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ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВІДНОСИН,  

ПОВ'ЯЗАНИХ З  ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ 

 

Важливим напрямком діяльності  держави є створення системи 

законодавчого та іншого нормативно-правового забезпечення заходів 

попередження надзвичайних екологічних ситуацій, регулювання відносин у 

сфері екологічної безпеки, запровадження інституційного, функціонального, 

економічного, процедурного регулювання екологічного ризику та мережі 

державного контролю за дотриманням вимог законодавства про екологічну 

безпеку, вжиття заходів щодо обмеження, призупинення і припинення 

екологічно небезпечної діяльності та притягнення до юридичної 

відповідальності осіб, винних у порушенні вимог щодо попередження прояву 

екологічного ризику чи здійснення системи заходів з ліквідації негативних 

наслідків, оздоровлення довкілля після прояву природної стихії чи техногенних 

аварій і катастроф. 

Це узагальнений і далеко не повний перелік специфічних зобов'язань 

юридичних і фізичних осіб, які здійснюють екологічно небезпечні види 

діяльності, та держави щодо забезпечення екологічної безпеки, які надають їх 

правосуб'єктності доволі специфічних ознак, пов'язаних з усвідомленням та 

врахуванням екологічного ризику, що дозволяє виокремити їх із системи інших 

правовідносин у сфері екології та споріднених до неї сфер діяльності. 

У цьому аспекті екологічний ризик виступає як показник рівня 

екологічної безпеки, що дозволяє проводити відповідну диференціацію 

екологічно небезпечних видів діяльності, об'єктів та джерел підвищеної 

екологічної небезпеки і ранжувати екологічний ризик стосовно конкретної 

поведінки відповідальних суб'єктів, виступати як об'єктивна умова мотивації 



позитивно спрямованої, екологічно безпечної діяльності значної частини 

юридичних і фізичних осіб та держави у цій сфері. 

Ризик підвищеної екологічної небезпеки визначає свободу вибору 

спеціальними правосуб'єктними особами діяльності, спрямованої на досягнення 

позитивного наслідку — дотримання вимог екологічної безпеки, і тому 

реалізується як усвідомлена, вольова, правомірна і позитивно спрямована 

діяльність таких осіб у цій сфері. Іншими словами — це особлива форма 

регулятивних екологічних правовідносин, в яких реалізується специфічна 

правосуб'єктність, спрямована на забезпечення позитивних юридично значимих 

дій з метою гарантування екологічної безпеки. 

Очевидно, що екологічний ризик виконує важливу функціональну роль 

у формуванні, розвитку, реалізації, зміні, припиненні особливої категорії 

правовідносин, пов'язаних зі здійсненням екологічно небезпечної діяльності, 

створенні й функціонуванні системи екологічної безпеки. 

В узагальненому вигляді екологічний ризик характеризується такими 

особливостями: 

1) виникнення правовідносин щодо здійснення екологічно небезпечної 

діяльності та встановлення особливого правового режиму попередження еко-

логічної небезпеки; 

2) елемент юридичного складу, як умови виникнення регулятивних 

правовідносин щодо забезпечення екологічної безпеки; 

3) невід'ємна ознака екологічної небезпеки, що виявляється у 

виникненні потенційної загрози життю та здоров'ю людини (населенню, 

суспільству) через небезпечний стан довкілля, спричинений природною 

стихією чи техногенними аваріями (катастрофами), в окремих ситуаціях це 

підвищена загроза для суспільства і біосфери (сфери життя) — планетарної 

безпеки; 

4) показник рівня екологічної безпеки та відповідного регулювання 

поведінки відповідальних суб'єктів щодо забезпечення безпечного 

функціонування природних і техногенних систем; 



5) чинник, який обумовлює формування державної системи екологічної 

безпеки як складової національної та глобальної екологічної безпеки; 

6) мотивація позитивно спрямованої екологічно безпечної діяльності та 

гарантія неухильного виконання вимог забезпечення екологічної безпеки; 

7) суб'єктивно усвідомлений намір, система дій щодо прийняття 

відповідальності за настання будь-якого ризику (випадкового, передбачуваного 

тощо), підстава абсолютної (суворої) відповідальності за заподіяну екологічну 

шкоду (шкоду, заподіяну внаслідок прояву екологічної небезпеки) і суб'єктивна 

ознака складу екологічних правопорушень; 

8) кваліфікуюча ознака юридичної відповідальності за порушення вимог, 

норм і нормативів екологічної безпеки і юридичний критерій для посилення 

покарання за адміністративні екологічні правопорушення та екологічні 

злочини. 

Отже, в юридичному аспекті екологічний ризик бажано розглядати як 

встановлену нормами екологічного законодавства обставину, з якою 

поєднуються виникнення, зміна, припинення правовідносин по здійсненню 

діяльності з екологічно небезпечними об'єктами, яка визначає формування і 

реалізацію спеціальної правосуб'єктності фізичних, юридичних осіб та держави 

щодо виявлення, попередження та усунення природних і техногенних загроз 

довкіллю, життю і здоров'ю населення, обумовлює особливий режим 

відповідальності за невиконання чи неналежне виконання вимог щодо 

забезпечення екологічної безпеки, включаючи випадкове настання небезпеки. 
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