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ТЕМА 6: ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 

 

З 15.02.2021-26.02.2021 

 

І ЗАНЯТТЯ 

І Питання 

1. Поняття та види відповідальності за екологічні правопорушення. 

2. Поняття, склад та особливості екологічного правопорушення. 

3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення. 

4. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Функції відповідальності за екологічні правопорушення 

2. Що може виступати об’єктом екологічного правопорушення ? 

3. Назвіть особливості еко-правової відповідальності. 

4.  Назвіть специфічні санкції еко-правової відповідальності. 

5. Чи застосовується  цивільне законодавство при таксовому методі відшкодування 

екологічної шкоди?  

 

 

 

ІІ Задачі 

№1. Керівництво заводу "Автонавантажувач" не використовує сучасне очисне 

обладнання, оскільки не має відповідних спеціалістів і здійснює скидання стічних 

вод без очистки, що призвело до значного погіршення стану води в річці. 

Де встановлений перелік екологічних правопорушень та санкції за їх вчинення? 

Які види відповідальності передбачені за забруднення вод? Яким законодавством 

передбачена відповідальність за забруднення вод ? 

  

 

№2. В результаті прориву нафтопроводу, який належить концерну "Оріана", та 

розливу нафтопродуктів було заподіяно значної шкоди забрудненням прилеглих 

земель та озера, з якого жителі с.Вишенька забирали воду для 

сільськогосподарських потреб та яке використовували для рибної ловлі і 

рекреаційних потреб. 

Яка відповідальність передбачена в чинному законодавстві за такі діяння? 

 

 

№3. Гірничодобувному підприємству із земель колективного сільсько-

господарського підприємства було надано земельну ділянку для розробки 

корисних копалин. По завершенню встановленого строку діяльність 

гірничодобувного підприємства була припинена, земельна ділянка не приведена у 

стан, придатний для використання за цільовим призначенням. 
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Які порушення законодавства допущені в даному випадку? Які види 

відповідальності передбачені в законодавстві? Що таке рекультивація земель? 

ІІ ЗАНЯТТЯ 

І Питання 

1. Відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю. 

2. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю чи майну громадян внаслідок  

екологічного правопорушення. 

3. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення. 

4. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства при 

проведенні ОВД та СЕО. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У яких випадках передбачена посилена юридична відповідальність за 

правопорушення у сфері охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів?. 

2. Які є способи обчислення розмірів екологічної шкоди?. 

3. Які особливості відшкодування моральної шкоди, завданої в результаті 

забруднення довкілля?. 

4. Порушення яких статей Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод найчастіше встановлює ЄСПЛ при захисті екологічних 

прав? 

 

№4. Громадянам м. Радехова стало відомо, що в їх місті планується 

будівництво заводу білково-вітамінних препаратів, який може мати значний 

негативний вплив на здоров'я населення. Вони звернулися до міської Ради із 

проханням надати їм інформацію про будівництво заводу. Міська Рада 

відмовила у наданні інформації, мотивуючи, що проектні матеріали ще не готові.  

Дайте правовий аналіз ситуації. Що слід зробити громадянам? Чи є у діях 

міської Ради склад екологічного правопорушення? Яка процедура запобігання 

негативному впливу на довкілля передбачена чинним законодавством? 

 

№5. Лісгосп пред'явив позов громадянину Н. про відшкодування шкоди, 

заподіяної самовільною порубкою лісу і випасанням худоби в лісі. Відповідач 

позову не визнав і пояснив, що він мав на це дозвіл лісничого Г. У суді було 

встановлено, що лісничий надавав громадянам ділянки лісу для заготівлі 

деревини та здійснення інших видів лісокористування. 

Які види відповідальності передбачені за порушення лісового 

законодавства? Хто повинен нести відповідальність у даному випадку?  

 

№6. Проаналізуйте рішення ЄСПЛ у справі Дземюк проти України, 

04.09.2014. У чому полягала екологічна шкода, заподіяна заявнику? Які докази 

на її підтвердження надав заявник Суду? На порушення якої статті Європейської 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод посилався 

заявник? Яке рішення прийняв ЄСПЛ у цій справі?  
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