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Стандарти доступу до

суду по Орхусу

Надання зацікавленій громадськості

широкого доступу до правосуддя

Ст.9 Орхуської конвенції

- Кожній особі у випадку порушення її права

- НУО вважаються зацікавленими

- представники громадськості, що відповідають

національним критеріям, без факту

порушення їх прав



Стандарти доступу до

суду по Орхусу
• оскарження дій або бездіяльності

приватних осіб і громадських

(державних) органів

• оскарження законності будь-якого

рішення, дії або бездіяльності з

правової та процесуальної точок зору
ч.1-3 ст.9 Орхуської конвенції



Стандарти доступу до

суду по Орхусу

Сторони повинні забезпечувати адекватніадекватні тата

ефективніефективні засоби правового захисту, 

включаючи при необхідності засобизасоби

правовогоправового захистузахисту уу форміформі судовоїсудової заборонизаборони і

бути справедливими, неупередженими, 

своєчасними …

ч.4 ст.9 Орхуської конвенції



• Радіаційна безпека – залежить від

екологічної безпеки і навпаки



Можливість оскарження в суді рішень

щодо нового будівництва через

недотримання екологічних норм

• Рішення КМУ щодо схвалення ТЕО чи

проекту будівництва – неможливо

• Закон ВРУ про розміщення об'єкту –

неможливо

• Звіт про державну експертизу – неможливо

• Дозвіл на будівництво – неможливо

• Ліцензія ДІЯРУ – не можливо



• Екологічна безпека та дотримання

екологічного законодавства тепер

виключно відповідальність інвестора та

розробника ОВНС



Доступ до суду:

• Оскарження рішень суб'єктів владних

повноважень – до адміністративних

судів

• Оскарження дій, бездіяльності – до

господарських та адміністративних судів

(залежно від відповідача) 



Основні перешкоди доступу до суду:
• відсутність достатніх фінансових ресурсів

• відсутність юристів та професійної допомоги для ведення такої

справи

• процесуальні перешкоди (наприклад «standing»), 

• довга тривалість судового процесу

• труднощі в отриманні доказової бази

• відсутність процедурних механізмів попередження завдання

шкоди та ефективного правового захисту

• невиконання судових рішень

• байдужість суддів та суспільства до проблем ядерної безпеки

• залежність судової системи

• складнощі розуміння технічних аспектів справи суддями

• безпека позивачів



Процесуальні перешкоди

• Право на звернення до суду «standing»

• Групові позови (class actions)

• Позовна давність

• Предмет оскарження – ОВНС,

н-прав. акти, акти індивід. дії, 

бездіяльність

• Відповідачі



Механізми попередження завдання шкоди

та ефективного правового захисту

• Судова заборона

• Рішення суду про превентивні заходи

• Зупинення діяльності

• Відшкодування шкоди

• Виконання рішення суду та моніторинг судом

його виконання

В Україні не працюють



Висновки із судової практики:  
• Відхилення позовних вимог на процедурних підставах

• Надзвичайну складність технічних деталей процесу

• Труднощі в отриманні судової заборони (“injunction”)

• Фінансові ризики у разі програшу чи від клопотання

про судову заборону

• Відсутність експертів для аналізу технічних деталей

• Тривалість судового процесу

• Відсутність фінансових та людських ресурсів

• Залучення професійних мотивованих юристів

• Політичний тиск на суд

• Переважання пріоритету економічного розвитку

• Підтримка суспільством та PR



Приклади в Україні

1) Громадяни проти

“Енергоатому”

2) Деркач проти КМУ

3) ЕПЛ проти

“Енергоатому”

(Ташлицька ГАЕС)

4) ЕПЛ проти ДІЯРУ

(ПТЕ блоків 1 та 2  

РЕАС) 



ЕПЛ проти ДІЯРУ

• Оскарження рішення ДІЯРУ про

продовження терміну ліцензії на

експлуатацію блоків 1 та 2 РАЕС в

понад проектний термін

• Суд відмовив через формальну та

надуману причину: недотримання

терміну позовної давності



Висновки
• Дотримання вимог екологічної та радіаційної

безпеки в рішеннях суб'єктів владних

повноважень – перевірити в суді дуже

складно для громадськості

• Чинне дозвільне законодавство створює

загрози ядерній та екологічній безпеці

• Ззовні відкритий та демократичний процес

прийняття рішень є формальним та порушує

вимоги Орхуської конвенції, права громадян



Дякую за увагу!

o.melen-zabramna@epl.org.ua


