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У статті розглядаються питання законодавчого закріплення механіз-
му цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Встановлено істотні роз-
біжності чинного законодавства України з цього питання сучасним між-
народним стандартам глобального режиму відповідальності за ядерну
шкоду. Зокрема на основі аналізу міжнародно-правових норм, що регулю-
ють відшкодування ядерної шкоди, запропоновано конкретні кроки щодо
приведення певних нормативно-правових актів України у відповідність з
міжнародними та європейським стандартами.
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В статье рассматриваются вопросы законодательного закрепления
механизма гражданской ответственности за ядерный ущерб. Установ-
лены существенные различия действующего законодательства Украины
по этому вопросу современным международным стандартам глобального
режима ответственности за ядерный ущерб. В частности, на основе
анализа международно-правовых норм, регулирующих возмещение ядерно-
го вреда, предлагаются конкретные шаги по приведению нормативно-
правовых актов Украины в соответствие с международными и европейс-
ким стандартам.
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The article examines the mechanism of the law of civil liability for nuclear
damage. It founds the essential differences existing legislation of Ukraine on this
issue with modern international standards of the global regime of liability for
nuclear damage. Particularly on the basis of international legal norms that
regulate nuclear damage compensation offered concrete steps to bring the
relevant legal acts of Ukraine in compliance with international and European
standards.
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Питання відповідальності за транскордонне забруднення нав-
колишнього середовища потрапляє в поле зору міжнародного
права починаючи з 20-х років ХХ століття. Але тільки через пів-
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століття у 1970-х роках питання відповідальності за транскор-
донну шкоду стало предметом вивчення спеціального органу
ООН — Комісії міжнародного права.

Аварія, яка відбулася 26 квітня 1986 року в Україні на Чорно-
бильській АЕС, визнається найтяжчою за всю історію людства
техногенною катастрофою. В її наслідок було завдано шкоди на-
селенню кількох держав. Найважчі наслідки зазнали території
України, Білорусі та Росії, де опромінено більше 145 тисяч кв.
км, постраждало понад 5 млн осіб та забруднено близько 5 тисяч
населених пунктів. Найбільше горе від катастрофи зазнала наша
країна, де забруднено 2218 селищ та міст з населенням близько
2,4 млн людей. Аварія на Чорнобильській АЕС негативно впли-
нула на радіаційну обстановку на величезних територіях у бага-
тьох європейських країнах, на акваторіях Тихого, Атлантичного
та Північного Льодовитого океанів [1].

Це пояснює, чому Чорнобильська катастрофа вчинила істот-
ний вплив на подальший розвиток усієї системи міжнародного
права. Протягом шести місяців після вибуху на станції під егідою
Міжнародного агентства з атомної енергії (International Atomic
Energy Agency) було ухвалено два важливих документи — Кон-
венцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію і Конвен-
цію про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної
ситуації. Згодом у 1994 приймається Конвенція про заснуван-
ня міжнародного критеріїв у галузі ядерної безпеки, а потім в
1997 році — Конвенція про безпеку поводження з відпрацьова-
ним паливом та радіоактивними відходами.

Аварія на Чорнобильській АЕС та подібні сумні події в інших
місцях світу поставили на порядок денний питання комплексного
вивчення різних видів юридичної відповідальності за ядерну
шкоду, основними з яких визнаються кримінальна та цивільна
відповідальність [2].

Не випадково, що періодично під егідою Міжнародного агент-
ства з атомної енергії здійснюється своєрідний обмін досвідом
науковців та парламентарів різних країн з питань удосконалення
законодавства в «постчорнобильську еру» [3].

Нині, коли атомна енергетика не тільки не згортається, а нав-
паки поширюється у всьому світі (зараз у всіх країнах діє понад
440 ядерних установок, з яких у Європі — понад 220), питання
юридичної відповідальності за ядерну шкоду набуває все більшої
актуальності.
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У постчорнобильській період у нашій країні ухвалено низку
нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини, що
виникають у зв’язку з притяганням до відповідальності за ядерну
шкоду, серед них як найбільш застосовувані виділяються:

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. [4];
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. [5];
3. Закон України вiд 13 грудня 2001 р. «Про цивільну відпові-

дальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» [6];
4. Закон України вiд 11 грудня 1998 р. «Про загальні засади

подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської
АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї
АЕС на екологічно безпечну систему» [7];

5. Закон України вiд 14 січня 1998 р. «Про захист людини від
впливу іонізуючого випромінювання» [8];

6. Закон України від 3 грудня 1997 року «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням
України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за
ядерну шкоду» [9];

7. Закон України вiд 8 лютого 1995 р. «Про використання ядер-
ної енергії та радіаційну безпеку» [10];

8. Закон України від 25 червня 1991 р. «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» [11];

9. страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» [12].
На жаль, як відмічає засновник нового напряму науково-пра-

вових досліджень, спрямованого на виявлення ролі права в уре-
гулюванні суспільних відносин, що виникають у сфері ліквідації
наслідків Чорнобильської аварії, професор В. Ф. Опришко — чор-
нобильське ядерне законодавство України «…є далеко не доско-
налим і багато в чому не відповідає потребам людей, інтереси
яких покликане захищати. І в цьому є, поряд з іншими фактора-
ми, і серйозна «провина» юридичної науки».

Удосконалення законодавства в цій сфері має гуманну та пат-
ріотичну мету: «…як безпосередні ліквідатори зазначених на-
слідків, так і громадяни, які проживали, чи нині проживають на
забруднених радіоактивними речовинами територіях потребують
нагального вирішення широкого спектру всіляких проблем. А
для цього потрібно зосередити навколо них зусилля державних
органів, їх працівників, відповідних об’єднань громадян, науков-
ців тощо для успішного їх розв’язання. І потрібно дбати в першу
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чергу про людей, а не про свої власні інтереси. На жаль, у біль-
шості випадків цього не спостерігається» [13].

Дійсно, основна увага вітчизняних науковців приділяється до-
слідженню проблем державного контролю у сфері захисту на-
селення від наслідків аварії на ЧАЕС і надзвичайних ситуацій,
серед яких виділяються роботи Ю. В. Кочеткова, який, зокре-
ма, зазначає, що у вітчизняних публікаціях із цієї тематики
(А. Авер’янов, О. Андрійко, В. Петрин) висвітлюються переваж-
но економічні й технічні питання даної проблеми, а правовий ас-
пект вивчено недостатньо [14].

Останнім часом на юридичному факультеті КНЕУ значно ак-
тивізувалися науково-правові дослідження чорнобильської проб-
лематики [15], однак питання відповідальності за ядерну шкоду
поки ще не потрапили в центр уваги вітчизняної наукової думки.

Це змушує нас звернути особливу увагу на ту обставину, що
ключове місце в системі юридичної відповідальності за ядерну
шкоду займає цивільна відповідальність, а в її механізмі інститут
компенсації за ядерну шкоду (Compensation for Nuclear Damage).
Саме тому у світі нині активно утворюєьться глобальній режим
відповідальності за ядерну шкоду (a Global Nuclear Liability Regi-
me), якій застосовуються як до країн, де використовується ядерна
енергія для виробництва електроенергії (ґенералізуючі держави
або generating States), а також до країн, у яких це не здійснюється
(неґенералізуючі держави або non-generating States) [16].

У глобальному режимі ядерної відповідальності необхідно
виділяти публічний і приватний міжнародні компоненти. В су-
часних вітчизняних дослідженнях відмічається особлива актуаль-
ність публічно-правового аспекту цієї проблеми — «чорнобиль-
ська катастрофа засвідчила, що в системі норм міжнародного
права існують певні прогалини щодо правового регулювання від-
повідальності держави за транскордонні наслідки ядерного інци-
денту, який стався на її території» [17]. Однак питання відпові-
дальності держав у міжнародному публічному праві виходять за
межі даного дослідження.

Основи приватноправової складової цього міжнародного пра-
вопорядку закладають міжнародні стандарти, що містяться в Па-
ризькій конвенції про відповідальність перед третьою стороною в
галузі ядерної енергії 1960 р. (далі — Паризька конвенція), Ві-
денській конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шко-
ду 1963 р. (Далі — Віденська конвенція), Конвенції про додатко-
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ву компенсацію за ядерну шкоду 1977 р. та інших міжнародних
нормативно-правових актах.

Вагомий внесок в утворення цього нового глобального право-
порядку зроблено і вітчизняними законодавцями. Відразу ж після
вступу України до Віденської конвенції відбулася імплементація
цього міжнародного нормативно-правового акту. Так, з ураху-
ванням вимог Конвенції було внесено зміни до ст. 1, 72, 73, 75—
79 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіацій-
ну безпеку» вiд 8 лютого 1995 р. та до ст. 6, 12 та 30 Закону
України «Про страхування» від 7 березня 1996 року [18].

Особливо необхідно зауважити, що Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
приєднанням України до Віденської конвенції про цивільну від-
повідальність за ядерну шкоду» від 03.12.97 у вітчизняне законо-
давство імплементоване нове легальне тлумачення базового по-
няття ядерного права «ядерна шкода» (Nuclear Damage). До
оновленого змісту цього поняття належать наступні ознаки: втра-
та життя, будь-які ушкодження, завдані здоров’ю людини, або
будь-яка втрата майна, або шкода, заподіяна майну, або будь-яка
інша втрата чи шкода, що є результатом небезпечних властивос-
тей ядерного матеріалу на ядерній установці або ядерного мате-
ріалу, який надходить з ядерної установки чи надсилається до
неї, крім шкоди, заподіяної самій установці або транспортному
засобу, яким здійснювалося перевезення.

Відшкодування ядерної шкоди передбачена в Цивільному ко-
дексі України від 16.01.2003. Однак ст. 1189 ЦК має відсильний
характер і закріплює положення про те, що «особливості відшко-
дування ядерної шкоди встановлюються законом» [19].

Отже, основний зміст правового механізму цивільно-правової
відповідальності за ядерну шкоду наведено в Законі України вiд
13 грудня 2001 р. «Про цивільну відповідальність за ядерну шко-
ду та її фінансове забезпечення», який можно звести до наступ-
них основних положень:

— для виникнення деліктної відповідальності необхідна на-
явність трьох підстав: (1) ядерної шкоди; (2) ядерного інциденту;
(3) причинного зв’язку між ядерною шкодою та ядерним інциден-
том. Для встановлення факту ядерного інциденту, факту завдання
ядерної шкоди та причинного зв’язку між ними обов’язково про-
водиться судова експертиза;
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— наявність вини особи, яка завдала ядерної шкоди, не вима-
гається;

— відшкодувати ядерну шкоду, заподіяну радіаційною ава-
рією — це обов’язок оператора ядерної установки;

— ядерна шкода відшкодовується виключно у формі грошо-
вої компенсації;

— ядерна шкода може бути відшкодована на підставі догово-
ру про відшкодування ядерної шкоди, який укладається операто-
ром з потерпілим за участю страховика або рішення суду в разі
недосягнення згоди між сторонами;

— загальна відповідальність оператора за ядерну шкоду об-
межується сумою, еквівалентною 150 млн СПЗ (Спеціальних
прав запозичення) у національній валюті за кожний ядерний ін-
цидент, де СПЗ означають розрахункову одиницю, визначену
Міжнародним валютним фондом, яка використовується ним для
здійснення власних операцій та угод;

— відповідальність оператора за заподіяння смерті обмежу-
ється сумою, що становить 2000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, встановлених на момент укладення договору
або винесення судового рішення, за кожного померлого;

— відповідальність оператора перед кожним потерпілим за
шкоду, заподіяну здоров’ю, а також майну особи, обмежується
сумою, що становить 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, але не більше розміру фактично заподіяної шкоди;

— держава надає кошти для відшкодування ядерної шкоди,
якщо виконавчий документ про відшкодування ядерної шкоди
було повернуто стягувачеві в разі відсутності у боржника майна,
на яке може бути звернене стягнення у порядку, визначеному за-
конодавством України.

Законодавство передбачає спеціальні строки пред’явлення ви-
моги для відшкодування ядерної шкоди, яка завдана: (1) майну
або навколишньому природному середовищу — десять років з
дня завдання шкоди; (2) внаслідок ядерного інциденту, пов’я-
заного з ядерним матеріалом, який під час цього інциденту був
викрадений, загублений, викинутий чи залишений без догляду —
відраховується з дня цього інциденту, але не повинен перевищу-
вати двадцяти років з дня крадіжки, втрати, виникнення чи зали-
шення без догляду.

Необхідно враховувати, що право на відшкодування ядерної
шкоди у зазначених випадках втрачає силу, якщо позов не пода-
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но протягом трьох років від дня, коли особа, якій завдано ядерної
шкоди, знала або мала знати про таку шкоду і про оператора,
який є відповідальним за цю шкоду. Проте право на подання по-
зову про відшкодування ядерної шкоди, завданої життю і здо-
ров’ю особи, не обмежується строком давності.

Оператор ядерної установки звільняється від деліктної відпо-
відальності, якщо ядерний інцидент виник безпосередньо унаслі-
док стихійного лиха виняткового характеру, збройного конфлік-
ту, воєнних дій, громадянської війни або повстання. Якщо опе-
ратор доведе, що ядерна шкода виникла повністю або частково
внаслідок грубої недбалості особи, якій завдана шкода, або вна-
слідок дії чи бездіяльності такої особи з наміром завдати шкоду,
оператор за рішенням суду може звільнятися повністю або част-
ково від обов’язку відшкодування шкоди, завданої такій особі.

Особливістю відповідальності за ядерну шкоду є те, що опе-
ратор, що завдав ядерної шкоди, має право регресивний позов
лише у двох випадках: (1) якщо це право передбачено письмовою
угодою; (2) проти фізичної особи, яка діяла або не діяла з намі-
ром завдати шкоду, якщо в результаті дії або бездіяльності цієї
особи стався ядерний інцидент.

Оператори несуть солідарну відповідальність тільки тоді, коли
частка кожного з них у ядерній шкоді не може бути обґрунтовано
визначена.

Необхідно особливо зауважити, що загальним недоліком за-
конодавства України у цій сфері є недостатня гармонізованість
цих актів з нормами міжнародного права та права Євросоюзу.

Зокрема, жодний з актів не приведений у відповідність з
останнім міжнародним актом у цій сфері, яким є «Протокол про
внесення поправок до Віденської конвенції про цивільну відпові-
дальність за ядерну шкоду» від 12 вересня 1997 року (далі —
Протокол 1997 р.) і який Україна відразу ж підписала (29 верес-
ня), але до цього часу не ратифікувала [20]. Отже Україна приєд-
налася до Віденської конвенції в редакції від 21.05.1963. Це, у
свою чергу, дало можливість у чинному законодавстві України
встановити гранично максимальною межою відшкодування ядер-
ної шкоди 150 млн СПЗ, — тобто у розмірі граничної межі змен-
шення відповідальності оператора, який встановлений Віден-
ською конвенцією в редакції 12.09.1997 (п. 6 ст. IV). Тобто в
Україні максимальний розмір відшкодування ядерної шкоди прак-
тично дорівнює мінімальному розміру такої шкоди, який встано-
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вили для себе держави, що приєдналися до Протоколу 1997 р.,
що для них набув чинності 04 жовтня 2003 р. (Аргентина, Біло-
русь, Латвія, Марокко, Румунія).

Які це має наслідки?
Справа в тому, якщо ядерна шкода буде мати транскордон-

ний характер, (тобто правовідносини, що виникають у зв’язку з
ядерною аварією містять іноземний елемент), то розмір відшко-
дування і навіть сам результат розгляду справи багато в чому
залежатиме від того, у суді якої країни такій спір буде розгляда-
тися.

Порядок визначення підсудності (конфлікту юрисдикцій) у
подібних випадках закріплений у вже згаданих нами двох міжна-
родних конвенціях: у Віденській конвенції 1963 р. (ст. XI) і в Па-
ризькій конвенції 1960 р. (ст. 13). В них зазначено, що спір, що
виникає у зв’язку з ядерним інцидентом, підсудний суду країни,
де відбувся цей інцидент. Якщо місце, де відбувся інцидент, ви-
значити складно або неможливо, то використовується додатко-
вий критерій — суд держави, відповідального за ядерну установ-
ку (Віденська конвенція 1963 р.), суд держави, де знаходиться
ядерна установка (Паризька конвенція 1960 р.). Отже, якщо ядер-
на аварія відбудеться в Україні, то спір має розглядати саме
українській суд, а застосовуваним матеріальним правом — право
України.

Однак з огляду на те, що вітчизняне законодавство зорієнто-
вано на явно застаріли стандарти розмірів відшкодування ядерної
шкоди, воно не є бажаним для іноземних підприємців у якості за-
стосовуваного матеріального права і тому завжди програє у ситу-
ації «конфлікту юрисдикцій».

З цього випливає однозначний висновок — поки вітчизняне
законодавство, що встановлює порядок відшкодування ядерної
шкоди і зокрема граничний розмір відповідної компенсації, не
буде приведено у відповідність з міжнародними стандартами, бу-
дуть існувати істотні перепони щодо залучення іноземних інвес-
тицій у атомну галузь України, а значить і в забезпечення ядерної
безпеки на наших атомних станціях.

У якості найближчих перспектив розв’язання цієї проблеми
необхідно провести експертизу чинного законодавства, що вста-
новлює юридичну відповідальність за ядерну шкоду на предмет
відповідності міжнародним та європейськім стандартам. Паралель-
но доцільно дослідити основні напрями, форми та засоби гармо-
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нізації законодавства України зі міжнародним правом та правом
Європейського Союзу про відповідальність за ядерну шкоду в
умовах правової глобалізації.
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