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Запровадження кримінальних санкцій за погіршення стану навколишнього середовища: проблеми
та перспективи
Автори статті досліджують потребу у запровадженні кримінальних санкцій за щоденне забруднення
навколишнього середовища, особливо для осіб, що задіяні на підприємствах гірничодобувної промисловості. У
Південній Африці, у більшості випадків, санкції за нанесення шкоди навколишньому середовищу зазвичай
базуються на цивільних позовах або адміністративних діях проти правопорушників. Однак, ці санкції не є
ефективними у запобіганні нанесення шкоди навколишньому середовищу та погіршення його стану
правопорушниками, оскільки останні мають фінансові кошти для врегулювання будь-яких претензій чи штрафів,
накладених судом або адміністративним трибуналом. На цьому фоні умисної безкарності, автори статті роблять
акцент на необхідності посилення санкцій проти правопорушників шляхом накладання кримінальних санкцій в
якості стримуючого фактору. Подібний прецедент було створено судом при розгляді справи компаній “Blue
Platinum Ventures (Pty) Limited” та “Maponya”, в ході якого суд рішуче застосовує кримінальні санкції проти
відповідача та накладає кримінальну відповідальність за погіршення стану навколишнього середовища. Ця справа
є важливою, оскільки створює новий прецедент, де на правопорушника накладаються кримінальні санкції. Такі
країни, як США та Австралія мали успіх у накладанні кримінальних санкцій за нанесення шкоди навколишньому
середовищу; на багатьох службовців та керівників підприємств гірничодобувної промисловості було накладено
кримінальні санкції та покарання у вигляді позбавлення волі. Автори статті розглядають судову практику цих
юрисдикцій з метою покращення процедури ведення судових справ та покарання правопорушників у Південній
Африці.
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Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
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Внедрение криминальных санкций за ухудшение состояния окружающей среды: проблемы и
перспективы
Авторы статьи исследуют потребность во внедрении уголовных санкций за ежедневное загрязнение окружающей
среды, особенно для лиц, задействованных на предприятиях горнодобывающей промышленности. В Южной
Африке, в большинстве случаев, санкции за нанесение вреда окружающей среде обычно основаны на
гражданских исках или административных действиях против правонарушителей. Однако, данные санкции не
являются эффективными в предотвращении нанесения вреда окружающей среде и ухудшению её состояния
правонарушителями, поскольку последние имеют финансовые средства для урегулирования любых претензий
или штрафов, наложенных судом или административным трибуналом. На этом фоне преднамеренной
безнаказанности, авторы статьи делают акцент на необходимости усиления санкций против правонарушителей
путем наложения уголовных санкций в качестве удерживающего фактора. Подобный прецедент был создан
судом при рассмотрении дела компаний “Blue Platinum Ventures (Pty) Limited” и “Maponya”, в ходе которого суд
решительно применяет уголовные санкции против ответчика и накладывает уголовную ответственность за
ухудшение состояния окружающей среды. Данное дело является важным, поскольку создаёт новый прецедент,
где на правонарушителя накладываются уголовные санкции. Такие страны, как США и Австралия имели успех в
наложении уголовных санкций за нанесение вреда окружающей среде; на многих служащих и руководителей
предприятий горнодобывающей промышленности были наложены уголовные санкции и наказание в виде
лишения свободы. Авторы статьи рассматривают судебную практику данных юрисдикций с целью процедуры
ведения судебных дел и наказания правонарушителей в Южной Африке.
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, вред окружающей среде и ухудшение её состояния,
нанесение вреда окружающей среды, уголовные санкции, правонарушители.
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