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Постановка проблеми. Турбота про навколишнє природне середовище, невід’ємною складовою
якого відчуває себе людина, забезпечення належного поводження щодо нього і притягнення до відповідальності за шкоду, заподіяну такому середовищу, є, як відзначають західні дослідники, соціальною особливістю з початку культурної еволюції людини. Водночас питання про негативний вплив людини та її
діяльності на природній світ, активний економічний розвиток суспільства є відносно новими явищами.
Саме тому тема екологічних обов’язків індивідів і їхніх об’єднань потрапила до правового порядку денного лише в середині ХХ ст.1 і з того часу не втрачає своєї актуальності.
Екологічні обов’язки розглядаються сьогодні як один із основних способів забезпечення екологічних
прав, як визначальна умова їхньої реальності й ефективності2. Якщо суб’єктивне екологічне право – це
сфера влади та волі індивіда, то екологічний обов’язок – сфера необхідності й підпорядкування3.
Стан дослідження проблеми. Становлення та розвиток демократичних інститутів у сучасній державі об’єктивно зумовили активізацію наукових досліджень прав і свобод людини та громадянина, пошуку
найбільш ефективних механізмів їх реалізації й захисту. Однак практичне вирішення цього актуального
для будь-якого цивілізованого суспільства завдання є неможливим без відповідної розробки досить багатоаспектної проблеми юридичних обов’язків, які є необхідним елементом правової системи4.
Будучи необхідним елементом регулювання та впорядкування всієї системи суспільних відносин,
юридичні обов’язки є важливим фактором побудови демократичної, правової й соціальної держави. Без
їх системного внутрішньонаціонального та міжнародного закріплення й забезпечення неможливо уявити
ефективне функціонування державних і громадських інститутів, становлення та підтримання законності,
зміцнення правопорядку, стійкості і стабільності соціального розвитку.
Кореляція екологічних прав і обов’язків громадян створює режим найбільшого сприяння для життєдіяльності людей. Таке поєднання забезпечує розумний баланс інтересів усіх суб’єктів екологічних правовідносин, сприяє досягненню гармонійної взаємодії природи й суспільства. «Будь-які суб’єктивні екологічні права можуть бути реалізовані тільки через чиїсь екологічні обов’язки, і, навпаки, екологічні обов’язки
припускають чиє-небудь право вимагати їх виконання. Поза кореляцією ці категорії не можуть існувати»5.
The Environmental Responsibility Reader / Ed. by Martin Reynolds, Chris Blackmore, Mark J. Smith. – Zed Books, 2009. – P. 23.
Кондур Е.С. Класифікація екологічних прав і обов’язків громадян України / Е.С. Кондур // Порівняльно-аналітичне право. –
2013. – № 1. – С. 209.
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Для механізму правового регулювання важливість проблеми юридичних обов’язків загалом і екологічних обов’язків зокрема не поступається своїм значенням дослідженню суб’єктивних прав та інтересів,
а також категорії прав людини. Однак останні більш ґрунтовно й багатоаспектно досліджені та вивчені
як юридичними, так й іншими соціальними науками. Права людини становлять предмет багатьох напрямів наукових досліджень, вони проголошуються та закріплюються в міжнародних, регіональних і національних актах, на забезпечення їх ефективної реалізації спрямовують спеціально розроблені механізми
й гарантії. Тема юридичних обов’язків значно поступається за ступенем своєї розробленості, що у сфері екологічного права загрожує особливо небезпечними наслідками. Крім суто теоретичного, категорія
«обов’язок» в екологічному праві також має велике прикладне значення, про що свідчить, серед іншого,
доволі широка судова практика щодо належної реалізації приписів природоохоронного законодавства, в
якій суди регулярно звертаються до поняття обов’язку, але не розкривають його6.
Можемо констатувати: необхідність дослідження категорії «обов’язок» у праві загалом і в екологічному праві зокрема зумовлена якісно новим рівнем суспільних відносин, станом науково-технічного прогресу, законності, динамізмом розвитку українського суспільства, необхідністю вдосконалення управління ним, забезпечення балансу приватних і публічних інтересів7.
Юридичний обов’язок поряд із суб’єктивним правом належить до основних категорій екологічного
права. Водночас обов’язки в екологічному праві досліджені значно меншою мірою, ніж суб’єктивні права,
що може створювати ілюзію їх вторинності, другорядності. Однак їх правильне розуміння необхідно для
гармонійного функціонування правової системи загалом і екологічного права зокрема, а їх усебічне дослідження стане вагомим внеском у розвиток теорії екологічного права8.
Крім того, дискусійними є питання про поняття юридичного обов’язку в екологічному праві, про співвідношення суб’єктивного права і юридичного обов’язку, юридичного обов’язку і юридичної відповідальності, про принципи виконання юридичних обов’язків в екологічному праві тощо.
Актуальність дослідження юридичних обов’язків в екологічному праві особливо загострюється з огляду
на євроінтеграційні прагнення України. Так, на сучасному етапі головним орієнтиром є Угода про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Закон України про ратифікацію від 16.09.2014 № 1678-VII).
Загалом та частина Угоди про асоціацію, яка стосується природоохоронних законодавчих документів,
охоплює широкий спектр проблем, і серед них такі «важковаговики», як директиви про всеохопне запобігання й контроль забруднень, про захоронення відходів, про якість води, про очистку міських стічних
вод і деякі інші. Угода визначає основні напрями подальшого розвитку двосторонньої співпраці України
та Європейського Союзу (далі – ЄС) у сфері охорони довкілля і включає, серед іншого, зміну клімату, екологічне врядування, якість повітря й води, відходи, охорону природи, забруднення та хімічні речовини,
ГМО, шумове забруднення, цивільний захист населення, екологічні збори тощо. Центральним елементом
реалізації вказаних завдань є належне правове забезпечення виконання відповідних юридичних обов’язків учасниками екологічних відносин.
Варто зазначити, що директиви ЄС сьогодні є основним і найдієвішим видом правових актів, оскільки
зобов’язують країни-члени ЄС привести національні правові системи, тобто змінити їх або доповнити, відповідно до прийнятих директив упродовж визначеного часового терміну. Вони охоплюють такі питання:
моніторинг рівнів забруднення та оцінювання стану природного довкілля; систему інформації про стан
довкілля; боротьбу з локальним, регіональним і транскордонним забрудненням атмосферного повітря
та води; стале, ефективне й екологічно безпечне виробництво та використання енергії; безпеку підприємств; зменшення обсягів, утилізацію й безпечне знищення відходів; захист лісів; збереження біологічної
розмаїтості, раціональне використання біологічних ресурсів та управління ними; застосування економічних і фінансових важелів; глобальні кліматичні зміни; екологічну освіту й виховання тощо9.
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В аспекті питання екологічних обов’язків у центрі уваги українських науковців і практиків має перебувати Директива № 2004/35/ЄС про екологічну відповідальність, спрямовану на попередження екологічної
шкоди й усунення її наслідків (від 21 квітня 2004 року)10, за якою сьогодні сформовано вже доволі широку
практику застосування. Зокрема, в ній підкреслюється, що нині на території держав-членів ЄС існує велика кількість забруднених зон, що становлять значний ризик для здоров’я, а також протягом останніх
десятиліть показово прискорилась втрата біологічної різноманітності. Відсутність дій може призвести в
майбутньому до збільшення забруднення місцевості, а також до більш значних втрат біологічної різноманітності. Забезпечення в міру можливого запобігання та ліквідації наслідків екологічної шкоди сприяє
виконанню цілей і застосуванню принципів політики ЄС у галузі навколишнього середовища.
Окремим аспектам еколого-правового статусу людини та громадянина, у тому числі екологічним
обов’язкам як одному з його центральних елементів, присвячені праці дослідників у галузі екологічного права: В. Андрейцева, А. Анісімової, Г. Балюк, С. Боголюбова, М. Бринчука, А. Гетьмана, І. Каракаша, В.
Костицького, В. Мунтяна, О. Погрібного, Ю. Шемшученка, М. Шульги та інших. До зазначеної проблеми
звертались також представники загальнотеоретичної юриспруденції: О. Зайчук, А. Колодій, О. Лукашева,
О. Малько, М. Матузов, Н. Оніщенко, М. Орзіх, О. Петришин, П. Рабінович, В. Субочев та ін. Проблемам правового забезпечення екологічних обов’язків фізичних осіб у процесі здійснення загального і спеціального
природокористування присвячено наукові дослідження С. Тагієва. Однак загальної характеристики, на
основі якої може бути надано визначення поняття екологічного обов’язку, проведено класифікацію відповідних екологічних обов’язків, з’ясовано механізм їх реалізації, вказана категорія не отримала. Досягнення названої мети неможливе без з’ясування теоретико-прикладного значення категорії «обов’язок» у
правовому регулюванні екологічних правовідносин.
Мета статті – розкрити зміст категорії «юридичний обов’язок» і її значення для правового регулювання екологічних правовідносин.
Виклад основного матеріалу. Екологічні обов’язки є одним із базових елементів системи правового
регулювання екологічних відносин. Вони входять до основних категорій права, відображаючи його сутність як регулятора суспільних відносин. Крізь призму закріплення і здійснення обов’язків утверджується
цінність права, оскільки міра належної поведінки, закладена в змісті обов’язку, а також ступінь належної
реалізації такої поведінки свідчать про розвиненість правової системи в певний історичний період, дають
уявлення про те, наскільки ефективно право виконує функцію координації відносин у суспільстві й відображає ідеї справедливості, свободи, рівності.
Обов’язки є необхідним елементом взаємодії держави, суспільства й особистості, без них неможливі
ані збалансована правова система, ані ефективне правове регулювання, ані стабільний правопорядок.
Вони – неодмінна умова ефективного функціонування інститутів демократії, управління виробничими
процесами, підтримання стійкого і стабільного розвитку суспільства.
Будучи частиною механізму регулювання суспільних відносин, юридичні обов’язки є складовою
більш загального поняття – соціальних обов’язків. Твердження про те, що поняття обов’язків нерозривно
пов’язано з поняттям суспільства, є аксіоматичним. На суспільну природу обов’язків указував ще Цицерон
у трактаті «Про обов’язки»: «Обов’язки, що походять від суспільного начала, відповідають природі більше,
аніж обов’язки, що мають своїм джерелом пізнання»11.
Сьогодні в юридичній літературі визнається, що «звернення до гносеологічних, історичних і правових витоків обов’язків людини та громадянина має істотне теоретико-пізнавальне значення»12. Зародившись на ранніх етапах розвитку людства, обов’язок набуває все більшого значення у зв’язку з поступовим
ускладненням суспільних відносин і тому є «багато в чому неминучим і об’єктивно зумовленим результатом еволюційного розвитку людського суспільства»13, втілюючи в собі уявлення про правильну, належну
поведінку.
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Сучасні тенденції розвитку виборчого законодавства України
Будучи соціальним регулятором, обов’язки, з одного боку, є «елементом зовнішнього регулювання
(хтось певним чином впливає на суб’єкта), з іншого – внутрішнього (самообтяження)»14, тобто обов’язки
встановлюються самим суспільством, підкріплюються авторитетною силою, яка існує в ньому, але виконуються в результаті усвідомлення суб’єктом свого обов’язку й передбачають певну ініціативу.
Юридичний обов’язок являє собою встановлену офіційними джерелами права точну міру суспільно
необхідної найбільш розумної та доцільної поведінки, спрямованої на задоволення інтересів суспільства
й особистості. Виконання юридичного обов’язку є кінцевим результатом, який сумлінні особи вважають за
необхідне досягти. Як відзначається в юридичній літературі, за допомогою виконання юридичних обов’язків задовольняються матеріальні та духовні потреби громадян, юридичних осіб, держави й суспільства
загалом.
Юридичні обов’язки залежно від належності до тієї чи іншої галузі права можна класифікувати на конституційні, цивільні, екологічні тощо. Усі вони мають як загальні ознаки, що відрізняють юридичні обов’язки від моральних, політичних та інших, так і особливі, пов’язані зі специфікою тих суспільних відносин, які
є предметом регулювання тієї чи іншої галузі права. Значний вплив на формування й виконання обов’язків
відіграють принципи, закладені в основу галузевого правового регулювання15.
Так, якщо основу механізму покладання й виконання юридичного обов’язку у приватноправових галузях права онтологічно становлять принципи свободи та саморегуляції, то в екологічному праві юридичні
обов’язки базуються на принципах пріоритету суспільного інтересу над індивідуальним, підпорядкування
і пріоритету централізованого режиму правового регулювання над децентралізованим. Це, зокрема, виявляється в такому:
1) у більшості випадків учасники еколого-правових відносин не є вільними в покладенні на себе юридичних обов’язків і визначенні їх обсягу; юридичні обов’язки в екологічному праві, як правило, визначаються нормативно, мають імперативний характер і не передбачають саморегулювання з боку учасників
екологічних правовідносин;
2) модель належної поведінки формується не самими носіями юридичних обов’язків, а державою в
особі уповноважених суб’єктів публічної влади з метою забезпечення реалізації такої легітимної мети, як
безпека навколишнього природного середовища;
3) виконання юридичних обов’язків у сфері екологічного права відбувається переважно в силу їх імперативного характеру, забезпеченості примусовою силою держави, спрямованості на реалізацію загального блага;
4) носії екологічних обов’язків не є вільними у виборі виконувати їх чи не виконувати, держава встановлює систему контролю за виконанням юридичних обов’язків у сфері екологічного права, невиконання
тягне за собою притягнення винного до юридичної відповідальності;
5) якщо у сфері приватноправових відносин вирішення питання щодо того, чи притягати правопорушника до юридичної відповідальності за невиконання юридичного обов’язку, повністю залежить від
розсуду другої сторони відносин (наприклад, покупець, який придбав товар із недоліками, самостійно
вирішує, чи звертатися йому до продавця для обміну товару на якісний або ж повернути товар і вимагати
повернення сплачених за нього коштів, а за наявності підстав – відшкодування завданої шкоди), то в екологічному праві питання притягнення до відповідальності й міри цієї відповідальності вирішують уповноважені органи в межах своїх дискреційних повноважень.
Висновки. На підставі викладеного вище ми можемо зробити такі висновки.
Зміст юридичного обов’язку як міри належної поведінки становить певна модель належної поведінки, реалізація якої може здійснюватися шляхом учинення певних активних дій або шляхом утримання від
учинення певних дій, а також за змішаною моделлю, яка застосовується в тих випадках, коли для реалізації
одного обов’язку потрібно одночасно дотримуватися й активної, і пасивної поведінки.
Рудаков А.А. Права и обязанности как парные категории (вопросы теории) : дисс. … канд. юрид. наук / А.А. Рудаков. –
Красноярск, 2006. – С. 71.
15
Шемчук О.А. Категория «обязанность» в гражданском праве : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / О.А. Шемчук. – М.,
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Юридичні обов’язки є різновидом соціальних обов’язків і поза суспільною сферою існувати не можуть.
Юридичні обов’язки є засобами правового регулювання, оскільки безпосередньо впливають на поведінку людей у сфері права. Необхідність існування заборон і обов’язків пов’язана з реалізацією такої
важливої функції, як захист інтересів усього суспільства й окремих індивідів. Ключовими категоріями, які
пояснюють соціальну та власне правову сутність юридичного обов’язку, є нормативність, належність, примусовість. Для юридичних обов’язків характерними є однозначність, категоричність, забезпеченість дієвими юридичними механізмами.
Екологічний обов’язок являє собою встановлену в законодавстві або договорі міру належної, суспільно необхідної поведінки, яка спирається на можливість державного примусу. У ній виражаються як особисті, так і суспільні екологічні інтереси. Через екологічний обов’язок задовольняється інтерес управомоченої особи щодо будь-якого суб’єктивного екологічного права. Обов’язок відповідає також інтересам і
правозобов’язаного суб’єкта. В екологічному праві обов’язок установлюється як в інтересах управомоченого, так і в екологічних інтересах суспільства загалом.
Екологічний обов’язок є одним зі способів забезпечення екологічних прав, умовою їх реальності й
ефективності. Якщо суб’єктивне екологічне право – це сфера влади та волі індивіда, то екологічний обов’язок – сфера необхідності й підпорядкування16.

Анотація
У статті розкривається зміст категорії «юридичний обов’язок» і її значення для правового регулювання екологічних правовідносин. Автор пропонує визначення юридичного обов’язку як міри належної
поведінки, реалізація якої може здійснюватися шляхом учинення певних активних дій або шляхом утримання від учинення певних дій, а також за змішаною моделлю, яка застосовується в тих випадках, коли для
реалізації одного обов’язку потрібно одночасно дотримуватися й активної, і пасивної поведінки. Відзначається, що через екологічний обов’язок задовольняється інтерес управомоченої особи щодо будь-якого
суб’єктивного екологічного права. В екологічному праві обов’язок установлюється як в інтересах управомоченого, так і в екологічних інтересах суспільства загалом.

Summary
The article reveals the content of category of “legal obligation” and its role in the regulation of environmental relations. The author offers a definition of a legal obligation as a measure of good behavior, the implementation of which can be done by taking certain action or by refraining from taking certain actions and the mixed
model, which is used in cases where the duty to implement one should simultaneously respected and active
and passive behavior. It is noted that because of the environmental obligation is met upravomochenoyi interested person on any subjective environmental law. In environmental law established a duty for the benefit and
environmental interests in society.
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