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Верховною Радою України 
31 жовтня 1995 р. прийнято За-
кон «Про приєднання України до 
Статуту Ради Європи», в якому 
підтверджується відданість Ук-
раїни ідеалам і принципам, які є 
спільним надбанням європейсь-
ких народів, і визнається, що ін-
тереси збереження й подальшо-
го втілення в життя цих ідеалів 
потребують більш тісного єднан-
ня між усіма європейськими краї-
нами. З урахуванням змістовної 

складової цього Закону правові 
цінності й розуміння юридичної 
природи прав людини й осново-
положних свобод набувають оз-
нак об’єднувального чинника 
правової системи України з пра-
вовими системами інших країн-
членів Ради Європи. Україна не 
може стояти осторонь цього про-
цесу, зокрема, в усіх питаннях 
однозначного тлумачення й за-
стосування положень Конвенції 
про захист прав людини та осно-
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Екологічне і земельне право
воположних свобод (1950 р.), а 
також норм прецедентного права 
Європейського суду з прав люди-
ни при визначенні змісту й обся-
гу відповідних конституційних по-
ложень при їх реалізації [22, 
с. 126-127].

Права людини розглядають-
ся як визначальні засади право-
вого статусу й належать їй від 
народження, а тому вони є при-
родними, невідчужуваними й 
виступають необхідним елемен-
том громадянського суспільства 
і правової держави. На загально-
теоретичному рівні поняття «пра-
ва людини» розглядається нау-
ковцями як відповідним чином 
нормована свобода, потреби лю-
дини, її інтереси, форма існуван-
ня, спосіб прояву моралі тощо. 
[Див.: 13, с. 37; 14, с. 12; 15, с. 27; 
23, с. 16].

Класифікація прав людини 
має велике значення для ро-
зуміння феномену історизму у 
процесі становлення законодав-
чого регулювання екологічних 
прав. Прийняті в 1966 р. міжна-
родні пакти про права соціальні, 
економічні й культурні, грома-
дянські й політичні сформулюва-
ли відповідну класифікацію, що 
була віддзеркалена в їх назвах і 
означала значний крок уперед 
праворегулятивної практики й 
суспільної науки. Саме в цих між-
народно-правових документах 
окремі права людини були 
об’єднані в такі групи, як соціаль-

но-економічні, політичні й осо-
бисті.

У юридичній науковій літера-
турі спостерігається широкий 
спектр точок зору і пропозицій 
щодо класифікації прав людини, 
проте їх аналіз виходить за межі 
цієї публікації. Наведемо лише 
класифікацію, запропоновану 
П. М. Рабіновичем, в основу якої 
покладено зміст потреб людини: 
фізичні (або життєві, вітальні) 
права — це можливості людини, 
необхідні для її фізичного існу-
вання, задоволення біологічних і 
матеріальних потреб; особисті 
права — можливості збереження, 
прояву, розвитку й захисту мо-
рально-психологічної індивіду-
альності людини, її світогляду й 
духовності; культурні (гуманітар-
ні) права — можливості доступу 
до духовних здобутків людства, 
їх засвоєння, використання й 
участі в подальшому їх розвитку; 
економічні права — можливості 
людини реалізувати свої здіб-
ності і здобувати засоби до існу-
вання, беручи участь у виробниц-
тві матеріальних та інших благ; 
політичні права — можливості 
людини брати участь у держав-
ному і громадському житті, впли-
вати на діяльність різноманітних 
державних органів, а також гро-
мадських об’єднань політичного 
спрямування [18, с. 26].

Наведена класифікація важ-
лива з огляду на єдність і взає-
мозалежність її компонентів. 
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Вона охоплює собою й такий різ-
новид прав людини як екологічні 
права.

На сьогодні екологічні права 
людини є серед найвищих со-
ціальних цінностей. Розвиток 
правової думки про них пов’язаний 
з усвідомленням міжнародним 
співтовариством нагальної необ-
хідності не лише збереження й 
ефективного використання ре-
сурсної бази навколишнього при-
родного середовища, а й ство-
рення умов свого існування, пот-
реби дихати чистим повітрям, 
пити чисту воду, споживати еко-
логічно безпечну їжу й задоволь-
няти інші біологічні та духовні 
потреби. З урахуванням зазначе-
ного в багатьох країнах світу еко-
логічні права визнаються не 
лише самостійними правами, а й 
життєво необхідною основою для 
правового забезпечення задово-
лення біологічних та еколого-ес-
тетичних потреб людини [11, 
с 3].

Останніми роками дослід-
ження екологічних прав людини 
займають одне з провідних місць 
у науковій концепції екологічного 
права України та інших країн. 
Предметом вивчення є поняття 
екологічних прав, їх обсяг, місце 
в загальній системі прав людини 
та громадянина, механізм реалі-
зації екологічних прав, гарантії 
судового захисту, окремі різнови-
ди, міжнародно-правові стандар-
ти тощо. Окремо аналізуються 

конституційні екологічні права 
людини і громадянина. Це свід-
чить про величезний попит з боку 
держави, яка прагне стати демок-
ратичною і правовою й бути пов-
ноправним членом серед країн 
Європейського Союзу, на теоре-
тичні і методологічні розробки та-
кого правового явища, як еколо-
гічні права людини.

У чинному екологічному за-
конодавстві України поняття еко-
логічних прав відсутнє. Лише 
ст. 9 Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного 
середовища» містить перелік 
екологічних прав громадян Украї-
ни, який не є вичерпним. Серед 
них право на: безпечне для жит-
тя і здоров’я навколишнє природ-
не середовище; участь в обгово-
ренні та внесення пропозицій до 
проектів нормативно-правових 
актів, матеріалів щодо розміщен-
ня, будівництва і реконструкції 
об’єктів, що можуть негативно 
впливати на стан довкілля; вне-
сення пропозицій до органів де-
ржавної влади й органів місцево-
го самоврядування, юридичних 
осіб, які беруть участь у прийнят-
ті рішень із цих питань; здійснен-
ня загального і спеціального ви-
користання природних ресурсів; 
об’єднання у громадські приро-
доохоронні формування; вільний 
доступ до інформації про стан 
навколишнього природного сере-
довища; подання до суду позовів 
громадян до державних органів, 
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підприємств, установ, організацій 
про відшкодування шкоди, за-
подіяної їх здоров’ю і майну 
внаслідок негативного впливу на 
навколишнє природне середови-
ще та ін. Як бачимо, наведений 
перелік екологічних прав грома-
дян України, передбачений в еко-
логічному законодавстві, є до-
сить різноплановим [19].

На відміну від законодавс-
тва, що не містить легального по-
няття екологічних прав, у юри-
дичній літературі існує досить 
широке коло доктринальних виз-
начень екологічних прав людини 
і громадянина, що мають відмін-
ності не лише суто термінологіч-
ні, а й концептуальні.

На думку Г. В. Анісімової, 
яка одна з перших на теренах Ук-
раїни після прийняття Конституції 
провела наукове дослідження 
екологічних прав громадян Украї-
ни, ці права становлять собою 
передбачену законодавством су-
купну міру можливої поведінки 
щодо належності екологічних 
об’єктів, їх використання, відтво-
рення й охорони навколишнього 
природного середовища. Грома-
дянам надається юридична мож-
ливість: користуватися природ-
ним середовищем як природною 
сферою мешкання, придатного 
для життя; домагатися від держа-
ви, всіх юридичних і фізичних 
осіб виконання своїх обов’язків з 
використання, відтворення й охо-
рони навколишнього природного 

середовища, забезпечення нор-
мального його стану, що позитив-
но впливає на здоров’я населен-
ня; звертатися в необхідних ви-
падках до державного або гро-
мадського захисту свого поруше-
ного суб’єктивного права. Як вва-
жає авторка, деякі екологічні пра-
ва можна віднести до природних 
прав, що існують невід’ємно від 
життєдіяльності громадян, неза-
лежно від їх правового закріплен-
ня [2, с. 11-12].

Дещо іншої точки зору щодо 
цього питання дотримується 
Н. Р. Кобецька, яка підкреслює, 
що слід розрізняти поняття «пра-
ва громадян у галузі екологічних 
відносин» і «екологічні права гро-
мадян». Екологічні права – вужче 
поняття, ніж права громадян у га-
лузі екологічних відносин, що 
включають усі повноваження гро-
мадян, так чи інакше пов’язані з 
навколишнім природним середо-
вищем, природними ресурсами. 
Екологічні права, в її розумінні, 
– це якісно нова група прав гро-
мадян, що відрізняються від рані-
ше існуючих прав природоко-
ристування насамперед спрямо-
ваністю на задоволення еколо-
гічних, а не матеріальних, духов-
них чи естетичних потреб та ін-
тересів. Початковим і вихідним 
моментом екологічних прав є 
можливість людини користувати-
ся незабрудненим довкіллям, 
проживати в екологічно збалан-
сованому природному середови-
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щі. Авторка розрізняє дві групи 
прав громадян у галузі екологіч-
них відносин – екологічні права 
громадян і права щодо вико-
ристання природних ресурсів [9, 
с. 6]. До речі, аналогічну думку 
висловила й російська дослідни-
ця, М. І. Васильєва, на переко-
нання якої екологічні права треба 
розглядати у двох аспектах: як 
право на безпечне навколишнє 
середовище і як конгломерат 
повноважень, прав та обов’язків 
у сфері природокористування й 
охорони навколишнього природ-
ного середовища [5, с. 50].

У деяких наукових дослід-
женнях екологічні права обмежу-
ються переліком, що міститься в 
Конституції України і охоплює: 
можливість людини і громадяни-
на проживати в безпечному для 
життя і здоров’я довкіллі та від-
шкодування завданої порушен-
ням цього права шкоди; вільний 
доступ до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових 
продуктів і предметів побуту; пра-
во на поширення цієї інформації 
й заборону на її засекречення [7, 
с. 5]. На наше переконання, таке 
обмеження є не зовсім доречним, 
оскільки не дає повного уявлення 
про зміст і систему екологічних 
прав, їх взаємозв’язок і взаємо-
зумовленість, принципи побудо-
ви й механізм реалізації, співвід-
ношення з іншими різновидами 
прав індивіда.

Багато вітчизняних та іно-

земних учених-правників визна-
чають екологічні права крізь при-
зму їх інституціональності. Зок-
рема, В. І. Андрейцев розглядає 
поняття екологічних прав грома-
дян як сукупність юридичних 
можливостей і засобів, спрямо-
ваних на задоволення потреб 
громадян у галузі використання 
природних ресурсів, охорони 
навколишнього природного сере-
довища й забезпечення екологіч-
ної безпеки [1, с. 7]. К. В. Мед-
ведєв екологічні права визначає 
як солідарні (колективні), що на-
лежать як усьому людству, так і 
окремій людині, яка належить до 
певної спільноти, які є досягнен-
ням компромісу між екологічними 
й економічними інтересами з ме-
тою збереження життя людства 
на Землі, опосередковують га-
рантовану суспільством і держа-
вою правову можливість задово-
лення людиною власних біоло-
гічних, естетичних і виробничих 
потреб у процесі її взаємодії з 
навколишнім природним середо-
вищем [12, с. 53].

Деякі російські вчені-правни-
ки екологічні права формулюють 
як визнані й закріплені в законо-
давстві права індивіда, що забез-
печують задоволення його різних 
потреб при взаємодії з природою 
[4, с. 116], або сукупність закріп-
лених у міжнародних актах, Кон-
ституції, спеціальному екологіч-
ному й суміжному з ним законо-
давстві прав індивіда, тобто лю-



��2013/124

Екологічне і земельне право
дини і громадянина, що реалізу-
ються у процесі їх взаємодії з 
навколишнім середовищем і за-
безпечують задоволення основ-
них потреб у цій сфері [8, с. 188]. 
Окремі вчені розглядають еколо-
гічні права крізь призму правових 
норм, правовідносин і правового 
статусу: а) як правовий інститут; 
б) як елемент змісту екологічних 
правовідносин; в) як елемент 
правового статусу суб’єктів в еко-
логічному законодавстві [6, 
с. 238].

Наведені визначення еколо-
гічних прав мають важливе зна-
чення для вироблення світогляд-
них концепцій охорони довкілля, 
заснованих на ідеї розв’язання 
екологічних проблем в інтересах 
конкретної людини й усього 
людства.

У сучасній науковій літера-
турі, присвяченій дослідженню 
проблем довкілля, певною мірою 
сформовано усталений науковий 
підхід до визначення місця між-
народного екологічного права в 
системі охорони навколишнього 
природного середовища.

Відчутний внесок у розвиток 
міжнародної правової охорони 
довкілля зробив свого часу ви-
датний рос ійський учений 
О. С. Колбасов, який висловлю-
вався за створення нової галузі 
міжнародного права – право нав-
колишнього середовища [10, 
с. 19-20]. Міжнародне екологічне 
право низка науковців розглядає 

як сукупність норм права, які на 
засадах загальновизнаних при-
нципів і норм міжнародного права 
регулюють міждержавні суспіль-
ні відносини щодо збереження, 
раціонального використання між-
народних екологічних ресурсів і 
захисту прав людини на сприят-
ливе навколишнє середовище 
[16, с. 490]; або як сукупність між-
народно-правових норм, що ре-
гулюють відносини між його 
суб’єктами щодо забезпечення 
раціонального використання при-
родних ресурсів Землі й охорони 
глобального навколишнього се-
редовища від шкідливих впливів 
в інтересах нинішнього й майбут-
ніх поколінь людей [4, с. 616].

Більш вдалим, з нашого пог-
ляду, видається визначення між-
народного екологічного права як 
сукупності принципів і норм між-
народного права, що регулюють 
відносини його суб’єктів у сферах 
охорони навколишнього середо-
вища і раціонального природоко-
ристування [20]. Принципи між-
народного екологічного права 
становлять фундамент розвитку 
правового регулювання охорони 
навколишнього середовища, 
формування державної екологіч-
ної політики в межах національ-
них держав, співробітництва різ-
них країн між собою й міжнарод-
ними організаціями, забезпечен-
ня ними здійснення господарської 
й будь-якої іншої діяльності на 
суверенній території у спосіб, 
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який не передбачав би (або, при-
наймні, мінімізував би) завдання 
шкоди довкіллю чи порушення 
природоохоронного законодавс-
тва.

Серед учених-правників іс-
нують різні підходи до класифі-
кації принципів міжнародного 
екологічного права. Більшість до-
слідників принципи міжнародного 
екологічного права поділяють на 
дві групи – основні і спеціальні 
[20]. Основними вважаються за-
гальні принципи міжнародного 
права, що мають опосередкова-
не відношення до екології, зокре-
ма: узагальнюючий принцип мир-
ного співіснування; принцип під-
тримки миру й міжнародної без-
пеки, що передбачає забезпе-
чення територіальної цілісності, 
мирне вирішення міжнародних 
спорів, міжнародну відповідаль-
ність країн; принцип міжнародно-
го співробітництва; принцип за-
хисту прав людини, народів і на-
цій. Спеціальними є принципи, 
що відносяться до проблем еко-
логії, зокрема: захист навколиш-
нього середовища в інтересах 
нинішнього й майбутнього по-
колінь; загальний принцип еколо-
гічної безпеки; неприпустимість 
завдання транскордонної шкоди; 
екологічно обґрунтоване раціо-
нальне використання природних 
ресурсів планети; неприпус-
тимість радіоактивного заражен-
ня навколишнього середовища; 
захист екосистем Світового оке-

ану; контроль за дотриманням 
міжнародних договорів з охорони 
навколишнього середовища; між-
народно-правова відповідаль-
ність держав за нанесення шкоди 
навколишньому середовищу.

Дещо схожою є класифікація 
принципів міжнародного еколо-
гічного права, запропонована 
М. М. Бринчуком [4, с. 620-621], 
який поділяє їх на загальновиз-
нані принципи міжнародного пра-
ва, зокрема, принципи поваги де-
ржавного суверенітету, суверен-
ної рівності усіх держав, взаємної 
вигоди, невтручання у внутрішні 
справи іншої держави, мирного 
вирішення спорів та ін., і спе-
ціальні принципи сучасного між-
народного права навколишнього 
середовища. До останніх, на його 
думку, належать: право кожного 
на здорове і плідне життя в гар-
монії з природою; пріоритет еко-
логічних прав та інтересів люди-
ни у процесі безперервного со-
ціально-економічного розвитку; 
сталий, екологічно обґрунтова-
ний соціально-економічний роз-
виток; рівна екологічна безпека; 
заборона екологічної агресії; ре-
гулярний обмін інформацією про 
екологічні ситуації на національ-
ному чи регіональному рівнях; 
запобігання транскордонному 
збитку довкіллю; співробітництво 
в надзвичайних екологічних си-
туаціях; науково-технічне спів-
робітництво в галузі охорони нав-
колишнього середовища; конт-
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роль за дотриманням узгоджених 
вимог з охорони довкілля; мирне 
врегулювання спорів, пов’язаних 
з транскордонним впливом на 
довкілля; міжнародна відпові-
дальність і компенсація за шкоду, 
заподіяну навколишньому сере-
довищу.

При розгляді принципів між-
народного екологічного права не 
можна оминути увагою 27 со-
ціально-екологічних принципів, 
сформульованих у Декларації 
Ріо (Декларація Ріо-де-Жанейро 
з навколишнього середовища і 
розвитку) на міжнародній конфе-
ренції 1992 р. Усі вони покликані 
забезпечити комплексність під-
ходу до проблеми довкілля, фор-
мування засад екологічної полі-
тики на міждержавному й націо-
нальному рівнях. На нашу думку, 
найвагомішими в контексті ство-
рення умов для розвитку еколо-
гічного права є принципи, які од-
ночасно виражають екологічні 
права і свободи людини. Саме 
усвідомлення на загальноплане-
тарному рівні необхідності забез-
печення екологічної безпеки в ін-
тересах нинішнього й майбутніх 
поколінь як принципу екологічної 
політики сучасних держав і склад-
ника їх відповідальності перед 
людиною й зумовили загальнос-
вітовий рух з охорони довкілля.

У числі таких важливих пра-
вовстановлюючих і правотворчих 
принципів треба назвати право 
людини на сприятливі умови жит-

тя у навколишньому природному 
середовищі (дехто з учених ос-
новоположним називає право 
людини на безпечне довкілля). 
Саме ці два інститути – необхід-
ність збереження довкілля для 
нинішнього і майбутніх поколінь 
людей і право людини на сприят-
ливе навколишнє середовище – 
стали джерелом сформульова-
них у Декларації Ріо міжнародно-
правових принципів охорони дов-
кілля, які можна об’єднати в такі 
групи: принцип сталого розвитку 
як умова екологічної безпеки; 
урахування суверенітету держав 
у забезпеченні екологічної без-
пеки; урахування соціальних і де-
мографічних проблем у міжна-
родній правовій охороні довкілля; 
урахування вимог екологічної 
безпеки у національному законо-
давстві; взаємна співпраця й ін-
формування держав з метою за-
безпечення екологічної безпеки; 
принципи, пов’язані з урахуван-
ням питань охорони довкілля в 
діяльності по забезпеченню між-
народної безпеки й попереджен-
ня воєн.  

Окремі принципи міжнарод-
ної правової охорони навколиш-
нього середовища деталізуються 
у відповідних джерелах міжна-
родного екологічного права. Тут 
можна відзначити Керівні при-
нципи забезпечення доступу до 
екологічної інформації і участі 
громадськості в процесі прийнят-
тя рішень у сфері охорони навко-
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лишнього середовища [21], які 
становлять собою фундамент 
формування всеосяжної стратегії 
з охорони довкілля [3, с. 26-31]. 
Ця стратегія має будуватися на 
пріоритетах людини. Такий гу-
маністичний підхід на глобально-
му рівні знаходить свій прояв не 
тільки в розвитку міжнародного 
екологічного права, а й у приско-
реному формуванню національ-
ного екологічного законодавс-
тва.

Відзначимо також швидке 
реагування законодавців сучас-
них держав на зміну екологічної 
ситуації, глобальні екологічні ка-
тастрофи, вимоги представників 
національного і світового громад-
ського екологічного руху шляхом 
ухвалення адекватних правових 
актів, що регулюють ту чи іншу 
сферу суспільних відносин в еко-
логічній сфері. Подальший роз-
виток екологічного законодавс-
тва у світі відбувається шляхом 
прийняття законодавчих актів, 
спрямованих на врегулювання 
відносин у конкретних сферах 
охорони довкілля. Зусилля націо-
нального законодавства спрямо-
вуються на створення правових 
механізмів охорони атмосферно-
го повітря, вод, ґрунтів, контролю 
за отруйними речовинами, по-
водження з відходами тощо, в 
підґрунті яких – насамперед тур-
бота про життя і здоров’я люди-
ни.

Однією з помітних ознак роз-

витку екологічного законодавс-
тва на національному рівні зараз 
стало формування законів комп-
лексного характеру, особливо у 
країнах з розвиненою економі-
кою. Такими, наприклад, є: Ос-
новний закон про боротьбу із за-
брудненням навколишнього се-
редовища (Японія, 1967 р.); За-
кон про охорону навколишнього 
середовища (Швеція, 1969 р.); 
Закон про державну політику в 
галузі навколишнього середови-
ща (США, 1970 р.); Закон про 
охорону природи (Франція, 
1976 р.); Закон про охорону при-
роди і ландшафтне планування 
(Німеччина, 1976 р.) [Див.: 4, 
с. 597; 17]. Високорозвинені сус-
пільства в такий спосіб демонс-
трують власну спроможність 
адекватно реагувати на виклики 
сьогодення з урахуванням на-
слідків можливого й реального 
негативного впливу на довкіл-
ля.

Заслуговує на увагу досвід 
Європейського Союзу у форму-
ванні міжнародної екологічної 
політики й міжнародного еколо-
гічного законодавства, особливо 
стратегічної позиції ЄС щодо нав-
колишнього середовища, яка 
була юридично закріплена в До-
говорі про Європейське Співто-
вариство й полягає у декларуван-
ні прагнення Європейського Спів-
товариства до високого ступеня 
охорони навколишнього середо-
вища, покращання його якості, 
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підвищення рівня і якості життя 
людей. У подальшому це стало 
вихідною точкою для формуван-
ня їх екологічної політики й еко-
логічного права ЄС, а далі – 
обов’язком для імплементації на-
ціональним екологічним законо-
давством держав-учасниць.

Як окремий міжгалузевий 
комплексний інститут у контексті 
посилення контролю за дотри-
манням екологічного законодавс-
тва з боку суспільства в еконо-
мічно розвинених країнах фор-
мується законодавство, спрямо-
ване на захист і створення ме-
ханізмів реалізації прав громадян 
на сприятливе навколишнє при-
родне середовище, який одно-
часно стає принципом, покладе-
ним в основу розвитку національ-
ного екологічного права сучасних 
держав.

Зазначимо, що сьогодні в 
конституціях більшості держав 
юридично закріплені природні 
права людини, в тому числі еко-
логічні. Найважливішими з них є 
право на життя, на сприятливе 
для життя довкілля (ст. 55 Конс-
титуції Республіки Татарстан; 
ст. 35 Хартії основних прав та 
свобод Чеської Республіки; ст. 45 
Конституції Естонії; ст. 43 Конс-
титуції Республіки Македонія; 
ст. 37 Конституції Республіки 
Молдова; ст. 72 Конституції Рес-
публіки Словенія; ст. 42 Консти-
туції Російської Федерації), тер-
мінологічне формулювання якого 

має свої національні особли-
вості. Так, Конституція Бельгійсь-
кого королівства у п. 4 ст. 23 
(1831 р.) закріпила право бель-
гійців на здорове довкілля, а 
ст. 66 Конституції Португалії 
(1976 р.) сформулювала право 
всіх жити у здоровому для людей 
навколишньому середовищі.

У сучасних конституціях ба-
гатьох держав світу питання охо-
рони довкілля розглядається як 
взаємний обов’язок особи й де-
ржави. Праву на екологічно чисте 
довкілля відповідає конституцій-
не закріплення відповідних 
обов’язків громадян. Стаття 53 
Конституції Естонії (1992 р.) пе-
редбачає обов’язок останніх ком-
пенсувати шкоду, завдану навко-
лишньому середовищу, і вста-
новлює обов’язок кожного дбай-
ливо ставитися до життєвого і 
природного середовища. Подібні 
положення конституції встанов-
люють прямо або опосередкова-
но. Наприклад, ст. 43 Конституції 
Республіки Македонія поряд з 
обов’язком кожного охороняти 
навколишнє середовище перед-
бачає обов’язок держави забез-
печувати умови для реалізації 
громадянами своїх прав на спри-
ятливе навколишнє середовище. 
Стаття 3 Конституції України за-
гальним обов’язком держави 
проголошує збереження прав і 
свобод людини, в тому числі пра-
ва на екологічну безпеку. Стат-
тя 126 Конституції Республіки 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2013/124

Молдова обов’язком держави 
встановлює раціональне вико-
ристання землі та інших природ-
них ресурсів відповідно до націо-
нальних інтересів (п. 2 «е»). Кон-
ституція Республіки Словенія пе-
редбачає, що держава має спри-
яти збереженню своєї природної 
й культурної спадщини (ст. 5). 
Відповідно до статті 18 Конститу-
ції Угорщини держава визнає і 
втілює в життя право кожного на 
сприятливе навколишнє середо-
вище. Стаття 9 Конституції Пор-
тугальської Республіки основним 
завданням держави закріплює 
охорону природи і навколишньо-
го середовища, збереження при-
родних ресурсів.

Право людини на чисте і 
сприятливе для життя довкілля в 
конституціях сучасних держав 
розглядається як правова підста-
ва юридичного закріплення еко-
логічної функції держави, якій ко-
респондують екологічні права й 
обов’язки. Отже, збереження 
довкілля для нинішнього і прий-
дешніх поколінь у сучасній теорії 
права й конституційній практиці 
вважається спільним обов’язком 
держави, громадянського сус-
пільства й кожної окремої люди-
ни. Такий підхід можна розгляда-
ти як міжнародно-правовий еко-
логічний імператив, сприйнятий 
майже всіма державами світу.

Таким чином, поруч з домі-
нуванням прав та свобод людини 
і громадянина екологічне право 
сьогодні розвивається на новій 
глобальній етиці, носіями якої 
стали вчені і громадські діячі в 
галузі охорони довкілля. Сама 
глобалізація передбачає ство-
рення нової етики постіндуст-
ріального суспільства, в основі 
якої відмова від індивідуалізму з 
його уявленням про право на ви-
нятковість. Така етика має орієн-
туватися на пріоритет колектив-
них, загальнолюдських інтересів, 
на прагнення зберегти й переда-
ти планету Земля наступним по-
колінням цілісною і в облагород-
женому вигляді.

Підсумовуючи, слід окресли-
ти спільні для розвитку сучасного 
міжнародного екологічного права 
й національних правових систем 
особливості: взаємовплив про-
гресивних екологічних ідей націо-
нального й міжнародного еколо-
гічного права; конституційне за-
кріплення в низці країн природ-
ного права людини на життя і 
сприятливе для життя довкілля; 
закріплення в конституціях низки 
країн екологічної функції держа-
ви; збереження довкілля для 
нинішнього і прийдешніх поколінь 
як спільний обов’язок держави, 
громадянського суспільства й 
кожної людини.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ

Гетьман А. П., Костицкий В. В.
Статья посвящена экологическим правам человека, которые относятся к 

фундаментальным естественным правам, имеющим непревзойденное значение в 
современных условиях глобализационных процессов общественного бытия. Про-
анализировано понятие экологических прав, их объем, место в общей системе 
прав человека и гражданина. Особое внимание уделено классификации принци-
пов международного экологического права.

Раскрыто законодательное обеспечение экологических прав человека, га-
рантии и механизм их реализации в национальном и международном праве.

Ключевые слова: экологические права, международные стандарты экологи-
ческих прав, классификация экологических прав, механизм реализации экологи-
ческих прав, международное экологическое право.
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ENVIRONMENTAL HUMAN RIGHTS IN NATIONAL 
AND INTERNATIONAL LEGAL DOCTRINE

Getman A. P., Kostitsky V. V.
The article is devoted to environmental human rights, which belong to the 

fundamental natural rights having unsurpassed value in modern conditions of globalization 
processes of social being. The concept of the environmental rights, their volume, a place 
in the general system of human rights and the citizen is analyzed. Special attention is 
paid to classification of principles of the international environmental law.

Legislative provision of environmental human rights, guarantees and mechanism 
of their realization in national and international law is revealed.

Key words: environmental rights; international standards of environmental rights; 
classification of environmental rights; mechanism of implementation of environmental 
rights; international environmental law.
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  

ТА КОМПЛЕКСИ

У статті проведено комплексне дослідження правових категорій і проблем, 
пов’язаних із законодавчим забезпеченням права власності на природні ресурси й 
комплекси, зроблено висновок про необхідність удосконалення екологічного зако-
нодавства у сфері здійснення права власності на ці об’єкти.

Ключові слова: екологічне право, екологічне законодавство, право власності 
на природні ресурси й комплекси.

Законодавче визначення 
природних ресурсів (землі, вод, 
надр, рослинного і тваринного 
світу, атмосферного повітря) і 
природних комплексів (ланд-
шафтів, об’єктів і територій при-
родно-заповідного фонду тощо) 
як основних елементів довкілля, 

відносини з приводу використан-
ня, відтворення й охорони яких 
регулюються екологічним зако-
нодавством, викликають необхід-
ність дослідження питань, 
пов’язаних з належністю цих 
об’єктів.

Проблеми права власності 


