
Дискусії та обговорення 

Особливості еколого
процесуальних правовідносин 

звернення до nроблематики еколого-nроце

суальних nравовідносин має важливе як тео

ретичне, так і nрактичне значення. 

Теоретична розробка даної nроблеми nеред

бачає насамnеред відмежування екологічного 
nроцесу від адміністративного і цивільноІ'О про-

цесів, а nотім - визначення змісту nершоІ'О, 

аналіз процесуальних норм екологічноІ'О зако-

нодавства, дослідження nитань nравового регу

лювання еколого-nроцесуальних правовідносин, 

розробку основних nринциnів екологічного nро

цесу тощо. При цьому теорія еколого-nроцесу

альних nравовідносин вдосконалюватиметься 

шляхом уточнення й конкретизації знань про 

процесуальні nравовідносини взагалі та еколо

го-nроцесуальні зокрема, а також завдяки роз

витку недостатньо вивчених або ще не дослід
жених асnектів цієї nроблеми. 
Для nрактики ж уявляється важливим визна

чення основних видів проваджень екологічноІ'О 
nроцесу, для яких характерне виникнення, змі

на або nриnинення еколого-nроцесуальних nра

вовідносин; стадій цих видів; системи держав

них органів і службових осіб, котрі можуть бути 

суб'єктами еколого-nроцесуальних nравовідно
син; фізичних осіб як суб'єктів вказаних nра
вовідносин; nорядку вирішення окремих інди

відуально-конкретних сnрав у галузі раціональ

ного використання і охорони nриродних 

ресурсів; шляхів вдосконалення і ситематизації 

nроцесуальних норм екологі•шоІ'О законодавства 

тощо. 

Підтвердженням nрактичної значущості дослід

ження особливостей еколоІ'О-nроцесуальних nра
вовідносин є думка, згідно з якою вдосконалення 

nравового регулювання nроцесуальних земельних 

відносин1 висуває наукову розробку nитань nро
цедурно-nроцесуальної діяльності органів уn

равління земельним фондом у ряд най

важливіших nроблем науки земельного права2• 
Уся система nравових відносин nоділяється 

на дві частини - матеріальні і nроцесуальні . 
nравові відносини. Традиційно nід nравовими 

У цьому виnадку вказані відносини слід розг
лядати в широкому асnекті , а саме: як від
носини по раціонадьному використанню й 
охороні не тільки земедь, а й інших об'єктів 
nрироди- вод, лісів, надр, тваринного світу. 

2 Забель1шенский А. А. К вопросу о 
nроцессуальньtх формах госуда/ственногО уn
равления земельнЬІм фондом І Уnравление в 
земельном и колхозном праве. - Сверддовск, 
1978.- Вьш. 67.- С. 17. 
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so 

відносинами розуміють врегульовані нормами 

nрава сусnільні відносини3. Процесуальні від
носини, як частина системи nравових відносин, 

також вистуnають як сусnільні відносини, вре

гульовані нормами nрава. 

У юридичній літературі довгий час не було 

спроб визначення екодогічних nроцесуальних 
nравовідносин. Дослідження даного nитання об

межувалось лише рамками земельно-nравових 

відносин. Перші кроки щодо виділення земле

вnорядно-nроцесуальних відносин, а також ви

значення іх nоняття здійснені П. Д. Сахаровим~. 
А найбільш чітке визначення земельно-nроце
суальних відносин зроблено М. І. Красновим та 

І. О. Іконицькою. Під ними вони розуміють 

врегульовані nроцесуальними нормами земель

ного nрава і nов'язані з діяльністю органів де

ржавного і внутрігосnодарського уnравління 

земельни.м фондом nроцесуальні відносини, ме

тою яких є реалізація земельних матеріальних 

правовідносин5. Характерні особливості даного 
виду nравових відносин вказані дослідники вба

чають у іх тісному взаємозв'язку з ма

теріальними земельними nравовідносинами, 

відображенням чого є відnовідна діядьність 

органів, які здійснюють уnравління в гадузі 

використання й охорони земельного фонду. 

Тим часом nроцесуальні екологічні nравовід

носини за своїм змістом значно ширші, ніж 

земельно-nроцесуальні, що обумовлено рядом 

факторів. Еколого-nроцесуальні nравовідносини 

регулюються nроцесуальними нормами екодо

гічного законодавства; мають доnоміжний, 

службовий характер щодо екологічних мате
ріальних nравовідносин; виникають, змінюють

ся і приnиняються для реалізації цідей і завдань, 

що містяться в екологічних матеріальних nра

вовідносинах; за своєю сутністю вони є вла

довідносинами. Таким чином, еколого-nроцесу

альні nравовідносини слід розглядати як врегульо

вані nроцесуальними нормами еколоrічного 

законодавства сусnільні відносини, які скдада

ються в nроцесі діяльності органів державного 

уnравління охороною навколишнього сере

довища та інших суб'єктів екологічного nроцесу, 
що здійснюється на основі nроцесуальних nрав 

і обов'язків і сnрямована на забезnечення 

Ак сененок Г. А. Земедьнь1е nравоотно
шения в СССР.- М., 1958.- С. 7. 

4 С а х а р о в П . Д . Землеустроитель
ньІй nроцесс в СССР.- М., 1968.- С. 32. 

5 Краснов Н. И. Иконицкая И. А. 
Процессуальнь1е воnросЬІ советского земельно
го nрава. - М., 1975. - С. 96. 
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Особливості сколоrо-процссуа.nьttих правовідносин 

раціонального використання відтворення 

пр~tродних ресурсів, а також на охорону на

вколишнього середовища. 

У юридичній літературі тривалий час існу

вала точка зору, зt;дно з якою сусnільні від

носини, що регулюються матеріаль1шми нор

мами земельного (у широкому розумінні) права 

і пов'язані з вирішенням завдавь державного 

уnравління, для реалізації яких необхідні про
цесуальні діі виковавчо-розпорядчих органів де

ржавної влади, є частиною предмета цивільво

або адміністрапшно-nроцесуального права6. Од
нак це не так. Суспільні відносшш , що виника
ють у процесі діяJІьності відповідних органів 

державного управління охороною навколишньо

го середовища, різняться за характером і зміс

том, об'єктами і суб'єктами, видами провад

ЖСНІJЯ тощо. Але не усі вони належать до еко

логічних процесуальних правовідносин і можуть 

бути цивільно-, адміністративно- або господар

сько-процесуальними. Поряд з цим, незважа

ючи на уявну іх єдність і всупереч наведеttій 

вище то•щі зору, еколого-процесуальні право

відвосини мають певну специфіку (особливос
ті), сукуnність яких відкриває можливість, по

перше, відмежувати іх від інших процесуальшtх 

nравовідвосин і, по-друге, розглядати ці пра

вовідносиtrи як самостійtтй вид nроцесуаль11их 

правовідвосин, що посідає певве місце о цій 

системі. 

Однією з особливостей еколого-nроцесуаль

них nравовідносин є те, що коло інд~:~відуально

конкретних справ. для яких характерне вишtк

нення цих правовідноси11, обмежене сферою ра

ціонального використання відтворення 

природних ресурсів, а також охорони на

вколишнього середовища. Аналіз правозастосов

чоі діяльності органів управлінвя охороною на

вколншІІього середовища дає можливість дійти 

О~ІСІЮВКу, ЩО ШІННКНСІШЯ, Зміна і ПрИПИІІеННЯ 

еколого-процесуальних правовідносин обмежені 

nспним колом індивідуально-конкретних сnрав, 

для розгляду і вирішення яких необхідна вста

новлена законодавством екологічна процедура. 

До так~tх справ належать справи, nов'язані з 

наданням nриродних ресурсів у користування 

та іх оилучевням з користування ; плануванням 

використання й охорони природ11их ресурсіп, а 

також nоліпше11ня ІІаоколишнього середовища; 

державним обліком природних об'єктів і веден
ням природноресурсових кадастрів; nросторово

територіальним опорядкуванням об'єктів природи 

(земле- . лісовпорядкуuаrнrя, впорядкування мис

лнІІСТва, nасnортизація uoд1mx об'єктів тощо); 

ковтролем за викор~ІсташІям, відтворею1ям і охо

роною nрttродних ресурсів; вирішенням спорів 

про пр.1во природокористуuшшя. 

6 А ле кс ее в С . С . Об отраелях nрава І І 
Сов. rосуд.арство и право. - 1972. - N~ З. -
С. 10-18; Сорокин В. Д. Советское 
адмиІmстративво-процессуальвое nраво. 

л .. 1976.- с. 13- 14. 
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У зв'язку з цим непереконлиоою є спроба 

В. Д. СорокіІІа включити до сфери правового 

регулювання адміністративно-процесуального 

nрава сусnільні відносини , які регулюються як 

адміністративним правом, так й іншими мате

ріальними (в тому числі екологічними) галу

зями права. В. Д. Сорокін вважає, що предмет 

адміністративно-процесуального права являє со

бою складне структурне явище, що включає о 

себе не тільки суспільні відносини, врегульовані 

матеріальним адміністративним правом, а й 

регульовані нормами матеріального цивільного, 

трудовОІ'О, . земельного та інших галузей прав.1 
і пов'язані з вирішенням завдань державного 

управління суспільні відносини, для реалізації 

яких необхідві процесуальні діі органів держав
ного управління'. Разом з тим, визначаючи 
структуру адмівістратионого процесу, він nо

бічно змушений оиз·вати, що до сфери інди

відуально-конкретних справ, які становлять 

предмет адміністративного процесу, не входить 

розгляд nитань, nов'язаних з використанням, 

підтворенням і охороною природних ресурсів. 

До ОСІюоних видів адміністративних провад

жень В. Д. Сорокін оідІІОСить такі: по прийнят

тю ворматнових актів органами держаоного уп

равління; по nропозиціях і заявах громадян, а 

також зверненнях організацій щодо реалізації 

належних ім nрав у сфері уnравління; по ад

міністрапшно-nравових скарІ'Зх; у справах ор

ганізаці.:'шого характеру о аnараті державного 

уnравління; у сnравах про застосув.1ння приму

сових заходів у сфері державного управління8 . 
Таким чином, сфера індивідуально-конкретних 

сnрав, які складають nредмет адміністративного 

nроцесу, а отже, й регульованих адміністра

тивно-nроцесуальним nравом сусnільних відно

син не тільки не включає в себе розгляд питань, 

пов'язаних з о~Ікористанням і відтворенням nри

родних ресурсів, а також охороною навколиш

ньОІ'О середов~tща, а й навіть не nередбачає 

такої можливості. 

Інша особлипість еколого-nроцесуальних nра

воuідносин полягає в тому, що іх об'єкт має 

складний характер і нерозривно пов'язаний з 

природними ресурсами. З урахуванням взаємо

зв'язку матеріальних і nроцесуальних праuо

uідносюІ можна дійти висновку, що іх об'єкти 
мають єдину nравову природу, однак безnосе

редньо не збігаються. В юридичвій літературі 
загальновизнаною є то•1ка зору, згідно з якою 

об'єктом екологічних матеріальних правовідно

син є nриродні ресурси -земля, іі надра, води, 

росл~ІІший і тваринний світ, а також атмос

фервс nовітря9• За nравовою структурою об'єкт 
еколого-процесуальних nравовідносин багат-

Сорок ин В . Д. Администратиuно-процес
суальІІое nраво. - М., 1972. - С. 61. 

8 Там же.- С. 149-162. 
9 В о в к Ю . А . Советское nриродоресурсовое 

право и правовая охраиа окружающей средь1 : 
Общая часть. - Харьков, 1986. - С. 10-11 . 
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ший за об'єкт матеріальних правовідносин. 

Uей об'єкт ·слід розглядати в двох аспектах: 

внутрішньому (головному) і зовнішньому (су

путньому). Внутрішній аспект необхідно розу
міти як конкретний Fид діяльності nевних су

б'єктів екологічного процесу (nорушення кло

цотання про надання nриродних ресурсів у 

користування; збирання документів та інших 

відомостей, необхідних для обліку об'єктів nри

роди і ведення природноресурсоних кадастрів; 

порушення спору про право nриродокористу

вання тощо). 

Така діяльність сnрямована на задоволення 

відповідних інтересів, закладених у матеріаль

них правовідносинах. А оскільки їх безпосе

реднім об'єктом є природні ресурси, вони явля

ють собою зовнішній аспект об'єкта еколого

процесуальних правовідносин. При цьому 

важливо підкреслити, що nриродні ресурси є 

тим головним елементом, з приводу якого різні 

суб'єкти nрава вступають у процесуальні nра

вовідносини, що звуться екологічними. Іншими 

словами, об'єкти природи становлять основопо

ложну ланку, у зв'язку з якою учасники nро

цесуальних правовідносин наділяються еколо

гічними процесуальними правами і виконують 

екологічні nроцесуальні обов'язки. 
Отже, особливістю еколого-nроцесуальних 

nравовідносин є те, що їх об'єктом є конкретний 
вид діяльності суб'єктів екологічного процесу, 

спрямованої на задоволення певних інтересів, 

які містяться в екологічних матеріальних пра

вовідносинах, nов'язаних з забезпеченням 
раціонального використання відтворення 

природних ресурсів, а також охорони навко

лишнього середовища. 

Ще однією особливістю еколого-процесуаль

них правовідносин є те, що як обов'язковий їх 

суб'єкт завжди виступає орган державного уn

равління охороною навколишнього середовища. 

Він виконує фуІ'!кцію «Лідера» щодо інших у•Іас

ників правовідносин. Головний наnрям такої 

діяльності визначається прагненням до оnти

мального вирішення розглядуваної юридичної 

справи в інтересах «безпосередньо зацікавле

них» у результатах nроцесу суб'єктів право

відносин10. 
Органи держаnного управління охороною на

вколишнього середовища, які виконують функ

цію «лідерів» щодо суб'єктів еколого-процесу

альних правовідносин, доцільно поділити на дві 

груnи. При цьому за характером процесуальних 

форм діяльності вони є рівнозначними, незва

жаючи на те, що іх компетенція в галузі yn-

ІО В юридичній літературі питання про nоділ 
суб'єктів процесуальних правовідносин на 
чих, що лідирують» і «безnосередньо за
цікавлених» дослщжено досить детально (див., 
на пр.: По гр е б но й И. М. Общетеоретиче
ские nроблемЬІ производства в юридическом 
nроцессе: Автореф. дис ... канд. юрид. наук.
Харьков, 1982). 
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равління охороною навколишнього середовища 

значною мірою є різною. Критерієм відмінності 

між ними є своєрідність nравового становища, 

а також місце, яке вони nосідають в ієрархічній 

структурі державних органів влади і уnравлі1;1ня. 

Крім тоl'О, органи державного уnравління охо

роною навколишнього середовища, що входять 

до цих груn, можуть брати участь у розгляді 

та вирішенні певного, вказаного в чинному еко

логічному та іншому законодавстві кола інди

відуально-конкретних справ. 

До nершої, найчисленнішої груnи необхідно_ 

включити .сnеціалізовані органи уnравління охо

роною навколишнього середовища (Міністер

ство охорони навколишнього nриродного сере

довища Украіни та його органи на місцях, а 

також інші державні органи, до комnетенції 

яких законодавством України і Ресnубліки Крим 
nіднесено здійснення функцій уnравління охо

роною навколишнього середовища) . Дру1-а гру

nа - це Кабінет Міністрів Украіни, Ради на

родних деnутатів та їх виконавчі і розпоряд•Іі 

органи, а також комісії, спеціально створювані 

для розгляду і вирішення тих або інших інди

відуально-конкретних справ, пов'язаних з ра

ціональним використанням і відтворенням nри

родних ресурсів, а також охороною навколиш

нього середовища. Створення таких комісій 

nередбачено ст. 140 Водного кодексу УРСР і 

.ст. 67 Закону УРСР «Про охорону навколиш
нього природного середовища». 

Не nідnадають nід жодну з вказаних груn 

суб'єктів народні та третейські суди, які розг

лядають деякі катеl'орії земельних спорів і сnорів 

у галузі охорони навколишнього середовища. 

Т~1м часом nередача сnрав, nов'язаних з розг

лядом сnорів про право природокористування, 

на розгляд судів є необхідною умовою дальшого 

розвитку і вдосконалення nрактики застосуван

ня екологічних матеріальних і процесуальних 

норм. При цьому обов'язковою умовою такої 

передачі має стати створення державної системи 

екологічних судів. 

І, нарешті, остання особливість еколого-nро

цесуальних nравовідносин nолягає у підставах 

іх виникнення. Як відомо, виникнення, зміна і 

nрипинення матеріальних і процесуальних пра

nовідносин завжди обумоnлені певними жит

тєвими обставинами, які іменуються юридич
ними фактами. Аналіз підстав виникнення еко

лого-процесуальних nравовідносин дозволяє 

дійти висновку, що для більшості з них nід

ставою є такий юридичний факт, який одно

часно породжує виникнення й відповідного виду 

екологічних матеріальних правовідносин. Або 

безпосередньо екологічні матеріальні nравовід

носини є nідставами виникнення еколого-про

цесуальних правовідносин. 

Наприклад, надання природних ресурсів у 

користування пов'язано з виникненням як ма

теріальних, так і процесуальних правовідносин. 
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Щодо вдосконалення територіальної організації України 

rx підставою є волевиявлення юридичної або 
фізичної особи, зацікавленої у наданні їй відnо

відного об'єкта природи. Волевиявлення - це 

той фактор, який породжує екологічні матеріаль

ні та процесуальні права й обов'язки у інших 

осіб. Що ж до виникнення еколого-процесу

альних правовідносин у галузі вирішення спорів 

про право природокористування, то їх nідставою 

є екологічні матеріальні nравовідносини. 

Отже, еколого-процесуальним правовідноси

нам притаманні певні особливості , які дозволя
ють виділити їх з системи інших процесуальних 

правовідносин, а також розглядати як само

стійний вид процесуальних nравовідносин. 

А. ГЕТЬМАН 
кандидат юpuдu•tнux наук 

(Українська юридшта академія) 

Щодо вдосконалення 
територіальної організації ~країни 

Конституційне закріплення адміністративно

територіального устрою, що склався в Україні, 

дозволило забезnечити цілісність і стабільність 

їі територіальної організації, сприяти соціаль

но-економічному розвиткові територіальних 

одиниць. Однак законодавче регулювання те

риторіальної організації республіки в останні 

роки· не дістає свого належного розвитку. В 

чинній Конституції України існуючу · адміні

стративно-територіальну систему можна ско

ріш визначити за системою nредставницьких 

органів державної влади (ст. 18. 124). 
~ругорядне ставлення законодавця до тери

торіальної організації ресnубліки мало свої 
об'єктивні nричини. Створена в 30-х роках ад

міністративно-територіальна система себе ви

nравдовувала. Територіальні одиниці відпові

дали цілям і завданням державного будівництва 
і соціально-економічного розвитку, в іх межах 

склалась сnільність людей. 1 все ж питання 
вдосконалення територіального устрою ресnуб

ліки ·в міру їі суспільно-політичного та соціаль

но-економічного розвитку виникали. Сьогодні 

ж, коли сусnільство і держава вступають у етап 

кардинальних nеретворень, на повний зріст nос

тає nитання про майбутній територіальний 
устрій Украіни. У його виробленні має бути 
використаний багатий науковий nотенціал і 

nрактичний досвід державного будівництва в 

республіці. 

Адміністративно-територіальний устрій Ук

раїни являє собою цілісну систему адміністра

тивнр-територіальних одиниць. Він склався та
ким чином, що кожний елемент цієї системи 

виконує nризначену йому роль і в той же час 

nеребуває в nевних зв'язках з іншими елемен
тами. Зв'язки між елементами системи складні 

і різноманітні і в сукуnності своїй утворюють 

відносини. Структура системи, особливості кож

ного н елемента та іх зв'язків визначають у 

цілому адміністративно-територіальний устрій 
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ресnубліки. 
Найnовніше адміністративно-територіальна 

система ресnубліки розкрита в Положенні про 

nорядок вирішення nитань адміністративно-те

риторіального устрою Украінської РСР, затвер
дженому Указом Президії Верховноі Ради УРСР 

від 12 березня 1981 р. (Відомості Верхов. Ради 

УРСР.- 1981.- N~ 12.- Ст. 179). У ньому 
зазначається, що адміністративно-територіаль

ними одиницями республіки є: область, район, 

місто, район у місті, селище міського типу, 

сільрада, село і селище. Цю систему називають 

триланковою. Найвища ланка - область, се

редня - район, найнижча, або первинна -
населений пункт. 

Проте сьогодні , із запровадженням базових 

рівнів місцевого самоврядування виникає не

обхідність у конкретизації місця та ролі в цій 

системі відnовідних територіальних одиниць. 

Більш детальний аналіз приводить до висновку, 

що адміністративно-територіальна система 

більш складна. «Триланковою» їі можна назвати 
з nевною мірою умовності . В ній обособлено 

стоять два міста республіканського nідпо

рядкування - Киів і Севастоnоль та близько 

150 міст обласного підпорядкування. Міста рес
публіканською підnорядкування не входять до 
складу областей, а міста обласного nідпоряд

кування -:- до складу сільських районів, утво

рюючи тим самим окремі ланки адміністра

тивно-територіальної системи ресnубліки. 
Хоч міста республіканського та обласного під

порядкування Є населеними пунктами, усіх іх 

навряд чи можна віднести до низової (пер

винної) ланки адміністративно-територіальної 

системи, оскільки в багатьох цих містах є те

риторіальні одиниці найнижчого порядку: райо

ни і селища, котрі мають свої кордони, органи 

державної влади і самоврядування, є повноп

равними суб'єктами nравовідносин. Слід також 

враховувати, що в умовах становлення місце

вого самоврядування постає питання про межі 

керованості територією. Це nитання є акту-
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