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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ 

У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1930–1959 РР.)

Актóальність теми дîслідæення ïîв’я-
çана ç тим, ùî сьîгîдні ó наóöі – істîрії 
дерæави і ïрава України – ïîстає ïрî-
блема вивчення îсîбливîстеé юридичнîї 
відïîвідальнîсті çа ïравîïîрóшення ó 
сôері îõîрîни ïрирîди. Вивчення öьîгî 
дîсвідó дає çмîгó çаïîбігти негативним 
наслідкам вïливó людини на îб’єкти 
ïрирîди та çабеçïечити їõ çаîùадливе 
та раöіîнальне викîристання. З метîю 
çаïîбігання ïравîïîрóшенням ó сôері 
ïрирîдниõ ресóрсів дîöільнî рîçглянó-
ти радянськиé дîсвід юридичнîї відïîві-
дальнîсті, якиé мîæе дати çмîгó вдîскî-
налити чинне çакîнîдавствî.

Аналіç ïóблікаöіé ïîкаçóє, ùî ïи-
таннями ïравîвîї îõîрîни ïрирîди 
çаéмалися В.І. Андреéöев, А.Ï. Геть-
ман, Н.Д. Кîçанöев, О.С. Кîлба-
сîв, С.М. Кравченкî, В.Л. Мóнтян, 
В.А. Нечитаéленкî, В.В. Ïетрîв, 
Г.М. Ïîлянська, Л.А. Стîöька, Н.І. Òи-
тîва, Г.А. Хміль, Þ.С. Шемшóченкî, 
М.В. Шóльга.

Ïîïри наявність їõніõ ïраöь, ïрîбле-
ми юридичнîї відïîвідальнîсті рîçгля-
далися ó ниõ ïîбіæнî ïри дîслідæенні 
çагальниõ ïитань ïрирîдîîõîрîннîгî 
çакîнîдавства. Враõîвóючи ôрагмен-
тарниé õарактер наявниõ ïраöь, дîöіль-
нî рîçглянóти ïрîблемó істîричнîгî 
рîçвиткó інститóтó юридичнîї відïîві-
дальнîсті ó даніé сôері. 

Метîю рîбîти є ïрîведення дîслі-
дæення юридичнîї відïîвідальнîсті 
çа ïравîïîрóшення ó сôері îõîрîни 
ïрирîди ó Ðадянськіé Україні ó ïеріîд 
1930–1959 рр.

Викладення матеріалів дîслідæення 
неîбõіднî рîçïîчати ç тîгî, ùî юри-

дична відïîвідальність çа ïîрóшення 
ïрирîдîîõîрîннîгî çакîнîдавства ви-
кîнóє ниçкó ваæливиõ ôóнкöіé:

– вистóïає як çасіб çабеçïечення 
викîнання вимîг ïрирîдîîõîрîннîгî 
çакîнîдавства;

– відïîвідальність ó öіé сôері є 
ваæливим елементîм ïрîтидії ïравîïî-
рóшенням;

– нîрми öьîгî інститóтó çабеçïечó-
ють çбереæення îб’єктів ïрирîди;

– çа її дîïîмîгîю ç ïравîïîрóш-
ників мîæе бóти стягнóта кîмïенсаöія 
çбитків, çаïîдіяниõ ïрирîдним îб’єк-
там.

Цілкîм çрîçóмілî, ùî інститóт юри-
дичнîї відïîвідальнîсті ïрîéшîв склад-
ниé істîричниé шляõ свîгî рîçвиткó, в 
якîмó ïеріîд 30–50-õ рîків має ваæли-
ве çначення. Як óкаçóє А.Ï. Гетьман, 
óïрîдîвæ öьîгî ïеріîдó наóка сïира-
лася на теîретичні та метîдîлîгічні 
дîслідæення вчениõ ïравîçнавöів і 
îднîчаснî ç öим саме на öьîмó етаïі 
відбóвалîся ôîрмóвання îснîвниõ ïî-
лîæень адміністративнîї, кримінальнîї 
та öивільнî-ïравîвîї відïîвідальнîсті 
çа ïравîïîрóшення, ïîв’яçані ç ïрирîд-
ними îб’єктами [1].

Характернîю рисîю ïрава öьîгî іс-
тîричнîгî ïеріîдó бóв рîçвитîк сîюç-
нîгî і ресïóбліканськîгî çемельнîгî, 
гірничîгî, вîднîгî і лісîвîгî çакîнî-
давства не ó ôîрмі çакîнів, а шляõîм 
ïриéняття ïартіéнî-óрядîвиõ, ó деякиõ 
виïадкаõ óрядîвиõ ïîстанîв та іншиõ 
ïідçакîнниõ актів. Однîчаснî ç öим 
відбóвається çвóæення кîмïетенöії сî-
юçниõ ресïóблік ó регóлюванні викîри-
стання та îõîрîни ïрирîдниõ ресóрсів 
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та ïîсилення рîлі сîюçниõ нîрматив-
ниõ актів. Ця îбставина ïîв’яçана ç 
тим, ùî сîюçне çакîнîдавствî сталî 
дîмінóючим, îõîïлюючи регóлювання 
всіõ сôер сóсïільниõ віднîсин. Осî-
бливî чіткî öеé ïрîöес ïрîстеæóєть-
ся ïісля ïриéняття Кîнститóöії СÐСÐ 
1936 р., кîли ïереваæна частина рес-
ïóбліканськиõ çакîнîдавчиõ актів тîгî 
часó втратила чинність.

Як вкаçóє О.М. Кîлîтинська, серед 
çаõîдів, сïрямîваниõ на îõîрîнó ïри-
рîди, немалîваæна рîль налеæить юри-
дичніé відïîвідальнîсті, çа дîïîмîгîю 
якîї çабеçïечóється реаліçаöія ôóнкöіé 
çі çбереæення ïрирîдниõ багатств і 
ïритягнення дî відïîвідальнîсті îсіб, 
винниõ ó її неçакîннîмó викîристанні, 
рîçкраданні та ïîшкîдæенні [2, c. 6]. 

Ðîçгляд дæерел ïрава, ïриéнятиõ в 
істîричниé ïеріîд 1930–1959 рр., ïî-
каçóє, ùî юридична відïîвідальність 
встанîвлювалася çа ïравîïîрóшення, 
ïîв’яçані ç: а) çемлею; б) вîдними 
îб’єктами; в) атмîсôерним ïîвітрям; 
г) лісами. Виõîдячи ç öьîгî, дîöільнî 
рîçглянóти ïравîве регóлювання юри-
дичнîї відïîвідальнîсті çа кîæним ç 
öиõ îб’єктів.

І. Охорона землі. Станîвлення 
юридичнîї відïîвідальнîсті çа ïравî-
ïîрóшення ó сôері çемельниõ віднîсин 
має îсîбливе çначення для України. 
Ïричина такîгî виключнîгî станó çе-
мельнîгî ôîндó ïîв’яçана ç тим, ùî 
çа свîїм якісним складîм ґрóнтів та 
біîïрîдóктів вîна є îднією ç наéба-
гатшиõ дерæав світó. З іншîгî бîкó, 
Україна має дîсить складнó стрóктóрó 
çемельнîгî ôîндó, серед якîгî маéæе 
70% станîвлять сільськîгîсïîдарські 
óгіддя, 17% ïлîù вкриті лісами, 4% – 
çабóдîвані çемлі, 4% – вîдні ресóрси, 
2% – інші çемлі, 1,7% – відкриті çемлі 
беç рîслиннîгî ïîкривó абî ç неçнач-
ним рîслинним ïîкрîвîм, 1,3% – від-
криті çабîлîчені çемлі.

У дîслідæóваниé ïеріîд ïравîве ре-
гóлювання çемельниõ віднîсин та ïра-
вîïîрóшень, ïîв’яçаниõ іç çемельними 
ресóрсами, ïрîвîдилîсь на ïідставі 
«Загальниõ начал çемлекîристóвання 

і çемлевïîрядæення» 1928 р., çатвер-
дæениõ на 4-é сесії ЦВК IV скликання 
15 грóдня 1928 р. Згіднî ç ï. 3, сîюçні 
ресïóбліки мають ïравî рîçïîрядæен-
ня çемлею, регóлювання çемлекîрис-
тóвання, çемлеóстрîю та викîристання 
çемлі çа ïриçначенням. Як вкаçóється 
ó ï. 41, ïередача îрендîванîї çемлі ó 
трóдîве кîристóвання çабîрîняється, а 
винні îсîби ïритягóються дî криміналь-
нîї відïîвідальнîсті та ïîçбавляються 
ïрава кîристóвання çемлею. Кîнтрîль 
на місöяõ çа викîнанням ïîлîæень 
öьîгî актó (ï. 44) та ïритягнення дî 
відïîвідальнîсті ïîрóшників öиõ нîрм 
ïîкладається на сільські Ðади, вîлîсні 
та раéîнні викîнавчі кîмітети.

Ïîлітика ствîрення кîлгîсïів ïри-
çвела дî тîгî, ùî селяни ïîçбóлися 
çасîбів існóвання і всілякî бîéкîтó-
вали çаõîди радянськîї влади. Одним 
çі сïîсîбів îтримання æиттєвî ваæ-
ливиõ ïрîдóктів сталî викîристання 
ïрисадибниõ ділянîк ó ïідсîбниõ öі-
ляõ. Для бîрîтьби ç такими явиùами 
бóла ïриéнята ïîстанîва ЦК ВКÏ(б) и 
ÐНК СÐСÐ «Ïрî çаõîди îõîрîни грî-
мадськиõ çемель кîлгîсïів від рîçба-
çарювання» від 28 травня 1939 р. Дî 
çмістó ïîстанîви ввіéшîв ï. 7 стîсîв-
нî îбмірó всіõ ïрисадибниõ çемель та 
çабеçïечення çаõîдів ùîдî çбереæення 
їõ рîдючîсті. З öиõ ïричин неîбõіднî 
îöінювати öю ïîстанîвó ç двîõ тîчîк 
çîрó: а) як настóï на ïрава селянства; 
б) вæиття çаõîдів ùîдî çбереæення 
çемельниõ ресóрсів від негативниõ на-
слідків.

Ïри веденні сільськîгî гîсïîдар-
ства îсîбливе çначення має дîтриман-
ня агрîтеõнічниõ вимîг, віднîвлення 
ґрóнтів ïри їõ інтенсивніé ексïлóатаöії, 
вæиття çаõîдів çі çбереæення їõ якісниõ 
ïîкаçників. Враõîвóючи виключне çна-
чення УÐСÐ ó вирîбниöтві çерна, 5 бе-
реçня 1940 р. бóлî ïриéнятî ïîстанîвó 
Ðади Нарîдниõ Кîмісарів СÐСÐ «Ïрî 
введення ïравильниõ сівîîбîрîтів ó 
кîлгîсïаõ і радгîсïаõ Українськîї ÐСÐ». 
Ваæливість дîкóмента дîвîдить ôакт 
éîгî ïідïисання такими îсîбами, як 
І.В. Сталін, Гîлîва ÐНК В.М. Мîлîтîв  
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і керóючиé сïравами ÐНК СÐСÐ  
М. Хлîмîв. Згіднî ç ï. 4 дîкóмента îб-
ласні та раéîнні викîнавчі кîмітети çî-
бîв’яçóвалися çабеçïечити ствîрення 
навкîлî ïрîмислîвиõ öентрів ïідïри-
ємств ïерерîбнîї ïрîмислîвîсті, ïрîдî-
вîльчиõ баç, кîнтрîлювати раöіîналь-
не викîристання кîлгîсïниõ çемель. 
Згіднî ç ï. 16 ç метîю çбереæення çем-
лі встанîвлювалîся îбîв’яçкîве вæит-
тя кîмïлексó агрîтеõнічниõ çаõîдів.  
У свîю чергó ï. 17 ïередбачав îбîв’яç-
кîве введення сівîçмін ç óраõóванням 
викîристання системи агрîтеõніки, вне-
сення дîбрив ïî кîæніé кóльтóрі, ùî 
такîæ сïриялî çбереæенню çемельнîгî 
ôîндó. З îглядó на тó îбставинó, ùî 
викîристання теõніки çавдає істîтнîї 
шкîди çемельнîмó ôîндó, ï. 21 óста-
нîвлював ïевниé ïîрядîк îрганіçаöії і 
керівниöтвî рîбîтами машинî-трактîр-
ниõ станöіé. Нîрмативнî-ïравîвиé акт 
ставив ïеред óсіма керівниками та сïе-
öіалістами сільськîгî гîсïîдарства, ра-
дянськими і çемельними викîнавчими 
îрганами çавдання ùîдî îбîв’яçкîвîгî 
викîнання всіõ ïерераõîваниõ ó ньîмó 
ïóнктів.

Ïîïри відсóтність ó дîкóменті кîн-
кретниõ çаõîдів адміністративнîї, кри-
мінальнîї відïîвідальнîсті, бóдь-õтî ç 
керівників міг бóти дî неї ïритягнениé 
çа недîтримання ïóнктів данîгî актó. 

ІІ. Охорона водних ресурсів.  
У 30-õ рîкаõ минóлîгî стîліття ïî-
чалîся бóдівниöтвî ïрîмислîвиõ ïід-
ïриємств – ôабрик, çавîдів, великиõ 
населениõ місöь, ùî сïричинилî ма-
сîві скиди неîчиùениõ і стічниõ вîд.  
З метîю çбереæення çдîрîв’я насе-
лення та ïîстачання ïитнîї вîди óряд 
СÐСÐ ïриéняв ниçкó нîрмативнî-ïра-
вîвиõ актів. Òак, 17 травня 1937 р. 
ЦВК і ÐНК СÐСÐ ïриéняли ïîстанîвó 
«Ïрî санітарнó îõîрîнó вîдîïрîвîдів 
і дæерел вîдîïîстачання». Згіднî ç ï. 
1 ó кîæнîмó населенîмó ïóнкті Сîюçó 
ÐСÐ, ó якîмó є абî бóдóється вîдîïрî-
від çагальнîгî кîристóвання абî вîдî-
ïрîвід для теõнічниõ öілеé, îбîв’яç-
кîвî встанîвлюється çîна санітарнîї 
îõîрîни відкритиõ і ïідçемниõ дæерел 

вîдîïîстачання, ùî æивлять даниé 
вîдîïрîвід. Зîна санітарнîї îõîрîни 
дæерел вîдîïîстачання ділиться на 
три ïîяси, ó кîæнîмó ç якиõ встанîв-
люється ïевниé реæим. Згіднî ç ï. 14 
данîї ïîстанîви ïîрóшення інстрóкöіé 
абî ïравил сïóскó стічниõ вîд тягне çа 
сîбîю накладення на винниõ штраôó 
îрганами дерæавнîї санітарнîї інсïек-
öії відïîвіднî дî чинниõ çакîнів, а ó на-
леæниõ виïадкаõ – ïритягнення вин-
ниõ дî кримінальнîї відïîвідальнîсті.

У ïіслявîєнниé ïеріîд çакîнîтвîр-
чість ó сôері відïîвідальнîсті çа îõîрî-
нó річîк, вîдîсõîвиù, ставків та іншиõ 
вîдîéмиù îтримала свіé ïîдальшиé 
рîçвитîк. Òак, 24 січня 1947 р. Ðада 
Міністрів УÐСÐ ïриéняла ïîстанîвó 
«Ïрî санітарнó îõîрîнó вîдîéмиù, вî-
дîïрîвîдів і дæерел вîдîïîстачання в 
УÐСÐ». Згіднî ç ï. 1 öьîгî нîрматив-
нî-ïравîвîгî актó çабîрîнялися скид 
сміття, трóïів тварин ó річки, îçера, 
вîдîсõîвиùа, ставки, çвалювання ріç-
ниõ речеé на берег абî лід, сïóскання 
ó вîдîéмиùа çабрóднениõ стîків, шкід-
ливиõ для çдîрîв’я населення, та ін.

Як óкаçóвалîся ó ï. 7, çабîрîня-
лîсь çабóдîвóвати îõîрîнні санітарні 
çîни ïî берегаõ річîк, îçер і ставків 
бóдь-якими бóдівлями абî сïîрóдами. 
За такі дії, як çаçначалîся ó ï. 17, 
îргани дерæавнîї санітарнîї інсïек-
öії УÐСÐ, çгіднî ç чинними çакîнами, 
накладали штраô на ïîрóшників ïра-
вил сïóскó стічниõ вîд, а ó виïадкаõ 
çавдання çначнîї шкîди мали ïравî 
ïритягóвати винниõ îсіб дî криміналь-
нîї відïîвідальнîсті.

III. Охорона атмосферного по-
вітря. У ïіслявîєнниé ïеріîд ïîча-
лîся інтенсивне бóдівниöтвî çавîдів, 
ôабрик, іншиõ ïрîмислîвиõ îб’єктів, 
ùî ïриçвелî дî ïîяви викидів îксидів 
сірки, çвідси – кислîтниõ îïадів, ви-
кидів аçîтó, вóглеöю, ваæкиõ і радіî-
активниõ металів. З метîю бîрîтьби ç 
öими небеçïечними явиùами 20 черв-
ня 1949 р. Ðада Міністрів СÐСÐ ïри-
éняла ïîстанîвó «Ïрî çаõîди бîрîтьби 
ç çабрóдненням атмîсôернîгî ïîвітря 
ïрîмислîвими ïідïриємствами УÐСÐ 
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та ïрî ïîліïшення санітарнî-гігієніч-
ниõ óмîв населениõ місöь». Згіднî ç 
ï. 1 ç 1 січня 1950 р. çабîрîнялîся çа-
твердæення ïрîектів бóдівниöтва, ре-
кîнстрóкöії абî відбóдîви ïрîмислîвиõ 
ïідïриємств, îкремиõ öеõів і агрегатів, 
електрîстанöіé і теïлîелектрîöентра-
леé, ïри ексïлóатаöії якиõ в атмîсôер-
не ïîвітря викидаються çîла, неçгîріле 
вóгілля, кіïîть, ïил, сірчисті é ôтîри-
сті сïîлóки, сірчистиé гаç, миш’якîви-
стиé вîдень і сіркîвîдень.

Даниé нîрмативнî-ïравîвиé акт не 
ïередбачав кîнкретниõ çаõîдів відïî-
відальнîсті çа ïîрóшення ó сôері çа-
брóднення атмîсôернîгî ïîвітря, але 
ï. 4 çîбîв’яçóвав Міністерствî îõîрî-
ни çдîрîв’я УÐСÐ, викîнавчі кîмітети 
Дніïрîïетрîвськîї, Заïîріçькîї та Ста-
лінськîї îбласниõ Ðад óстанîвити кîн-
трîль çа çабрóдненням атмîсôернîгî 
ïîвітря. Цілкîм çрîçóмілî, ùî в óмîваõ 
тîдішньîї сталінськîї реïресивнîї сис-
теми винні ó ïîрóшенні данîгî ïóнктó 
мîгли бóти ïритягнóті дî кримінальнîї 
відïîвідальнîсті.

ІV. Охорона лісів. Одним ç îс-
нîвниõ ôактîрів, які вïливають на 
стан öьîгî ïрирîднîгî ресóрсó, є ви-
ïас õóдîби, яка çдатна çавдати çначнîї 
шкîди мîлîднякó, лісîвим кóльтóрам, 
рîçсадникам. З метîю вирішення öьî-
гî ïитання Ðада Нарîдниõ Кîмісарів 
УÐСÐ ïриéняла ïîстанîвó «Ïрî çа-
твердæення ïравил виïасó õóдîби ó 
лісаõ УÐСÐ» від 5 травня 1938 р. Згід-
нî ç öим нîрмативнî-ïравîвим актîм, 
виïас õóдîби дîçвîляється ó лісаõ 
УÐСÐ на ділянкаõ, ùî їõ виділяють для 
öієї мети лісгîсïи, раéлісгîсïи та інші  
îрганіçаöії, яким ïередані ó кîристó-
вання лісîві ділянки. Як óкаçóвалîсь ó 
ï. 6, виïас õóдîби çабîрîняється: на 
ïлîùаõ лісîвиõ рîçсадників, дерев’я-
ниõ шкіл і ïлантаöіé (бересклетîвиõ, 
вербîвиõ, тîïîлевиõ); на ïлîùаõ лісî-
виõ кóльтóр і мîлîднякó, якиé не дîсяг 
чîтирьîõ метрів çаввишки; на ïîрóбаõ 
і галявинаõ ç ïрирîдним лісîвіднîв-
ленням, самîсівîм абî ïарîстю; на ді-
лянкаõ, на якиõ ïрîведенî рîбîти для 
сïрияння ïрирîднîмó лісîвіднîвлен-

ню (ïîсів, ïîсадка, риõлення ґрóнтó); 
на ділянкаõ, ïриçначениõ ïід насіння, 
а такîæ ó ïîлеçаõисниõ лісîвиõ смó-
гаõ; на крóтîсõилаõ і на ïриярóæниõ 
смóгаõ; на сінîæатяõ, ó ïаркаõ і çа-
ïîвідникаõ. Згіднî ç ï. 14, ïастóõам  
çабîрîнялîся çниùóвати мîлîдиõ ди-
киõ тварин, ниùити гніçда ïтаõів і 
рîçïалювати вîгîнь. Як óкаçóвалîсь 
ó ï. 16, çа рîçïалювання ïастóõами 
вîгню, çа ïîшкîдæення і рóбкó дерев, 
çа ïîтравó мîлîднякó, кóльтóр і сінî-
æатеé, çа виникнення ïîæеæ і çа інші 
лісîïîрóшення, ïîв’яçані ç виïасîм õó-
дîби, кîристóвачі ïасîвиськîм несли 
матеріальнó відïîвідальність çа çаïî-
діяні çбитки гîсïîдарствó. У виïадкаõ 
óмиснîгî ïîшкîдæення îб’єктів ïрирî-
ди та виникнення ïîæеæ винні ïритяга-
лися дî кримінальнîї відïîвідальнîсті. 
Інтерес станîвить та îбставина, ùî ó 
Òретьîмó Статóті Великîгî княçівства 
Литîвськîгî ó рîçділі Х «Ïрî ïóùі, ïрî 
лîви, ïрî деревî бîртне, ïрî îçера і 
сінîæаті» арт. 17 «Ïрî ïîæеæі ó ïóùаõ 
і лісаõ» аналîгічним чинîм встанîвлю-
вав відïîвідальність ó вигляді сïлати 
штраôó ïастóõами, ïîдîрîæóючими 
людьми, якùî вîни çавдали шкîди çві-
рям, ïтаõам, деревам, бдæîлам [3].

Ваæливе çначення ó систематиçаöії 
відïîвідальнîсті çа ïравîïîрóшення ó 
лісаõ СÐСÐ мала інстрóкöія «Ïрî ïî-
рядîк ïритягнення дî відïîвідальнîсті 
лісîïîрóшників ó лісаõ дерæавнîгî та 
місöевîгî çначення Сîюçó ÐСÐ», çа-
твердæена Ðадîю Нарîдниõ Кîмісарів 
СÐСÐ від 22 грóдня 1939 р. Òак, çгіднî 
ç данîю інстрóкöією, дî числа лісîвиõ 
ïîрóшень, ùî ïереслідóються ó кримі-
нальнîмó ïîрядкó çа ст. 85 КК ÐÐÔСÐ  
та відïîвідними статтями сîюçниõ 
ресïóблік, налеæать: самîвільна рóб-
ка сирîçрîстаючîгî та мертвîгî лісó,  
викрадення ç лісó дерев, ïîшкîдæення 
мîлîднякó, лісîвиõ кóльтóр, самîвіль-
не рîçкîрчóвання лісîвиõ ïлîù, недî-
тримання ïрîтиïîæеæниõ ïравил.

Нîрмативнî-ïравîвиé акт ïередба-
чав відïîвідальність çгіднî ç криміналь-
ними кîдексами сîюçниõ ресïóблік çа 
відмîвó від викîнання ïîвиннîсті ç 
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гасіння лісîвиõ ïîæеæ, çа îïір лісî-
ïîрóшників лісîвіé адміністраöії, çа 
óмисне çниùення абî ïîшкîдæення те-
леôîннîї мереæі, ïрîтиïîæеæниõ веæ, 
меæîвиõ та іншиõ лісîгîсïîдарськиõ 
çнаків, çа ïідïал лісó, çа рîçкрадання 
гîтîвîї лісîïрîдóкöії, çа ïîлювання ó 
çабîрîнениõ місöяõ та ó çабîрîнені 
терміни абî çабîрîненими метîдами.

Згіднî ç ïараграôîм 12 öієї інстрóк-
öії, Акт ïрî лісîïîрóшення вïрîдîвæ 
двîõ днів раçîм ç матеріалами сïрави 
мав бóти відïравлениé дî нарîднîгî 
сóдó. Ïри лісîïîрóшенні çі çбитками 
ïîнад 10 рóблів ïараграô 15 інстрóк-
öії встанîвлював 7-денниé термін рîç-
слідóвання, ïî çакінченні якîгî сïрава 
наïравлялася дî ïрîкóрîра абî дî на-
рîднîгî сóдó.

Відïîвіднî дî данîї інстрóкöії, кри-
мінальні сïрави ïрî лісîïîрóшення 
рîçглядаються сóдîм óïрîдîвæ 10 днів 
ç дня їõ надõîдæення, а ïîçîвні вимîги 
ùîдî відшкîдóвання çбитків рîçгляда-
ються îднîчаснî çі сïравами ïрî на-
кладення штраôó абî кримінальними 
сïравами. З тîчки çîрó істîрії дерæа-
ви і ïрава інтерес станîвить îсîби-
стість çастóïника Гîлîви ÐНК Сîюçó 
ÐСÐ, якиé ïідïисав данó ïîстанîвó, –  
Андрія Вишинськîгî, виïóскника Нî-
вîрîсіéськîгî óніверситетó, якиé ïра-
öював Генеральним ïрîкóрîрîм Сîюçó 
СÐСÐ та санкöіîнóвав масîві рîçстріли 
і реïресії 1937–1939 рр.

У 1947 р. тîдішнє керівниöтвî СÐСÐ 
вирішилî вïîрядкóвати виïас õóдîби 
ó лісаõ та ïриéнялî ïîстанîвó Ðади  
Міністрів СÐСÐ «Ïравила сінîкîсіння 
та виïасó õóдîби ó лісаõ СÐСÐ» від  
17 серïня 1947 р. Òак, çгіднî ç ï. 5, 
виïас õóдîби дîçвîляється ó всіõ лісаõ 
СÐСÐ, çа виняткîм ïарків, çаïîвід-
ників, лісів îсîбливîгî çначення. Як 
óкаçóвалîсь ó ï. 6, çабîрîна встанîв-
люється на виïас на ïлîùаõ лісîвиõ 
кóльтóр – тîïîлі, верби, а такîæ на 
ïлîùаõ сïеöіальнîгî ïриçначення; на 
лісîсікаõ óïрîдîвæ трьîõ рîків ïісля 
çакінчення вирóбки лісó, а такîæ на 
лісîсікаõ çа наявнîсті ïîрîслевîгî і на-
сіннєвîгî лісîвіднîвлення; на ділянкаõ, 

де ïасіння õóдîби мîæе ïриçвести дî 
ïîрóшення öіліснîсті ґрóнтó шляõîм 
çмивó, óтвîрення ярів, видóвання ґрóн-
тó. Ïîстанîва çабîрîняє ïасіння õóдî-
би беç ïастóõа ó лісаõ, не дîïóскається 
такîæ ïасіння õóдîби іç сîбаками.

Відïîвідальність çа ïîрóшення öиõ 
ïравил óстанîвлюється шляõîм накла-
дення штраôó: 1) çа самîвільне сінî-
кîсіння на ділянкаõ, виділениõ ó сінî-
æаті, ç кîæнîгî гектара ç відібранням 
кîшенîї трави; 2) çа самîвільне ïасін-
ня õóдîби (ó сóмі від 5 дî 1000 рóб.). 
Як îкреме ïîкарання винниõ, çгіднî ç 
ï. 22, ïередбачалîся ïîçбавлення кî-
ристóвачів ïрава сінîкîсіння, ïасіння 
õóдîби на виділениõ їм ділянкаõ.

В юридичніé літератóрі дî теïе-
рішньîгî часó çалишилася тîчка çîрó 
стîсîвнî радянськîгî ïрирîдîîõîрîн-
нîгî çакîнîдавства, нібитî вîнî бóлî 
сïрямîванî на çбереæення раöіîналь-
нîгî кîристóвання îб’єктів ïрирîди. 
Насïравді міæ декларîванîю і реаль-
нîю ïравîвîю ïîлітикîю існóвала 
çначна ріçниöя, дîкаçîм чîгî є ïîста-
нîва «Ïрî çниùення лисиöь на тери-
тîрії Українськîї ÐСÐ» від 14 æîвтня  
1958 р. У ïреамбóлі öьîгî нîрматив-
нî-ïравîвîгî актó вкаçóється ïрî 
шкîдó, якó çавдають кîрисніé ôаóні, 
а такîæ ïтаõîôермам кîлгîсïів і рад-
гîсïів лисиöі. Згіднî ç ï. 1 дîçвîля-
ється варварське çниùення öиõ çвірів 
беç îбмеæень óïрîдîвæ öілîгî рîкó 
всіма існóючими çасîбами – відстрі-
лîм, відлîвîм, ïастками, îтрóтами. 
Цілкîм çрîçóмілî, ùî ніякиõ çаõîдів 
відïîвідальнîсті çа çниùення öиõ тва-
рин ïîстанîвîю не ïередбачалîся. На-
вïаки, ï. 4 çîбîв’яçóвав Укîîïсïілкó 
ïриéмати від населення нестандартні 
шкóрки лисиöь ç відïîвіднîю îïлатîю, 
а Дерæïлан УÐСÐ мав çабеçïечити 
викîристання їõ для вигîтîвлення тî-
варів ширîкîгî вæиткó.

Ваæливим наïрямîм ïрирîдîîõî-
рîннîї діяльнîсті стала ïîстанîва Ðади 
Міністрів СÐСÐ та ЦК ВКÏ(б) «Ïрî 
ïлан ïîлеçаõисниõ лісîнасадæень, 
вïрîвадæення травîïільниõ сівîçмін, 
бóдівниöтва ставків і вîдîéм для çа-
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беçïечення висîкиõ і сталиõ врîæаїв ó 
стеïîвиõ і лісîстеïîвиõ раéîнаõ єврî-
ïеéськîї частини СÐСÐ» від 20 æîвтня 
1948 р., яка îтримала іншó наçвó: «ста-
лінськиé ïлан ïеретвîрення ïрирîди».

Череç те, ùî öеé çакîнîдавчиé акт 
бóв сïільнîю ïîстанîвîю Централь-
нîгî Кîмітетó Кîмóністичнîї ïартії та 
виùîгî îрганó дерæавнîгî óïравлін-
ня – Ðади Міністрів (ÐМ) СÐСÐ, öе 
îçначалî çалóчення дî éîгî реаліçаöії 
всьîгî ïартіéнîгî аïаратó, ùî çначнî 
çбільшóвалî рівень та якість викîнан-
ня éîгî ïриïисів. Оснîвна ідея актó 
ïîлягала ó ствîренні системи штóч-
ниõ лісів ó ïівденниõ раéîнаõ СÐСÐ. 
За дîïîмîгîю çбільшення ïлîù öьî-
гî ïрирîднîгî ресóрсó ïланóвалîсь 
çначнî ïîкраùити клімат, çаõистити 
çемлі від ерîçії, сóõîвіїв та ïідвиùи-
ти врîæаé сільгîсïкóльтóр. Цеé çакî-
нîдавчиé акт слід óваæати наéбільш 
масштабнîю ïрîграмîю ïеретвîрення 
ïрирîди çа всю істîрію ïрирîдîîõî-
рîннîї діяльнîсті.

Ïîстанîва ïередбачала рîçвитîк 
çрîшення, бóдівниöтвî ставків, вî-
дîéм, які мали çаõистити від сóõîвіїв і 
ïîліïшити кліматичні óмîви.

Дîслідæення çмістó дîкóмента ïî-
каçóє ôіксаöію ó ньîмó çавдань, ùî 
ставилися ïеред міністерствами сіль-
ськîгî гîсïîдарства, радгîсïами, бó-
дівельним і дîрîæнім машинîбóдів-
ниöтвîм, Ðадами Міністрів сîюçниõ 
ресïóблік, і відсóтність çаõîдів відïîві-
дальнîсті çа невикîнання даниõ нîрм. 
Насïравді, чинна тîді ïравîва система 
не вимагала ôіксаöії відïîвідальнîсті 
череç те, ùî бóдь-якиé ç керівників 
міг бóти ïритягнóтиé дî кримінальнîї 
відïîвідальнîсті çа невикîнання çа-
вдань, ïîставлениõ ó нîрмативнî-ïра-
вîвиõ актаõ, ïравилаõ, інстрóкöіяõ. 
З öієї ïричини ïóнкти «сталінськîгî 
ïланó»: 47 – çîбîв’яçóвав викîнóвати 
éîгî ïîлîæення, 48 – ставив çавдання 
ïеред міністерствами сільськîгî гîсïî-
дарства, радгîсïами, 50 – ïрî ïîкла-
дання відïîвідальнîсті çа дîтримання 
нîрм ùîдî реаліçаöії öьîгî ïланó на 
ïîсадîвиõ îсіб. За недîтримання öиõ 

ïîлîæень ïередбачалîся ïритягнення 
дî кримінальнîї відïîвідальнîсті.

Одним іç ïрактичниõ крîків ç óïî-
рядкóвання системи ïравîвîї îõîрîни 
ïрирîди та юридичнîї відïîвідальнîсті 
çа çлîчини ó öіé сôері стала ïîстанî-
ва ЦК КÏУ «Ïрî îõîрîнó ïрирîди на 
теритîрії Українськîї ÐСÐ» від 3 черв-
ня 1949 р. Згіднî ç ïриéнятим актîм, 
ï. 10 óстанîвлював çабîрîнó рóбати і 
ïîшкîдæóвати старі ïîîдинîкі дерева, 
ùî çалишились від давніõ часів, а такîæ 
насадæення та îкремі дерева неçалеæ-
нî від їõ вікó і місöеçнаõîдæення такиõ 
ïîрід: тис, ïлатан, а такîæ рóбати і ïî-
шкîдæóвати дерева і чагарники ó лісаõ, 
виïасати õóдîбó і кîсити травó ó лісаõ 
і насадæенняõ, óбивати абî лîвити всіõ 
кîрисниõ кîмаõîїдниõ ïтаõів, вибивати 
ç гніçд їõні яéöя і ïташенят, вилîвлюва-
ти лîсîся дóнаéськîгî та ôîрель. Винні 
ó ïîрóшенні ï. 10 öієї ïîстанîви ïри-
тягалися дî адміністративнîї абî кримі-
нальнîї відïîвідальнîсті.

За реçóльтатами рîбîти мîæна çрî-
бити такі виснîвки.

1. Характернîю рисîю öьîгî істî-
ричнîгî ïеріîдó став ïереõід від сис-
теми ïриéняття îкремиõ нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів ç îõîрîни ïрирîди 
дî ïîчаткó ôîрмóвання єдинîї системи 
юридичнîї відïîвідальнîсті.

2. Міри ïîкарання çа ïравîïî-
рóшення çаçнавали çначниõ çмін від 
штраôниõ санкöіé, вилóчення çемель-
ниõ ділянîк дî кримінальнîї відïîві-
дальнîсті.

3. Осîбливістю öьîгî істîричнî-
гî ïеріîдó бóлî çвóæення кîмïетенöії 
сîюçниõ ресïóблік ó сôері юридичнîї 
відïîвідальнîсті çа ïравîïîрóшення та 
çаміна їõ сîюçними нîрмативнî-ïравî-
вими актами.

Ключові слова: ïîстанîва, Ðада 
Нарîдниõ Кîмісарів, нîрмативнî-ïра-
вîвиé акт, юридична відïîвідальність, 
штраô, міри ïîкарання.

У ñòàòò³ âèñâ³òëåíî îñîáëèâîñ-
ò³ ðîçâèòêó юðèäè÷íîї â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ïðàâîïîðóшåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ 
ç îхîðîíîю ïðèðîäè ó ïåð³îä 1930–
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1959 ðð. Ïîêàçàíî íåñèñòåìí³ñòü 
ïðèéíÿòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèх 
àêò³â, їх юðèäè÷íó íåäîñêîíàë³ñòü 
òà íàÿâí³ñòü îáìåæåíîãî êîëà 
îá’ºêò³â, ÿê³ ï³äëÿãàëè äåðæàâí³é 
îхîðîí³, ïðè öüîìó îñíîâíà óâàãà 
òîä³шíüîãî çàêîíîäàâñòâà ïðèä³ëÿ-
ëàñÿ ïðàâîïîðóшåííÿì, ïîâ’ÿçàíèì 
³ç çåìëåю òà ë³ñàìè.

Â ñòàòüå îñâåщåíы îñîáåííî-
ñòè ðàçâèòèÿ юðèäè÷åñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóшåíèÿ, 
ñâÿçàííыå ñ îхðàíîé ïðèðîäы â 
ïåðèîä 1930–1959 ãã. Ïîêàçàíà íå-
ñèñòåìíîñòü ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâых àêòîâ, èх юðèäè÷åñêîå 
íåñîâåðшåíñòâî è íàëè÷èå îãðàíè-
÷åííîãî êðóãà îáъåêòîâ, ïîäëåæà-
щèх ãîñóäàðñòâåííîé îхðàíå, ïðè 
эòîì îñíîâíîå âíèìàíèå òîãäàш-
íåãî çàêîíîäàòåëüñòâà îáðàщàëîñü 
íà ïðàâîíàðóшåíèÿ, ñâÿçàííыå ñ 
çåìëåé è ëåñàìè.

The article deals with the peculi-
arities of legal liability for offenses 
related to conservation during the 
1930-1959 years. It is shown the ab-
sence of systematic adoption of legal 
acts, their legal imperfections and 
availability limited number of objects 
that are subject for state protection, 
with the bulk attention paid to the 
then law violations related to land 
and forests.
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