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ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Земельні правопорушення тягнуть за собою юридичну 

відповідальність винних суб'єктів. Згідно з ч. 1 ст. 211 ЗК України 

громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або 

кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за вчинені 

земельні правопорушення. Можливість застосування до осіб, винних у 

вчиненні земельних правопорушень, дисциплінарної відповідальності 

зазначеною статтею прямо не передбачена. Але з цього не випливає, що 

притягнення порушників земельного законодавства до такої 

відповідальності взагалі виключається. 

Певні особливості властиві цивільно-правовій відповідальності. 

Серед порушень земельного законодавства, які зумовлюють настання 

цивільно-правової відповідальності, самостійну групу становлять угоди 

щодо земельних ділянок, які укладені із порушенням встановленого 

законом порядку, тобто не відповідають вимогам закону. Стаття 210 ЗК 

України передбачає, що такі угоди (купівлі-продажу, дарування, застави, 

обміну земельних ділянок) визнаються недійсними за рішенням суду. Слід 

зазначити, що серед угод щодо земельних ділянок слід виділяти ті, які 

укладаються стосовно земельних ділянок, що не включені до ринкового 

обігу і взагалі не можуть виступати предметом угод. Йдеться, зокрема, про 

земельні ділянки, які перебувають у державній власності і не можуть 

передаватися у комунальну чи приватну власність (землі атомної 

енергетики та космічної системи, земельні ділянки зон відчуження та 

безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо) (ст. 84 ЗК). 



144 

 

Із засобами цивільно-правової відповідальності за земельні 

правопорушення пов'язані засоби адміністративної відповідальності. Ця 

відповідальність має самостійний характер. 

Визначення складу земельних правопорушень і порядок 

притягнення до адміністративної відповідальності за їх вчинення 

встановлюється Кодексом України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП). Адміністративна відповідальність пов'язана із застосуванням 

уповноваженими органами і посадовими особами адміністративних 

стягнень до суб'єктів, винних у вчиненні адміністративного проступку в 

галузі земельних відносин. Вона є оперативним засобом впливу на 

правопорушників і застосовується в адміністративному, іноді – в судовому 

порядку. 

Така відповідальність покладається на винних осіб лише за ті 

проступки, які не є суспільно небезпечними і передбачені чинним 

адміністративним законодавством. Найпоширенішим адміністративним 

стягненням за вчинені земельні правопорушення є штраф. Правовою 

підставою притягнення до адміністративної відповідальності є норми 

земельного і спеціального адміністративного законодавства. 

Земельні правопорушення, за вчинення яких передбачена 

адміністративна відповідальність, з урахуванням суб'єктного складу 

поділяють на три групи – вчинені посадовими особами, посадовими 

особами і громадянами, тільки громадянами. 

Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель 

(ст. 52 КУпАП), порушення правил використання земель (ст. 53 КУпАП), 

самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 531 КУпАП), несвоєчасне 

повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, 

придатний для використання за призначенням (ст. 54 КУпАП), самовільне 

відхилення від проектів внутрішньогосподарського землеустрою (ст. 55 

КУпАП) – це самостійні земельні правопорушення, при вчиненні яких до 

адміністративної відповідальності притягуються як громадяни, так і 

посадові особи. Нарешті, знищення громадянами межових знаків 

землекористувань (ст. 56 КУпАП) тягне за собою накладення штрафу 

лише на громадян. 

За порушення земельного законодавства можлива і кримінальна 

відповідальність. Вона передбачена ст. 239 КК України за забруднення або 

псування земель та ст. 254 цього кодексу за безгосподарське використання 

земель. Ця відповідальність застосовується тільки судами за вчинення 

суспільно небезпечних земельних правопорушень, тобто злочинів. Міри 

покарання за їх вчинення визначаються КК України. 

Можливе настання дисциплінарної відповідальності, яка являє 

собою застосування до осіб, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємством, установою чи організацією, винних у вчиненні 
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дисциплінарних проступків земельно-правового характеру, заходів 

особистого впливу у вигляді накладення дисциплінарних стягнень. 

Зазначена відповідальність застосовується на підставі загальних 

норм трудового законодавства за вчинені дисциплінарні проступки 

земельно-правового характеру. Вона настає за порушення особами 

трудових обов'язків, які стосуються земельних інтересів. Об'єктом 

дисциплінарних проступків у галузі земельного права є земельний 

правопорядок. Суб'єктами такої відповідальності виступають лише ті 

працівники та посадові особи підприємств, установ та організацій, до чиїх 

трудових обов'язків входить додержання вимог земельно-правових норм. 

Якщо внаслідок порушення норм земельного законодавства 

особами, винними в невиконанні трудових обов'язків, буде заподіяно 

матеріальну шкоду земельним ресурсам, настає їх матеріальна 

відповідальність. Вона полягає в покладені на працівників і посадових 

осіб підприємств, які перебувають у трудових відносинах з цими 

підприємствами і вчинили порушення земельного законодавства, 

внаслідок якого підприємству заподіяно матеріальну шкоду або порушені 

його матеріальні інтереси, обов'язку відшкодувати цю шкоду чи 

компенсувати заподіяні збитки у встановленому порядку. 


