов'язані з проблемою забезпечення безпеки будь-якої держави
[6, С. 39]. При цьому, оцінка стану навколишнього природного середовища
по окремих регіонах планети досить відрізняється. Так, найвища позитив
на оцінка зафіксована у Північній Америці, а найнегативніша оцінка є
характерною для Східної Європи. Щодо окремих держав, то найсприят
ливіша екологічна ситуація у Сингапурі та Норвегії де переважна біль
шість опитаних (від 86 до 91 %) загалом позитивно оцінило екологічні
умови. І навпаки, майже половина респондентів Перу та України (відпо
відно 44 і 45%) не задоволена станом довкілля [7].
Порівняльний аналіз термінів "охорона навколишнього середовища"
та "екологічна безпека" надає підстави стверджувати, що перший визна
чає комплекс міжнародних, державних, регіональних, локальних, адміні
стративно-господарських, технологічних та громадських заходів, спрямо
ваних на збереження та забезпечення раціонального природокористу
вання, відновлення, охорону та примноження природних ресурсів...[8]. У
свою чергу екологічна безпека - це стан захищеності навколишнього се
редовища від порушення його екологічної рівноваги [9]. Етимологічно всі
наукові визначення екологічної безпеки виходять з того, що вона є різно
видом загального поняття "безпека", що означає стан захищеності життє
во важливих інтересів особистості, суспільства, держави від внутрішніх та
зовнішніх загроз [10, с. 47]. Це означає, що охорона навколишнього сере
довища - це заходи, дія, тоді як екологічна безпека (якої стовідсотково
досягти неможливо взагалі) - це результат цієї дії.
Екологічна безпека за загальноприйнятим уявленням, є складовою
національної безпеки [11; 12], що є важливою складовою в досягненні ста
лого розвитку та погребує врахування інтересів не тільки теперішніх, а й
прийдешніх поколінь (невипадково в Україні створено й Інститут еколо
гічної безпеки [13]). Звідси екологічну безпеку можна визначити як складову
національної безпеки, що характеризує стан захищеності екологічних інтересів
живих істот і збереження навколишнього природного середовища за допомогою
комплексу взаємопов'язаних політичних, економічних, технічних, організацій
них, державно-правових та інших заходів д ія теперішнього та прийдешніх по
колінь. До речі, український законодавець випереджає законодавство ін
ших держав і певні міжнародні документи, в яких поняття "екологічна
безпека" зовсім не використовується [14, С. 118] і навіть висловлюється
суперечлива думка аж до невизнання такої [15, С. 40, 42].
Проблеми охорони інтересів суспільства, держави, окремих людей у
сфері їх взаємодії з природою гостро стоїть у будь якій державі. Історії
вирішення цих проблем присвячено ряд наукових робіт [16; 17]. Однак,
про небезпеку забруднення навколишнього природного середовища од
ними з перших на Землі почали говорити японці. Вони відкрито публіку
вали відомості про "суспільний збиток". Ще наприкінці XVIII ст. (1896 р.)
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в Японії з'явилося слово "когай", що означає "суспільне зло, шкода, яких за
вдають людям", "суспільний збиток" Сьогодні це визначення аналогічне по
няттю "забрудненню навколишнього природного середовища". В Японії
описано і перші екологічні хвороби , відомості про які вперше в узагаль
неному вигляді наведено у вітчизняній літературі [18; 19; 20].
Екологічні ризики в Україні достатньо високі, бо тут функціонують
22563 потенційно небезпечних об'єкти, аварії на 955 з яких можуть при
звести до виникнення надзвичайної ситуації державного або регіональ
ного рівня, а також 1093 хімічно-небезпечних об'єкти. Найбільше небез
пеку для населення та навколишнього природного середовища становить
незадовільний стан гідротехнічних споруд,
[ 2 1 ] і шламонакопивучів, що містять відходи виробництва. Значної шкоди населенню, на
вколишньому природному середовищу завдають пожежі, причинами ви
никнення яких є збереження протягом тривалого періоду високих темпе
ратур повітря при відсутності опадів та порушення населенням вимог
пожежної безпеки (наприклад, відомі випадки в Криму [22, 23], при цьому
за останні чотири рюки кількість підріозділів, які забезпечують місцеву по
жежну охорону зменшилося на 29%. Протягом 2007-2010 років на терито
рії України кількість пожеж у пр>иродних екосистемах, порівняно з попере
дніми роками, зросла більше як у 1,5 рази [24]. І такий перелік можна
продовжити.
Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки різноманітні
за своїм змістом, спрямованістю та закріплені в різноманітних норматив
но-правових приписах держави [25; 4; 26; 27; 28; 29; 30]. Але на сьогодні
так і відсутня єдина державна політика у сфері охорони навколишнього
природного середовища та раціонального використання ресурсів. Дер
жавна екологічна політика базується на Конституції України, Законі "Про
охорону навколишнього природного середовища" та інших законодавчих
актах, Основних напрямах державної політики України у галузі охорони
довкідля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки, затверджених Постановою Веріховної Ради України від 5 березня
1998 року N° 188/98 - ВР [28], Концепції національної екологічної політики
України на період до 2020 року, схваленої Розпорядженням КМУ від 17 жов
тня 2007 р. № 880-р тощ о [31]. Однак у прийнятих на розвиток Основних
напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, вико
ристання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки доку
ментах не передбачено жодного заходу, спрямованого на підвищення
ефективності природоохоронної діяльності. Більш того, на тепер не ви
значено перелік об'єктів природи, що підлягають охороні [32, С. 141], в ОВС
відсутні систематизовані відомості про оперативну обстановку, пов'язану з
охороною навколишнього природного середовища, кількістю вчинених
екологічних правопоріушень у цій сфері та ін., [33, С. 180] щ о потребує
х в о с т о с х о б и щ
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свого негайного вирішення. Так, на сайті МВС серед статистичних даних
щодо злочинів проти довкілля наявні лише загальні відомості (кількість
зареєстрованих злочинів в Україні), проте зовсім відсутні стосовно їх ди
наміки та результатів досудового слідства, зокрема статистика по конкре
тним статтям та ін.
Здійснення державного контролю за додержанням вимог законодав
ства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне
використання природних ресурсів та екологічну безпеку є одним з осно
вних завдань природоохоронних органів. Забезпечення державного кон
тролю належить до компетенції Державної екологічної інспекції України,
Рескомприроди Криму, державних екологічних інспекцій в областях, містах
Києві та Севастополі, Державної екологічної інспекції Азовського моря Дер
жавної екологічної інспекції з охорони довкідпя Північно-Західного регі
ону Чорного моря. Державної Азово-Чорноморської екологічної інспек
ції. Протягом 2009 та 2010 років названими органами проведено (відпові
дно) більш ніж 181 тис. (відповідно 96 та 85 тис.) перевірок додержання
вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання,
результати яких засвідчили про незадовільний стан його додержання. На
порушників накладено штрафів на загальну суму 10816808 гр., з яких
стягнуто 9388798 грн., тобто 87% (2009 р.) та 985 млн грн. з яких відшкодо
вано лише 41 млн 769 тис грн., тобто лише 4,2% (2010 р.). у період з 2008
по 2010 роки до правоохоронних органів передано (відповідно) 1589,1790,
1885 матеріалів, за результатами розгляду яких порушено 340, 426 та 384
кримінальні справи [34, С.С. 267-281; 35, С.С. 206-207].
Природоохоронні прокуратури та всі підрозділи органів внутрішніх
справ вирішують завдання охорони довкілля; міліція громадської безпеки
в процесі укріплення громадського порядку; ветеринарна міліція вико
нуючи свої специфічні завдання; міліції охорони забезпечуючи охорону
власності; слідчі апарати - розкриваючи злочини в галузі природокорис
тування і охорони довкілля та ін. При цьому суттєву роль в охороні на
вколишнього природного середовища відіграють апарати Державної
служби по боротьбі з економічною злочинністю, які борються з розкрада
чами природних багатств та іншими особами, що незаконно використо
вують блага природи - національне багатство України. На природоохо
ронні завдання ОВС вказується і в Положенні про Міністерство внутрі
шніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17
жовтня 2000 р. із змінами. Згідно з п.14 цього Положення, МВС України
відповідно до покладених на нього завдань забезпечує участь ОВС у ме
жах їх повноважень у здійсненні заходів щодо охорони довкілля [36, С.29].
Порад з тим, на тепер відсутнє належне методико-криміналістичне
забезпечення розслідування злочинів проти довкілля. Так, з часу видання
навчального посібника "Зколопіческие преступления; квалификация и
методика расследования" (1994 р.) [37], проблемі розроблення методик роз
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слідування злочинів саме проти довкілля не приділялося належної уваги
вітчизняними науковцями. Можна назвати поодинокі роботи які вирішува
ли лише локальні питання (С.О. Книженко, Ю.М. Ту ровець). Опитування
слідчих засвідчило, щ о компенсування відсутності належного методикокриміналістичного забезпечення ними здійснювалося за рахунок звер
нення до підручників з криміналістики та навчальних посібників - 37 %
(на жаль монографічні дослідження з цієї проблематики відсутні), передової
судово-слідчої практики - 2 9 % , порад більш досвідчених колег - 27 %, влас
ного досвіду - 11 % та ін.
При цьому слід наголосити, що у підручниках надаються зазвичай
лише основи або особливості методики, які лише орієнтують слідчого щодо
напрямів його дій, а про повноцінну методику мова не йде. Переважно
зазначене стосується й навчальних посібників та керівництв для слідчих,
за виключенням випадків коли вони спеціально присвячені розглядува
ній проблематиці.
Отже, виходячи з того, що стан екологічної безпеки е результатом захо
дів, дій спрямованих на захист навколишнього середовища від порушення
його екологічної рівноваги, та приймаючи до уваги (серед іншого) відсут
ність єдиної державної політики у сфері охорони навколишнього приро
дного середовища та раціонального використання ресурсів, а значить і
відсутність можливості повноцінного їх захисту від правопорушників у
відповідності до на уково-об грунтова них вимог законодавства, - можна
говорити про неможливість її стовідсоткового досягнення взагалі. Звідси,
для ефективного проведення досудового розслідування кримінальних
правопорушень (злочинів та проступків) проти довкілля, правоохоронні
органи повинні мати сучасне методико-криміналістичне забезпечення.
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СПІЛЬНІСТЬ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ В АСОЦІАЦІЯХ

І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО РІЗНІ
І СКЛАДИ ОДНОГО ЗЛОЧИНУ

Досліджується особливості об'єкта посягання у нормах про різні склади
одного злочину. Виділено випадки, коли повна чи часткова спільність безпо
середнього об'єкта посягання (поряд з іншими спільними ознаками) у складах
злочинів дає підстави розглядати їх видами одного злочину.
Ключові слова: асоціація норм; злочин: склад злочину; об'єкт злочину.
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