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вст уП

Світлана Кравченко була силою природи. Вона не лише любила 
і прагнула захищати природу та нашу планету Земля. Як гроза, 
вулкан чи бурхлива ріка, вона мала власну інтелектуальну, мо-
ральну, творчу і особисту силу. Її силу неможливо було стишити, 
обмежити чи стримати.

А як Ви, хто читає зараз ці рядки? Ви також маєте потужну 
інтелектуальну, моральну, творчу та особисту силу. Питання, які 
піднімаються авторами статей та тез, виголошеними на міжна-
родному симпозіумі понад два з половиною роки після її смерті, 
полягають не в тому, що Світлана зробила у своєму житті для 
України і для світу. Відповідь на це питання зрозуміла. Вона зро-
била надзвичайно багато.

Питання, які ставилися перед авторами статей та тез — яскра-
вих, мотивованих людей, — полягає в тому, що ви робите зараз і 
що ви будете робити для своєї країни. Які бар’єри стримують вас 
і чи можливо їх подолати?

Чи є нові ідеї, які ви не мали часу обдумати чи розробити? Чи 
ви слухаєте інших з відкритим розумом, що не мають готових 
відповідей та аргументів, щоб відстояти свою правоту?

Чи ви також стимулюєте інших відкрити свій розум? Якщо ви 
викладач, чи ви заохочуєте своїх студентів кидати вам виклик і 
творити ідеї, далекосяжніші, ніж ваші? Якщо ви юрист, чи йдете 
ви по накатаній стежині? Чи можемо ми вимагати від суду біль-
шого? Чи нові політики мають виглядати лише як невеликі по-
правки до попередніх? Чи ми можемо вимагати від законодавців 
більшого?

Чи ми можемо сягати інтелектуальних зірок у небі, приймати 
критику і бути незадоволеними похвалами від колег за те, що до-
помагаєте орати протоптане поле все глибше і глибше?

Однією з улюблених книг професора Кравченко була «Чайка 
на ім’я Джонатан Лівінгстон» Річарда Баха. Вона постійно її ци-
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тувала. Це книга про чайку, яка не хотіла літати у зграї з іншими 
чайками і лише супроводжувати рибальські човни, і підбирати 
крихти, які викидаються за борт.

Джонатан вважала, що має право летіти у нові напрямки.

«Для більшості чайок важливим було не літати, а здобути їжу. 
Але для цієї чайки важливою була не їжа, а можливість літати».

Річард Бах, «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон»

«Ви маєте свободу бути собою, насправді собою, тут і зараз, і 
ніщо не може вам завадити».

Річард Бах, «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон»

Світлана Кравченко у своїй науковій та суспільній діяльності 
не лише не жила тільки ідеями, розробленими попередніми нау-
ковцями, але й ламала суспільні обмеження, що гальмували роз-
виток науки, громадянського суспільства. Вона не мала страху 
торувати новий шлях в науці і в розвиткові громадянського сус-
пільства, в побудові нової України. До останнього свого подиху 
вона парила високо в небі, слідуючи своїм мріям та закликаючи 
нас слідувати нашим. Можливо, теми та зміст сесій і статей цього 
збірника також допоможуть вам літати.

На честь пам’яті проф. Світлани Миколаївни Кравченко здій-
сніть свій неповторний політ. Відкиньте мислення минулого чи 
ваших колег. Летіть зі своїми новими неповторними думками. 
Сягайте зірок вашої власної уяви та надії. Саме цього потребує 
Україна від усіх вас. Саме цього потребує світ від усіх нас.

Джон Бонайн, 
проф. права Орегонського університету,
голова Правління МБО «Екологія-Право-Людина»

Олена Кравченко,
директор МБО «Екологія — Право — Людина»
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ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНСТИТУЦІЙНОГО 

ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Петро Стецюк
канд. юрид. наук, доц., доктор права,
суддя Конституційного Суду України (Україна)

с учасна констит уЦійна дерЖава як дерЖава 
еколоГічна (до Постановки Питання)

Глобалізація, невідворотність та непередбачуваність наслідків 
всеохоплюючих кліматичних змін, стрімке поширення (в т.ч. і у 
формі т.з. «експортування») міжнародного тероризму, — все це 
разом заставляє науковців звернути особливу увагу на стан про-
цесу конституційного розвитку в сучасному світі, його основні 
тенденції та можливі подальші перспективи. Невід’ємними скла-
довими частинами процесу конституційного розвитку в сучасно-
му світі виступають такі суспільно-політичні явища, як «консти-
туція», «конституційна держава» та «конституціоналізм». В силу 
об’єктивних причин ці явища постійно еволюціонують, набува-
ють нових ознак та характерних властивостей, стараючись, при 
цьому, адекватно «реагувати» на виклики часу та долати різного 
роду нові суспільні небезпеки. Останнє, як видається, є прямим 
наслідком постійної потреби забезпечення незворотності само-
го процесу конституційного розвитку в сучасному світі як тако-
го, не допущення його згортання, а також збереження саме в цій 
площині суспільних відносин кращих цивілізаційних досягнень 
демократичного світу. Вищезазначене, як видається, безпосеред-
ньо спричинилося до активізації дискусій в середовищі вчених 
конституціоналістів щодо проблемтики появи нового «поколін-
ня» конституцій, наслідків впливу глобалізації на процес розви-
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тку конституціоналізму, а також основних тенденцій модерніза-
ції доктрини «сучасної конституційної держави». 

Так, в середовищі вчених-правознавців (і зарубіжних, і ві-
тчизняних) віднедавна жваво обговорюються питання, пов’язані 
із можливістю набуття сучасною конституційною державою ста-
тусу «екологічної»1 Нормативні рамки цих дискусій на початках, 
як правило, окреслювалися змістом положень основних законів 
(конституцій) низки європейських країн в частині правового 
регулювання охорони навколишнього природного середови-
ща, захисту екологічних прав людини, а також змісту обов’язку 
держави в частині інформування суспільства про стан довкіл-
ля тощо (Австрія, Греція, Іспанія, Польща, Португалія, ФРН та 
ін.). Втім вже в 2007  р. «екологічною» державою офіційно про-
голосила себе Чорногорія, закріпивши відповідне нормативне 
положення на рівні з іншими (самостійними) конституційними 
характеристиками держави (частина друга статті 1 Конституції 
Республіки Чорногорія)2. Останнє автоматично перевело диску-
сійні питання щодо «екологічної держави» як явища сучасного 
конституційного права з виключно теоретичної площини в пло-
щину теоретико-практичну. В той же самий час різними вчени-
ми висловлюються не завжди однакове бачення водночас і само-
го розуміння сутності явища «екологічна держава», і підходів у 
визначенні природи даного означення в системі кваліфікаційних 
характеристик сучасної конституційної держави.

Варто зразу ж зазначити, що «конституційна держава» разом 
з іншими вище згаданими складовими елементами загально-
го процесу конституційного розвитку в сучасному світі (а саме 
«конституцією» та «конституціоналізмом») належить до кращих 
цивілізаційних надбань сучасного демократичного світу. Втім, 
будучи тільки «одним із історичних типів держави», в основу 
якої від самих її початків існування було покладено «народну су-
1 Steinberg Rudolf. Der ekologische Verfassungsstaat. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp. 1998. — 480 s.; Андреева Г. Н. Конституционное право зарубежных стран: 
учебник. — М.: Изд-во Экемо, 2005. С. 282; Стецюк П. Б. Роль Конституційного 
Суду України у процесі формування та реалізації національної доктрини 
конституційної держави  // Вісник Конституційного Суду України.  — 2011.  — 
№ 4 – 5. — С. 64 – 73.
2 Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.webcitation.org/67abrpfgL
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веренність, поділ властей та права людини»3, конституційна дер-
жава постійно еволюціонувала, удосконалюючись разом із яви-
щем «конституції» та, відповідним чином, впливала на змістовну 
характеристику «конституціоналізму» загалом. Вважається, що 
через певний період часу, концепція конституційної держави по-
чала складатися із трьох базових елементів: перший, держава — 
це гарант впевненості і безпеки кожного її члена окремо і всіх 
їх разом; другий, конституційна держава — це держава правова; 
третій, в конституційній державі обов’язковим стає наявність 
демократичного порядку здійснення державної влади4. По мірі 
розвитку «конституційної держави», перелік її основних (квалі-
фікаційних) характеристик постійно розширювався, вдоскона-
лювався і на другу половину минулого століття досягнув свого 
т.з. «класичного набору», за яким більшість держав старалися 
самоіндифікувати себе як держави суверенні, демократичні, со-
ціальні та правові. Паралельно з цим, в конституційно-правовій 
практиці окремих країн почали появлятися і т.з. «додаткові» або 
«доповнюючи» характеристики конституційних держав на взі-
рець означень останніх державами «світськими», «мультіетніч-
ними», «багатокультурними», «екологічними»5. Однак, форма 
безпосереднього викладу відповідних конституційних положень 
в частині характеристики держави в кожному конкретному (на-
ціональному) випадку мала свої особливості. Так, для прикла-
ду, Федеративна Республіка Німеччина самоіндифікувала себе 
як «демократична і соціальна федеративна держава», Португа-
лія — це «суверенна Республіка», яка також є «демократичною, 
правовою державою»6, а Республіка Польща проголосила себе 

3 Старосольський В. Політичне право. Курс лекцій  / Український Техніко-
Господарський Інститут. — Регенсбург-Новий Ульм, 1950. — С. 155.
4 Steinberg Rudolf. Der ekologische Verfassungsstaat. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp. 1998. — S 126.
5 Андреева Г. Н. Конституционное право зарубежных стран: учебник.  — М.: 
Изд-во Экемо, 2005. — С. 282 – 286.
6 Конституции государств Европейского Союза  / под общей редакцией 
и со вступительной статьей директора Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
Л. А. Окунькова. — М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. — С. 187, 
521.
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«демократичною правовою державою, що здійснює принципи 
соціальної справедливості»7 і т.д. При цьому, як слушно підмі-
чено в науковій літературі, національні конституції (основні за-
кони) «подають тільки фрагментарну картину конституційної 
держави. Вони не передбачають її детального опису»8. Натомість 
конкретизація відповідних положень в частині сутності тих чи 
інших «конституційних характеристик» держав, як правило, 
здійснюється в процесі законодавчої та, частково, правозасто-
совної діяльності відповідних державних органів9.

Отже, на сьогоднішній день в більшості випадків вчені кон-
ституціоналісти сходяться на тому, що сучасну конституційну 
державу у її «класичному» і, можливо, найбільш досконалому 
варіанті характеризують т.з. чотири самостійні та одночасно пев-
ним чином взаємообумовлені між собою елементи (базові кон-
ституційні характеристики). Йдеться, про означення/визначення 
такої держави, по-перше  — державою суверенною, по-друге  — 
державою демократичною, по-третє — державою правовою і по-
четверте — державою соціальною. Інші ж «означення», які іноді 
мають місце в текстах національних конституцій, як правило, 
уточнюють, розкривають зміст одного з цих чотирьох (базових) 
елементів. Так, для прикладу, Основним Законом нашої держави 
чітко визначено чотири базових (класичних) конституційних ха-
рактеристик України: її визначено суверенною, демократичною, 
соціальною та правовою державою (ст. 1 Конституції України). 
Однак, цими конституційними положеннями, як на наш погляд, 
тільки окреслено основу (фундамент) національної доктрини 
конституційної держави. Деталізація останньої досягається роз-
міщенням в тексті Основного Закону т.з. «додаткових» конститу-
ційних характеристик, а також спробою конституцієдавця роз-
крити зміст ст.  1 Конституції України в інших конституційних 

7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  // Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej. 1997. Nr. 78. poz. 483.
8 Государственное право Германии. Сокращенный перевод с немецкого 
семитомного издания. Т. 1. — М.: Институт государства и права РАН, 1994. — 
С. 8.
9 Стецюк П. Б. Роль Конституційного Суду України у процесі формування 
та реалізації національної доктрини конституційної держави  // Вісник 
Конституційного Суду України. — 2011. — № 4 – 5. — С. 65.
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приписах (ст.ст. 3, 5, 8, 9 та ін.). Звідси, коли йдеться про наяв-
ність в Основному Законі держави т. з. «додаткових» конститу-
ційних характеристик, то в першу чергу звертають на себе ува-
гу положення частини другої ст. 2 Конституції України, за яким 
«Україна є унітарною державою», та частини першої ст. 5 Консти-
туції України  — «Україна є республікою». Ці норми, фактично 
деталізують (уточнюють) базове розуміння змісту таких консти-
туційних характеристик України як визначення останньої «суве-
ренною» та «демократичною». Крім того, виходячи із логічного 
аналізу положень ст. 35 Конституції України (конституційне пра-
во на свободу світогляду і віросповідання), можна стверджувати 
про світський, а з положень абзацу третього Преамбули, ст.ст. 10, 
11, 12 та ч. 2 ст. 133 Конституції України)10 — про національний 
характер сучасної Української держави11.

У той же самий час, із введенням до наукового обігу слово-
сполучення «екологічна держава» як конституційно-правової ка-
тегорії, постало декілька запитань, серед яких одним з перших є 
визначеність у розумінні самої сутності змісту «екологічної дер-
жави». Другим, не менш важливим, є питання співвідношення 
даного означення («екологічна держава») з іншими, вже існуючи-
ми означеннями (кваліфікаційними характеристиками) сучасної 
конституційної держави. І якщо в частині першого (визначення 
сутності та змісту явища «екологічної держави») більш-менш ви-
мальовуються спільні підходи серед різних представників науко-
вого середовища, то в частині другого запитання — таких спіль-
них підходів є значно менше.

Отже, коли йдеться про розуміння сутності та змісту явища 
«екологічна держава», певним узагальнюючим варіантом можна 
було б вважати бачення даної проблеми російським конституці-
оналістом Галіною Андрєєвою, за якою, це така «держава, пріо-
ритетним напрямком політики якої є збереження екологічної 
рівноваги, забезпечення сприятливого навколишнього природ-
10 Конституція України: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996  р. із пізнішими змінами та доповненнями].  — К.: 
Парламентське видавництво, 2014. — 78 с.
11 Мала енциклопедія етнодержавознавства  /НАН України. Ін-т держави і 
права ім. В. М.Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп.ред.) та ін. — К.: Дові-
ра: Генеза, 1996. — С. 540.
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ного середовища, його підтримка і захист»12. При цьому остан-
ня вважає, що означення «екологічна держава» не є самостійною 
(самодостатньою) кваліфікаційною ознакою (характеристикою) 
сучасної конституційної держави як такої, а тільки виступає її 
додатковим (доповнюючим) до базових характеристик елемен-
том. Натомість, на думку професора Франкфуртського універси-
тету Рудольфа Штайнберга (Steinberg), автора спеціального мо-
нографічного дослідження «Екологічна конституційна держава» 
(1998)13  — дане кваліфікаційне означення («екологічна держа-
ва») є такою ж самостійною, окремою характеристикою сучасної 
конституційної держави, як і чотири її попередні («суверенна», 
«демократична», «правова» та «соціальна»). Вчений, детально 
висвітлюючи питання розвитку суспільства на шляху до еколо-
гічної конституційної держави, відповідальності держави за на-
вколишнє природне середовище, ролі законодавчої, виконавчої 
та, особливо, судової гілок влад у збереженні навколишнього 
природного середовища, проблеми «екологізації» конституції і 
т.д., приходить до висновків, що ті величезні ризики і небезпеки, 
які сьогодні є присутніми у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища, можуть і мусять бути подолані тільки при 
допомозі вироблення нових норм права, і ці норми мали б мати 
конституційну основу. При цьому, як вважає автор, «екологіза-
ція конституції не обов’язково повинна мати своє вираження в 
тексті вже написаних конституцій, вона може досягатися також і 
шляхом інтерпретації конституційних положень»14.

Варто зазначити, що проф. Штайнберг надзвичайно високо 
оцінив внесення у 1994 році змін до Основного Закону ФРН, яки-
ми, зокрема, його текст було доповнено статтею 20а («держава, 
усвідомлюючи відповідальність за майбутні покоління, здійснює 
охорону природних основ життя в рамках конституційного ладу 
і у відповідності із законами і правом шляхом (через діяльність) 
виконавчої влади і правосуддя»). Вчений вважає, що основним 

12 Андреева Г. Н. Конституционное право зарубежных стран: учебник.  — М.: 
Изд-во Экемо, 2005. — С. 287.
13 Steinberg Rudolf. Der ekologische Verfassungsstaat. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp. 1998. — 480 s.
14 Там само. С. 105.
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завданням цієї конституційної норми є, з одного боку — захист 
природного середовища існування людини, а з іншого  — збе-
реження цього середовища для майбутніх поколінь. Однак, як 
слушно він же підмічає, — чіткого механізму реалізації саме цьо-
го конституційного положення, поки що не існує. В той же самий 
час, на думку проф. Штайнберга, з згодом «конституційна еко-
логічна держава» має стати «превентивною» і, умовно кажучи, 
працювати на випередження у заходах екологічної безпеки.

Цікавими, з огляду на певну змістовну наближеність відпо-
відних нормативних приписів до узагальненого сьогоднішнього 
бачення змісту «екологічної держави», є португальський консти-
туційний досвід. Так, до основних завдань держави (Португаль-
ської Республіки) окремим конституційним приписом віднесено 
«охорону природи та навколишнього середовища, збереження 
природних ресурсів та забезпечення правильного використання 
територій» (п. «е» ст. 9 Конституції Португальської Республіки). 
А ст.  66 Конституції Португальської Республіки, яка має назву 
«Навколишнє середовище і якість життя»), серед іншого гово-
рить, що «1. Всі мають право жити в людському здоровому се-
редовищі, в умовах екологічної рівноваги і зобов’язані захища-
ти навколишнє природне середовище. 2. Держава зобов’язана 
через свої органи, а також спираючись на народну ініціативу і 
підтримку для забезпечення права на здорове навколишнє при-
родне середовище в умовах стійкого розвитку: а) попереджувати 
і контролювати забруднення навколишнього природного серед-
овища /…/; d) розвивати раціональне використання природних 
ресурсів, зберігаючи їхню здатність до відновлення і екологічної 
стійкості, поважаючи при цьому принцип солідарності поко-
лінь; /…/ f) сприяти наданню екологічного спрямування різним 
формам політики, розроблюваної і здійснюваної на галузевому 
рівні; g) розвивати освіту з проблем навколишнього природно-
го середовища і вихованню поваги до цінностей навколишнього 
природного середовища; h) забезпечити шляхом проведення від-
повідної податкової політики співвідношення розвитку з охоро-
ною навколишнього природного середовища і якістю життя»15.

15 Конституции государств Европейского Союза  / Под общей редакцией 
и со вступительной статьей директора Института законодательства и 
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Українська конституційно-правова практика в цьому плані 
також заслуговує на увагу. Адже, наявність двох прямих (без-
посередніх) конституційних приписів — положення ст. 16 Кон-
ституції України, відповідно до якого «забезпечення екологічної 
безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території Укра-
їни є обов’язком держави» та ст. 50 Основного Закону держави, 
якою закріплено конституційне право на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля та гарантії вільного доступу до інформації по 
стан довкілля»16, як видається, з часом можуть стати належною 
основою для поступового перетворення України в «конститу-
ційну екологічну державу». При цьому, окремо варто зазначи-
ти, що дані конституційні приписи 1996 року за своїм змістом 
є дещо вужчими від тих, які пропонували в цьому сегменті 
конституційно-правового регулювання суспільних відносин в 
1990 – 93 рр. Так, Декларація про державний суверенітет Украї-
ни (1990) містила окремий розділ «VІІ. Екологічна безпека»17, 
в Концепції нової Конституції України (1991) в розділі «Грома-
дянське суспільство і держава» пропонувалося «закріпити прин-
ципи та державні гарантії екологічної безпеки і раціонального 
природокористування»18, а в першому офіційному проекті Кон-
ституції України (02.07.1992) спеціально говорилося (фактично 
пропонувалося визнати на конституційному рівні) про існуван-
ня «екологічних прав» людини і громадянина як окремого виду 
(«Глава 6. Економічні, соціальні, екологічні і культурні права»)19. 
Все це свідчило про високий стан сприйняття українським сус-
пільством початку 90-их років минулого століття об’єктивності 
процесу екологізації конституційно-правових відносин. Не 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
Л. А. Окунькова. — М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997.
16 Конституція України: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996  р. із пізнішими змінами та доповненнями].  — К.: 
Парламентське видавництво, 2014. — 78 с.
17 Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради 
Української РСР, 1990. — № 31.
18 Концепція нової Конституції України. Постанова Верховної Ради Української 
РСР: [Текст] // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991, № 35, ст. 466.
19 Про проект нової Конституції України. Постанова Верховної Ради України. // 
Відомості Верховної Ради України, 1992, № 37, ст. 550.
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останню роль в даному випадку відгравало напевно і загально-
суспільне розуміння важливості подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи.

Набуття сучасною конституційною державою статусу «еколо-
гічної» (не залежно від підходів у розумінні самої природи дано-
го означення) видається процесом не тільки об’єктивним, але й 
єдино вірним в умовах глобалізації сучасного світу та реальності 
катастрофічності загроз, пов’язаних із кліматичними змінами. 
В той же самий час (виходячи із розуміння взаємопов’язаності 
та взаємообумовленості явищ «конституції», «конституційної 
держави» та «конституціоналізму»), еволюція змісту будь-кого з 
них об’єктивно приведе до якісних (сутнісних) змін інших двох 
елементів процесу конституційного розвитку в сучасному світі. 
На одну з таких обставин (екологізацію змісту конституцій) на-
голошував вищезгаданий професор Штайнберг.

Однак, враховуючи всеохоплюваність (глобальність) про-
цесів тих же кліматичних змін на Землі, одних конституційних 
доповнень екологічного характеру до окремих національних 
конституцій, в наші дні видається вже недостатньо. Потрібні в 
цьому напрямку дії водночас і національного (в рамках окре-
мих конституційних держав), так і наднаціонального (загаль-
носвітового) характеру. У зв’язку з цим не втрачає своєї акту-
альності висловлена ще на початку 90-х рр. минулого століття 
групою українських вчених (Ф.Б Бурчаком, М. В.  Костицьким, 
С. М. Кравченко, Ю. Ю. Туницею, Ю. С. Шемшученком та ін.) ідея 
Екологічної Конституції Землі (ЕКЗ) як «Основного Закону ви-
живання цивілізації і сталого розвитку, який не загрожує сувере-
нітету жодної країни, її політичному устрою, віросповідуванню 
громадян, національним інтересам, водночас забезпечував би 
кожній державі зокрема і світовій спільноті загалом екологічну 
та економічну безпеку, а окремій людині — нормальні для її жит-
тя природні умови як нині, так і в майбутньому»20. При цьому 
слушними видаються також думки про те, що, коли назві тако-
го документа буде використано слово «конституція», то остан-
ній мав би мати і властивості характерні для «конституцій» як 

20 Туниця Ю. Екологічна Конституція Землі: сутність і концептуальні засади // 
Вісник Національної академії наук України. — 2005. — № 11. — С. 32 – 33.
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таких (вищу юридичну силу, засадничий характер, підвищену 
степінь стабільності і т.д.). Досягти цього, як видається, можна 
було б через застосування спеціальної процедури підготовки 
проекту ЕКЗ та її прийняття, розділеного на два послідовні та 
взаємопов’язані між собою етапи  — «міжнародний» та «націо-
нальний». Так, на початку першого (т. з. «міжнародного») етапу 
процедури прийняття ЕКЗ необхідно буде розробити сам про-
ект документа, що можна було б зробити, наприклад, під егідою 
однієї із існуючих структур Організації Об’єднаних Націй, чи 
можливо й інших міжнародних організацій природоохоронно-
го напрямку. Підготовлений проект ЕКЗ, як видається, не варто 
віддавати на затвердження уже існуючим міжнародним органі-
заціям. Оскільки жодна із існуючих на сьогоднішній день міжна-
родних організацій для такої дії не створювалася; мета створення 
нині діючих міжнародних організації (в т.ч. і природоохоронного 
напрямку) визначає юридичну природу їхніх актів, яка є далеко 
не ідентичною природі «конституції» держави чи групи держав; 
затвердження документа планетарного масштабу потребує, з од-
ного боку, отримання відповідного мандату на це від належних 
суб’єктів даного процесу (суверенних держав), а з іншого — на-
лежного врегулювання прав та обов’язків цих же суб’єктів під 
час проведення процедури такого затвердження ЕКЗ. Все це, 
як зазначають українські вчені, можна було вирішити за допо-
могою скликання т. з. Екологічної Конституційної Асамблеї (т. з. 
Міжнародної Екологічної Конституанти). При цьому Екологіч-
на Конституційна Асамблея бачиться як спеціально створений 
одноразовий (тільки для затвердження ЕКЗ) представницький 
орган, який мав би складатися виключно із національних пред-
ставників, обраних (делегованих) суверенними державами і 
наділених спеціальним мандатом для затвердження ЕКЗ. Нато-
мість, на другому (національному) етапі процедури прийняття 
ЕКЗ пропонується затверджений Екологічною Конституційною 
Асамблеєю документ імплементувати в тексти національних 
конституцій. Ставши частиною національних конституцій, ЕКЗ, 
як мінімум набуде декілька надзвичайно важливих рис, а саме: за 
її порушення буде наступати відповідальність за законодавством 
конкретної держави, в т.ч. і конституційно-правова; ЕКЗ авто-
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матично стане основою для подальшого розвитку національного 
законодавства, визначаючи при цьому в першу чергу його при-
родоохоронні пріоритети; положення ЕКЗ стануть такими ж за-
хищеними як і інші національні конституційні приписи21.

Коротко підсумовуючи вищевикладене, видається за мож-
ливе зробити висновки про те, що в силу об’єктивних причин 
сучасна конституційна держава неминуче набуватиме в недале-
кому майбутньому ознак «держави екологічної». Утвердженню 
конституційної екологічної держави якнайкраще сприятиме 
внесення відповідних змін до національних конституцій. Все це 
разом зробить незворотнім процес екологізації сучасного кон-
ституціоналізму.

Єжи Єндрошка
доктор права, член Комітету з дотримання Оргуської конвенції,  
член Комітету з імплементації Конвенції Еспо (Польща)

деМократичні ПринЦиПи ЄвроПейськоГо союЗу

Виступ покликаний забезпечити короткий огляд основних де-
мократичних принципів Європейського Союзу (надалі  — ЄС), 
що містяться в договорах про заснування Європейського Союзу, 
на тлі основної інформації про правову природу ЄС та правову 
основу його створення і функціонування у відповідності із ре-
гулюванням, що міститься в договорах (Лісабонський договір, 
Договір про Європейський союз (надалі  — ДЄС) і Договір про 
функціонування Європейського Союзу (надалі — ДФЄС).

ЄС (і його попередник Європейське Співтовариство) часто 
звинувачувався в «дефіциті демократії», а тому укладачі поточ-
них договорів приділили чимало уваги, щоб передбачити тверді 
демократичні основи в фундаментальних правилах, що регулю-
ють структуру і функціонування Союзу.

21 Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади  / За ред.. акад. НАН 
України, д-ра екон. наук., проф. Ю. Ю.  Туниці.  — Львів: РВВ НЛТУ України, 
2011. — С. 105 – 110.
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Договір про Європейський Союз в статті 1 чітко проголошує, 
що цей Договір знаменує собою новий етап у процесі створення 
тіснішого союзу між народами Європи, в якому рішення прийма-
ються якомога відкритіше і якомога ближче до громадян.

Європейський Союз, відповідно до статті 2 ДЄС, заснований 
на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, 
рівності, верховенства закону і поваги до прав людини, включа-
ючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними 
для держав-членів у суспільстві, яке характеризується плюраліз-
мом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідар-
ністю та рівністю між жінками та чоловіками.

На відміну від попередніх версій договорів, які зосереджува-
ли увагу на економічних питаннях, нинішні договори забезпечу-
ють комплексний підхід до прав людини. Перш за все, існує чітка 
правова база в договорах для приєднання ЄС до Європейської 
конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 
По-друге, Європейський Союз визнає права, свободи і принци-
пи, викладені в Хартії основних прав Європейського Союзу від 
07.12.2000 року, прийнятій в Страсбурзі 12.12.2007 року, яка має 
таку ж юридичну силу, як і Договори, тобто є джерелами так зва-
ного первинного законодавства європейського Союзу.

Договір про Європейський Союз містить спеціальний розділ 
(Розділ II), присвячений виключно Положенням про демокра-
тичні принципи, які забезпечують масив інструментів для під-
вищення демократичного функціонування Союзу. Визнаючи, що 
ЄС заснований на принципі представницької демократії, стаття 
10.3 ДЄС закріпляє право участі, чітко передбачаючи, що кожен 
громадянин ЄС має право брати участь у демократичному жит-
ті Союзу і що рішення повинні прийматись відкрито і якомога 
ближче до громадян. Це загальне право доповнюється деякими 
детальнішими положеннями, які стосуються діалогу з грома-
дянським суспільством (ст. 11 ДЄС) та консультацій із зацікав-
леними сторонами (ст.  17 ДФЄС). Існує також спеціальна нова 
можливість для громадян ЄС, що стосується права законодавчої 
ініціативи (ст. 11.4 ДЄС і ст. 24 ДФЄС), яка полягає в тому, що 
громадяни Союзу в кількості не менше одного мільйона людей, 
що належать до громадянства значного числа держав-членів, мо-
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жуть виступити з ініціативою запросити Європейську комісію в 
рамках її повноважень внести відповідну пропозицію з питань, 
щодо яких, на думку цих громадян, необхідне видання правового 
акта ЄС в цілях застосування договорів.

Нарешті, варто приділити увагу питанню прозорості. Стаття 
15.1 ДЄС передбачає, що з метою сприяння належному управлін-
ню та забезпечення участі громадянського суспільства, установи, 
органи, служби та агенції ЄС повинні здійснювати свою роботу 
якомога більш відкрито. Окрім того, відповідно до ст. 15.3 ДЄС 
будь-який громадянин Європейського Союзу, і будь-яка фізична 
або юридична особа, яка проживає або має зареєстрований офіс 
в державі-члені, має право доступу до документів установ, орга-
нів, служб і агентств ЄС.

На завершення варто згадати той факт, що цінності, перера-
ховані в статті 2 ДЄС, зокрема демократії, верховенства закону і 
поваги до прав людини, розглядаються надзвичайно серйозно в 
ЄС, у зв’язку з чим, коротко описані вище положення, що стосу-
ються демократичних основ, скрупульозно реалізується на прак-
тиці та впроваджуються в життя.

Йонас Еббессон
голова Комітету з дотримання Оргуської конвенції (ООН), проф. пра-
ва, Стокгольмський університет (Швеція)

cПрийМаючи ПринЦиП 10 серйоЗно: 
оЦінка йоГо вПливу на МіЖнародне Право

Принцип 10 Декларації Ріо (1992  р.) окрім стимулювання дер-
жав забезпечувати участь громадськості, мав величезний вплив 
на міжнародне право та політику у сфері участі громадськості в 
екологічних питаннях. Принцип 10 окреслює найважливіші пи-
тання міжнародного дискурсу у сфері участі громадськості в еко-
логічних питаннях, іншими словами участі у процесі прийняття 
рішень, але також у сфері доступу до інформації та доступу до 
правосуддя. Ці три питання є тісно пов’язаними. Неможливо за-
безпечити справжню участь громадськості, якщо члени громад-
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ськості не мають належного доступу до інформації; і неможливо 
забезпечити належний доступ до інформації та участь громад-
ськості, якщо члени громадськості не мають засобів для оскар-
ження дій, бездіяльності та рішень щодо доступу до інформації і 
до процесу прийняття рішень.

Принцип 10 як складова результату Конференції Ріо, яка від-
булася незабаром після падіння Берлінської стіни та Холодної ві-
йни, якщо не трансформував, то принаймні мав вплив на сприй-
няття міжнародних та національних правових питань. Таким 
чином, було відкрито вікно для нових питань громадянського 
суспільства, таких як демократизація, екологічні права людини 
та глобалізація, які долали національні бар’єри і розширювалися 
вже у міжнародному дискурсі, праві, виробленні політики у та-
кий спосіб, який раніше був неможливий. 

Принцип 10 став інструментом зміни суті світових екологіч-
них угод у підтримку можливостей участі для представників гро-
мадськості. Хоча до Конференції ООН з питань навколишнього 
середовища і розвитку жодна міжнародна екологічна угода не 
включала положень щодо Принципу 10, у майже усіх таких уго-
дах, прийнятих на Конференції або після неї йдеться про доступ 
громадськості до інформації і/або участь громадськості, хоча й з 
різним рівнем амбіцій. Багато з цих угод мають понад 150 сторін, 
що відкриває шлях для широкої світової підтримки понять сус-
пільної свідомості, доступу громадськості до документів та учас-
ті громадськості в екологічних справах на досить абстрактному 
рівні. З огляду на нестачу ефективних механізмів контролю за 
дотриманням подальший розвиток прав на участь в рамках цих 
світових режимів залежатиме від дій та рішень, напр. програм 
дій, резолюцій та інструкцій відповідних конференцій сторін. 
Хоча цього ще не підтвердив Міжнародний суд, ці світові уго-
ди та деякі інші елементи (напр. Статті Комісії з міжнародного 
права) підтримують розвиток в рамках загального міжнародно-
го права зобов’язання забезпечувати певну форму громадських 
консультацій принаймні у питаннях, де шкідлива діяльність тяг-
не за собою ризики значної транскордонної шкоди.

Принцип 10 також надихнув міжнародні суди з прав люди-
ни позиціонувати існуючі права людини (напр. право на пова-
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гу до приватного та сімейного життя, право на власність, право 
на справедливий судовий розгляд) у новому світлі, таким чином 
визнаючи, що існуючі прав людини забезпечують доступ до ін-
формації, участь громадськості та доступ до правосуддя в еколо-
гічних питаннях. Такий хід розвитку не лише підтверджує, що ці 
права є частиною міжнародного права, але також відкриває фун-
даментальний статус прав на участь як складової правової рамки 
прав людини. Проте цей другий напрямок розвитку є географіч-
но асиметричним. Хоча питання Принципу 10 реалізуються у 
судовій практиці у сфері прав людини в Європі, обох частинах 
Америки і Африці, в Азії та Тихоокеанському регіоні нема відпо-
відних процесів у міжнародному праві. 

Жодна конвенція не реалізує Принцип 10 в такій мірі, як Ор-
гуська конвенція, яка поєднує екологічне право та право у сфері 
прав людини, і таким чином відображає інтеграцію цих двох ви-
мірів. Можливо, заклик до дії поза межами державних кордонів 
для просування доступу до інформації, участі громадськості та 
доступу до правосуддя в екологічних питаннях стимулюватиме 
подібні правові процеси в інших частинах світу, і таким чином 
допоможе виправити описану географічну асиметрію для під-
тримки Принципу 10.

(Ці тези базуються на книзі Й. Еббессона «Принцип 10: участь 
громадськості», яка планується до видання у лютому 2015 року у 
видавництві Oxford University Press)

Назар Шпарик
аспірант кафедри трудового, аграрного та екологічного права, Львів-
ський національний університет імені Івана Франка (Україна)

структ урні елеМенти МіЖнародно-ПравовиХ 
стандартів у Галу Зі оХорони довкілля

У теорії права існують досить різні підходи науковців стосовно 
поняття та сфери дії міжнародно-правових стандартів. Зазвичай 
ці стандарти використовуються при визначенні правового ста-
тусу людини, проте це не означає, що міжнародні стандарти не 
застосовують в інших сферах правового регулювання.
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Міжнародно-правові стандарти в галузі охорони довкілля ма-
ють консолідований характер і для їхнього ефективного засто-
сування передбачають наявність обов’язкових структурних еле-
ментів. Юридичною складовою міжнародно-правових стандартів 
в галузі охорони довкілля є правова основа їхнього концептуально-
го закріплення та організаційно-правове забезпечення. Особливе 
значення для екологічного права мають норми «м’якого права», 
котрі стали основою для побудови та розвитку як міжнародного, 
так і національного права навколишнього природного середови-
ща у всьому світі.

Починаючи від перших міжнародних документів світового 
рівня у сфері охорони довкілля, міжнародно-правові стандарти 
здійснюють безпосередній вплив на розвиток екологічного пра-
ва. Для дотримання і застосування міжнародно-правових актів 
можуть створюватися певні стратегії, концепції та плани дій. 
Україна, підписавши, наприклад, Декларацію Ріо-де-Жанейро, 
взяла на себе зобов’язання впроваджувати принцип сталого роз-
витку. Для реалізації цього зобов’язання були розроблені Націо-
нальний план дій з охорони навколишнього середовища, Основні 
напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки та Концепція сталого розвитку населених пунктів, Закон 
України від 21 грудня 2010  р. «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року», 
Постанова КМ України № 634 від 26 квітня 2003 року «Про за-
твердження Комплексної програми реалізації на національному 
рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого роз-
витку на 2003 – 2015 роки» (втратила чинність у 2011 році). У 
цих ключових документах інтеграція екологічних пріоритетів у 
стратегію соціального і економічного розвитку розглядається як 
основне завдання екологічної політики нашої держави.

Окрім міжнародно-правового стандарту сталого розвитку, 
можна виділити й міжнародно-правовий стандарт збережен-
ня біологічного та ландшафтного різноманіття, запроваджений 
Конвенцією про охорону біологічного різноманіття та Європей-
ською ландшафтною конвенцією. Для імплементації Україною 
Конвенції про охорону біологічного різноманіття 12 травня 1997 



33

року була прийнята Постанова КМ України «Про Концепцію 
збереження біологічного різноманіття». Своїм Розпорядженням 
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збере-
ження біологічного різноманіття на 2005 – 2025 рр.» від 22 верес-
ня 2004 року КМ України визначив основні засади, завдання та 
заходи із збереження біологічного різноманіття. Тим не менше, 
сама Загальнодержавна програма збереження біологічного різ-
номаніття так і не була прийнята. Отже, Україна попри вибір 
правильного спрямування та популярної міжнародної позиції у 
сфері охорони довкілля, на певному етапі зупиняє прогресивний 
розвиток у цій галузі.

Для належного дотримання міжнародно-правових стандар-
тів в галузі права довкілля необхідним є прямий і безпосередній 
зв’язок цих стандартів із конкретними нормами національного 
права, завдяки якому міжнародно-правові стандарти трансфор-
муються у норми національного законодавства у такій послі-
довності: міжнародно-правовий стандарт у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища ® міжнародне визнання та 
безумовна підтримка цього правила поведінки ® норми, утворені 
з міжнародно-правового стандарту, які отримують свою конкре-
тизацію (для початку) в стратегіях, концепціях, програмах та пла-
нах дій органів державної влади (декларативна форма) ® норми, 
які затверджуються в національному законодавстві та отриму-
ють безпосередні шляхи реалізації. Таким чином, міжнародно-
правовий стандарт у сфері охорони довкілля, утворившись із 
звичайної міжнародно-правової спроби поставити перед собою 
певні цілі, завдання, принципи, отримує безпосереднє практич-
не застосування, визнання і закріплення у національному зако-
нодавстві.

Фактична складова міжнародно-правових стандартів у галу-
зі охорони довкілля — це їх матеріальний зміст. Закон України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» перед-
бачає встановлення екологічних стандартів та нормативів з ме-
тою забезпечення комплексу обов’язкових норм, правил і вимог 
щодо охорони довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки. Державні стандарти в галузі 
охорони довкілля є обов’язковими для виконання і визначають 
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поняття і терміни, режим використання й охорони природних 
ресурсів, методи контролю за станом довкілля, вимоги щодо за-
побігання забрудненню довкілля, інші аспекти, пов’язані з охо-
роною довкілля та використання природних ресурсів.

На міжнародному рівні у цій сфері важливі функції здійснює 
створений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) 
технічний комітет ТК 207 «Управління довкіллям», завданням 
якого стала розробка системи екологічних стандартів. В резуль-
таті у 1996  р. відбулося прийняття п’яти стандартів ISO серії 
14000, які містили опис елементів системи екологічного управ-
ління, вказівки щодо їхнього застосування та інструкції для 
здійснення екологічного аудиту. Ці стандарти ISO започаткували 
новий підхід до здійснення природокористування у процесі гос-
подарської діяльності. Стандарти ISO 14000 є «добровільними». 
Вони не замінюють законодавчих вимог, а забезпечують систе-
му визначення того, яким чином компанія впливає на оточуюче 
середовище і як виконуються вимоги законодавства. Отримання 
сертифікації в системі ISO 14000 може виявитися необхідним для 
українських підприємств, що працюють або планують збут про-
дукції на зовнішніх ринках.

Інституційна складова міжнародно-правових стандартів у 
галузі охорони довкілля. Для якісної реалізації та застосування 
цих стандартів потрібно визначити детальні механізми їх реалі-
зації. Часто варто створювати спеціально уповноважені органи, 
метою яких буде контроль, розподіл фінансування, запобігання 
вчиненню правопорушень та завданню шкоди у сфері охоро-
ни довкілля та забезпечення виконання окремих міжнародних 
еколого-правових договорів.

Для відображення процесу забезпечення інституційної скла-
дової міжнародно-правового стандарту раціонального водоко-
ристування можна згадати Конвенцію щодо співробітництва по 
охороні та сталому використанню ріки Дунай. Національне зако-
нодавство не зовсім адекватно відображає принципи, які закрі-
плює ця Конвенція, зокрема, принцип «забруднювач платить», 
а також принцип басейнового управління. Наприклад, згадка 
про басейновий принцип управління існує лише в ст. 13 Водного 
кодексу України, проте відсутня його деталізація, не визначено 
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уповноваженого органу, який повинен впроваджувати цей прин-
цип, немає згадки про порядок розробки планів управління ба-
сейнами річок тощо.

Варто зазначити, що Дунайське басейнове управління водних 
ресурсів є бюджетною неприбутковою організацією і належить 
до сфери управління центрального органу виконавчої влади у 
галузі розвитку водного господарства і меліорації земель, управ-
ління, використання та відтворення поверхневих водних ре-
сурсів — Державного агентства водних ресурсів України. Отже, 
принцип басейнового управління стосовно ріки Дунай, закріпле-
ний у Конвенції про охорону ріки Дунай, втілився у цілу низку 
норм національного законодавства та функціонування спеціаль-
но уповноваженого органу — Дунайського БУВР.

Компенсаційна складова міжнародно-правових стандартів у 
галузі охорони довкілля. Вона покликана створити умови для за-
безпечення належного та результативного контролю за виконан-
ням міжнародно-правових стандартів у сфері охорони довкілля. 
Такі стандарти сприяють запобіганню вчиненню екологічних 
правопорушень та усвідомленню невідворотності шкоди, яка 
вже була завдана людиною довкіллю.

В Україні важливу компенсаційну функцію виконує практич-
не застосування санкцій таксового методу відшкодування за-
вданої довкіллю шкоди. Такси — це наперед встановлені розміри 
шкоди, завданої неправомірними діями фізичних чи юридичних 
осіб найбільш цінним природним об’єктам. У них зазвичай фік-
суються усі можливі збитки, що можуть негативно позначатися 
на довкілля, в тому числі культурна, наукова, історична цінність 
відповідних об’єктів, їхня розповсюдженість у певному регіоні 
й багато інших важливих елементів. Такси обчислюються також 
з розрахунку можливих затрат, що їх держава понесе в разі від-
новлення тих природних об’єктів, яким завдано шкоду непра-
вомірними діями, якщо таке відновлення можливе. Переважна 
більшість такс еколого-правової відповідальності встановлені 
Постановами КМ України.

Отже, структурними елементами міжнародно-правових 
стандартів у галузі охорони довкілля є: 1) юридичний — право-
ва основа концептуального закріплення міжнародно-правових 
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стандартів та їх організаційно-правове забезпечення; 2) фак-
тичний — зміст і обсяг екологічно-правових стандартів, в тому 
числі міжнародних; 3) інституційний  — механізм реалізації 
міжнародно-правових стандартів через створення спеціально 
уповноважених органів, розподіл коштів, які спрямовуються на 
дотримання та виконання міжнародно-правових стандартів і за-
побігання вчиненню правопорушень у сфері охорони довкілля 
та завданню шкоди навколишньому природньому середовищу; 
4) компенсаційний — визначення еколого-правової відповідаль-
ності на міжнародному та національному рівнях, застосування 
відповідних санкцій за вчинені екологічні правопорушення.
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КОРПОРАЦІЇ  ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
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канд. юрид. наук, доц. кафедри господарсько-правових дисциплін, 
Львівський державний університет внутрішніх справ (Україна)

еколоГо-Правові асПекти 
дерЖавно-ПриватноГо Партнерства

Офіційно започатковане у 2010 році на рівні спеціального закону 
правове регулювання відносин державно-приватного партнер-
ства (надалі — ДПП) законодавчо визначило екологічні сфери за-
стосування ДПП, обмежившись лише такими як пошук, розвідка 
родовищ корисних копалин та їхнє видобування, крім таких, що 
здійснюються на умовах угод про розподіл продукції; збір, очи-
щення та розподілення води; оброблення відходів. Однак вказів-
ка у ч. 2 ст. 4 Закону України «Про ДПП»22 на те, що ДПП може 
застосовуватися в інших сферах діяльності, а також те, що «ДПП 
застосовується з урахуванням особливостей правового режиму 
щодо окремих об’єктів та окремих видів діяльності, встановле-
них законом» значно розширює правові можливості цього За-
кону. Але попри законодавче виділення спеціальним Законом 
окремих екологічних сфер застосування ДПП, ні в екологічному 
законодавстві, ні, навіть, у відповідних нормативно-правових ак-
тах (Кодексі України про надра, Водному кодексі України, Законі 
України «Про відходи») як правове поняття і як вид діяльнос-
ті ДПП не закріплено і офіційно не застосовується. При цьому 
можливості державно-приватного партнерства були закладені в 
екологічному законодавстві вже у 1991 р. у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про охорону навколишнього природного серед-
овища», який у ст. 4 закріпив, що «природні ресурси України є 

22 Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 40. — Ст. 524.
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власністю Українського народу. Від імені Українського народу 
права власника здійснюють органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією 
України), цим та іншими законами України», а «охорона навко-
лишнього природного середовища, раціональне використання 
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життє-
діяльності людини — невід’ємна умова сталого економічного та 
соціального розвитку України».

Актуальність інституту ДПП в галузі охорони довкілля слідує 
також з необхідності впровадження таких основних принципів 
національної екологічної політики як міжсекторальне партнер-
ство та залучення зацікавлених сторін, визначених в Основних 
засадах (Стратегії) державної екологічної політики на період до 
2020 року, затверджених Законом України від 21 грудня 2010 р.

В. В. Носик, аналізуючи запровадження ДПП у механізм пра-
вового регулювання суспільних відносин у сфері використання 
землі та природних ресурсів, сільському господарстві, охороні 
довкілля виділяє детермінуючі об’єктивні та суб’єктивні чин-
ники цього процесу23. Поділяючи його точку зору, пропонуємо 
визначити такі чинники, які зумовлюють запровадження ДПП в 
галузі охорони довкілля:

1) конституційне та законодавче закріплення обов’язку дер-
жави із забезпечення екологічної безпеки та підтриманню еко-
логічної рівноваги на території України, тобто спрямованість на 
задоволення публічного екологічного інтересу;

2) виділення в якості об’єкта публічного блага, яким є навко-
лишнє природне середовище та його окремі елементи. Зважаючи 
на це й особлива роль спеціальних органів. Зокрема, відповідно 
до Порядку планування та фінансування природоохоронних за-
ходів з Державного фонду охорони навколишнього природного 
середовища Міністерство екології та природних ресурсів Украї-
ни здійснює відбір природоохоронних заходів на підставі запиту 
та інших документів;
23 Носік В. В. Земельно-правові питання у здійсненні державно-приватного 
партнерства в Україні  / В. В.  Носік  // Актуальні правові проблеми публічно-
приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, екологічних та 
космічних відносин: Мат-ли міжн.наук.-практ.конф.  — Київ: Прінт Сервіс, 
2013. — С. 24.
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3) закріплення у Конституції України основоположних за-
сад права власності на природні ресурси (ст.ст. 13, 14, 41);

4) природні ресурси у переважній більшості є об’єктами дер-
жавної власності. Щодо надр, які згідно ст. 3 КУпН є виключною 
власністю Українського народу, то у ч.  2 ст.  7 Закону про ДПП 
прямо зазначається, що вони можуть бути об’єктами ДПП;

5) обов’язково однією із сторін договірних екологічних від-
носин є публічно-правове утворення, що випливає із змісту 
ст. 13 Конституції України: «від імені Українського народу права 
власника здійснюють органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією», 
тобто держава реалізує повноваження з розпорядження тими чи 
іншими природними ресурсами;

6) публічний суб’єкт екологічних відносин, володіючи мо-
нопольним правом на правотворчість, на реалізацію державного 
примусу та надання адміністративних послуг (зокрема державна 
реєстрація прав), наділяється певними пріоритетами в договір-
них відносинах;

7) спеціальні вимоги до приватного суб’єкта екологічних до-
говірних відносин, а, відповідно, встановлення конкурсного по-
рядку набуття прав на природні ресурси (наприклад, ст. 13 Ко-
дексу України про надра);

8) перехід від централізованої адміністративно-планової 
економіки до ринкової економіки;

9) зміна суспільної свідомості щодо основних форм вико-
ристання природних ресурсів, здійснення прав на них;

10) виникнення екологічних договірних відносин опосеред-
ковується рішеннями державних органів і органів місцевого са-
моврядування щодо визначення правового режиму природних 
ресурсів, а також оформленням прав на природні ресурси;

11) особливості фінансування природоохоронних заходів ви-
значаються у загальнодержавних, регіональних та місцевих ці-
льових екологічних програмах та ін.
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нове реГ улювання атМосферноГо 
ЗаБруднення у ресПуБліЦі Молдова

Наприкінці ХХ століття і на початку ХХІ століття питання захис-
ту довкілля та захисту базових прав та свобод людини стали до-
сить тісно пов’язаними. На основі питання забезпечення фунда-
ментальних прав і свобод через призму забезпечення здорового 
довкілля все більше виходить на перший план необхідність зміц-
нення правової бази для складових захисту довкілля, яке зазнало 
впливу нераціональної діяльності людини у сфері поводження з 
природними ресурсами. 

Більшість угод з прав людини розроблялися і затверджува-
лися ще до того, як захист довкілля став справою міжнародно-
го зацікавлення. Тому такі інструменти містять мало посилань 
на екологічні права24. Втім деякі положення можуть застосо-
вуватися у цьому сенсі як, наприклад, ст.  7 (б) Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні та культурні права (ICESCR) 
(1966), яка гарантує право на безпечні та здорові умови праці. 
Ст. 12 Пакту гарантує право на здоров’я. Це положення чітко за-
кликає країни-сторони здійснити заходи для «покращення усіх 
аспектів екологічної та промислової гігієни» і «попередження, 
лікування та контроль епідеміологічних, професійних та інших 
захворювань»25.

Бхопальська катастрофа 1984 року винесла на перший план 
гостру проблему, пов’язану з правом бути поінформованими та 
мати необмежений доступ до інформації про екологічні викиди і 
24 Malgosia Fitzmaurice, David M. Ong, PanosMarkouris. Research Handbook on 
International Environmental Law. MPG Books Group, UK, 2010. pag. 266.
25 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)(1966). 
[On-line]: http://www.un-documents.net/icescr.htm
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переміщення токсичних хімікатів, які походять з промислових та 
інших речовин. Ця справа поєднала інші антропогенні трагедії. 
Усі ці катастрофи показали важливість особливої уваги до права 
на здорове довкілля та його компоненти.

Зміна клімату на землі великою мірою визначається наявніс-
тю в атмосфері природних парникових газів. Вони є прозорими 
для коротких хвиль сонячного випромінювання, але вони за-
тримують і поглинають довгі хвилі випромінювання з поверхні 
землі. Відповідно, вони спричиняють ефект нагрівання на землі. 
У цьому випадку справжня проблема полягає в руйнуванні озо-
нового шару, яке спричинене використанням широкого спектру 
галогенвуглеводнів. Утворення парникових газів та руйнування 
озонового шару є всесвітньою проблемою, вирішення якої потре-
бує міжнародної співпраці. Застосування міжнародного права як 
механізму захисту довкілля є досить відносним та існує багато 
обмежень для того, щоб воно було справді корисним26.

Звичайно, вироблення механізму захисту клімату є одним з 
основних питань для міжнародної спільноти для захисту усього 
довкілля. Перетин захисту довкілля з економічними інтересами 
завжди буде яблуком розбрату. Виходом з цієї ситуації, може 
бути розроблення певних правил, відповідно до яких промислові 
об’єкти потребують дозволу на діяльність, яка створює наванта-
ження на довкілля. Тому при наданні дозволів органам влади по-
трібно збалансувати інтереси різних сторін і приймати до уваги 
можливі негативні та позитивні наслідки діяльності цих промис-
лових об’єктів для довкілля та здоров’я людей.

У цьому контексті Конвенція про доступ до інформації, 
участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля (надалі — Оргусь-
ка конвенція), є унікальним засобом визначення, наскільки на-
дання таких дозволів може принести шкоду довкіллю. Механізм 
Оргуської конвенції доповнений Протоколом про реєстр викидів 
та перенос забруднювачів (надалі — РВПЗ). РВПЗ — це база да-
них про викиди у довкілля, спричинених певними промислови-
ми об’єктами.

26 Stuart Bell, Donald McGillvray, Ole W. Pedersen. Environmental Law.Oxford Uni-
versity Press. 2013. p. 538.
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Екологічна правова база Республіки Молдова в основному є 
відповідною і дає можливість відповідним органам влади здій-
снювати низку заходів для належного застосування законодав-
чих положень та стандартів охорони довкілля. Хоча до розроб-
ки законодавства були докладені величезні зусилля, сьогодні, на 
жаль, можна констатувати певні послідовні слабкі сторони у його 
змісті та проблеми у застосуванні в сенсі соціальних відносин. 
Факт підписання 27 липня 2014 р. Республікою Молдова Угоди 
про асоціацію з Європейським Союзом відкриває нові унікальні 
перспективи для Республіки Молдова запровадити практику єв-
ропейського співтовариства у цій сфері. Розділ 16 Угоди про асо-
ціацію містить положення про розвиток та зміцнення співпраці 
між сторонами-підписантами щодо охорони довкілля, зокрема 
стосовно забруднення атмосферного повітря27.

Загально відомо, що вплив людської діяльності на довкілля 
став особливо помітним у другій половині 20-го століття, і осно-
вним фактором тут стала економічна діяльність. Загалом цей 
фактор походить від потреби людини постійно покращувати свої 
матеріальні умови і забезпечувати стандарт життя у будь-якому 
суспільстві. У цьому контексті постійно відбувалося зростання 
на економічному ринку, незважаючи на наслідки, яке воно мало 
для довкілля.

У цьому контексті дуже важливого значення набувають за-
гальні умови систематичного звітування у різних секторах. Ви-
рішальне значення має дотримання логічного ланцюжка висвіт-
лення загальної ситуації і водночас розробка детальних звітів. 
Отримання загальної інформації не є добрим вирішенням будь-
яких проблемних ситуацій чи визначення майбутніх цілей для 
зміцнення цього сегменту.

Як результат, необхідність розробити схему регулярного зві-
тування про забруднення повітря недержавними суб’єктами 
дозволяє зміцнити охорону атмосферного повітря та уникнути 
дискусій між представниками органів влади, відповідальних за 
охорону довкілля та представників громадськості та підприєм-
ницьких кіл.

27 EU-Moldova Association Agreement (27 June 2014). [On-line]: http://www.gov.
md/public/files/2013/ianuarie_ 2014/ACORD_RM-UE_1.pdf.
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Окрім того, створення відповідної та ефективної системи зві-
тування надасть можливість отримувати інформацію, необхідну 
для встановлення належних стандартів стосовно економічної ді-
яльності, яка становить загрозу для стану довкілля, зокрема, ат-
мосферного повітря.

Успішне вирішення «рівняння»  — представлення загальної 
ситуації, налагодження системи звітування, надання дозволів 
на певну економічну діяльність — створює можливість для на-
лежного застосування міжнародних та національних положень 
щодо доступу до інформації в екологічних питаннях. Окрім того, 
доступ громадянського суспільства до цієї інформації створить 
сприятливі можливості для корисного залучення до процесу 
прийняття рішень з екологічних питань цього «тріумвірату»: ор-
гани влади, представники економічного сектору і громадянсько-
го суспільства.

Олексій Шуміло
канд. юрид. наук, доц., Харківський національний університет внутріш-
ніх справ, голова ХМГО «ЕкоПраво-Харків» (Україна)

Правове ЗаБеЗПечення ЗдоровоГо довкілля 
При ПоводЖенні З аЗБестоМ та йоГо вироБниЦтві

Актуальність теми дослідження продиктована розширенням 
азбестового виробництва в Україні та негативним впливом цієї 
господарської діяльності на здоров’я людей та навколишнє при-
родне середовище. Безпосередніми факторами екологічної не-
безпеки є промислові викиди азбестових виробництв, що ста-
новлять загрозу здоров’ю працівників підприємств та мешканців 
прилеглих житлових зон; заміна азбестових покрівель на житло-
вих будинках; зведення азбестових парканів та огорож на приса-
дибних земельних ділянках; неконтрольоване видалення азбес-
тових відходів у навколишнє природне середовище.

Загальновідомим та доведеним є той факт, що усі види азбес-
тових виробів містять канцерогенні речовини та викликають у 
людей захворювання на рак. У світі виробляється більше двох 
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мільйонів тонн азбесту, найбільше — у Росії, Китаї та Канаді. Роз-
повсюдження інформації про шкідливий вплив азбесту не зали-
шає байдужими людей в усьому світі, про що свідчить збільшен-
ня кількості та урізноманітнення категорій судових справ щодо 
небезпечного поводження з азбестом у побуті і на виробництві, 
а також наявність у розвинутих країнах комплексних державних 
програм з видалення азбесту. З огляду на це серед науковців та 
екологічної громадськості України зростає стурбованість відсут-
ністю належного правового регулювання та непослідовністю дій 
уряду у цій царині. Зокрема, широкий резонанс викликало без-
прецедентне рішення про припинення антидемпінгових заходів 
щодо ввезення в Україну азбестових виробів.

Деякі аспекти означеної проблеми досліджувалися у пра-
цях відомих вітчизняних науковців, таких як В. І.  Андрейцев, 
А. П.  Гетьман, В. В.  Костицький, Н. Р.  Малишева, Ю. С.  Шемшу-
ченко, М. В. Шульга та ін. Втім, незважаючи на велику кількість 
наукових робіт, присвячених темі поводження з азбестом, слід 
зазначити, що вони переважно носять галузевий характер, хоча, 
на нашу думку, попередження та ефективна протидія екологіч-
ним правопорушенням, забезпечення належного рівня охорони 
здоров’я при поводженні з азбестом можливі лише за умови за-
стосування комплексного правового регулювання вказаних пра-
вовідносин.

Метою статті є аналіз правових норм національного та 
міжнародного права щодо регулювання відносин у галузі охоро-
ни здоров’я та безпеки довкілля при поводженні з азбестом та 
попередженні його негативного впливу. Її новизна полягає у ви-
робленні рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодав-
ства у цій сфері з точки зору міжгалузевого підходу та обґрунту-
ванні заходів щодо повного припинення використання азбесту 
в Україні.

Правове регулювання поводження з азбестом здійснюється 
водночас і на міжнародному рівні, і нормами галузей національ-
ного законодавства: господарського, екологічного, трудового із 
правом соціального забезпечення та ін.

Комітет з розгляду хімічних речовин Роттердамської конвен-
ції про процедуру Попередньої обґрунтованої згоди відносно 
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окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у між-
народній торгівлі на другій сесії, що відбулася у Женеві 13 – 17 
лютого 2006 року, зробив наголос на такому. Незалежна оцін-
ка ризиків підтвердила, що всі види азбесту можуть викликати 
захворювання на рак легенів, мезотеліому та азбестоз, а також 
те, що визначити граничний рівень впливу, нижче якого азбест 
не несе канцерогенної небезпеки, неможливо28. Ключові факти 
Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН, що стосуються 
азбесту, такі:

• близько 125 мільйонів людей у світі піддається впливу аз-
бесту на робочому місці;

• понад 107 тисяч людей щорічно помирають від хвороб, 
пов’язаних з азбестом: рак легенів, мезотеліома та азбестоз 
у результаті професійного опромінювання (експозиції);

• декілька тисяч щорічних випадків смерті можуть бути 
спричинені впливом азбесту у побуті29.

Тому ВООЗ у співробітництві з Міжнародною організацією пра-
ці та іншими міжурядовими організаціями і громадянським 
суспільством працює з країнами над ліквідацією хвороб, що 
пов’язані з азбестом, за такими стратегічними напрямками:

• визнання, що найбільш ефективним шляхом ліквідації хво-
роб, пов’язаних з азбестом, є припинення використання 
усіх його типів;

• надання інформації про способи заміщення азбесту більш 
безпечними речовинами, розробка економічних і техноло-
гічних механізмів для стимулювання його заміщення;

• вжиття заходів щодо попередження впливу азбесту на ро-
бочому місці та під час його видалення;

• поліпшення раннього діагностування, лікування, соціаль-
ної та медичної реабілітації у разі хвороб, що пов’язані з 
азбестом, та складання реєстрів людей, які піддавалися ра-
ніше чи/або піддаються сьогодні впливу азбесту.

28 UNEP/FAO/RC/CRC.2/19, С. 11.
29 Asbestos: elimination of asbestos-related diseases, Офіційний сайт Всесвітньої 
організації охорони здоров’я [Електронний ресурс]  // Інформаційний 
бюлетень. — липень 2010. — № 343. — Режим доступу: — http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs343/en/index.html
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Таким чином, світова спільнота намагається робити певні 
кроки щодо аналізу негативного впливу азбесту на здоров’я лю-
дей та довкілля і закладає новітні засади розуміння механізму 
взаємодії між навколишнім середовищем та здоров’ям людей. 

Стосовно повного вилучення азбесту з будівель навчальних 
закладів із новою силою заговорили у Великій Британії30. На 
сьогодні британські медики занепокоєні, що сотні школярів та 
вчителів можуть бути у небезпеці через вплив азбесту, який ви-
користовувався при будівництві шкіл. Всепарламентська група з 
безпеки та гігієни праці виявила присутність смертельно небез-
печних часток канцерогенного пилу у 75 % будівель шкіл. Також 
за статистичними даними за останні десять років 140 вчителів 
загинули від рідкого типу раку — мезотеліоми, який спровокова-
ний азбестовим пилом.

В Україні відповідно до Державних санітарних правил і норм 
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів 
та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-
01, які поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I — 
II, I — III ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії, 
ліцеї, колегіуми, що проектуються, будуються, реконструюються, 
та ті, що існують, незалежно від типу, форми власності і підпо-
рядкування забороняється застосування у навчальних закладах 
азбестоцементних повітропроводів. Національне законодавство 
поки що не передбачає повної заборони азбестових виробів у на-
вчальних закладах.

Європейський Союз з 2005 року заборонив розробку, ввезен-
ня та використання будь-якого азбесту. Деякі країни ЄС зруйну-
вали окремі будівлі, що були збудовані із застосуванням азбес-
ту. Наприклад, будівля Міжнародної Агенції з дослідження раку 
(МАДР) у Франції та Палац Республіки у Німеччині були по-
вністю перебудовані. Аналогічна кампанія проходила і в США, 
де до сьогодні більшість громадських організацій (профспілки, 
дослідники та юристи) вимагають повної заборони азбесту. 

30 MPs attack «national scandal» of asbestos in school [Електронний ресурс]  // 
The telegraph. — неділя 11 березня 2012 р. — Режим доступу: — http://www.
telegraph.co.uk/education/educationnews/9055146/MPs-attack-national-scan-
dal-of-asbestos-in-schools.html
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Причина  — онкологічні захворювання, що спровоковані цим 
мінералом31.

Європейська Спільнота, піклуючись про охорону здоров’я 
людей та стан навколишнього природного середовища, ввела 
заборону щодо поставки на ринок та використання усіх видів 
азбесту, включаючи хризотил, а також продукції, до складу якої 
спеціально включені волокна цієї речовини, заборона діє за од-
ним частковим виключенням, що стосується хризотилу. Це було 
зроблено ще у 1999 році Європейською комісією, коли прийняли 
відповідну Директиву 1999/77/ЄС32 про заборону використання 
азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест з 1 січня 2005 р. 
у країнах Європейського Союзу. У майбутньому послідовники 
заборони мають наміри поширити її за допомогою прийнятої 10 
вересня 1998 р. Роттердамської конвенції про процедуру попере-
дньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хіміч-
них речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі33.

Позитивним прикладом поводження з азбестом може бути 
така країна, як Польща, де з 1997 року використання азбесту за-
боронено. За накриття азбестовою покрівлею будівлі винну осо-
бу притягнуть до юридичної відповідальності. До 2032 року по-
винні бути усунені усі об’єкти, що містять цей матеріал34.

Судові органи дедалі частіше доводять шкідливість азбесту 
для довкілля та здоров’я людей. Так, суд Турина (Італія) визнав 
винними та виніс вирок міліардеру із Швейцарії Стефану Шмі-
дейні і бельгійському барону Жану Луї де Картьє, які є власника-
ми заводу Eternit SA, що розташований у Швейцарії. Їх ув’язнили  
31 Война против асбеста — не медицинская, а экономическая. Алла Солодова 
[Електронний ресурс] // Infox.ru. — Режим доступу: — http://www.infox.ru/sci-
ence/tech/2011/07/27/YAsnyyy_asbyest.phtml
32 Official Journal L 207, 06/08/1999 P. 0018 – 0020.
33 Роттердамська конвенція про процедуру Попередньої обґрунтованої згоди 
відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній 
торгівлі [Електронний ресурс]  // Верховна Рада України, офіційний сайт.  — 
Режим доступу: — http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_a35/page
34 Томанек Адам, Люблінська інформація. [Електронний ресурс]  // Україно-
Польський двотижневик «Волин ський монітор», офіційний сайт.  — Режим 
доступу: http://monitor-press.com/index.php?option=com_content&view= artic-
le&id=782%3A2012-02-23-11-49-17&catid=55%3A2009-07-20-15-01-25&Itemid= 
303&lang=uk
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на 16 років за нанесення екологічної шкоди природі та нехтуван-
ня заходами безпеки, що спричинили смерть більше трьох тисяч 
людей, які працювали та мешкали поряд з цим підприємством.

Завод Eternit SA, який з 80-х років виготовляв будівельні ма-
теріали, що містили азбест, спершу називали «справді економіч-
ним чудом». Однак через деякий час люди, які там працювали, 
почали вмирати. Причина смертей у всіх виявилася одна — мезо-
теліома. Це — особливий вид раку, який спричинений тривалим 
контактом з азбестовим пилом та має довгий термін латентності. 
Завод вже майже 30 років як припинив виробництво, але від на-
слідків його діяльності не можуть позбутися до цього часу. На 
сьогоднішній день загиблими вважаються — 2900, а хворими — 
600 осіб. Проте про загальну кількість жертв говорити поки що 
рано, оскільки строк прояву хвороби при такому зараженні може 
сягати і 40 років.

Суд Турина також постановив виплатити компенсацію INAIL 
(Національний інститут страхування від нещасних випадків на 
виробництві) у розмірі 15 млн 100 тис. євро для кожної проф-
спілки, що брала участь у судовому процесі, 100 тис. євро Асоці-
ації сімей жертв азбесту, 70 тис. євро для WWF (Всесвітній фонд 
дикої природи), 4 млн євро комуні містечка Каваньйо (П’ємонт), 
25 млн євро для комуни Казалє Монферрато та 20 млн євро для 
регіону П’ємонт35.

Хоча негативний вплив азбесту, який викликає рак леге-
нів, був виявлений ще у 1925 році і підтверджений результата-
ми багатьох епідеміологічних досліджень впродовж наступних 
70-ти років, тільки в наш час судовим органом було доведено 
причинно-наслідковий зв’язок між виробництвом азбесту та 
шкодою довкіллю і здоров’ю населення. Результати досліджень 
свідчать, що всі основні чотири типи азбесту, які застосовуються 
у промисловості (хризотил, амфібол, кроки доліт, антофіліт), є 
небезпечними та збільшують вірогідність захворювання на рак.

35 Завод в Швейцарии привел к смерти более 3 тысяч людей [Електронний 
ресурс]  // Rosukrinform. Агентство информационного влияния. — 20 лютого 
2012  р.  — Режим доступу:  — http://rosukrinform.com/categ-news/item/2177-
zavod-v-shveicarii-privel-k-smerti-bolee-3-tisyach-ludei
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Таким чином, виникає нова категорія судових справ  — гру-
повий (класовий) позов. За ними корпорації мають відповідати 
перед великими групами громадян, чимало з яких зверталися 
до суду у зв’язку із значною громадською небезпекою шкідливо-
го виробництва. Коли предметом правового спору є однорідні 
права або обов’язки значної кількості осіб, як у наведеному при-
кладі, то йдеться про відповідальність за спричинення шкоди у 
зв’язку з масовим порушенням екологічних прав. За загальним 
правилом кожна зацікавлена особа має право самостійно ініці-
ювати судовий процес і звернутися з позовом про захист своїх 
порушених або оспорюваних прав до суду. Водночас окремі судо-
ві провадження не завжди можуть забезпечити реальний захист 
прав та інтересів36.

Суми виплат у цих позовах досить суттєві і, як правило, вони 
не персоніфіковані щодо конкретної постраждалої фізичної осо-
би, а призначаються для профспілок, громад, громадських ор-
ганізацій і т. ін. Наведену справу щодо компанії Eternit SA слід 
також віднести до класичних класових позовів, коли до відпові-
дальності притягнули виробників азбесту.

У вітчизняному законодавстві про захист прав споживачів, яке 
складається із Закону України «Про захист прав споживачів»37, 
ЦК України38, ГК України39 та інших нормативно-правових актів, 
що містять положення про захист прав споживачів, не має ви-
значення групового позову і чітко встановлених механізмів його 
реалізації. Інститут групового позову відносно новий для укра-
їнського законодавства, і тому не має достатньої процесуально-
правової бази40.

36 Гадомський Д., Інститут групових (класових) позовів як інструмент захисту 
порушених або оспорюваних прав, «Юридичний журнал», № 12, 2006 http://
justinian.com.ua/article.php?id=2506
37 Про захист прав споживачів: Закон УРСР від 12.05.1991 р. за № 1023-XII  // 
Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 30 (23.07.91). — Ст. 379.
38 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. за № 435-IV // Офіційний вісник 
України. — 2003. — № 11. — (28.03.2003). — Ст. 461.
39 Господарський кодекс України від 16.01.2003  р. за №  436-IV  // Офіційний 
вісник України. — 2003. — № 11. — (28.03.2003). — Ст. 462.
40 Гуржеєва Наталія. Захист невизначеного кола споживачів в ЄС та в Україні. 
Спільнота проживання та громадські об’єднання. Київ, 2009, С. 8 [Електронний 
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Іноземні уряди та фінансові установи передбачають обме-
ження на використання азбесту не тільки у своїй країні, але й 
за її межами. Так, група управління проектами міжнародних 
кредитних ліній при Національному банку України повідомляє, 
що Німецько-український фонд запрошує до участі у проекті 
«Програма з рефінансування заходів підтримки системи креди-
тування в сільській місцевості», для реалізації якого уряд ФРН 
надав Україні кредитну лінію в сумі 7 млн. євро з метою запро-
вадження системи кредитування мікро-, малих та середніх під-
приємств України у сільській місцевості. Однією з обов’язкових 
вимог до субкредитів у рамках цього проекту є те, що фінансу-
вання субпроектів, які надаються на розгляд банку-партнеру, 
за допомогою субкредитів може проводитися тільки тоді, коли 
банк-партнер визначив, що надходження субкредиту не будуть 
використовуватися для фінансування таких видів діяльності: 
будь-якого виробництва, торгівлі або використання волокон 
азбесту (інше ніж цементоване захисне укриття, в якому вміст 
азбесту менше ніж 20 %)41.

Втім, на жаль, не всі розуміють небезпеку, яку несе азбест. В 
Україні створено об’єднання підприємств, які тісно пов’язані з 
переробкою азбесту і вони продовжують переконувати на побу-
товому рівні про безпечність хризотилового азбесту. Ці одинад-
цять підприємств входять до Асоціації «Українське хризотилове 
об’єднання»: ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТОВ «Волинь–
Шифер», ТОВ «Краматорський шифер», ТОВ «Техпром», ТОВ 
«Балаклійський шиферний комбінат», ТОВ «Шиферний завод», 
ПП «Кряж» «Красногвардійський шиферний завод», ВАТ «Запо-
ріжський завод азбестоцементних виробів», ТОВ фірма «Дельта 
Буг», ТОВ «Компанія Уралазбест», ВАТ «Трибо» (раніше Білоцер-
ківський завод АТВ)42. Хризотилова асоціація наполягає на тому, 

ресурс]. — Режим доступу: http://www.consumerinfo.org.ua/upload/iblock/b62/
class_action_eu_ukraine.pdf
41 Щодо співробітництва з Німецько-Українським фондом у Програмі 
з рефінансування заходів підтримки системи кредитування в сільській 
місцевості: Лист Національного банку України від 27.07.2011  р. за №  46-03-
001/1092.
42 Асоціація «Українське хризотилове об’єднання» [Електронний ресурс]  // 
Офіційний сайт. — Режим доступу: — http://ukrchrysotile.com.ua/rukovodstvo.html
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що офіційні дані про кількість онкологічних захворювань у ра-
йонах, де розташовані азбестоцементні та хризотилові гірничо-
збагачувальні підприємства, не перевищують середніх показ-
ників по країні. На своєму сайті вони посилаються на «думку» 
російських вчених та медиків, які нібито поряд з усіма гілками 
влади РФ та профспілками будівельної і хризотил-азбестової 
галузей підтримують безпечне контрольоване використання 
хризотил-азбесту.

Зрозумілою є тісна співпраця українських переробників хри-
зотилового азбесту із спорідненими підприємствами РФ щодо 
відстоювання безпечності азбестових виробів, адже відповідно 
до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про захист національного товаро-
виробника від демпінгового імпорту»43 Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України повідомило, що 27 травня 2012 
року закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів 
щодо імпорту в Україну листів азбоцементних гофрованих (ши-
феру), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 6811 40 00 
10, походженням з Російської Федерації44.

Основними аргументами Асоціації «Українське хризотилове 
об’єднання» є те, що природний мінерал хризотил володіє цілим 
рядом виняткових властивостей. Він не піддається корозії, виві-
трюванню, вогнестійкий та теплоізоляційний. У тих же гальмів-
них колодках для автомобілів хризотил — як один з компонен-
тів — забезпечує водієві оптимальну надійність та безпеку. Щодо 
гальмівних колодок, то хочеться зауважити, що вони та інші де-
талі, що містять азбест, є джерелом підвищеного ризику не тіль-
ки для тих, хто працює з азбестом у процесі їхнього виготовлен-
ня, але і для механіків авторемонтних майстерень, які проводять 
регламенті роботи з їхньої заміни та ремонту, і пішоходів, які 
вдихають вивільнений азбест на перехрестях доріг. Можна при-

43 Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: 
Закон України від 22.12.1998  р. за №  330-XIV  // Відомості Верховної Ради 
України. — 1999. — № 9 – 10 (12.03.99). — Ст. 65.
44 Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових 
заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих 
(шиферу) походженням з Російської Федерації: Повідомлення Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 06.09.2011 р.  // Урядовий 
кур’єр. — 2011. — 09. — № 162 (06.09.2011).
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пустити, що на етапі кінцевого використання гальмівних коло-
док та муфт зчеплення хризотилові волокна будуть потрапляти 
у водні системи з пилу, що утворюється внаслідок їхнього зносу, 
та в невеликій кількості як результат видалення неметалевих за-
лишків на стихійні звалища. Вважається, що хризотил не підда-
ється розпаду у водних системах. Разом з тим деякі такі процеси 
можуть відбуватися у кислому середовищі.

Виробники азбесту у розвинутих країнах, наприклад Канаді, 
також намагаються довести безпечність цієї речовини. Так, Ка-
нада програла апеляцію, що була подана до Світової організації 
торгівлі про зняття заборони на поставки азбесту, яка накладена 
Францією з міркувань охорони здоров’я. Уряд Канади стверджу-
вав, що заборона протирічить зобов’язанням Франції про свобо-
ду торгівлі, а білий азбест (хризотил), що зараз видобувається, 
при правильному поводженні є безпечним.

Однак СОТ відкинула твердження Канади про безпечність 
азбесту, заявивши, що країни  — члени організації не повинні 
виконувати всі положення своїх зобов’язань по відношенню до 
свободи торгівлі, коли справа стосується охорони здоров’я. Та-
ким чином, цей вердикт ВТО відкрив шлях до заборони викорис-
тання азбесту у всіх країнах Європейського Союзу з 2005 року45.

Підтверджує шкідливість азбесту нова наука — наноекологія, 
що пропонує несподіваний погляд на проблему впливу наночас-
тинок на живу клітину. Так, головна небезпека наноаерозолів 
полягає в тому, що за розмірами вони менші від живої клітини 
і можуть значно порушити її життєдіяльність. Волокна азбесту 
здатні проштрикнути стінку клітини, і метали, що містяться в аз-
бесті, таким чином проникають у її внутрішнє середовище. Вони 
не становили загрози, поки були запаковані всередині азбесто-
вого волокна. Але в клітині атом металу стає активним, отримує 
можливість генерувати вільні радикали, провокуючи канцероге-
нез і мутації46.
45 Асбест остается под запретом, вівторок, 13 березня 2001 року, [Електронний 
ресурс] // Сайт ВВС Русская служба — Режим доступу: — http://news.bbc.co.uk/
hi/russian/news/newsid_1217000/1217522.stm
46 Лідія Суржик «Магія поверхні» Дзеркало тижня № 50, 28 грудня 2002 року, 
зустріч у клубі «Еврика», На порозі нової науки — наноекології, доктор фізико-
математичних наук В. Покровський, [Електронний ресурс] // сайт ZN. — Режим 
доступу: — http://dt.ua/HEALTH/magiya_poverhni-30637.html



53

У Посланні Президента України «Модернізація України  — 
наш стратегічний вибір» від 07.04.2011 р. було визначено загрози 
стабільності регіонального розвитку нашої країни. Це наявність 
регіональної диференціації темпів посткризового відновлення 
через збереження орієнтації промислового виробництва інду-
стріальних і старопромислових регіонів — традиційних лідерів 
економічного розвитку  — на збільшення експорту продукції 
енергоємного та екологічно-ризикованого виробництва (мета-
лургійне, хімічне, деревообробне тощо), яке цілком залежить від 
короткострокових спорадичних тенденцій пожвавлення світо-
вої ринкової кон’юнктури на групу сировинних товарів і напів-
фабрикатів. Відповідно до даних цього Послання, азбоцементні 
листи (шифер) у товарній структурі гуртового товарообороту 
України серед продукції виробничо-технічного призначення за 
2005 рік займають у відсотках до підсумку 0,04, а сума становить 
182,5 млн. грн.

Україна намагається здійснювати контроль на кордоні за вве-
зенням і вивезенням азбестовмісних речовин. Так, відповідно 
до наказу Кіровоградської митниці «Про затвердження «Пере-
ліку товарів групи «ризику» та групи «прикриття» та заходів, 
які застосовують до цих товарів з метою посилення контролю за 
правильністю їхньої класифікації згідно з УКТЗЕД (Український 
класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності) при їх-
ньому митному оформленні»» № 119 від 20.02.2012 р. під особли-
вий контроль митниці підпадають: волокно азбестове оброблене, 
суміші на основі азбесту, вироби на основі цих сумішей. Замість 
останніх може декларуватися азбест (волокно, пластівці тощо). 
Тому митниця обов’язково залучає до митного оформлення та-
ких товарів відділ митних платежів шляхом повідомлення про 
початок митного оформлення товару групи «прикриття». Продо-
вження митного оформлення такого товару уповноваженою осо-
бою відділу митних платежів з класифікації товарів здійснюється 
лише після отримання засобами оперативного зв’язку погоджен-
ня відділу митних платежів.

Державна митна служба України визначила «Середньорозра-
хункову вартість імпорту товарів (вантажна митна декларація — 
ІМ40) в Україну (дол. США за тонну)» від 06.02.2012 р. Вартість, 
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визначена цим документом, за останні три місяці і в ньому, на 
жаль, передбачено можливість імпорту в Україну виробів з аз-
боцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогічних 
матеріалів з вмістом азбесту.

Уряд України прийняв постанову, затвердивши номенклатуру 
та кількість товарів, операції з ввезення і вивезення яких здій-
снюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рам-
ках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні 
та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки47. Цим до-
кументом передбачена можливість переміщення через митний 
кордон України до 2015 року у кількості не більше 3 тис. кг ви-
робів з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних 
матеріалів: волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбес-
ту або азбесту та карбонату магнію; вироби з цих сумішей або з 
азбесту і т. ін.

У листі Державної митної служби визначено, що азбест вхо-
дить до переліку товарів, які підлягають екологічному контр-
олю у разі переміщення їх через митний кордон України48. По-
становою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення 
державного контролю товарів, що переміщуються через митний 
кордон України» разом з тим встановлюється, що державний 
екологічний контроль щодо азбесту здійснюється лише при ви-
везенні цієї речовини і зовсім не контролюється її ввезення та 
транзит49. Хоча у ст. 268 КК України50 передбачено криміналь-
ну відповідальність за незаконне ввезення на територію України 
47 Про затвердження номенклатури та кількості товарів, операції з ввезення 
і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках 
співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації 
ракетно-космічної та ракетної техніки: Постанова КМ України від 30.01.2012 р. 
за № 53 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 9 (10.02.2012). — Ст. 328.
48 Про інформацію, необхідну для формування ПІК по здійсненню ПДК: Лист 
Державної митної служби від 13.12.2011 р. за № 16/1-16.3/2095-ЕП.
49 Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються 
через митний кордон України: Постанова КМ України від 05.10.2011  р. за 
№ 1031 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 78 (17.10.2011). — Ст. 2883.
50 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001  р. за №  2341-III  // Відомості 
Верховної Ради України. — 2001. — № 25 – 26 (29.06.2001). — Ст. 131.
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відходів і вторинної сировини. Тобто мається на увазі ввезення 
на територію України чи транзит через її територію відходів або 
вторинної сировини без належного дозволу чи речовин або мате-
ріалів, що відносяться до категорії небезпечних відходів, які за-
бороняються до ввезення. Речовини або матеріали, що належать 
до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезен-
ня, — це відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики 
яких створюють або можуть створити значну небезпеку для на-
вколишнього природного середовища і здоров’я людини, та які 
потребують спеціальних методів поводження з ними. До них, зо-
крема, належить азбест (пил та волокна).

Працівники підприємств з переробки азбесту, як правило, 
отримують важкі професійні захворювання. Так, наприклад 
апеляційний суд Одеської області виніс ухвалу 29 серпня 2007 
року, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одеса 
цивільну справу за апеляційною скаргою відділення виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України у м. Іллі-
чівськ Одеської області на рішення Іллічівського міського суду 
Одеської області від 21 березня 2007 року по справі за позовом 
до ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» про визнання 
наявності професійного захворювання, зобов’язання скласти 
акт за формою П-4 та направити на медико-соціальну експертну 
комісію (третіми особами по справі були відділення виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України у м. Іллі-
чівськ Одеської області і незалежні профспілки працівників Іл-
лічівського морського торгівельного порту)51.

У червні 2005 року позивач звернувся до суду (справа № 22ц-
3190/2007 р.) з позовом до ДП «Іллічівський морський торгівель-
ний порт» про визнання наявності у нього професійного захво-
рювання у вигляді мезотеліоми; про зобов’язання ДП «ІМТП» 
оформити акт за формою П-4 на підставі висновку центральної 
лікувальної комісії Українського профпатологічного центру клі-
ніки професійних захворювань Інституту медицини праці Ака-

51 Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]  // 
Офіційний сайт. — Режим доступу: — http://reyestr.court.gov.ua/Review/2181016
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демії медичних наук України № 4510 від 4 листопада 2004 року; 
про зобов’язання ДП «ІМТП» направити позивача на медико-
соціальну комісію для встановлення причин інвалідності, від-
сотків втрати професійної працездатності і підтвердження на-
явності факту моральної шкоди, нанесеної позивачеві внаслідок 
професійного захворювання.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався 
на те, що з 15 березня 1970 року по 12 квітня 2005 року (більше 
35 років) він працював у ДП «ІМТП» докером-механізатором. 
Центральна лікувальна комісія українського профпатологічного 
центру клініки професійних захворювань Інституту медицини 
праці Академії медичних наук України 2 листопада 2004 року на-
дала висновок про те, що у позивача лівостороння мезотеліома 
плеври І  — ІІ ст. Захворювання визнано професійним з ураху-
ванням профмаршруту, вимог праці, наявності у повітрі робочої 
зони азбестового пилу в концентраціях, що перевищують ПФК.

Рішенням Іллічівського міського суду Одеської області від 24 
липня 2006 року фактично було підтверджено, що у період з 8 
червня 1970 року по 9 червня 1981 року позивач, який працював 
у ДП «ІМТП» докером-механізатором, розвантажував вантажі, у 
тому числі й азбест, який був упакований у джутові мішки і під 
час його перевантажування була наявною висока концентрація 
азбестового пилу.

Таким чином, більшість робітників, які працюють на азбесто-
вому виробництві та отримали у зв’язку з цим професійні захво-
рювання, можуть захистити у судах свої порушені трудові права.

Одним з основних напрямків запобігання негативному впли-
ву азбесту в Україні є попередження професійних захворювань, 
пов’язаних з цією речовиною. Правління Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професій-
них захворювань України своєю постановою «Про затвердження 
Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України» передбачило розроблення та перегляд 
нормативних актів з охорони праці згідно з пропозиціями цен-
тральних органів виконавчої влади. Заплановані державні кошти 
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щодо опрацювання примірних інструкцій з: охорони праці пра-
цівників, зайнятих у виробництві матеріалів та виробів на осно-
ві хризотилового азбесту, обсягом — 216,0 тис. грн. та обробки, 
чищення забрудненого азбестовим пилом робочого одягу, спеці-
ального захисного одягу відповідно — 28,8 тис. грн.

Планом заходів щодо виконання МОЗ України у 2011 році 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу було заплановано до 
грудня підготувати проект нормативно-правового акту про за-
хист працівників від шкідливого впливу азбесту на робочому 
місці, що мав відповідати Директиві Європейського Парламенту 
та Ради ЄС від 30.11.2009 р. № 2009/148/ЄС про безпеку і захист 
здоров’я працівників від шкідливого впливу азбесту на роботі52. 
Це завдання, крім МОЗ України, також було покладено Урядом 
України на МНС та Держгірпромнагляд53.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України було затвердже-
но План заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про 
регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-
економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 
роки54. Розділ III цього Плану присвячений охороні праці, умо-
вам праці та відпочинку, охороні навколишнього природного 
середовища. У цьому розділі передбачено сприяння внесенню 
до Верховної Ради України протягом двох місяців після підпи-
сання Угоди проекту Закону України про ратифікацію Конвенції 
№ 162 МОП 1986 року про охорону праці під час використання 

52 Про затвердження плану заходів МОЗ України щодо виконання у 2011 
році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу: Наказ Міністерства охорони здоров’я 
від 13.10.2011 р. за № 663.
53 Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2011 році 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу: Розпорядження КМ України від 
17.08.2011 р. за № 790-р // Урядовий кур’єр. — 2011. — 12.10.2011. — № 188.
54 Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної 
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-
економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 роки: 
Розпорядження КМ України від 30.03.2011 р. за № 261-р // Офіційний вісник 
України. — 2011. — № 26 (15.04.2011). — Ст. 1083.
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азбесту55. Відповідальними за виконання цього лобіювання ви-
значено цілу низку державних та громадських установ: Державне 
агентство з управління державними корпоративними правами 
та майном, Міністерство соціальної політики, Державну службу 
гірничого нагляду та промислової безпеки, Державну санітарно-
епідеміологічну службу, МОЗ, інші зацікавлені центральні орга-
ни виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю-
вань і соціальних партнерів. Можна сказати, що з ратифікацією 
цього міжнародного нормативного акту ситуація склалася, як у 
тій приказці: «Семеро няньок, а дитина без ока».

Відповідно до статусу цієї Конвенції, що була підписана у 
Женеві 24.06.1986 р. та вступила в силу 16.06.1989 р., станом на 
25.02.2008  р. серед тридцяти однієї країни, що ратифікували її, 
України немає. Конвенцією передбачається вирішення таких на-
гальних завдань:

• контрольоване використання хризотилу і хризотиловміс-
них матеріалів і виробів, що дозволить попередити можли-
вість шкідливої дії на людину;

• встановлення диференційованої, залежно від виду робіт 
системи заходів безпеки від можливої несприятливої дії 
хризотилу, хризотиловмісних матеріалів і виробів;

• регламентація питань моніторингу стану повітря робочої 
зони та атмосферного повітря;

• посилення державних функцій контролю (нагляду) і тех-
нічного регулювання у сфері забезпечення безпеки у ви-
робництві, зберіганні, транспортуванні, застосуванні, ути-
лізації хризотилу і хризотиловмісних матеріалів і виробів;

• посилення контролю за станом здоров’я працівників, які 
зазнають або зазнали впливу азбесту56.

55 Про охорону праці під час використання азбесту: Конвенція МОП 1986 року 
від 24.06.1986 р. за № 162 // Міжнародне законодавство про охорону праці. — 
1997. — 01. — том 1.
56 Коментар до проекту закону України «Про ратифікацію Конвенції №  162 
1986 року про охорону праці під час використання азбесту», який було 
внесено Президентом України від 16.12.2009 р. № 155, профільним є Комітет 
у закордонних справах, Одержаний ВР України 16.12.2009 на П’ятій сесії VI 
скликання.
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Ратифікація Конвенції сприятиме підвищенню політичного 
іміджу України на міжнародній арені як країни, яка послідовно 
дотримується взятих на себе зобов’язань у створенні безпечних і 
нешкідливих умов праці. Прийняття та реалізація законопроек-
ту дозволить знизити вірогідність забруднення виробничого та 
навколишнього природного середовища за рахунок мінімізації 
викидів хризотиловмісного пилу; встановити правові відносини 
між органами влади, підприємствами-виробниками, імпортера-
ми; створити гарантовані умови контрольованого застосування 
хризотилу і хризотиловмісних матеріалів. Таким чином, Україна 
може зробити свій внесок у забезпечення їхнього безпечного ви-
користання на ринку та збільшити привабливість підприємств, 
що випускають хризотиловмісні матеріали і вироби, для інозем-
них і вітчизняних інвесторів за рахунок гармонізації вітчизня-
них правових норм.

Хоча перед Україною уже зараз стоїть завдання щодо виконан-
ня МОЗ у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації зако-
нодавства України до законодавства Європейського Союзу, якою 
передбачено підготовку проекту нормативно-правового акту 
про захист працівників від шкідливого впливу азбесту на робо-
чому місці. Цей документ має бути орієнтований на таке джерело 
acquis communautaire, як Директива Європейського Парламенту 
та Ради ЄС від 30.11.2009 р. № 2009/148/ЄС про безпеку і захист 
здоров’я працівників від шкідливого впливу азбесту на роботі57.

Як приклад української судової практики щодо негативного 
впливу при застосуванні азбестових виробів у домогосподар-
ствах можна проаналізувати справу № 2-186/201158, за якою ви-
несено рішення 01.11.2011 р. Комунарським районним судом м. 
Запоріжжя про усунення перешкод у користуванні житловим бу-
динком, стягнення матеріальної та моральної шкоди. Відповідач 
по справі влітку 2008  р. самовільно зніс паркан між земельни-
ми ділянками та встановив глухий паркан з азбоцементних плит 
вздовж усієї межі, висота якого 1,6 м, а в місці, де розташовані 
вікна будинку позивача, — 2,85 м.

57 Official Journal L 330, 16/12/2009 P. 0028 – 0036.
58 Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]  // 
Офіційний сайт. — Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/19451458
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Позивач просив суд зобов’язати відповідача знести самовіль-
но встановлений ним паркан, взявши до уваги, що контакт з аз-
бестом шкідливо впливає на здоров’я людини і може спричиняти 
тяжкі захворювання. У доньки позивача після десятирічної пе-
рерви знову з’явилася алергія, онука стала страждати на алергію 
також. Однак суд взяв до уваги відповідь на запит з Державної 
установи «Інститут медицини праці Академії медичних наук 
України» про те, що в Україні не заборонено використання аз-
боцеметних виробів, виготовлених із хризотилового азбесту. Аз-
бест у таких виробах знаходиться у зв’язаному стані і не може 
чинити негативного впливу на здоров’я.

Хоча у своєму рішенні суд дійшов висновку, що самочинно 
зведений відповідачем паркан порушує право позивача користу-
вання своїм майном, він вважає, що при встановленні причин-
ного зв’язку між зведеним відповідачем парканом і вологістю та 
зниженням природного освітлення у житлових кімнатах позива-
ча для вирішення спору між сторонами було б цілком достатньо 
зобов’язати відповідача зменшити висоту паркану до норматив-
них вимог, тобто не більше 1,2 м, оскільки дозвіл суміжного зем-
лекористувача на більшу висоту не отримано, а не зносити його. 
В частині позовних вимог щодо відшкодування матеріальної 
шкоди, суд вважає за необхідне відмовити за відсутністю доказів. 
Так, якщо відповідач відміряє висоту паркану не більше 1,2 м і 
кутовою шліфувальною машиною зріже азбоцементні плити, він 
таким чином вивільнить азбест зі зв’язаного стану. Тобто відпо-
відач, виконуючи рішення суду, порушить санітарні та екологічні 
вимоги щодо поводження з азбестом.

Використання азбоцементних листів у домогосподарствах 
для спорудження парканів викликає нарікання сусідів щодо цьо-
го матеріалу у зв’язку із застосуванням його як суцільної огоро-
жі зі сторони інших домоволодінь. На незначних за розмірами 
присадибних ділянках у містах та селищах азбоцементні огорожі 
створюють додаткові ризики для здоров’я людей та будівель. Роз-
ташування глухої огорожі з азбоцементних листів на прибудин-
ковій території не дозволяє атмосферному повітрю проводити 
дренаж ґрунту та садових насаджень, що спричиняє підвищену 
вологість та негативно впливає не тільки на будівлі, а й на на-
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садження та ґрунти на суміжній земельній ділянці. Позивачі ви-
магають замінити азбестовий паркан на огорожу з інсольованих 
матеріалів на межах присадибних ділянок.

Суд у своєму рішенні59 про заміну суцільної огорожі з азбоце-
ментних листів на огорожу з інсольованих матеріалів посилав-
ся на ст. 103 ЗК України, яка передбачає обов’язки власників та 
землекористувачів земельних ділянок, які повинні обирати такі 
способи використання земельних ділянок відповідно до їхнього 
цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам 
сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей 
(затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення 
тощо), а також п. 29.14 Правил використання та забудови терито-
рії м. Чернівці, затверджених рішенням сесії міської ради IV скли-
кання від 07.07.2005 р. за № 763. Цими нормативно-правовими 
актами передбачено, що улаштування огорож земельних ділянок 
здійснюється з урахуванням нормативних вимог щодо інсоляції 
територій суміжних земельних ділянок.

Протидіють незаконному поводженню підприємств з відхода-
ми громадські організації, здійснюючи контроль за використан-
ням азбесту. Так, Севастопольська міська організація ВО «Сво-
бода» звернулася до Генерального прокурора України, Міністра 
надзвичайних ситуацій України, прокурора міста Севастополя 
та Севастопольської міської ради з вимогою перевірити факти 
незаконного зберігання азбесту, що складований на території 
ПАТ «Севастопольський морський завод» (м. Інкерман, Севас-
топольської міськради) з 1993 року без дотримання необхідних 
правил екологічної безпеки. Крім того, ця громадська організа-
ція вимагає перевірити факт незаконної утилізації великої кіль-
кості азбесту ПАТ «Севморзавод» на території Севастопольсько-
го полігону ТПВ60.

За приблизними підрахунками загальна кількість токсичної 
речовини, яку у 1993 – 1994 роках складовано на території під-
59 Рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 грудня 2010 р. 
№ 2-559/10.
60 Севастопольська «Свобода» вимагає перевірити факт незаконного 
зберігання азбесту в Інкермані, 15 липня 2009 р., Прес-служба ВО «Свобода» 
[Електронний ресурс] // сайт ВО «Свобода». — Режим доступу: — http://www.
svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/011267/
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приємства, становить приблизно 300 т, що несе постійну загро-
зу здоров’ю та життю мешканців і гостей Севастополя. Тому ВО 
«Свобода» вимагає притягнути до кримінальної відповідальності 
посадових осіб, винних у створенні техногенної загрози. Громад-
ські активісти просять також перевірити використання посадо-
вими особами «Севморзаводу» цільових коштів у сумі 3 млн. 200 
тис. дол. США, отриманих на утилізацію 300 тонн азбесту. Таким 
чином, Севастопольська міська організація ВО «Свобода» спо-
нукає владу до усунення небезпеки життю та здоров’ю громадян 
України, мешканців Севастополя, а також звільнення навколиш-
нього природного середовища від негативного впливу азбесту.

Утилізація азбесту «Севморзаводом» піднімає проблему між-
народного розподілу праці, що набирає обертів у світі. Протягом 
останніх десятиріч транснаціональні компанії прагнули заоща-
дити на виробничих витратах. Тому до «країн третього світу» 
переносили так зване «брудне виробництво» — розбирання ко-
раблів з азбесту і т. ін. Воно забруднює навколишнє природне 
середовище та вкорочує вік населенню, тому розвинуті країни 
прагнуть винести його за свої межі, що цілком зрозуміло61. За-
вданням екологічного та іншого спорідненого законодавства у 
такій ситуації мають стати правові бар’єри, що не дозволять роз-
міщувати на території України виробництво, що у майбутньому 
негативно вплине на довкілля та здоров’я нації.

На побутовому рівні азбестовий шифер після використання 
у більшості випадків в Україні громадяни рекомендують по-
товкти та висипати на дорогу чи доріжку для їхнього укріплен-
ня. «Ми старий шифер розкатали на стоянці для машин, резину 
не ріже», «як основа для дороги, доріжок, стоянки — те, що по-
трібно, слід тільки присипати ґрунтом. Щодо екологічності — 
навряд чи помрете через це», — такі поради дають на сайті «Фо-
рум: дім та дача»62.
61 Charles Duhigg and Keith Bradsher, How the U. S. Lost Out on iPhone Work від 
21 січня 2012 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. The New York Times, 
Business Day — Режим доступу: http://www.nytimes.com/2012/01/22/business/
apple-america-and-a-squeezed-middle-class.html?_r=4&pagewanted=1&ref=ge
neral&src=me
62 Форум: дім та дача [Електронний ресурс]  // Офіційний сайт.  — Режим 
доступу: http://www.forumhouse.ru/
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Протилежним прикладом щодо поводження з азбестом є дії 
міської влади Любліна (Польща), яка запропонувала мешкан-
цям безкоштовне усунення азбесту з будинків, його вивезення та 
утилізацію. Магістрат приймає заяви від бажаючих, яких щороку 
стає усе більше. За міські гроші можна позбутися канцерогенно-
го азбесту з житлових і господарських будівель, гаражів. Відділ 
охорони навколишнього середовища Люблінської міської ради 
повністю покриває кошти на демонтаж, пакування та вивезення 
азбесту. Міська програма з усунення шиферу діє упродовж трьох 
років. Станом на сьогодні у ній взяли участь 260 об’єктів нерухо-
мості. Було знешкоджено 400 т шкідливого азбесту. Вважається, 
що у Любліні ще є близько 2 тис. т азбестового шиферу. Знятий 
з дахів шифер прийме у свої надра кам’яновугільна шахта у Бог-
данці. Будуть заповнені земляні виробітки на глибині 900 – 1000 
метрів під землею63.

Крім зазначених вище галузей права, відносини щодо азбесту 
регулюються природоохоронним законодавством. У постанові 
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994  р. №  827 внесе-
но зміни до переліків корисних копалин загальнодержавного та 
місцевого значення, викладені у новій редакції64. Цією постано-
вою азбест віднесено до сировини вогнетривкого класу немета-
лічних руд. Він може бути використаний у декількох напрямах. 
Напрям використання родовища корисної копалини загально-
державного значення визначається рішенням Державної комісії 
із запасів корисних копалин. Відповідно до Настанови щодо за-
стосування будівельних норм у частині віднесення об’єктів бу-
дівництва до категорій складності для подальшого проектування 
та експертизи у Додатку 4 передбачено Перелік видів діяльності 
та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Та-

63 Томанек Адам, Люблінська інформація. [Електронний ресурс]  // Україно-
Польський двотижневик «Волинський монітор», офіційний сайт.  — Режим 
доступу: http://monitor-press.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=782%3A2012-02-23-11-49-17&catid=55%3A2009-07-20-15-01-25& Itemid= 
303&lang=uk
64 Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 грудня 1994  р. №  827: Постанова КМ України від 
28.12.2011 р. за № 1370 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 1 (13.01.2012) 
(частина 2). — Ст. 25.
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кими об’єктами є: промисловість будівельних матеріалів (вироб-
ництво цементу, асфальтобетону, азбесту, скла)65. Тому відповід-
но до ч.  3 ст.  13 Закону України «Про екологічну експертизу»66 
передбачається обов’язковість здійснення державної екологічної 
експертизи щодо виробництва азбесту.

Азбест та вироби з нього, на жаль, використовують у громад-
ському транспорті. Так, відповідно до Методики нормування ви-
трат матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування і 
ремонт рухомого складу міського електротранспорту (трамвай, 
тролейбус)67 застосовуються серед основних і допоміжних мате-
ріалів для технічного обслуговування і ремонту рухомого скла-
ду міського електротранспорту азбест та вироби з нього: картон 
азбестовий; тканина азбестова; стрічка азбестова; шнур азбес-
товий; папір азбестовий; азбест (волокно); дошки азбоцементні 
електротехнічні; пароніт; азбоцементна плита електроізоляцій-
на. У той же час відповідно до наказу Міністерства транспорту та 
зв’язку України щодо норм пожежної безпеки для пасажирських 
вагонів68 встановлена пряма заборона на використання теплоі-
золяційних матеріалів на основі азбесту. Таким чином, держава 
безпосередньо дозволяє використовувати азбест та вироби з аз-
бесту у рухомому складі міського електротранспорту, що не може 
бути прийнятним, зважаючи на його шкідливість для здоров’я 
людей та навколишнього природного середовища.

65 Про схвалення Настанови щодо застосування будівельних норм у частині 
віднесення об’єктів будівництва до категорій складності для подальшого 
проектування і експертизи: Рішення Міністерства регіонального розвитку 
та будівництва України від 16.06.2011 р. за № 59 // Інформаційний бюлетень 
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. — 2011. — 07. — 
№ 7.
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Отже, проаналізувавши викладене, можна підвести підсумок 
щодо правової проблеми охорони здоров’я людей та навколиш-
нього природного середовища від негативного впливу азбесту. 
Азбестовмісні речовини негативно впливають на здоров’я людей 
та довкілля не тільки у країнах Європейської Спільноти, але й в 
інших. Така проблема виникла в Україні, де ця речовина викорис-
товується у промисловості та/або як будівельний матеріал, тому 
що не введені у повному обсязі правові обмеження щодо засто-
сування азбесту. Дослідивши судові справи щодо поводження з 
азбестом за кордоном та в Україні, можна дійти висновку про по-
чаток відстоювання нашими громадянами не тільки трудових, як 
це було раніше, але й екологічних прав. Захистити їм свої права 
у повному обсязі на здорове навколишнє природне середовище 
поки що не дозволяє екологічна політика нашої держави та ло-
біювання виробників азбоцементу, що знаходить своє відобра-
ження в нормах трудового, екологічного, земельного, господар-
ського та інших галузей права. Спираючись на європейський та 
світовий досвід, можна констатувати, що правова заборона щодо 
використання будь-яких видів азбесту сприяє охороні здоров’я 
працівників, населення та збереженню навколишнього природ-
ного середовища.

Тарас Жиравецький
асистент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, Львів-
ський національний університет імені Івана Франка (Україна)

орГани дерЖавноГо контролю 
За використанняМ та оХороною ЗеМель 
сільськоГосПодарськоГо ПриЗначення

Стаття 14 Конституції України проголошує землю основним на-
ціональним багатством, що перебуває під особливою охороною 
держави. Таке положення Конституції створює передумови для 
зміцнення законності у сфері земельних відносин. Особлива роль 
у цьому відводиться державі, яка здійснює управління земельни-
ми ресурсами за посередництвом своїх інститутів. Управління 
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землями включає у себе такий важливий аспект, як здійснення 
контролю за їх використанням та охороною. Останній має осо-
бливе значення у їхньому збереженні з метою задоволення по-
треб теперішнього і майбутнього поколінь.

За умов проведення земельної та аграрної реформи землі сіль-
ськогосподарського призначення набули нових правових ознак; 
їхній правовий режим зазнав істотних змін. Особлива увага при-
діляється охороні земель сільськогосподарського призначення, 
що забезпечується через реалізацію комплексу заходів щодо 
збереження продуктивності сільськогосподарських угідь, підви-
щення їхньої екологічної стійкості та родючості ґрунтів, а також 
обмеження їхнього вилучення (викупу) для несільськогосподар-
ських потреб. Це підкреслює особливий правовий режим цієї ка-
тегорії земель. 

Важливу роль у збереженні земель сільськогосподарсько-
го призначення та відтворенні родючості відіграє державний 
контроль за їхньою охороною та раціональним використанням. 
Від підвищення ефективності земельного контролю безпосеред-
ньо залежить збереження цінних сільськогосподарських угідь.

Здійснення контролю за використанням і охороною земель 
Земельним кодексом України покладається на систему відповід-
них державних органів. Так, відповідно до статті 188 Земельного 
кодексу України державний контроль за використанням та охо-
роною земель здійснюється уповноваженими органами виконав-
чої влади по земельних ресурсах, а за додержанням вимог зако-
нодавства про охорону земель  — спеціально уповноваженими 
органами з питань екології та природних ресурсів. Як вбачається 
з цієї статті ЗК, державний контроль за використанням і охоро-
ною земель здійснюють дві групи державних органів виконавчої 
влади: — Державне агентство земельних ресурсів України (Держ-
земагентство України) та Міністерство екології та природних ре-
сурсів України.

У літературі і на практиці в залежності від виду органів, що 
здійснюють контроль, і їхньої компетенції в його проведенні, ви-
діляють загальний і спеціалізований контроль. Загальний контр-
оль за використанням та охороною земель здійснюють органи 
державної виконавчої влади, в тому числі галузеві управлін-
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ські органи загальної компетенції. Для них функція контролю і 
пов’язані з нею дії носять неосновний (супутний) характер. За-
гальний контроль здійснюють й інші державні органи виконав-
чої влади, в яких контроль функції спрямовані на виконання їх 
основних завдань. У широкому розумінні загальний контроль 
у тій чи іншій мірі також здійснюють Верховна Рада України та 
представницькі органи місцевого самоврядування, тобто ради, 
починаючи обласними і завершуючи сільськими та селищними 
радами. Окремі міністерства, державні комітети і відомства окрім 
відомчих виконують загальнодержавні чи спеціальні функції.

Спеціалізований контроль відрізняється від загального виду 
контролю. Ця відмінність полягає і в характері самого контролю, 
і в засобах його здійснення. Для спеціалізованого контролю ха-
рактерна нормативно закріплена сфера, а також у більшості ви-
падків і створення спеціального органу для її здійснення. 

Правовою основою здійснення державного контролю за ви-
користанням та охороною земель є Конституція та закони Укра-
їни, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження 
Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міні-
стрів України, накази Міністра аграрної політики та продоволь-
ства України. Основним спеціальним законодавчим актом, який 
регулює порядок здійснення державного контролю за викорис-
танням та охороною земель спеціальними органами державної 
виконавчої влади, є Закон України «Про державний контроль за 
використанням та охороною земель». У ст. 6 Закону закріплені 
повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів у сфері державного контролю 
за використанням та охороною земель, до яких, зокрема, відне-
сені: додержання органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог зе-
мельного законодавства України встановленого порядку набуття 
і реалізації права на землю; виконання вимог щодо використан-
ня земельних ділянок за цільовим призначенням; додержання 
вимог земельного законодавства у процесі укладання цивільно-
правових угод, передачі у власність, надання у користування, 
у тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок 
тощо.
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Згідно із законодавством України, до 2011 року спеціально 
уповноваженим органом виконавчої влади у галузі державного 
контролю за використанням та охороною земель був Державний 
комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем) у систе-
мі цього центрального органу виконавчої влади була створена 
Державна інспекція з контролю за використанням та охороною 
земель і її територіальні органи, яка безпосередньо здійснюва-
ла контроль за використанням та охороною земель. Втім Пре-
зидент України 9 грудня 2010 року з метою оптимізації системи 
центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання 
їхніх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управ-
лінського апарату та витрат на його утримання, підвищення 
ефективності державного управління видає указ, яким утворив, 
ліквідував та реорганізував міністерства, центральні органи ви-
конавчої влади.

Відповідно, до Указу Президента «Про оптимізацію систе-
ми центральних органів виконавчої влади», Державний комі-
тет України із земельних ресурсів реорганізований у Державне 
агентство земельних ресурсів України, яке є центральним орга-
ном виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної 
політики та продовольства України. Державне агентство земель-
них ресурсів України (Держземагентство України) діє на підставі 
Положення про нього, затвердженого Указом Президента Украї-
ни від 8 квітня 2011 № 445/2011.

До 2011 року основним органом державного земельного 
контролю була Державна інспекція з контролю за використан-
ням і охороною земель як урядовий орган державного управлін-
ня у системі Державного комітету із земельних ресурсів. Аналі-
зуючи положення про Державне агентство земельних ресурсів 
України, можна прийти висновку, що даний орган втратив функ-
ції, щодо контролю за використанням та охороною земель, що, 
на нашу думку, суперечить ЗК України та Закону України «Про 
державний контроль за використанням та охороною земель».

На сьогоднішній день головним органом у системі централь-
них органів виконавчої влади з питань формування та забезпе-
чення реалізації державної політики в галузі земельних відно-
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син є Міністерство аграрної політики та продовольства України 
(Мінагрополітики України). Відповідно до Положення, затвер-
дженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року 
№ 500/2011 Мінагрополітики відповідно до покладених на нього 
завдань: затверджує методику проведення паспортизації сіль-
ських територій; затверджує рекомендації щодо поліпшення еко-
логічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів згідно з 
даними їхньої агрохімічної паспортизації; затверджує методич-
ні рекомендації для сільськогосподарських підприємств будь-
якої форми власності з питань використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення, впровадження новітніх 
ресурсо-енергоощадних технологій та сучасних технічних засо-
бів та обладнання; забезпечує здійснення контролю за викорис-
танням та охороною земель усіх категорій та форм власності.

В ході проведення адміністративної реформи, відповідно до 
вищезгаданого Указу, створено Державну інспекцію сільського 
господарства України, Положення про яку затверджено Указом 
Президента України від 13 квітня 2011 року №  459/2011. Дер-
жавна інспекція сільського господарства України (Держсільгос-
пінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міні-
стрів України через Міністра аграрної політики та продовольства 
України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпе-
чує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) 
в агропромисловому комплексі. Держсільгоспінспекція України 
відповідно до покладених на неї завдань організовує та здійснює 
державний нагляд (контроль) у частині дотримання земельного 
законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та 
форм власності а також в частині родючості ґрунтів.

Контроль, який проводиться в галузі земельних ресурсів, має 
бути координованим, тобто передбачати узгодження й установ-
лення доцільного співвідношення дій різних органів, які здій-
снюють контроль, їхніх структурних підрозділів. Крім того, ці дії 
повинні передбачати обмін взаємною інформацією про накази, 
які видаються, методичні вказівки, інструкції, а також надання 
взаємної допомоги при спільній участі в заходах. Йдеться про 
відносини координації між Держземагентством України, Мін-
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природи України та Мінагрополітики України, а також підпо-
рядкованих їм органів контролю  — державних інспекцій. Такі 
відносини носять допоміжний характер і мають бути спрямовані 
на досягнення взаємного контакту, усунення можливого дублю-
вання, паралелізму, використання можливостей сторін, які вза-
ємодіють, для вирішення поставлених завдань.

Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що політика дер-
жави передусім, має бути спрямована на посилення приро-
доохоронних функцій науково-технічного прогресу в умовах 
інтенсивного агропромислового виробництва, а тому добре ско-
ординована діяльність органів, які здійснюють державний контр-
оль за використанням та охороною земель, є дуже важливою.
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МИСЛЕННЯ НА СТРАТЕГІЧНОМУ РІВНІ

Фернандо Очоя Пінеда 
юрист, організація «Охорона довкілля північно-західного регіону» 
(Мексика)

юрист-еколоГ ГроМадськоГо інтерес у: 
той, Хто творить ЗМіни (ключові МоМенти 

усПіШноГо ЗаХист у довкілля)

«Усі люди залежать від довкілля, в якому ми живемо. Безпечне, 
чисте, здорове та стале довкілля нерозривно пов’язане з повним 
використанням цілого спектру прав людини, включаючи право 
на життя, здоров’я, харчі, воду та належні санітарні умови. Без 
здорового довкілля ми не можемо здійснювати свої прагнення чи 
навіть жити на рівні, співмірному з мінімальними стандартами 
людської гідності. Якщо люди спроможні дізнаватися та брати 
участь у прийнятті рішень, які впливають на них, вони можуть 
посприяти, щоб в цих рішеннях поважалася їхня потреба у зба-
лансованому довкіллі»69.

Проте часто ці твердження на знаходять належної підтрим-
ки. Більшість урядів здійснюють інтенсивну політику/діяльність 
і підтримують індивідуальну, короткотривалу вигоду та незба-
лансовані практики.

Єдиним способом виправити такий курс  — це послідовне і 
ретельне застосування права. Потрібно чітко доносити до ко-
румпованих корпорацій та байдужих органів влади одне: сус-
пільство загалом та місцеві спільноти зокрема мають засоби, 
щоб добиватися поваги до екологічного права та їхніх прав на 
безпечне, чисте, здорове та збалансоване довкілля.
69 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR 
HUMAN RIGHTS. Independent Expert on human rights and the environment. 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ IEEnvironment/Pages/IEenviron-
mentIndex.aspx
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Але які ж є необхідні складові переходу від теоретично-
романтичної концепції до справжнього та ефективного правово-
го захисту прав людини та довкілля?

Ось такі найважливіші складові, які протягом останніх 10 ро-
ків дозволяють нам захищати довкілля та природні ресурси од-
ного з найбагатших (в біологічному сенсі) регіонів світу.

• ПЕРШЕ І НАЙВАЖЛИВІШЕ — ЦЕ ДЕМОКРАТІЯ. «Ефек-
тивний екологізм є потенційно неможливим без базових де-
мократичних умов»70. Лише через демократичні інституції 
окремі люди та спільноти можуть брати участь у процесах 
прийняття рішень. Тобто це є здатність громадян звертати-
ся до неупереджених та незалежних арбітрів для вирішення 
спорів щодо участі у прийнятті рішень, які впливають на до-
вкілля, або виправляти шкоду довкіллю. Такі неупереджені 
арбітри — це медіатори, адміністративні суди і суди загаль-
ної юрисдикції.

• ДРУГЕ  — ЦЕ СИЛЬНІ ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВа (надалі — ІГС). «Існування сильних ІГС було 
визначено як ознаку демократичного уряду, а отже воно є 
необхідною умовою ефективної екологізації»71. Єдиним спо-
собом дозволяти юриста-екологам громадського інтересу 
постійно займатися практикою, тобто захистом довкілля, і 
таким чином сприяти розвиткові консолідованих та сильних 
ІГС. Вони створюють основу, яка забезпечуватиме увесь необ-
хідний апарат для адвокатів, щоб вони досягнули впливового 
результату. «ІГС … відіграють все потужнішу роль у визна-
ченні світового порядку денного у сфері охорони довкілля. 
Наприклад, співвідношення кількості учасників від ІГС в Ор-
ганізації Об’єднаних Націй та представників урядів на Конфе-
ренції ООН з питань довкілля та розвитку у Ріо-де-Жанейро у 
червні 1992 року було приблизно один до одного»72.

70 Ibrahim J. Wani, Poverty, Governance, the Role of Law, and international Envi-
ronmentalism: A critique of the Basil Convention on Hazardous Wastes (1991).
71 Ibrahim J. Wani, Poverty, Governance, the Role of Law, and international Environ-
mentalism: A critique of the Basil Convention on Hazardous Wastes (1991).
72 The Role of Non-Governmental Organizations in the Development of Interna-
tional Environmental Law, 68 Chi.-Kent L. Rev. 61 (1992). Available at: http://schol-
arship.kentlaw.iit.edu/fac_schol/662
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• ТРЕТЄ  — ЦЕ РЕСУРСИ. «Належне реагування на еколо-
гічні проблеми вимагає великих вкладень ресурсів, яких не 
вистачає»73. Ресурси у більшості випадків будуть обмежені і 
завжди потрібні. Не має значення, чи це людські, економічні 
чи натуральні ресурси. Тому важливо мислити стратегічно 
при їхньому розподілі. З цієї причини визнання необхіднос-
ті в ресурсах є фундаментальним перед тим, як долучатися 
до справи захисту довкілля. Варто зазначити, що важли-
во уникати ситуації, коли нестача ресурсів настає посеред 
кампанії із захисту довкілля. Така ситуація матиме більше 
негативних, аніж позитивних наслідків. Особливо, якщо 
йдеться про судовий процес. У більшості випадків судовий 
процес тривалий у часі (місяці і навіть роки). Тому важли-
во від початку визначитися, чи ми маємо необхідних спе-
ціалістів (науковців та правників), базову співпрацю (інші 
ІГС, клієнти, позивачі, і т. ін.) та необхідні економічні ре-
сурси (наприклад, на зарплату адвокатам), щоби дозволило 
довести до кінця середньотерміновий чи довготерміновий 
судовий процес.

• ЧЕТВЕРТЕ — ЦЕ ІНФОРМАЦІЯ. «Екологічні питання най-
краще розв’язувати за участі усіх зацікавлених громадян на 
відповідному рівні. На національному рівні кожна особа має 
мати відповідний доступ до інформації про довкілля, якою 
володіють державні органи, включаючи інформацію про 
небезпечні речовини та діяльність у спільнотах та мож-
ливість брати участь у процесах прийняття рішень. Дер-
жави повинні підтримувати та заохочувати обізнаність 
громадськості та участь через оприлюднення інформації. 
Повинен бути забезпечений ефективний доступ до судових 
та адміністративних процедур, зокрема для отримання від-
шкодування та виправлення ситуації»74. Ефективна участь 

73 Там само.
74 Принцип 10 Конференції ООН з питань довкілля та розвитку (1992). 
Декларація Ріо-де-Жанейро з питань довкілля та розвитку, яку часто 
називають просто Декларацією Ріо,  — це короткий документ, розроблений 
на Конференції ООО з питань довкілля та розвитку, відомій як Саміт Землі. 
Декларація Ріо складається з 27 принципів, які повинні керувати майбутнім 
сталим розвитком у всьому світі.
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неможлива без поінформованості громадян, клієнтів. Втім 
інформація має бути вчасною та точною для того, щоб 
участь мала вплив на процес прийняття рішень, чи це за-
гальні стратегічні документи, стратегії чи плани, включа-
ючи індивідуальні приватні проекти, які мають вплив на 
довкілля.

• П’ЯТЕ — ПРЕВЕНТИВНІ ДІЇ. Здоровий глузд підказує нам, 
що запобігання краще, аніж лікування. Фактично, недопу-
щення екологічної шкоди виявляється дешевшим, легшим 
та екологічно менш шкідливим, аніж реагування на еколо-
гічну шкоду, яка вже мала місце. Окрім того, превентивні 
заходи можуть показати відмінність між збереженням пев-
них видів чи навіть цілих екосистем та їхнім вимиранням 
та, як наслідок, погіршення стану довкілля загалом. Деколи, 
і дуже часто, напевно, шкода та вплив є невідворотними, а 
тому реабілітація чи відновлення є неможливі. «Досвід та 
наукові свідчення демонструють, що недопущення екологіч-
ної шкоди повинно стати «золотим правилом» для довкілля 
з екологічних та економічних причин».75 У цьому контексті 
важливо згадати про одну з найважливіших, якщо не «най-
важливіших превентивних екологічних стратегій: оцінку 
впливу на навколишнє середовище (ОВНС). ОВНС допома-
гає інтегрувати екологічні питання у процеси планування 
та прийняття рішень; допомагає передбачити і відповідно 
уникнути чи мінімізувати екологічну шкоду і створює пре-
красну платформу для участі громадськості у процесах при-
йняття рішень для збереження довкілля76.

75 Training Manual on International Environmental Law. United Nations Environ-
ment Program. 32. Available at: http://www.unep.org/environmentalgovernance/
Portals/8/documents/training_Manual.pdf
76 «Розвиток може мати і вже роками має серйозний вплив на довкілля 
через пошкодження ґрунтів та водних шляхів, зміну ландшафтів та загрози 
біорізноманіттю. Окрім спричинення шкоди нашому оточенню ці впливи 
можуть мати і мають високу економічну вартість і негативно впливають на 
здоров’я людей. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) є засобом, 
який допомагає у передбаченні та мінімізації негативних впливів діяльності. 
Проведена на ранніх стадіях планування та розробки проекту, ОВНС може 
допомогти розробити проект таким чином, щоб він максимально підходив 
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• ШОСТЕ — ЦЕ СТРАТЕГІЧНА ПУБЛІЧНІСТЬ. «Екологічні 
питання характеризуються як політичні проблеми, коли є 
відчутна криза»77. Як зазначалося вище, громадяни та спіль-
ноти мають бути поінформовані для того, щоб взяти ефек-
тивну участь у демократичних процедурах. Втім це саме 
роль ІГС виносити слабкі, а також і необмежені перспекти-
ви на різні форуми. Цими форумами поміж іншого можуть 
бути семінари у місцевих спільнотах, лекції в академічних 
закладах та медіа. Проте важливо бути обережним щодо пу-
блічності, особливо стосовно спілкування з медіа. Від від-
повідного спілкування з медіа може залежати виграєте ви 
чи програєте. Погане використання медіа може зіпсувати 
всю кампанію та погіршити екологічний рух загалом. За-
безпеченням публічності має здійснюватися тими, хто має 
для цього досвід та ресурси. Якщо ви чи ваша організація не 
маєте цього, то краще не застосовувати цей метод. На думку 
автора, юристи-екологи громадського інтересу повинні ді-
яти лише як консультанти визначених речників і ніколи не 
виступати речниками самим.

• СЬОМЕ  — ЦЕ ПРИСТРАСТЬ ТА ВІДДАНІСТЬ. Завжди 
важливо зібрати максимально багато інформації. Для до-
брої справи важливе добре обґрунтування. Важливо бути 
успішним у судових справах. Тобто важливо бути добрим 
юристом. Втім жодна з цих порад не буде корисною, якщо ми 
забудемо дві фундаментальні цінності успіху: пристрасть та 
відданість. Ці цінності важливі у більшості обставин життя, 
але коли ви стаєте юристом-екологом громадського інтер-
есу, ці цінності стають просто sine qua non. Це рушійна сила, 
яка допоможе вам досягнути довготривалих цілей. Це ру-
шійна сила, яка надасть вам лідерство та успіх.

Існують ще багато інших елементів, які можуть бути корис-
ними, і ще багато інших, які можуть доповнити ті, які описані у 
цій праці. Втім, як зазначалося автором вище, протягом остан-

місцевому довкіллю та відповідав потребам людей». Посібник з міжнародного 
екологічного права. Екологічна програма ООН. 295.
77 The Role of Non-Governmental Organizations in the Development of Interna-
tional Environmental Law, supra, at 68.69.
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ніх десяти років саме ці стали ключовими для нашої організації в 
реалізації успішних кампаній зі збереження довкілля. Коли роз-
глядаються складові кампанії зі збереження довкілля, важливо 
нічого не пропустити. При стратегічному аналізі кампаній еко-
логічних судових процесів, абсолютно необхідно враховувати 
кожен з його компонентів.

Марк Хаддок
Центр екологічного права, Університет Вікторії (Канада)

стратеГічне с удочинство З оХорони навколиШньоГо 
ПриродноГо середовиЩа: Приклад канади

Тези автора присвячені використанню стратегічного судочин-
ства, метою якого є забезпечення охорони навколишнього при-
родного середовища. Під «стратегічним судочинством» автор 
має на увазі судовий процес, призначений для досягнення ряду 
цілей, в тому числі: 1) розробки прецедентного права, що вихо-
дить за межі його нинішнього обсягу (наприклад, «тестові спра-
ви»); 2) досягнення конкретного завершення або цілі (охорона 
навколишнього природного середовища); 3) проведення його у 
спосіб, який буде мати в майбутньому актуальність і викорис-
тання якого виходить далеко за рамки спору сторін. Отже, успіш-
ний стратегічний судовий процес продукує правову норму не 
тільки для особи, що подавала позов, а й для багатьох інших, які 
стикаються з аналогічними ситуаціями.

Оскільки темою симпозіуму є права людини та навколишнє 
природне середовище, автор використає за основний приклад 
нещодавню перемогу корінних народів (кого ми називаємо пер-
шими націями) у судовому процесі Верховного Суду Канади, які 
прагнули отримати право контролю над видобуванням ресурсів 
на традиційних місцях їхнього проживання, які вони викорис-
товували і займали «з незапам’ятних часів». Хоча є багато справ 
про те, що ми називаємо «права і титул аборигенів» (назва озна-
чає право власності на землю), автор вважає, що деякі з уроків 
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цього судового процесу виходять за межі прав корінних наро-
дів та можуть бути використані у будь-якій стратегічній судовій 
справі, зосередженій на охороні навколишнього середовища.

Наприкінці цієї презентації автор також наведе інший при-
клад стратегічної судової справи, що не ґрунтується виключно 
на правах аборигенів: спроба закликати суд інтерпретувати, що 
конституційне право на «життя, свободу і безпеку особи» вклю-
чає право на здорове довкілля і не завдання шкоди довкіллю.

Перша справа відома як «Нація «Tsilqhot’in» проти Британ-
ської Колумбії»78. Ця справа розпочалась у 1989 році, коли члени 
нації Tsilqhot’in вперше виявили, що уряд надав значні права на 
лісокористування немісцевим компаніям. Вони прийняли декла-
рацію, яка проголошувала, що їхня територія була закрита для 
лісозаготівлі та іншого видобутку ресурсів. У 1992 році одна лі-
созаготівельна компанія почала будівництво доріг в корінній те-
риторії Tsilqhot’in. Дізнавшись про такі плани, Tsilqhot’in встано-
вив блокаду в стратегічних точках, де мав будуватись основний 
міст через річку, від якої походить їхнє ім’я. Пізніше мешканці 
подали позов про визнання права власності на корінну терито-
рію, підтвердження якого означатиме, що провінція Британської 
Колумбії не уповноважена надавати права на лісокористування.

У прагненні визнання права власності на землю є іще одна ва-
гома історія, короткою версією якої є те, що перший позов абори-
генів Канади про право на землю був вирішений колонізаторами 
ще наприкінці 1880-х років. Канада прийняла ряд законів, що за-
побігали виникненню судового процесу у справах про визнання 
права власності на землю, та навіть збору коштів на порушення 
«Індіанського земельного питання». Ці закони існували протя-
гом багатьох десятиліть, і так тривало до 1950-х років, з настан-
ням яких виникла можливість знову підняти земельні питання.

Коли автор навчався на юридичному факультеті в 1980-х, пи-
тання про права аборигенів було лише правовою теорією. Суди 
ухилялися від відповіді на правові питання в одній важливій 
справі у 1973 році (Колдер), головним з яких було те, що якщо 
концепція прав аборигенів була умовно дійсною на певний мо-
мент, то чи гаситься це плином часу і затвердженням урядом 

78 http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2014/2014scc44/2014scc44.html
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провінції суверенітету над тим, що уряд називав «вільна земель-
на ділянка Корони».

Історія розвитку видобування ресурсів в Британській Колум-
бії, чи це лісозаготівля, видобуток нафти і газу, чи використання 
гідроелектричних гребель, майже завжди була пов’язана із зем-
лями, які перші нації визнали своїми, що відбувається й надалі. У 
той час як між провінціями, Канадою та першими націями Кана-
ди були укладені договори, Британська Колумбія має расистську 
історію, у якій лідери уряду відмовлялись вести переговори.

Перші нації рідко отримували вигоду від розвитку видобу-
вання ресурсів, який тягнув за собою вторгнення в їхні землі та 
спосіб життя, невизнання права участі в процесі прийняття рі-
шень, відсутність компенсацій, робочих місць чи будь-яких ін-
ших переваг. Зокрема, областю, в якій виникла ця проблема, є 
плоскогір’я, де до уваги бралась деревина більш низької якості, 
що далеко знаходилась від деревообробних заводів. У 1981 році 
співробітник Лісової служби сказав мені, що лісозаготівля ні-
коли не буде відповідати принципам чистої економіки. До 1989 
року лісозаготівля поширювалась на всіх землях в неймовірно-
му темпі. Що змінилося? Технологія, економіка, США на ринку 
житла, і нестійкі темпи лісозаготівель в районах ближче до лісо-
пильних заводів.

Перша нація, яка стикнулась з цією проблемою, жила у від-
даленому районі. До їхньої території лише нещодавно появився 
дорожній доступ. Вони вели напівкочовий спосіб життя, рибали-
ли та полювали, що відображало їхній традиційний спосіб життя 
з деякими сучасними відмінностями. Попри відсутність переваг, 
вони не збирались здаватися.

Після блокади в 1992 році і початку судового розгляду, було 
багато спроб прийняти угоду для врегулювання ситуації. Проте 
провінція відмовлялась ділити владу із автохтонним населенням, 
а тому у 2002 році почався судовий процес. Він тривав 4 роки 
та 339 днів судового розгляду, у якому брали участь незліченна 
кількість представників першої нації та свідків, експертів. Автор 
був залучений у цей процес протягом останніх двох років судо-
вого розгляду. Здавалося, що йшла активна боротьба за кожне 
незначне питання.
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Ви мабуть здивовані тим, як досить бідна група людей ко-
рінного населення могла дозволити собі адвокатів та експертів 
на такий тривалий час. Ще на ранньому етапі стає ясно, що це є 
серйозною перешкодою для будь-якого такого судового позову, 
що коли-небудь подавався. Вирішення цього питання було до-
сить незвичним — суд зобов’язав провінційний та федеральний 
уряд оплатити судові витрати у зв’язку із важливістю правових 
питань, а також у зв’язку з необхідністю визначити, чи закріплені 
права аборигенів в канадському законодавстві. Таке вирішення 
було надзвичайно незвичним, але стало дуже важливим і суттє-
вим прецедентом.

З плином часу пропонувалось все більше проектів по видобут-
ку природних ресурсів на території Tsilqhot’in: проект видобутку 
золота та міді в безпосередній близькості від красивого озера, 
переповненого рибою, яка називається «райдужна форель», про-
понується й донині. Запропонована шахта була названа «Шахта 
процвітання», а потім — «Нове процвітання». Реалізація проекту 
буде виснажувати Рибне озеро (Fish Lake) і використовуватиме 
його в якості відстійника для зберігання відходів порід величез-
ного кар’єра. Проекти наближались все ближче до Tsilqhot’in, а 
тому його мешканці ставали все більш стривоженими і зацікав-
леними у вирішенні питання про свої законні права.

Я не буду вдаватися в міріади питань, які повинні були роз-
глядатись в якості доказів і юридичних аргументів — це було б 
занадто довго. Досить сказати, що у судовий процес було залу-
чено численну кількість старійшин і членів першої нації, деякі з 
яких були свідками протягом 50 днів, включаючи тижні участі у 
перехресному допиті. В якості експертів були залучені історики, 
лінгвісти, антропологи, етноботаніки, юридичні історики, біоло-
ги, лісничі та економісти.

У кінці судового розгляду суддя виявив, що назва абориге-
нів була юридично дійсною, і що Tsilqhot’in вже довели, що вони 
мали право власності близько на половину оспорюваної терито-
рії. Тим не менш суд відмовився задовольнити позов через фор-
мальності, виявлені під час судових дебатів.

Спір розглядався в Апеляційному суді, і в кінцевому резуль-
таті Верховним Судом Канади, який надав офіційну заяву про 
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права аборигенів у червні цього року. Суд встановив, що їхній 
правовий статус містить у собі право контролю над тим, що від-
бувається з землею. Провінційні закони можуть продовжувати 
застосовуватись, проте якщо вони порушуватимуть титульні 
права перших націй, то у них будуть вноситись зміни. Суд поста-
новив, що надання провінційним урядом ліцензій на лісозаготів-
лю є порушенням. Це значний прецедент не тільки для Tsilqhot’in 
але і для інших перших націй по всій Британській Колумбії і 
Канаді. Легітимність ліцензій лісозаготівлі по всій Британській 
Колумбії знаходиться під правовою хмарою. Це має глибокі на-
слідки для добувної промисловості. Наприклад, всього пару 
тижнів тому провінція відмовилася від планів законодавчого 
збільшення законних прав лісозаготівельних компаній у зв’язку 
з цим рішенням. Правова перемога є не тільки для Tsitqhot’in, але 
і для всіх перших націй, які кваліфікуються як аборигени і мо-
жуть відповідати юридичним критеріям титулу аборигенів. На 
території, якою володіють аборигени, для видобування ресурсів 
потрібно згоду Tsilqhot’in. Як нація, яка усвідомлює важливість 
незайманої природи та екологічних цінностей, вона домоглася 
феноменального ступеню контролю над тим, як використовуєть-
ся земля, і здатна втілювати в життя своє бачення сталого розви-
тку та охорони навколишнього природного середовища.

Одним з важливих моментів цієї справи є те, що в 1982 році 
у канадську конституцію були внесені зміни для того, щоб під-
твердити «існуючі права аборигенів». Ці зміни піддавались кри-
тиці та вважались виключно слабким, тому що ці права не були 
визначені, і ніхто знав, що під ними варто розуміти. Однак, бу-
дучи носієм конституційного права, суди були спроможні ви-
тлумачити ці зміни, що значно підвищило важливість позову, 
адже конституційні права мають перевагу перед провінційним 
та федеральним законодавством. Я вважаю, що це свідчить про 
важливість конституційних прав, які пов’язані з охороною на-
вколишнього середовища.

Це нагадує мені ще одну стратегічну судову справу, судовий 
розгляд якої все ще триває, у якій бере участь спільнота міста 
Онтаріо, яке є настільки промислово розвинутим та забрудне-
ним, що воно більш відоме як «хімічна долина». У цій справі 
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оскаржується наявність забруднюючих речовин в повітрі і ґрунті 
як порушення окремих конституційних прав на «особисту без-
пеку» відповідно до статті 7 нашої Хартії прав. На разі цей термін 
тлумачиться і застосовується для охорони здоров’я та включає 
психічне здоров’я, відшкодування моральної шкоди, заборону 
фізичного затримання та право не бути депортованим без про-
ведення належної правової процедури. Метою цієї тестової спра-
ви є розширення тлумачення вищезгаданого права до права не 
жити в умовах забрудненого навколишнього середовища. Про-
тягом деякого часу нам не буде відомо як вирішується ця справа. 
Позов був поданий за ініціативою юридичної фірми громадсько-
го інтересу, відомої як Ecojustice.

Під час аналізу вищезгаданих прикладів стратегічних справ 
автор дійшов до таких висновків:

• Те, що виникло як правова теорія, лише зараз стало право-
вою практикою. Були декілька спроб судів оминути ці пи-
тання і залишити їх для політичного вирішення, але стало 
ясно, що уряди не збиралися вести переговори серйозно, 
тому що вони мали набагато більший інтерес у сфері видо-
бування природних ресурсів компаніями. Суди побачили 
це, і, незважаючи на початкове небажання, вирішили це пи-
тання;

• Наполегливість окуповується: не турбуйтеся про судові ви-
трати на цьому шляху. Коли факти на вашому боці, закон, в 
кінцевому рахунку, буде дотриманий;

• Конституційні права мають велике значення для тестових 
справ в стратегічних судових процесах, адже вони мають 
перевагу над звичайними законами. Деякі судові процеси з 
точки зору готовності суду тлумачити забезпечення охоро-
ни навколишнього середовища є більш непохитними, ніж 
інші: ми повинні прагнути отримати кращий конституцій-
ний захист екологічних прав, коли це можливо (див. «Рево-
люція права навколишнього середовища» Девіда Бойда).

На стіні великої кімнати в офісі першої нації Xeni Gwet’in в Не-
міагській долині (the Nemiah Valley) Британської Колумбії, є та-
блички з іменами кожного з старійшин, які брали участь в лісоза-
готівельних блокадах та судових розглядах. Таблиці зазначають, 
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скільки днів вони були в якості свідків, і скільки днів з ними про-
водили перехресний допит державні адвокати. Це люди з чітким 
баченням і твердим бажанням підтримувати землі цілими і не-
забрудненими. Це величезна честь мати змогу поділитись з вами 
частиною Канадської історії, особливо з ЕПЛ на симпозіумі, що 
відбувається в честь свого засновника, Світлани Кравченко, яка 
зробила історичний внесок у розвиток екологічного права. Беру-
чи до уваги зв’язок зі Світланою Миколаївною через юридичну 
школу Орегонського університету і чудову організацію E-LAW, 
вона є справжнім лідером і героєм для мене. І я впевнений, що 
в цьому залі є багато людей, які продовжуватимуть розвивати її 
досягнення. Це велика честь бути тут з вами і розділяти з вами 
цей важливий момент в історії України.

Едуардо Ортунйо Салазар
викладач Університету Мурсії, голова, НУО «Асоціація екологічного 
правосуддя» (Іспанія)

стратеГічний с удовий ПроЦес в ісПанії 
За орГ уською конвенЦіЄю

Стратегічний судовий процес з метою покращення виконання 
Оргуської конвенції в Іспанії пов’язаний з поміж інших суттє-
вих питань з подоланням фінансових бар’єрів. Такі економічні 
перешкоди стоять на шляху звернень громадян та НУО до суду 
з вимогою дотримуватися екологічного законодавства через ве-
лику ціну правосуддя та страх бути змушеним виплачувати ве-
ликі компенсації. Завдяки роботі юристів-екологів громадського 
інтересу в Іспанії положення Оргуської конвенції використову-
валися для зменшення чи усунення зобов’язань та оплат за по-
слуги суду у справах громадського інтересу, так званих «action 
popularis». Завдяки лобіюванню з боку НУО на національному 
рівні та після визнання на Зустрічі сторін Комітетом з дотриман-
ня Оргуської конвенції недотримання Іспанією Огуської конвен-
ції (справи ACCC/C/2008/24 і ACCC/C/2009/36) на міжнародно-
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му рівні покращилася система правової допомоги, і НУО стали 
бенефіціарами у цьому процесі.

Справи АCCC/C/2008/24 і ACCC/C/2009/36, в яких проф. 
Світлана Кравченко була куратором, були вирішальними для си-
туації в Іспанії з правами згідно Оргуської конвенції. Щодо до-
ступу до інформації, то завдяки тиску Комітету з дотримання 
громадяни Мурсії не зобов’язані платити 2,15 Євро за сторінку 
інформації про використання земель; щодо участі громадськос-
ті, то було визнано порушенням Конвенції стимулювання участі 
громадськості у період відпусток; щодо доступу до правосуддя, 
то уряд Іспанії провів глибоке дослідження попередньої судової 
заборони і була надана допомога для проведення кількох глибо-
ких правових реформ. Після цих справ іспанські юристи-екологи 
громадського інтересу можуть подавати справи до суду на основі 
судової практики Комітету з дотримання Оргуської конвенції, і 
ці справи тепер вивчають на юридичних факультетах як провідні 
справи у сфері участі громадськості. 

Ситуація із доступом до правосуддя в Іспанії після затвер-
дження Закону 27/2006 і після таких стратегічних судових про-
цесів, які зміцнили право НУО ініціювати справи в адміністра-
тивних судах, значно покращилася. Важливо також згадати про 
можливість застосовувати принципи Оргуської конвенції для 
припинення правової реформи із запровадження в адміністра-
тивних судах принципу «платить той, хто програв», розширення 
громадської системи судових експертів та посилення правосуддя 
через попередню судову заборону. Громадська система судових 
експертів — це ініціатива, яка діє у регіоні Валенсія, яка перед-
бачає, що незалежні експерти з університетів виступають експер-
тами в судах в екологічних питаннях і оплачуються регіональним 
відділенням юстиції.

Окрім питань права на звернення до суду, тривалості судових 
процедур та попередньої судової заборони, третій стовп Оргусь-
кої конвенції також залежить від боротьби за фінансово доступ-
не правосуддя.
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ЗМІНА ЗАКОНОДАВСТВА І  ДОВКІЛЛЯ 
У НОВІЙ УКРАЇНІ

Олексій Шуміло
канд. юрид. наук, доц., Харківський національний університет  
внутрішніх справ, голова ХМГО «ЕкоПраво-Харків» (Україна)

реаліЗаЦія еколоГо-ПравовиХ ідей Професора 
світлани Миколаївни кравченко у чинноМу 

Законодавстві україни

Пройшовши поруч із професором Світланою Миколаївною 
Кравченко двадцятирічний науковий, а потім і громадський 
шлях, автор був свідком втілення і реалізації її еколого-правових 
ідей, які вона послідовно обстоювала. Це відбувалося не тіль-
ки на сторінках наукових видань, але й у практичній діяльності 
стосовно захисту екологічних прав громадян, спершу на теренах 
України, а потім як науковця та громадського діяча із світовим 
ім’ям.

С. М.  Кравченко захищала докторську дисертацію79 на зламі 
епохи — 22 жовтня 1991 року, коли Україна як самостійна дер-
жава тільки поновлювалася80 і потрібно було передбачити шляхи 
розвитку еколого-правової доктрини. Вважаю, що із цим завдан-
ням вона справилася блискавично. Давайте розглянемо це на де-
кількох прикладах.

Як і в той час, зараз проходить процес демократизації суспіль-
ства, формування правової держави, який поставив на перший 

79 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Светлана 
Николаевна Кравченко. – Харьков, 1991. – 395 с.
80 Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УРСР 
від 24.08.1991 р. за № 1427-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — 
№ 38 (17.09.91). — Ст. 502.
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план проблему реалізації в тому числі і екологічного законодав-
ства. Дотримання закону всіма, не дивлячись на особи, має ста-
ти непорушною нормою діяльності державних органів, громад-
ських об’єднань, посадових осіб та громадян81.

Теза С. М. Кравченко щодо реалізації норм права у галузі охо-
рони навколишнього природного середовища ефективна, якщо 
вони співпадають з етичними нормами, основані на них, містять 
моральні оцінки екологічно значущої поведінки, якщо мораль-
ні та правові мотиви у поведінці зливаються82. Чинним Законом 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
у ч.  1 ст.  7 передбачено, що підвищення екологічної культури 
суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечують-
ся загальною обов’язковою комплексною освітою та вихован-
ням в галузі охорони навколишнього природного середовища, в 
тому числі в дошкільних дитячих закладах, в системі загальної 
середньої, професійної та вищої освіти, підвищення кваліфікації 
та перепідготовки кадрів83. З метою екологізації вищої освіти та 
формування екологічного світогляду у майбутніх спеціалістів у 
вищих навчальних закладах України на початкових курсах вве-
дено навчальний курс «Екологія».

Наступним кроком щодо впровадження етичних норм став 
Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»84, 
який в ст. 6 передбачає, що виховання гуманного ставлення до 
тварин є важливою складовою етичного, культурного та еколо-
гічного виховання громадян; передбачає формування високого 
рівня еколого-етичної свідомості та культури громадян; забезпе-

81 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.06  / 
С. Н. Кравченко. — Х., 1991. — С. 3.
82 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.06  / 
С. Н. Кравченко. — Х., 1991. — С. 14.
83 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон УРСР від 
25.06.1991  р. за №  1264-XII  // Відомості Верховної Ради України.  — 1991.  — 
№ 41 (08.10.91). — Ст. 546.
84 Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 
21.02.2006 р. за № 3447-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 27 
(07.07.2006). — Ст. 230.
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чується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуман-
ного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у 
системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.

Остання вимога щодо викладання навчального курсу відо-
бражена у відомчому нормативному акті. Так, відповідно до 
листа Міністерства освіти і науки України85, на виконання ст. 6 
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводжен-
ня» і рішення Окружного адміністративного суду м. Києва щодо 
впровадження у вищу та середню освіту України дисципліни 
«Екологічна етика» МОН України рекомендує включити до пере-
ліку вибіркових дисциплін навчальних планів вищих навчальних 
закладів дисципліну «Екологічна етика» в обсязі одного кредиту 
ECTS (36 год.).

Таким чином, ми можемо констатувати, що у сучасному за-
конодавстві України запроваджені еколого-правові норми права 
у галузі охорони навколишнього природного середовища, тобто 
вони співпадають з етичними нормами і базуються на них, міс-
тять моральні оцінки екологічно значущої поведінки.

Обов’язкове викладання зазначених навчальних курсів: «Еко-
логія» та «Екологічна етика»  — у юридичних вишах дозволяє 
зараз боротися із нігілістичним ставленням майбутніх право-
охоронців до еколого-правових норм і сподіватися на адекватну 
оцінку суспільної небезпеки екологічних злочинів майбутніми 
працівниками слідчих та судових органів, про що писала профе-
сор С. М. Кравченко86.

Форми та методи еколого-правового виховання і надалі по-
требують удосконалення в плані урахування психологічних осо-
бливостей його об’єктів, обсягу наявної та потрібної інформації 
про екологічне законодавство різних соціальних груп. Має від-
різнятися підхід до еколого-правового виховання молоді, поса-
дових осіб та керівників господарств, вчителів та активістів гро-
85 Щодо включення до переліку вибіркових дисциплін навчальних планів 
вищих навчальних закладів дисципліни «Екологічна етика» [Електронний 
ресурс]: Лист Міністерства освіти і науки України від 23.06.2010  р. за №  1/9-
450 // Ліга: Закон. — 1 файл. — MUS13338.LHT. — Назва з екрана.
86 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис. д-ра юрид. наук: 12.00.06  / Светлана 
Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 349.
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мадських природоохоронних організацій, оскільки ці соціальні 
групи мають різний обсяг знань, рівень еколого-правової свідо-
мості. Для посадових осіб і працівників, чия діяльність пов’язана 
із впливом на природу, необхідна еколого-правова підготовка і 
підвищення кваліфікації, урахування еколого-правової кваліфі-
кації при їхній атестації. Це, як і передбачала С. М.  Кравченко, 
водночас дозволяє і нині, і в майбутньому сприяти удосконален-
ню процесу реалізації права в охороні навколишнього природ-
ного середовища.

Вона вважала однією із найбільш ефективних мір відповідаль-
ності за екологічне правопорушення призупинення, обмеження 
та припинення діяльності підприємств, що грубо порушують 
норми та правила охорони довкілля87. Відповідно до Закону Укра-
їни «Про охорону навколишнього природного середовища» Вер-
ховна Рада України затвердила Порядок обмеження, тимчасової 
заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, 
установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законо-
давства про охорону навколишнього природного середовища88. 
Він визначав правові основи прийняття рішень про обмеження, 
тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності під-
приємств, установ, організацій і об’єктів незалежно від форм 
власності у разі порушення ними законодавства про охорону на-
вколишнього природного середовища.

Діяльність підприємств, що здійснювалась з порушенням за-
конодавства про охорону навколишнього природного середови-
ща, могла бути:

• обмежена  — на певний період (до виконання необхідних 
природоохоронних заходів) встановлюються зменшені об-
сяги викидів і скидів забруднюючих речовин та розміщення 

87 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06  / Светлана 
Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 339.
88 Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення 
діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення 
ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: 
Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-XII // Відомості 
Верховної Ради України. — 1992. — № 46 (17.11.92). — Ст. 637.
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відходів у цілому по підприємству чи по окремих його цехах 
(дільницях) і одиницях обладнання;

• тимчасово заборонена (зупинена) — до виконання необхід-
них природоохоронних заходів зупиняється експлуатація 
підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць 
обладнання;

• припинена  — повністю припиняється експлуатація під-
приємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць 
обладнанн я.

Цього року у зв’язку із прийняттям Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо скоро-
чення кількості документів дозвільного характеру»89 зазначений 
Порядок було відмінено. Але слід констатувати, що професор 
Кравченко попереджала, що необхідно враховувати утиск пра-
цівників та власників підприємств, діяльність яких припиняєть-
ся, їхній протест, психологічну протидію проти такого рішення 
екологічних проблем.

Не менш важливе, на думку С. М. Кравченко, значення має га-
рантія реального стягнення з юридичних осіб, які завдали шкоди, 
грошових сум, необхідних для проведення поновлюваних заходів. 
Однією з гарантій реального стягнення шкоди має стати інсти-
тут державного обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності підприємств-забруднювачів навколишнього се-
редовища (юридичних осіб за екологічні правопорушення)90.

Сучасне екологічне законодавство інтенсивно розвиває ін-
ститут екологічного страхування. В основних засадах (стратегії) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року91 

89 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення 
кількості документів дозвільного характеру: Закон України від 09.04.2014 р. за 
№ 1193-VII // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 23 (06.06.2014). — 
Ст. 873.
90 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис. д-ра юрид. наук: 12.00.06  / Светлана 
Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 343.
91 Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України 
на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 №  2818-VI  // Відомості 
Верховної Ради України. — 2011. — № 26 (30.06.2011). — Ст. 218.
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пріоритетною ціллю визначено досягнення безпечного для 
здоров’я людини стану навколишнього природного середовища. 
Одним із завдань у цій сфері передбачено розвиток до 2015 року 
нормативно-правової бази з екологічного страхування, що ґрун-
туватиметься на визначенні питань стосовно шкоди, яка може 
бути заподіяна здоров’ю населення.

Екологічне страхування є одним із основних інструментів 
реалізації національної екологічної політики. Екологічне стра-
хування — один з видів страхування цивільної відповідальності 
власників або користувачів об’єктів підвищеної екологічної не-
безпеки у зв’язку з ймовірним аварійним забрудненням ними на-
вколишнього природного середовища та спричиненням шкоди 
життєво важливим інтересам третіх осіб, яке передбачає частко-
ву компенсацію шкоди, завданої потерпілим. Необхідно розро-
бити та впровадити методику проведення оцінки ризиків та за-
гроз, зумовлених експлуатацією екологічно небезпечних об’єктів, 
обчислення страхових тарифів відповідно до визначеного рівня 
ризику. Надзвичайно важливим є створення ринку послуг еколо-
гічного страхування та заснування страхових компаній, здатних 
забезпечити надійний механізм страхування92.

На часі законодавець не передбачає необхідність прийняття 
спеціального законодавчого акта, що мав би врегулювати від-
носини щодо екологічного страхування, а лише внесення лише 
певних змін до базового Закону України «Про страхування»93. 
Але у природоохоронних нормативних актах вже зараз перед-
бачено обов’язковість екологічного страхування природних 
об’єктів, а саме законами України «Про оренду землі»94, «Про 
оцінку земель»95, «Про використання ядерної енергії та радіацій-

92 Правове регулювання страхової діяльності: навч. посіб.  /  О. П.  Гетманець, 
О. М.  Шуміло, Т. В.  Колєснік та ін.; за ред. О. П.  Гетманець, О. М.  Шуміла.  — К.: 
Хай-Тек Прес, 2014. — С. 277 – 278.
93 Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. за № 85/96-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. — 1996. — № 18 (30.04.96). — Cт. 78.
94 Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV // Відомості Вер-
ховної Ради України. — 1998. — № 46 – 47. — Ст. 280.
95 Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV // Відомості Вер-
ховної Ради України. — 2004. — № 15 (09.04.2004). — Ст. 229.
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ну безпеку»96, «Про відходи»97 та іншими відомчими природо-
охоронними нормативно-правовими актами.

Велику увагу професор Кравченко приділяла тенденції еколо-
гізації законодавства. Зокрема, вона наполягала на екологізації 
в тому числі і трудового законодавства. На її думку, серед осно-
вних трудових прав та обов’язків працівників має бути закріпле-
ний обов’язок охорони природи, раціонального використання 
природних об’єктів, попередження забруднення довкілля98.

Проект Трудового кодексу України99 у ст. 273 передбачає, що 
працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо 
створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя, 
здоров’я або людей, які його оточують, для виробничого середо-
вища або довкілля. Працівник зобов’язаний негайно повідомити 
про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наяв-
ності такої ситуації в разі потреби підтверджується висновками 
спеціалістів з охорони праці юридичної особи за участю пред-
ставника виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника) або уповноваженої працівника-
ми особи з питань охорони праці (якщо профспілка в юридичній 
особі не створювалася). Цей трудовий обов’язок щодо охорони 
навколишнього природного середовища буде сприяти підвищен-
ню ефективності дисциплінарної відповідальності за екологічні 
правопорушення.

Для сьогодення є дуже актуальною теза професора Кравчен-
ко С. М., що при визначенні поняття «раціонального природоко-
ристування» слід виходити із необхідності задоволення розумних 
економічних та соціальних потреб з урахуванням екологічних 
умов, вимірювати соціально-економічні потреби з можливим 
96 Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 
08.02.1995 № 39/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 12 
(21.03.95). — Ст. 81.
97 Про відходи: Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. — 1998. — № 36 – 37. — Ст. 242.
98 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06  / Светлана 
Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 357.
99 Проект Трудового кодексу України, внесений народними депутатами 
України Стояном О. М., Сухим Я. М. від 22.04.2013 р. за № 2902 [Електронний 
ресурс] // Ліга: Закон. — 1 файл. — JG28M00A.LHT. — Назва з екрана.
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антропологічним навантаженням на природу та екологічни-
ми умовами у даному регіоні; при оцінці достатніх соціально-
економічних потреб слід використовувати етичні критерії (обме-
ження споживання), де гонитва за збільшенням виробництва та 
споживання може призвести до непередбачуваних екологічних 
наслідків100. Таким чином, суспільству слід і надалі співвідносити 
свої економічні потреби із можливостями довкілля. Ця вимога 
передбачена у ст. 3 Закону України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища», де зафіксовані основні принципи 
охорони навколишнього природного середовища. Серед них є і 
принцип науково обґрунтованого узгодження екологічних, еко-
номічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднан-
ня міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природ-
ничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього 
природного середовища.

Слід частіше звертатися до наукового доробку професора 
Світлани Миколаївни Кравченко, щоб знайти для себе певні 
відповіді у сфері реалізації еколого-правових норм, оскільки її 
роботи є актуальними і сьогодні. Вона залишила після себе на-
укові праці, монографії та підручники, за якими навчаються та 
ще довго будуть навчатися нові покоління вчених та практиків 
екологічних юристів.

Ярина Гаєцька-Колотило
канд. юрид. наук, доц., проф. кафедри господарсько-правових дис-
циплін, Львівський державний університет внутрішніх справ (Україна)

до Питання Про оХорону навколиШньоГо 
ПриродноГо середовиЩа Під час воЄнниХ 

(ЗБройниХ) конфліктів

Гуманітарна катастрофа, спричинена воєнними діями на сході 
України, має не лише наслідком людські жертви, втрати, а й зав-
дає істотної шкоди навколишньому природному середовищу, що 
своєю чергою потягне ланцюжок негативних факторів, які впли-

100 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды 
(социально-психологические условия): дис. д-ра юрид. наук: 12.00.06  / 
Светлана Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 355.
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ватимуть на життя та здоров’я людей у майбутньому. Відтак, за-
вдання і України, і міжнародної спільноти полягає у мінімізації 
наслідків впливу воєнного конфлікту. Правовою основою для 
цього є міжнародне право, значення якого в сучасних умовах осо-
бливо зростає, адже підписання і ратифікація державами міжна-
родних конвенцій, що мають гуманітарну та природоохоронну 
спрямованість, зобов’язує їх виконувати міжнародні принципи і 
норми не тільки в міжнародних відносинах, але і при вирішенні 
внутрішньодержавних проблем, пов’язаних з дотриманням прав 
людини та захистом навколишнього природного середовища.

Під воєнним конфліктом (в міжнародному праві вживається 
частіше термін «збройний конфлікт») згідно із Указом Прези-
дента України від 15 червня 2004 р. (в редакції Указу Президента 
України від 8 червня 2012 р.) «Про Воєнну доктрину України»101 
запропоновано розуміти спосіб вирішення суперечностей між 
державами із застосуванням воєнної сили або в разі збройного 
зіткнення всередині держави. Цілком очевидно, що збройний 
конфлікт в Україні можна кваліфікувати як збройний конфлікт 
неміжнародного характеру, поняття якого було введено в міжна-
родне право ст.  3, загальною для Женевських конвенцій від 12 
серпня 1949 р.102

Він характеризується такими ознаками:
1) наявність організованих воєнних дій між протиборчими 

силами;
2) у воєнних діях беруть участь збройні сили;
3) достатньо масовий і стійкий характер збройних виступів;
4) протиборчі сили повинні мати органи, відповідальні за 

їхню поведінку;
5) кожна із сторін повинна мати контрольовану нею частину 

території держави103.
Водночас, специфіка збройного конфлікту на території 

України, Грузії (грузино-абхазький і грузино-осетинський), 
101 Офіційний вісник Президента України. — 2012. — № 20. — Ст. 471.
102 Конвенція про захист цивільного населення під час війни  (Женева, 12 
серпня 1949 року) // Офіційний вісник України. — 2013. — № 27. — Ст. 942.
103 Международное публичное право: учеб.  / Л. П.  Ануфриева,М43 
Д. К. Бекяшев, К. А. Бекяшев, В. В. Устинов [и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — с. 674.
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на території Азербайджану (Нагірний Карабах) та Молдови 
(Придністров’я) тощо засвідчують певні особливості щодо його 
протікання та наслідків, зокрема, й у царині охорони довкілля.

У міжнародному праві вироблено низку водночас і загальних, 
і спеціальних правил та принципів, що стосуються охорони на-
вколишнього природного середовища під час збройних конф-
ліктів. Так, Всесвітня хартія природи, прийнята Генеральною 
Асамблеєю ООН в 1982 р.104, закликає утримуватися від воєнних 
дій, що завдають шкоди природі. В Декларації Ріо-де-Жанейро 
1992  р.105 також закріплено принцип захисту навколишнього 
природного середовища при виникненні збройних конфліктів. 
Зокрема, Принцип 24 зазначає, що війна неминуче завдає руй-
нівної дії процесу стійкого розвитку. Тому держави повинні по-
важати міжнародне право, забезпечуючи захист навколишнього 
природного середовища при виникненні збройних конфліктів, і 
співробітничати при необхідності в справі його подальшого роз-
витку. Принцип 25 констатує, що мир, розвиток і охорона навко-
лишнього природного середовища взаємопов’язані і нероздільні.

Спеціальні норми про охорону навколишнього природного 
середовища під час збройного конфлікту неміжнародного харак-
теру закріплені в додатковому Протоколі до Женевських конвен-
цій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв збройних 
конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II) від 8 черв-
ня 1977  р.106. Цей Протокол розвиває й доповнює статтю 3, за-
гальну для Женевських конвенцій 1949 року. Зокрема, ст. 14 за-
бороняє піддавати нападу, знищувати, вивозити чи приводити в 
непридатний стан об’єкти, необхідні для виживання цивільного 
населення, а саме: запаси продуктів харчування, сільськогоспо-
дарські райони, що виробляють продовольство, посіви, худобу, 
споруди, що забезпечують питною водою, запаси останньої, а 

104 Всесвітня хартія природи, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 
(1982 р.) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/995_453/
105 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (14 июня 
1992 года)//[Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/995_455/
106 Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання  — 
Том 1: 1990 – 1991 рр. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.



94

також іригаційні споруди. Стаття 15 даного Протоколу заборо-
няє будь-який напад на установки і споруди, що містять небез-
печні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, що не 
повинні бути об’єктом нападу навіть у тих випадках, коли вони 
є воєнними об’єктами, якщо такий напад може викликати ви-
вільнення небезпечних сил і призвести до тяжких втрат серед 
цивільного населення.

У Протоколі про заборону чи обмеження застосування за-
палювальної зброї до Женевської конвенції про заборону або 
обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які 
можуть вважатися такими, що наносять надмірні пошкодження 
або що мають невибіркову дію від 10 жовтня 1980 р. (Протокол 
ІІІ)107, вказується на заборону перетворювати ліси або інші види 
рослинного покриву на об’єкт нападу із застосуванням запалю-
вальної зброї, за винятком випадків, коли такі природні елемен-
ти використовуються для того, щоб укрити, приховати або за-
маскувати комбатантів або інші воєнні об’єкти, або коли вони 
самі є воєнними об’єктами (п. 4 ст. 2). 

На жаль, ці та інші явища мають місце на території Україні, 
свідчення чого систематично з’являються у засобах масової ін-
формації, фіксуються громадянами та правоохоронними органа-
ми України. 

Проведений огляд міжнародно-правових документів, що сто-
суються окресленої проблеми, зафіксував, що в умовах виник-
нення сучасних збройних конфліктів неміжнародного характеру, 
міжнародно-правове регулювання, пов’язане із необхідністю за-
хисту і жертв збройних конфліктів, і навколишнього природно-
го середовища, є недостатнім. Без сумніву, міжнародно-правове 
регулювання, що стосується захисту жертв збройних конфліктів, 
тісно переплітається із принципами і нормами міжнародного 
кримінального права, зокрема, принципом невідворотності по-
карання за вчинені злочини. При цьому однією з актуальних 

107 Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних 
видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні 
пошкодження або що мають невибіркову дію (Женева, 10 жовтня 1980  р.) 
(Протокол ІІІ)  // [Електронний ресурс].  — Режим доступу:http://zakon4.rada.
gov.ua/ laws/show/995_266.
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проблем залишається співпраця держав у розшуку і покаранні 
осіб, обвинувачених у військових злочинах.

Зрозуміло, що міжнародно-правові норми щодо захисту на-
вколишнього природного середовища під час збройних конфлік-
тів, враховуючи, що собою уявляє збройний конфлікт, спрямо-
вані не на те, щоб запобігти завданню шкоди навколишньому 
природному середовищу взагалі, а не те, щоб мінімізувати цю 
шкоду. Тим не менше, міжнародна спільнота повинна виробити 
надалі нові і більш жорсткі правила та принципи щодо недопу-
щення завдання істотної шкоди навколишньому природному се-
редовищу, життю та здоров’ю громадян внаслідок спричинення 
шкоди навколишньому природному середовищу під час зброй-
них конфліктів, зокрема і збройних конфліктів неміжнародного 
характеру.

Ольга Шуміло
аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Україна)

норМативно-Правове ЗаБеЗПечення  
оХорони тварин від ЖорстокоГо ПоводЖення:  

до історії Питання

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими 
і практичними завданнями. Сучасний розвиток українського 
суспільства характеризується як час цілеспрямованої розбудови 
правової держави, втілення сміливих соціально-економічних ре-
форм, що немислимий без зміцнення правопорядку та охорони 
належного рівня моральності. Морально-етичне ставлення до 
тварин є важливою проблемою, яка торкається інтересів і по-
чуттів багатьох громадян, а також відбивається на морально-
етичному та соціальному житті суспільства. Жорстокість та 
глумління з живих істот спричиняє формування почуття бай-
дужості до будь-чиїх страждань, породжує агресію й насильство 
щодо оточуючих.
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Практика зарубіжних країн переконливо свідчить — норма-
тивно-правова та громадська протидія неналежному поводжен-
ню з тваринами є важливим напрямом загально-соціальної 
профілактики злочинності. Сьогодні й на українських теренах 
стають дедалі популярнішими громадські зоозахисні організації, 
яким неодноразово вдавалося зупиняти неприйнятні дії щодо 
тварин і домогтися притягнення винних до кримінальної відпо-
відальності. Однак вітчизняний законодавець обмежився у цій 
галузі декларативним Законом України «Про жорстоке пово-
дження з тваринами» і досить м’якою, порівняно з європейськи-
ми стандартами, кримінально-правовою санкцією за жорстоке 
поводження з тваринами. Остання, за офіційними статистични-
ми даними, застосовується зрідка, адже пересічні правоохоронці 
й досі переконані, що ідеї поборників прав тварин — це модне ві-
яння сьогодення, позбавлене глибинного історичного підґрунтя 
та справжньої суспільної небезпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із прийняттям но-
вого Кримінального кодексу України вітчизняні науковці з року 
в рік усе частіше звертаються до питання сутності та вдоскона-
лення кримінально-правової охорони навколишнього природно-
го середовища і, зокрема, тваринного світу. Так, окремі аспекти 
аналізованої проблеми були досліджені у працях І. М. Даньши-
на, С. Ф. Денисова, Л. С. Кучанської, А. В. Ландіної, С. Я. Лихової, 
В. К. Матвійчука, В. О. Навроцького, С. С. Яценка та інших уче-
них. На дисертаційному рівні питання жорстокого поводження 
з тваринами розглянула І. С. Головко, а також російські науковці 
І. І. Лобов, О. В Саратова, В. С. Мірошниченко та В. М. Китаєва. 
Проте дана проблема до кінця не вичерпана. В умовах активі-
зації державної політики за напрямом виконання міжнародно-
правових угод про захист тварин від жорстокого поводження де-
далі актуальнішим є подальший розвиток кримінально-правових 
та підзаконних норм, спрямованих на посилення санкцій за жор-
стоке ставлення до тварин і викорінення безкарності за знущан-
ня з живих створінь.

Метою статті є висвітлення становлення нормативно-
правового забезпечення охорони тварин від неналежного пово-
дження зі стародавніх часів до сучасності на теренах зарубіжних 
країн.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження зло-
чинності в цілому та окремих її проявів нерідко розпочинається 
з історичного екскурсу до виникнення та перебігу становлення 
тієї чи іншої кримінально-правової заборони. На думку видат-
ного російського криміналіста М. С.  Таганцева, якщо ми бажа-
ємо вивчити будь-який правовий інститут, що існує зараз, для 
правильного його з’ясування ми повинні простежити його іс-
торичну долю, тобто ті приводи, унаслідок яких з’явився даний 
припис, і ті видозміни, яких зазнав він у своєму історичному 
розвитку108. До того ж, як зазначав цей учений, саме кримінальне 
право є найбільш мінливим з-поміж усіх інших галузей права, 
адже на поняттях злочину та покарання відбиваються всі полі-
тичні та соціальні перевороти народного життя109. 

Нормативна охорона тваринного світу являє собою надзви-
чайно мінливий, комплексний та залежний від змін соціально-
економічних формацій і науково-технічного прогресу феномен, 
що охоплює усю історію людської цивілізації. Пронизані згадка-
ми про нерозривний зв’язок людей з дикою природою релігійні 
приписи Стародавньої Індії, зокрема, джайнізму, а також одна 
із найстаріших правових пам’яток  — Закони Ману містили ка-
нонічні норми вегетаріанства та ненасильства, а також відкрито 
проголошували, що «той, хто дозволяє вбити тварину, покупець 
та продавець м’яса, той, хто готує з нього їжу, подає до столу, 
їсть — усі вони вбивці»110. Такий підхід був у подальшому розви-
нутий апологетами буддизму та знайшов нормативне закріплен-
ня в едиктах імператора Ашоки, що забороняли споживання 
м’яса, вбивство будь-яких живих створінь і криваві жертвопри-
ношення, а також передбачали відкриття лікарень для тварин і 
годування їх на дорогах111. Зазначимо, що й сьогодні толерант-
ність та милосердя буддистів приваблюють чимало послідовни-

108 Таганцев Н. С Курс русского уголовного права. Часть Общая. — СПб.: Тип. 
М. М. Стасюлевича, 1874. — Кн. 1. — С. 2.
109 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая: в 2 т. Т. 1. М.: 
Наука, 1994. — С. 105.
110 Законы Ману. Перевод С. Д. Эльмановича, проверенный и исправленный 
Г. Ф. Ильиным. — М.: Наука, 1992. С. 104-106.
111 Більш докладно див.: Ryder, Richard D. Animal Revolution: Changing Attitudes 
Towards Speciesism / Basil Blackwell Ltd. — Oxford, 2000. — 284 p.
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ків, небайдужих до запобігання жорстокому поводженню з тва-
ринами в різних країнах світу.

Безсумнівно, одним із найголовніших витоків сучасних 
кримінально-правових стандартів гуманності є уявлення анти-
чних філософів про природу, людину, суспільство та закони бут-
тя. Саме у Стародавній Греції виникла перша історична форма, 
власне, філософії — натурфілософія, наука про пояснення зако-
номірностей природи, розглянутої у цілісності. В основу того-
часних розмірковувань було покладено міфологічно-теогонічне 
тлумачення світу із приписами дбайливого ставлення до навко-
лишнього природного середовища. Наприклад, заповіді Трип-
толема, героя елевсинських та аттичних міфів, проголошували 
три приписи гідного життя: повага до батьків, ублажіння богів 
дарами та збереження тварин112. Також в епосі стародавніх гре-
ків не існувало чіткого розмежування душ людини і тварини: 
в «Одіссеї» Гомера йдеться, зокрема, про те, що дух відлетів від 
убитої свині113. Античний мислитель Піфагор вірив у спільне по-
ходження безсмертних душ звірів та людей від духу, що пронизує 
Всесвіт, а його учні сповідували принципи гуманності та само-
обмеження, справедливості й поміркованості; розглядали добре 
ставлення до тварин як основу моральної поведінки людини, 
вважаючи вегетаріанство необхідною умовою життя. За словами 
сучасників, Піфагор іноді купував на ринку живих риб і птахів, 
щоб відпустити цих тварин на волю114. 

На противагу ж таким припущенням антропоцентрист Арис-
тотель відмовляв тваринам у розумі та праві на моральний за-
хист, вважаючи, що «рослини були зроблені заради тварин, а 
тварини — заради людей»115. Указаний підхід, разом із більшою 
частиною філософської спадщини Аристотеля, був згодом схва-

112 Clark, G. Porphyry: On Abstinence from Killing Animals / Duckworth. — Lon-
don, 2000. — 220 p.
113 Циглер, Г. Э. Душевный мир животных / Г. Э. Циглер; пер. с нем. А. Г. Конюса; 
под ред. и с вступ. ст. Н. Н. Ладыгиной-Котс. — М.: Земля и фабрика, 1925. — 
144 с.
114 Taylor, Angus. Animals and Ethics. — Peterborough: Broadview Press, 2003. — 
P. 34.
115 Francione, Gary.  Animals, Property, and the Law  / Temple University Press, 
1995. — P. 37.
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лений європейськими догматиками Середньовіччя. Незважа-
ючи на поодинокі випадки обмежень яструбиного полювання, 
цькування ведмедів та півнячих боїв, цілісний законодавчий за-
хист тварин від жорстокого поводження у ті часи був відсутній, 
оскільки караним за європейськими середньовічними нормами 
було тільки знищення чужої тварини як об’єкта права приватної 
власності або внаслідок порушення меж полювальних угідь116. 
Яскравою ілюстрацією схоластичного середньовічного світогля-
ду стали судові процеси над тваринами, що зазвичай закінчува-
лися смертним вироком «винній» істоті за псування посівів, за-
вдання людям тілесних ушкоджень, а найчастіше — за підозрою 
у зв’язках з нечистими силами. Як зазначає Я. Канторович, не-
рідко тварини перед стратою зазнавали нівечень — позбавлення 
ніг, вух та інших частин тіла117.

У XVI ст. протестантська Реформація стала каталізатором 
для численних змін у суспільному житті, у тому числі й у сфері 
законодавчої охорони тварин. Першим нормативно-правовим 
приписом належного ставлення до тварин не як до об’єкта чужої 
приватної власності, а як до живих створінь, на регіональному 
рівні став Акт Парламенту Ірландії про заборону орання шляхом 
прикріплення плугу до кінського хвоста та недбайливого голін-
ня овечого хутра, датований 1635 р118. Санкцією за означені дії 
була певна сума штрафу або термін ув’язнення, конкретизова-
ний місцевими органами правосуддя. За деякий час пуританські 
спільноти Британії та перших Північно-Американських колоній 
також ухвалили низку подібних актів, спрямованих на захист 
худоби від цькування та деяких видів розваг (зокрема, півнячих 
боїв та буль-бейтингу). На світоглядному рівні обґрунтування 
таких норм містилося у тогочасному пуританському тлумаченні 
Священного Письма, відповідно до якого тварини доручалися їм 

116  Medieval Prohibitions Against Cruelty to Animals [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: www.animalrightshistory.org/animal-rights-medieval-law.
htm. — Заголовок з екрана.
117 Канторович Я. А. Процессы против животных в средние века / Я. А. Канто-
рович. — СПб.: Юрид. б-ка, 1897. — С. 3 – 4.
118 Ryder, Richard D. Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism / 
Basil Blackwell Ltd. — Oxford, 2000. — P. 49.
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у відповідальне володіння, на відміну від католицького, де твари-
ни визнавалися абсолютною власністю людини119.

На жаль, приписи цих норм здебільшого залишалися на па-
пері, оскільки представники судової влади зазвичай відповідали 
скаржникам відмовою, ґрунтуючись на вкоріненому переконанні 
в абсолютній належності худоби до майна, а, отже, і актів зну-
щання з тварин  — до злочинів проти власності. Не в останню 
чергу виною такій негативній практиці була поширена світо-
глядна позиція механіцизму, розвинутого Р. Декартом: останній 
переконував, що тварини являють собою простий механізм, не 
здатний до відчуттів, а тому є ідеальними знаряддями для най-
жорстокіших наукових експериментів120. На щастя, ця концепція 
була спростована як сучасниками вченого, так і представниками 
нової епохи — Просвітництва.

Наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. існувало чимало різ-
номанітних поглядів на визначення природи тварин та кола прав 
і обов’язків людей щодо інших живих створінь. Позиції науков-
ців варіювалися від сміливого визнання звірів суб’єктами при-
родного права до нищівної критики поборників прав тварин121. 
Помірний процес законодавчого закріплення обмеження садист-
ських нахилів набирав обертів у Великій Британії. Саме у цій 
країні було вироблено принципові підходи до розуміння т.з. jus 
animalium122. Так, у 1822 р. в англійському парламенті після низ-
ки невдалих спроб було нарешті ухвалено перший загальнодер-
жавний нормативно-правовий акт, спрямований на запобігання 
жорстокому поводженню з поширеним переліком тварин. Це 
був Акт попередження жорстокого й неналежного поводження 
з худобою, згідно з яким за «побиття, поганий догляд або жор-

119 Preece R., Fraser D. The Status of Animals in Biblical and Christian thought: A 
Study in Colliding Values [Електронний ресурс] / R. Preece, D. Fraser // Society and 
Animals. — 2000. — № 8. — Режим доступу: http://www.animalsplatform.org/as-
sets/library/419_s832.pdf. — Заголовок з екрана.
120 Animal Consciousness. Historical background [Електронний ресурс] // Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy.  — 2012.  — Режим доступу: http://plato.stan-
ford.edu/entries/consciousness-animal/#hist. — Заголовок з екрана.
121 Див.: Рассел Б. История западной философии. В 3 кн.: 3-е изд., испр. / Подгот. 
текста В. В. Целищева. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. — С. 173.
122 Примітка. З лат. — права тварин.
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стоке поводження з будь-яким конем, кобилою, мерином, му-
лом, віслюком, биком, коровою, телицею, бичком, вівцею або 
іншою худобою» на порушника накладалося грошове стягнення 
(обсягом від 10 шилінгів до 5 фунтів стерлінгів) або тримісячне 
ув’язнення123. Того самого року в Лондоні відбувся перший су-
довий процес над особами, що знущалися з тварин, який завер-
шився обвиувальним вироком та штрафуванням винних124.

Із плином часу британське законодавство в зазначеній сфері 
чимало разів змінювалося, і на початок ХХ ст. являло собою цілу 
низку актів, спрямованих на заборону жорстокого поводжен-
ня з усіма видами звірів узагалі (а не тільки з худобою), а також 
окремий закон про захист утримуваних у неволі диких тварин 
від жорстокого поводження з ними. Відтоді небайдужі до припи-
нення тортур і знущань з живих істот громадські активісти країн 
Західної Європи та Сполучених Штатів Америки розгорнули по-
тужну кампанію на захист гуманного поводження з тваринами, 
створення та подальше втілення в життя існуючих кримінально-
правових заборон.

Наприкінці ХІХ ст. петербурзький медик С. Фішер відзначав, 
що тогочасне законо давство, що передбачає відповідальність за 
жорстоке поводження з тваринами, розрізнялося у різних краї-
нах за сукупністю ознак, необхідних для визнання делікту кримі-
нально караним мученням тварини125. Такими ознаками, зокре-
ма, були: «публічність» жорстокого поводження, «викликання 
моральнісних нарікань свідків», «жорстокість», «зловмисність», 
«безкорисність мучень». Так, наприклад, «публічним» здебіль-
шого вважалося жорстоке поводження з тваринами, побачене 
іншими особами. У разі «виклику моральнісних нарікань свід-
ків» мовилося про те, що злочин різко суперечить моральній 

123 Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle 22d July 1822 
[Електронний ресурс] // Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ire-
land, George IV. — 1822. — Режим доступу: http://books.google.com.ua/books?i
d=6LsuAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=uk. — Заголовок з екрана.
124 Guerrini A. Experimenting with Humans and Animals: From Galen to Animal 
Rights  // Anita Guerrini.  — Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 
2003. — P. 58.
125 Фишер С. Человек и животные. Этико-юридический очерк. — СПб, 1899. — 
C. 16.
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свідомості суспільства. «Зловмисним» називали мучення твари-
ни, здійснюване лише заради знущання, задоволення мучителя 
болем жертви. «Грубим і жорстоким» вважалося поводження з 
твариною, коли винний розумів, що завдає тварині страждань, 
але не брав цього до уваги126. За указаним критерієм автор роз-
поділив країни, що встановлювали відповідальність за жорстоке 
поводження з тваринами, на шість груп.

Першу групу утворювали Австрія та Німеччина, законодав-
ство яких вимагало для притягнення до відповідальності за 
мучення тварин публічного скоєння та образи моральнісних 
почуттів. Відповідно до тогочасного німецького законодавства 
грошовим штрафом до 150 марок або ув’язненням карався той, 
хто публічно або таким, що викликає моральнісне обурення чи-
ном, злісно мучить тварин, або грубо й жорстоко поводиться з 
ними127.

До другої групи входили Франція та швейцарський кантон 
Тесін, закони яких передбачали кримінальну відповідальність за 
жорстоке поводження з домашніми тваринами, скоєне публіч-
но128. Відзначимо, що французький закон від 1850 р. також перед-
бачав тюремне ув’язнення строком від 1 до 5 днів як покарання у 
випадку рецидиву зазначеного злочину129.

Третю групу складали швейцарські кантони Фрейбург, Нью-
шатель і Валліс, нормативна база яких вимагала лише публічнос-
ті делікту і не виокремлювала домашніх тварин від інших130.

Законодавство четвертої групи (швейцарські кантони Берн, 
Гарус, Граубюнден, Цюрих і Цуг) як обов’язкову вимогу для при-
тягнення до кримінальної відповідальності визначило образу 
моральнісного почуття131.

У п’яту групу держав С. Фішер об’єднав Норвегію, Швецію, 
Данію, Фінляндію та Нідерланди, у законах яких слово «мучен-

126 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 16.
127 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 17.
128 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 17.
129 Krstić N. Animal Protection from Killing and Abuse in the European and Serbian 
Criminal Law / Novak Krstić // Facta Universitatis. — Law and Politics, 2012. — Vol. 
10. — № 1. — P. 48.
130 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 17.
131 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 18.
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ня» супроводжувалося прикметниками «жорстоке», «грубе», 
«зловмисне»132.

Найкращим у галузі охорони тварин від катувань, на думку 
дослідника, було законодавство Великої Британії, Бельгії, Італії, 
США, Канади, Австралії та низки швейцарських кантонів, де від-
повідальність наставала за безглузде мучення тварин, не вимага-
ючи будь-яких додаткових ознак133.

Згодом охорона тварин у світі неодноразово вдосконалюва-
лася та змінювалася у напрямі подальшої гуманізації утримання 
домашніх та свійських тварин, регламентації вівісекції, заборони 
собачих та півнячих боїв, жорстоких методів циркового дреси-
рування тощо. Сьогодні західноєвропейські держави вимагають 
від своїх резидентів сумлінного дотримання таких регіональних 
актів, як Європейська конвенція щодо захисту домашніх тварин, 
Європейська конвенція щодо захисту експериментальних тва-
рин, Європейська конвенція щодо захисту тварин під час міжна-
родних перевезень тощо. Однак, на нашу думку, особливу увагу 
слід приділити нормативно-правовому забезпеченню охорони 
тварин від жорстокого поводження у країнах Центральної та 
Східної Європи (Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Маке-
донія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщи-
на, Хорватія, Чехія). Тісні історичні та соціокультурні зв’язки, а 
також адаптація постсоціалістичного законодавства до стандартів 
ЄС у стислі терміни є вагомою причиною для вітчизняного зако-
нодавця зосередитися на здобутках та прорахунках сусідніх країн. 

Так, Закон Чеської Республіки про захист тварин від жорсто-
кого поводження, порівняно з аналогічним вітчизняним актом, 
надзвичайно детально регламентує спеціальні вимоги щодо по-
водження з різними групами тварин, виокремлених не лише за 
видами їхнього використання людиною (сільськогосподарські, 
дикі, домашні, експериментальні тощо), а й їхніми особливостя-
ми — тварини-інваліди, тварини з особливими потребами нагля-
ду, домашні, які перебувають під постійним контролем людини і 
які не перебувають під ним тощо134. Не меншою мірою деталізо-

132 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 19.
133 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 19.
134 Метельова Т. О. Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ / 
Т. О. Метельова // Віче. — 2013. — № 20. — С. 17 – 25.
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вано умови, за яких умертвіння тварини є можливим або пере-
творюється на злочин (у тому числі під час полювання). Розвине-
на мережа притулків надала країні змогу не практикувати метод 
ВСП («вилов — стерилізація — повернення на місце попередньо-
го перебування»). Польський закон про захист тварин жорсткий 
і спрямований не лише на захист тварин від жорстокості та ство-
рення належних умов їхнього утримання, а й на стимулювання 
відповідального ставлення людини до тварини та убезпечення 
від надлишку домашніх тварин і відповідно їхнього перетворен-
ня на безпритульних135. У Польщі з 1997 року заборонено розве-
дення тварин із комерційною метою та їхній продаж на ринках, 
ярмарках, через заклади та підприємства торгівлі тощо. Муніци-
пальна влада зобов’язана забезпечувати безпритульних тварин 
притулками, забезпечувати догляд котам, що живуть вільно, в 
тому числі їхнє годування, здійснювати стерилізацію тварин у 
притулках і пошук власників для безпритульних тварин. 

Слід також відмітити, що міжнародне право на сьогодні є 
досить фрагментарним у галузі регулювання відносин людей і 
тварин. На світовому рівні, на жаль, не існує єдиного норматив-
ного акта, в якому б містилися основні принципи поводження з 
тваринами, обов’язкові для виконання зокрема Росією та Кита-
єм, чиє законодавство сьогодні характеризується експертами як 
украй недосконале з точки зору захисту тварин від жорстокого 
поводження136.

Висновки. Історія нормативно-правового забезпечення охо-
рони тварин від жорстокого поводження сягає корінням у гли-
боке минуле та вимагає подальшого наукового аналізу й роз-
витку. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі 
є вивчення еволюції українського законодавства щодо захисту 
тварин від неналежного ставлення та виконання вітчизняними 
правоохоронними та судовими органами положень ратифікова-
них Україною європейських конвенцій.

135 Ustawa o ochronie zwierząt — Internetowy System Aktow Prawnych [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W
DU19971110724. — Заголовок з екрана. 
136 Лобов И. И. Уголовная ответственность за жестокое обращение с 
животными: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08  / И. И.  Лобов; М.: [б. в.], 
2000. — С. 3.
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Наталія Куць
помічник юрисконсульта МБО, «Екологія-Право-Людина» (Україна)

Законодавчі ПроБлеМи реГ улювання відносин, 
Що виникають у сфері ПоводЖення 

іЗ БеЗПрит ульниМи тваринаМи

Тема з приводу поводження із безпритульними тваринами не є 
новою, проте на сьогодні залишаються відкритими чимало та-
ких проблемних питань у цій сфері як негуманне ставлення до 
тварин, відсутність притулків, неналежне фінансування та інші, 
однією із причин виникнення яких є відсутність належного за-
конодавчого регулювання досліджу ваних правовідносин. Так, на 
сьогодні існує чимало прогалин у правовому регулюванні здій-
снення ідентифікації та реєстрації, евтаназії тварин, здійснення 
контролю, фінансування відповідних заходів у сфері поводжен-
ня із безпритульними тваринами.

Фінансування заходів, що спрямовуються на вирішення про-
блем поводження із безпритульними тваринами здійснюється із 
місцевих бюджетів. Проте, зазвичай, таке фінансування є недо-
статнім. Отриманих коштів не вистачає на здійснення стериліза-
ції виловлених тварин, що часто призводить не лише до евтаназії 
абсолютно здорових тварин, але і до їхнього негуманного умерт-
віння. Це пов’язано із відсутністю джерел, які б наповнювали 
місцевий бюджет коштами. Одним із способів вирішення цієї си-
туації є встановлення органами місцевого самоврядування збору 
з власників собак, кошти від якого могли б спрямовуватись на 
вирішення питань поводження із безпритульними тваринами. 
Проте на сьогодні відсутня можливість запровадження такого 
місцевого збору: під час прийняття Податкового кодексу Украї-
ни у 2010 році збір з власників собак «загубився». Таким чином 
місцеві ради не вправі запроваджувати такий збір. Для вирішен-
ня цієї ситуації необхідно розширити перелік місцевих податків 
та зборів, закріплений у статті 10 Податкового кодексу України, 
включивши в нього збір з власників тварин.

Ідентифікація тварин становить собою процес ототожнен-
ня тварини шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з 
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використанням візуальних, електронних та змішаних засобів 
залежно від виду тварини з подальшим внесенням ідентифіка-
ційного номера до Єдиного державного реєстру тварин137. На 
сьогодні на законодавчому рівні передбачено механізм іденти-
фікації лише сільськогосподарських тварин, дані про яких вно-
сять у Єдиний державний реєстр тварин, проте відсутнє правове 
регулювання здійснення ідентифікації інших домашніх тварин, 
в тому числі безпритульних. Запровадження обов’язкової реє-
страції таких тварин сприятиме встановленню факту належнос-
ті тварини на праві власності тій чи іншій особі. За допомогою 
даних з державного реєстру тварин можна буде встановити чи 
є у виловленої тварини власник та повернути її йому, що також 
впливатиме на вирішення проблеми відсутності місць у притул-
ках для тварин. Окрім того, у разі, якщо така тварина опинилася 
на вулиці з вини власника, останній буде притягнутий до від-
повідальності за порушення правил тримання тварин. Запро-
вадження системи обов’язкової реєстрації тварин шляхом при-
йняття відповідного законодавчого акту сприятиме підвищенню 
правової культури власників, з вини яких досить часто тварини 
стають безпритульним и.

Відповідно до положень чинного законодавства, евтаназія 
тварин можлива не лише у випадках їхнього тяжкого захворю-
вання, каліцтва, що несумісних із життям, надмірної та неви-
правної агресії, але і в будь-яких інших випадках, включаючи і 
ті, при яких врегулювати чисельність тварин іншим способом 
не можливо. Так, наприклад, відповідно до п. 17 Положення про 
притулок для тварин, затвердженого Наказом Державного комі-
тету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439, прове-
дення евтаназії здійснюється у разі виявлення у тварин особливо 
небезпечних інфекційних хвороб, тяжких травм та каліцтв, не 
сумісних з життям, невиліковних хвороб або наявності інших 
підстав для її проведення. Таке нечітке передбачення випадків 
здійснення евтаназії, а також визнання законним її здійснення 
і у випадках, коли немає можливості регулювати чисельність 
тварин іншим способом є неможливим, призводить до масової 

137 Про ідентифікацію та реєстрацію тварин Верховна Рада України; Закон від 
04.06.2009 № 1445-VI.
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евтаназії абсолютно здорових тварин та їхнього приплоду. Для 
уникнення такої ситуації необхідно статтю 16 Закону України 
«Про захист тварин від жорстокого поводження» викласти у 
такій редакції: «Регулювання чисельності диких тварин і тва-
рин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, 
повністю або частково створюваних діяльністю людини, здій-
снюється метода ми біостерилізації або біологічно обґрунтова-
ними методами». Також необхідно доповнити вищезгаданий За-
кон положен нями, що б визначали чіткий перелік випадків, при 
яких допускається здійснення гуманного умертвіння тварин, в 
тому числі безпритульних.

Окрім того, в Україні відсутнє правове регулювання інсти-
туту опікунства над безпритульними тваринами, який широко 
використовується за кордоном та сприяє вирішенню проблем у 
сфері поводження із безпритульними тваринами. Опікуни здій-
снюють догляд за безпритульними тваринами, надають допомогу 
притулкам по утриманню тварин, шукають нових власників для 
тварин, підтримують чистоту та порядок у спеціально створених 
місцях для зимівлі безпритульних тварин. Опікунство над без-
притульними тваринами здійснюється на добровільних засадах, 
проте витрати на їхнє утримання відшкодуються з місцевого бю-
джету. В Україні така практика поширена на рівні зоопарків, які 
пропонують бажаючим стати опікунами над тваринами з метою 
зменшення витрат на їхнє утримання. Зазвичай такими опікуна-
ми стають підприємства з метою створення позитивного іміджу 
та рекламування своєї діяльності. На сьогодні в Україні є досить 
багато волонтерів, які здійснюють догляд за безпритульними тва-
ринами, співпрацюють із притулками та ветеринарними устано-
вами, проте їхній правовий статус не визначений, внаслідок чого 
останні обмежені у своїй діяльності. Саме тому досить важливим 
є прийняття нормативно-правового акту, який б визначав поря-
док діяльності опікунів над тваринами, їхній правовий статус, 
вимоги до осіб, які бажають опікуватись над тваринами, порядок 
та компенсації понесених опікунами витрат, перелік суб’єктів, 
що здійснюють компенсацію, порядок створення та розташуван-
ня спеціальних місць для зимівлі безпритульних тварин (зокре-
ма котів).
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На сьогодні в Україні відсутній спеціальний орган держав-
ної влади, який би здійснював контроль за дотриманням норм 
законодавства у сфері поводження із тваринами. Окремі орга-
ни частково володіють вищезгаданими функціями, втім вони 
не реалізовують їх належним чином. За кордоном створюються 
спеціальні підрозділи міліції, які здійснюють контроль за дотри-
манням положень нормативно-правових актів щодо гуманного 
поводження із безпритульними тваринами, щодо правил вигулу, 
утримання тварин. Такі підрозділи також вправі притягати до 
відповідальності порушників, конфісковувати у них тварин та 
направляти їх у притулки.

Для забезпечення здійснення належного контролю за дотри-
манням фізичними, юридичними особами положень чинного 
законодавства у сфері поводження із тваринами необхідно роз-
ширити повноваження ветеринарної міліції, які на сьогодні об-
межені здійсненням контролю і нагляду за виконанням вимог 
ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалі-
зації та ліквідації карантинних хвороб тварин. Зокрема, за цим 
підрозділом міліції необхідно закріпити повноваження щодо 
здійснення контролю за дотриманням правил вилову, евтаназії, 
стерилізації, вигулу, тримання тварин та ін. Окрім того, необхід-
но надати їм право вільного доступу до відповідних територій, 
приміщень, незалежно від їхньої форми власності, у випадках 
виявлення жорстокого поводження із тваринами з метою при-
пинення правопорушення, надання первинної допомоги твари-
ні, доставки її до ветеринарної лікарні, а також з метою притяг-
нення до відповідальності правопорушника. Закріплення таких 
повноважень за спеціальним контролюючим органом сприяло б 
забезпеченню дотримання законодавства у сфері поводженням 
із тваринами.

Законодавчі прогалини існують також у сфері встановлення 
санкцій за порушення нормативно-правових норм, що регулю-
ють порядок поводження із безпритульними тваринами. Так, на-
приклад, Кримінальний кодекс України (далі — КК України) не 
містить у статті 299, що передбачає жорстоке поводження з тва-
ринами, санкцію у вигляді конфіскації тварини у власника у разі, 
якщо останній жорстоко поводився із своєю твариною. Окрім 
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того, у КК України відсутні статті, які б передбачали відповідаль-
ність за отруєння тварин, їхнє негуманне умертвіння. Кодекс про 
адміністративні правопорушення (надалі — КпАП України) та-
кож досить обмежений у переліку випадків притягнення до від-
повідальності за порушення законодавства у сфері поводження 
із безпритульними тваринами. Так, наприклад, у КпАП України 
відсутня відповідальність за незаконний вилов безпритульних 
тварин. Таким чином, з метою забезпечення дотримання право-
вих норм у сфері поводження з тваринами, а також з метою за-
безпечення механізму притягнення до відповідальності поруш-
ників таких нормативно-правових норм, необхідно внести зміни 
та доповнення і в КК та КпАП України.

Як бачимо, чимало проблем у сфері поводження із безпри-
тульними тваринами зумовлені відсутністю належного право-
вого регулювання досліджуваних правовідносин. У зв’язку з 
цим чинне законодавство, що регулює правовідносини у сфері 
поводження із тваринами, потребує вдосконалення. Проте вар-
то пам’ятати і про той факт, що причиною існування проблем у 
сфері поводження із тваринами, в тому числі безпритульними, є 
не лише неналежне фінансування, наявність прогалин у законо-
давстві, але й відсутність еколого-етичної свідомості та культури 
громадян. Саме тому, з метою вирішення вищезгаданих проблем, 
значну увагу необхідно приділяти вихованню гуманного став-
лення до тварин, що передбачає доброзичливе ставлення до тва-
рин, сприяння їхньому благу, покращення якості їхнього життя 
та заборону жорстокого поводження з ними.
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ЯК ДОБИТИСЯ ПРАВОСУДДЯ В СУДІ

Аида Искоян
проф. права, Ереванский государственный университет (Армения)

ПроЦес уальная Провос уБЪектность оБЩественнЫХ 
орГаниЗаЦий: констит уЦионно-Правовой аналиЗ

В странах бывшего Союза ССР двери в демократию были 
плотно закрыты, тяжелы, массивны и покрыты паутиной, ибо 
никто не пытался их открыть. Хотя многие верили, что живут 
в демократической стране. Большой замок висел на этих дверях.

Во времена перемен граждане и общественные организации на-
чали стучать в них и пытаться их открыть. Это удавалось и 
удается теперь не всегда. Нужен ключ в виде знаний, навыков и 
опыта.

Светлана Кравченко
из книги «Двери в демократию», Львов, 1998 г.

Все углубляющееся нарушение равновесия экологических систем 
и во взаимодействии человеческого общества с природной сре-
дой вызывает глубокую озабоченность и тревогу во всем мире. 
Такая ситуация логически ведет к углублению международ-
ного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, что, 
в свою очередь, стимулирует активизацию экологической по-
литики, экологизации сознания людей, расширению принятия 
адекватных мер в государствах.

Повышение роли международного сотрудничества в сфере 
охраны окружающей среды основывается на понимании двух 
главных условий дальнейшего существования человеческой ци-
вилизации: ограниченность пространства — планета Земля как 
сфера жизнедеятельности человека и природных ресурсов био-
сферы. 
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Среди социальных факторов позитивного характера следует 
особо выделить уверенно формирующееся во многих странах 
право человека на здоровую и благополучную окружающую сре-
ду, что последовательно закрепляется не только в международ-
но-правовой норме, но и в национальном законодательстве, на-
пример, в действующей Конституции Республики Армении: 

«Государство обеспечивает охрану и воспроизводство окру-
жающей среды, рациональное использование природных ресур-
сов (статья 10). Каждый имеет право жить в окружающей среде, 
способствующей его здоровью и благополучию, обязан лично 
и совместно с другими лицами охранять и улучшать окружаю-
щую среду. Должностные лица несут ответственность за сокры-
тие экологической информации или отказ от ее предоставления 
(статья 33.2.).

Развитие науки и техники может стимулировать экологически 
более целесообразные способы получения энергии, виды транс-
порта, технологические циклы, что, в свою очередь, обусловило 
бы ненужность ряда действующих правовых норм. Технический 
прогресс, при определенных условиях, может повлечь за собой 
такие побочные явления новых вредных воздействий (пример 
ДДТ), изменение режима использование природных ресурсов 
(ГМО), что, в свою очередь, ведет к разработке новых междуна-
родных природоохранительных правил.

Система международно-правовых правил охраны окружа-
ющей среды складывается не только под влиянием экологичес-
ких требований, вытекающих из объективных законов природы. 
Формирование и развитие международного права окружающей 
среды обусловливается также взаимодействием экологических, 
политических, экономических, социальных требований. 

Необходимость обеспечения здоровой окружающей природ-
ной среды в интересах благосостояния людей, устойчивого и 
благоприятного развития как принципа, закреплено в междуна-
родных документах. Адекватная охрана окружающей природной 
среды необходима также для осуществления основных прав че-
ловека, включая само право на жизнь138.
138 Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решениий и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, ООН, Нью-Йорк и Женева, 1999, стр. 38 – 71.
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В вопросах, касающихся окружающей среды, совершенс-
твование доступа к информации и участие общественности в 
процессе принятия решений и доступа к правосудию повышает 
качество принимаемых решений и процесса их осуществления, 
способствует улучшению информированности общественнос-
ти об экологических проблемах, предоставляет общественнос-
ти возможность выражать свою озабоченность и позволяет 
государственным органам обеспечивать должный учет таких 
интересов139.

Известно, что одним из основных мотивов для принятия Кон-
венции ЕЭК ООН «Доступ к информации, участие обществен-
ности в процессе принятия решений по вопросам окружающей 
среды и доступ к правосудию» (Орхусская Конвенция) была оза-
боченность в связи с тем, что глобальные и региональные эколо-
гические соглашения «не работали, не действовали, не применя-
лись» в должной мере, отмечалась их низкая эффективность. В 
рамках Программы «Окружающая среда для Европы» европей-
ские страны пришли к выводу, что защита окружающей среды 
зависит от участия общественности в процессе принятия реше-
ний в этой области. Тем самым Конвенция наделила обществен-
ность широкими правами с учетом действия национального 
законодательства. Однако, охрана окружающей среды является 
процессом, а не просто целью. Этот процесс не прекращается с 
принятием Закона. Принятие Закона в сфере окружающей сре-
ды в результате консенсуса о необходимости регулирования со-
стояния окружающей среды открывает новую главу в истории 
охраны природы и развития демократических основ общества, 
признания экологических прав, как право человека.

О важной роли права и законодательства в области охраны 
окружающей среды еще в XX веке подчеркивал Уильям О. Дуг-
лас, Судья Верховного суда США в своей книге «Трехсотлетняя 
война: Хроника экологического бедствия». Он подчеркивает: «за-
конодательная власть — это та сила, от которой зависит, чтобы 
окружающая среда была бы столь же просторной, как и чистой, 
устойчивой, и, в тоже время, тщательно охраняемой».

139 Там же.
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В рамках дискуссии о праве человека на здоровую и благопри-
ятную для человека среду, которая в Западной Европе ведется в 
течение более чем 30-и лет, а теперь и в странах ВЕКЦА (Вос-
точная Европа, Кавказ, Центральная Азия), пришли к выводу, 
что формулировка основного права, которая предоставляло бы 
отдельному гражданину возможность требовать в суде чистую 
и здоровую окружающую среду, невозможно. Даже в тех стра-
нах, в конституциях которых такая формулировка имелась, при 
практической реализации возникли трудности в формировании 
этого права и наделении его реальным содержанием. Положения 
статей Конституции Республики Армении (РА)  — ст.ст.  10, 18, 
33.2, 48.10, — скорее всего, пожелания, — функция которых по-
хожа на «декларацию государственных целей».

И все же, чтобы укреплять право, его авторитет, юридическая 
наука в Западной Европе интерпретировала право на здоровую 
и чистую окружающую среду, как «право формализованное» и 
состоящее из трех частей: право доступа к экологической ин-
формации; право на участие в граждан принятии экологически 
значимых решений; право доступа к правосудию, в частности к 
судам.

В правовой системе, где защита прав зависит, в первую оче-
редь, от нарушения индивидуальных субъективных прав, сим-
метричная и полная защита существующих экологических норм 
может быть достигнута, только если для таких случаев, когда на-
рушается объективное, а не субъективное право, будут созданы 
специальные возможности для подачи исков.

В демократическом обществе граждане должны иметь право 
в судебном порядке защищать выполнение правовых норм в об-
ласти охраны окружающей среды, которые власть принимает и 
издает от их имени. Во многих государствах с демократически-
ми традициями, например, во Франции или США, такое право 
существует.

Правовые нормы, регулирующие общественные отношения 
в области охраны окружающей среды и природопользование 
должны иметь судебную защиту. Иначе возникает опасность, 
что они станут инструментами символической, только “изобра-
жаемой” экологической политики. Когда кто-то возбуждает дело 
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в суде, он должен удовлетворить требование о допустимости. 
Самым важным для истца является вопрос о процессуальной 
правоспособности. С другой стороны, понимание этих вопросов 
может помочь государственным органам, чьи решения или дейс-
твия оспариваются, определить, — будет ли дело принято судом 
и или отказано в его принятии.

Чтобы возбудить дело в суде, истец должен будет убедить су-
дью, что он действительно заинтересован в данном деле, что одно 
или несколько прав и законных интересов действительно были 
нарушены. Здесь опять-таки стандарты отличаются в зависимос-
ти от такого, относится ли дело к гражданскому или админист-
ративному делопроизводству. Основные критерии того, имеет ли 
право лицо на подачу иска, зависит от того, какая процедура или 
какое действие оспаривается (ст. 9, п. 1, Орхусской Конвенции, 
доступ к правосудию).

Поскольку предварительным условием в процессе принятие 
решений является соответствие категории «заинтересованной 
общественности», истцу необходимо доказать, что его или ее 
действительно затронет это решение (например, проживание на 
территории, для которой выдается разрешение, либо на которой 
будет реализовываться принимаемый план140. Вероятно, это са-
мый сложный случай для доказательства права на подачу иска. 
Большинство стран не очень склонны признавать право физи-
ческого или юридического лица с целью предотвращения нару-
шений законодательства по охране окружающей среды переда-
вать в суд дела, который не затрагивают его непосредственно. 
Важно в этой связи упомянуть положение п. 3 ст. 9 Орхусской 
Конвенции, в котором подчеркиваются некоторые возможности 
подачи иска в делах, касающиеся приведения в исполнение за-
конодательства в этой сфере. Практика ряда стран показывает, 
что суды выносили решения о том, что любое физическое лицо 
заинтересовано в защите окружающей среды в силу как Конс-

140 Справочник по вопросам доступа к правосудию; дело №  4, Выполнение 
положений Орхусской Конвенции в странах Восточной Европы и Кавказа, 
Пособие для представителей гражданского общества, Киев, Украина стр. 203.
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титуционного права на здоровую и благоприятную окружающей 
среду, так и обязанности защищать эту среду141.

При обсуждении вопроса о процессуальной правосубьектнос-
ти общественной организации по смыслу Орхусской конвенции 
становится очевидным, что основным критерием для обращения 
в суд является факт нарушения права, но при этом не уделяется 
должного внимания тому, что функции суда не ограничиваются 
исключительно обсуждением факта нарушения прав.

Часто наличие процессуальной правосубъектности обще-
ственных организаций связывается с наличием «правовой заин-
тересованности» этих организаций. В данном случае, содержание 
термина “правовая заинтересованность” связывается с терми-
ном «правосудие». При сопоставлении данных понятий стано-
вится очевидным, что основой для обращения в суд является как 
«субъективная», так и «объективная» заинтересованность. При 
этом, в основе данного разграничения стоит двузначный смысл 
термина «право» — это «субъективное» право и «объективное» 
право. В случае общественных организаций, по смыслу Орхус-
ской Конвенции решающим является нарушение объективного 
права, так как только в этом случае может существовать инте-
рес, вытекающий из общественных (публичных) отношений. 
Если даже он одновременно сопровождается нарушением субъ-
ективного права, то последнее, само по себе, не является осно-
вой для наделения общественной организации процессуальной 
правосубъектностью для обращения в суд с целью защиты обще-
ственных интересов. Иначе говоря, общественная организация 
выступает с защитой прав других лиц не в классическом пони-
мании, или, как принято, по принципу «actio popularis», а на ос-
новании «объективно-правовой заинтересованности», то есть, в 
том случае, когда нарушается объективное право. Вместе с этим, 
не каждое нарушение объективного права является основой для 
возникновения процессуальной правосубъектности у обще-
ственных организаций. Таковым может считаться исключитель-
но нарушение объективного права, которое имеет публичную 
141 Справочник по вопросам доступа к правосудию: дело №  1, Выполнение 
положений Орхусской Конвенции в странах Восточной Европы и Кавказа, 
Пособие для представителей гражданского общества, Киев, Украина 2004, 
Великобритания, стр. 201.
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значимость, исходит из публичных отношений и в котором, в 
силу своих уставных целей, НПО имеет «достаточную заинтере-
сованность».

Решением Конституционного Суда (далее  — КС) Армении 
№  906 от 07.09.2010 г. относительно Конституционности ст.  3, 
ч.  1, п. 1 Кодекса об Административных Правонарушениях 
(АПК) (Ст. 3. Право на обращение в административный суд про-
является в следующем:

1. Любое физическое или юридическое лицо вправе обра-
щаться в Административный суд в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом, если сочтет, что административными акта-
ми, действиями или бездействием государственных органов или 
органов местного самоуправления либо их должностных лиц:

1) нарушены или могут быть непосредственно нарушены 
его права и свободы, закрепленные Конституцией, меж-
дународными договорами, законами и иными правовы-
ми актами Республики Армения, в том числе, если:
a) созданы препятствия для осуществления этих прав 

и свобод,
b) не обеспечены условия, необходимые для осущест-

вления этих прав, которые, однако, должны были 
быть обеспечены в силу Конституции, международ-
ного договора, закона или иных правовых актов Рес-
публики Армения;

2) на него неправомерно возложено какое-либо обязатель-
ство;

3) оно в административном порядке неправомерно при-
влечено к административной ответственности) после 
слова “нарушил” выражение “его” дается разъяснение, 
почему именно общественные организации могут быть 
наделены правом на обращение в суд на основе “объек-
тивной правовой заинтересованности”. 

Что касается того вопроса, может ли только нарушение субъ-
ективного права являться единственным условием обращения в 
суд, то, на основе анализа Гражданского процессуального кодек-
са РА и Административного процессуального кодекса РА, стано-
вится ясным, что это не так.
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По нашему мнению, при обсуждении вопроса о процессуаль-
ной правосубъектности общественных организаций не совсем 
правомерно рассматривать только статьи 18 и 19 Конституции 
Армении142.

Исчерпывающий ответ не дает также статья 6 Европейской 
Конвенции «О правах и основных свободах человека». Пробле-
ма в том, что эти правовые акты относятся исключительно к ос-
новным правам физических лиц, а процессуальные нормы в них 
закреплены постольку, поскольку они оцениваются как гарантии 
осуществления принципа доступности правосудия.

Что касается конституционности законодательства относи-
тельно процессуальной правосубъектности общественных орга-
низаций, то, еще по Решению Конституционного Суда № 269 от 
26.12.2000 г., обсуждая конституционность Орхусской Конвен-
ции, определено, что Армения имеет ряд обязательств, в том чис-
ле «….обеспечение по внутригосударственному законодательс-
тву максимально упрощенных возможностей восстановления 
прав лиц, определенных Конвенцией, с помощью внесудебной 
системы и независимых лиц, вплоть до обеспечения доступнос-
ти правосудия или создания системы для пересмотра или сниже-
ния финансовых и иных препятствий».

Конституционный Суд пришел также к выводу, что, как За-
кон РА «Об общественных организациях» (ст.  15 п. 3), так и 
Административный Процессуальный Кодекс РА (ст.  3 п.1) не 
исключают возможность защиты прав других лиц со стороны 
общественных организаций по принципу «actio popularis» при 
142 Статья 18. Каждый имеет право на эффективные средства правовой за-
щиты своих прав и свобод в судебных, а также иных государственных органах. 
Каждый имеет право на защиту своих прав и свобод всеми средствами, не за-
прещенными законом. Каждый имеет право для защиты своих прав и свобод 
получать содействие Защитника прав человека по основаниям и в порядке, 
которые установлены законом. Каждый в соответствии с международными 
договорами Республики Армения имеет право обращаться с просьбой о за-
щите своих прав и свобод в международные органы по защите прав и свобод 
человека. Статья 19. Каждый для восстановления своих нарушенных прав, 
а также выяснения обоснованности предъявленного ему обвинения имеет 
право на публичное рассмотрение своего дела в разумные сроки независи-
мым и беспристрастным судом в условиях равенства, с соблюдением всех 
требований справедливости.
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соответствующей «правовой заинтересованности». Основой для 
такого заключения стали ст.ст. 18 и 19 Конституции РА, которые 
не исключают возможность «обращения в суд с целью защиты 
прав других лиц».

Конституционный Суд Армении также пришел к заключе-
нию, что, как международно-правовые документы, так и Консти-
туция РА и действующее законодательство Республики Армения 
«не исключают процессуальную правосубъектность обществен-
ных организаций при наличии “объективной правовой заинтере-
сованности».

Право общественных организаций на обращение в суд для 
защиты прав других лиц по экологической части, в основном, 
связывается с Орхусской Конвенцией. Но она относится только 
к отдельным сферам общественных отношений по охране ок-
ружающей среды. В частности, ст. 9 Конвенции «Доступ к пра-
восудию», относится только к спорам по вопросам участия об-
щественности в принятии конкретных экологических решений 
(доступ к информации и участие общественности). Очевидно, 
что вопрос о доступе к правосудию указанная Конвенция регу-
лирует только с вышеупомянутой точки зрения, с определенной 
логической последовательностью — то есть, «доступ к правосу-
дию» — это норма-гарантия для выполнения двух предыдущих 
прав: право на «доступ к информации» и право на «участие об-
щественности в принятии решений по вопросам окружающей 
среды».

Все международо-правовые документы, относящиеся к данной 
проблеме, признают такую правосубьектность общественных 
организаций и подчеркивают необходимость ее закрепления 
в национальном законодательстве. «Каждое государство впра-
ве расширить круг лиц, которые могут инициировать судебное 
разбирательство и включить в него, к примеру, третьих лиц, 
затрагиваемых актом»143. Так, Европейская Комиссия «Демо-
кратия через право» (Венецианская Комиссия) выразила следу-
ющую позицию: “Приоритетно, что каждый имеет право обжа-

143 Рекомендация (2004) 20 Комитета Министров Совета Европы государствам-
членам по судебному пересмотру административных актов. (Вопросы 
государственного и муниципального управления, 2009, № 2) п. 38.
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ловать решение на том основании, что оно нарушает его права. 
Однако, если решение непосредственно не нарушило его права, 
то предоставление права на обжалование — задача националь-
ного законодательства».

Согласно Поручению (2004) 20 Комитета Министров Совета 
Европы «О судебном контроле над административными актами» 
от 15.12.2004 г.: следует «Государства-участники Совета Европы 
поощряют обсуждение вопроса о том, должен ли судебный кон-
троль быть доступным также для объединений или других лиц 
или органов, которые вправе защищать коллективные или же об-
щинные интересы. Рекомендация применяется исключительно 
к случаям, когда права или интересы затрагиваются напрямую. 
Отсюда следует, что между актом и соответствующими правами 
и интересами должна быть очевидная связь. Если связь между 
оспариваемым актом и нарушенным правом незначительная и 
отдаленная, Рекомендация не применяется»144.

Как в международной практике, так и на национальном уров-
не нет абсолютного права представлять третьих лиц. Для досту-
па к правосудию, согласно Решению Конституционного Суда, 
необходимо создание критериев для доступа к правосудию. Го-
сударство через Закон может установить объективные критерии. 
Однако очень важно подчеркнуть, что необходимы превентив-
ные меры для недопущения злоупотребления этим правом, так 
как в таком случае общественный интерес может быть ущемлен. 
Поэтому необходимо тщательное изучение судебных дел в этой 
области и прийти к определенным выводам. Позиция Конститу-
ционного Суда — улучшить ситуацию в этой сфере, так как даже 
международная практика не имеет четких критериев «правовой 
заинтересованности». И в этой связи было бы полезно в нацио-
нальном законодательстве раскрыть содержание института «за-
интересованная общественность», «достаточная заинтересован-
ность».

Такими критериями могли бы стать, например, своевремен-
ное обращение НПО за получением экологической информации; 

144 Рекомендация (2004) 20 Комитета Министров Совета Европы государствам-
членам по судебному пересмотру административных актов. (Вопросы 
государственного и муниципального управления, 2009, № 2) п. 39.
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активное участие в общественных слушаниях по проекту, делая 
предложение по улучшению проекта; внесение аргументирован-
ных изменений и дополнений в проект ОВОС и т.д. Указанная 
документация поможет суду в его решении о признании НПО в 
качестве заинтересованной стороны.

Таким образом, на наш взгляд, системный подход к интер-
претации трех пилларов Орхусской Конвенции, следование 
внутренней логики Конвенции приводит к применению ст. 9, где 
основные шаги закреплены в п. 1 ст. 9: Это право доступа к ин-
формации, участие общественности в процессе принятия реше-
ний и доступа к правосудию через формулирование правового и 
философского основания этих прав. Это показывает, что отме-
ченные права не являются результатом «сами по себе», а их зна-
чение состоит именно в том, что они — средство для достижения 
защиты материального права — жить в здоровой и благоприят-
ной природной среде (есть, однако, иное толкование ссылки на 
это право как выражение намерений, а не субъективное право).

Основная роль, отводимая общественности, по духу Кон-
венции  — это не столько выявлять недостатки и критиковать 
планируемые мероприятия, сколько оказывать содействие упол-
номоченным ведомствам в проведении более точной, научно 
обоснованной экологической политики.

Одновременно констатируем, что есть необходимость в до-
полнении и корректировке национального законодательства, 
особенно с точки зрения критериев определения «правовой за-
интересованности» с целью следования философии Орхусской 
Конвенции и ее соблюдения.
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Ана Барреіра145

юрист, організація «Міжнародний інститут права та довкілля» (Іспанія)

інтерПретаЦія с удаМи та Застос ування дост уПу 
до інфорМаЦії в ісПанськиХ с удовиХ сПраваХ 

в раМкаХ орГ уської конвенЦії

Щоб виконувати свої зобов’язання згідно Оргуської конвенції та 
Директиви ЄС про доступ до екологічної інформації та участь 
громадськості, Іспанія прийняла Закон 27/2006 від 18 липня, який 
регулює права на доступ до інформації, участь громадськості та 
доступ до правосуддя в екологічних питаннях. Незважаючи на 
існування цього Закону, багато державних органів все ще нео-
хоче надають доступ до екологічної інформації. Це відбувається, 
коли екологічну інформацію запитують не в «екологічних» орга-
нах влади, а в інших міністерських управліннях, які займаються 
іншими питаннями, як, наприклад, благоустроєм чи рибним гос-
подарством.

«Океанія» — це міжнародна НУО, діяльність якої серед іншо-
го зосереджена на охороні світових океанів, включаючи рибні за-
паси, морські природно-заповідні зони та захисті від забруднен-
ня. Для здійснення своєї діяльності «Океанія» потребує доступу 
до екологічної інформації у цій сфері. Незважаючи на те, що її 
право визнається Оргуською конвенцією, Директивою ЄС та За-
коном 27/2006, організація часто змушена звертатися до суду для 
захисту свого права.

Тези автора складатимуться з опису деяких справ про доступ 
до екологічної інформації, які автор вела в іспанських судах від 
імені організації «Океанія».

Перша справа стосувалася вимоги «Океанії» до Міністерства 
сільськогосподарських та морських справ надати доступ до пе-
реліку іспанських суден, які мають спеціальні дозволи на відлов 
акул і на доступ до наукових звітів Іспанського інституту океано-

145 Директор, Міжнародний інститут права і довкілля, юрист магістерської 
програми для Океанії та Європи з екологічного права (Лондонський 
університет, 1993  р.) та міжнародних правових студій (Нью-Йоркський 
університет, 1996 р.). Член Комісії з екологічного права МСОП.
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графії щодо вмісту важких металів, в основному ртуті у рибі та 
рибних продуктах. Основний аргумент органу влади у цій справі 
полягав в тому, що перелік іспанських суден захищений іспан-
ським законом про захист персональних даних. Національний 
суд виніс рішення на користь «Океанії».

Друга справа стосувалася вимоги «Океанії» до Міністерства 
рибного господарства Канарських островів отримати доступ до 
певної інформації про три риболовецькі судна, які підозрюва-
лися у незаконному та неврегульованому відлові риби біля Ка-
нарських островів. Юрист, який представляв Канарські остро-
ви, заявив, що інформація про рибні ресурси не є екологічною 
інформацією. Верховний суд Канарських островів визнав право 
«Океанії» на доступ до цієї інформації, хоча це дозволило органу 
влади застосувати винятки щодо доступу до екологічної інфор-
мації, визначені Законом, що автор вважає порушенням Оргусь-
кої конвенції.

Третя справа стосується вимоги «Океанії» до Міністерства 
благоустрою Іспанії надати доступ до адміністративних санкцій, 
накладених на два судна, які спричиняли викиди у море у терито-
ріальних водах Іспанії, що є порушенням Міжнародної конвенції 
про запобігання забруднення моря із суден. Генеральний дирек-
тор мореплавства заявив, що «Океанія» не має права вимагати 
цю інформацію на основі твердження, що це не є екологічна ін-
формація. Юрист, який представляв Міністерство благоустрою, 
заявив, що витребовувана інформація є конфіденційною. Голо-
вний суддя Адміністративного суду виніс рішення на користь 
«Океанії».

На завершення, остання справа, яка все ще розглядається 
Верховним судом Мадриду, стосується вимоги отримати доступ 
до інформації про плани органу влади щодо контролю за потуж-
ністю моторів рибальських суден відповідно до політики Комісії 
ЄС з рибальства, поданої Генеральним секретарем з питань ри-
бальства, який працює в рамках Міністерства сільського госпо-
дарства, продовольства та довкілля. Юрист, який представляє 
Міністерство, стверджує, що «Океанія» не має права звертатися 
в суд з цим питанням, бо інформація у сфері риболовлі не є еко-
логічною інформацією.
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НОВЕ МИСЛЕННЯ ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНИ 

Софія Шутяк
юрист, МБО «Екологія-Право-Людина» (Україна)

форМування осоБистості МолодиХ юристів 
череЗ юридичну клінік у на Прикладі клініки 

в МіЖнародній БлаГодійній орГаніЗаЦії 
«еколоГія — Право — людина»: 

наукова Школа світлани кравченко

Даремне навчання без думки, небезпечна думка без навчання.
Конфуцій

Між законами і реальним життям існує прірва, бо досить гарні 
закони існують лише на папері, бо їм бракує застосування.

Проф. С. М. Кравченко

Екологічне право незалежної України розвивалося на базі на-
уки екологічного права, перш за все теоретичних розробок 
Ю. С.  Шемшученка, В. Л.  Мунтяна, С. М.  Кравченко, В. І.  Ан-
дрейцева, В. К. Попова, Н. Р. Малишевої, А. П. Гетьмана, а також 
науково-теоретичних поглядів кращих представників радян-
ської школи екологічного права — О. С. Колбасова, В. В. Петро-
ва, М. М. Бринчука (Росія, Москва), М. М. Сторожева (Білорусія, 
Мінськ), С. Б. Байсалова (Казахстан, Алма-Ата) та інших.

Дотепер в еколого-правовій літературі немає єдності думок 
щодо визначення сутності екологічного права, при цьому спектр 
точок зору по даному питанню досить широкий і охоплює думки 
як про різну природу екологічного права як галузі права (само-
стійної або комплексної), так і про повну відсутність даної галузі 
права як такої.
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Самостійність галузі екологічного законодавства ставилася та 
ставиться під сумнів українськими вченими. Так, у науковій ро-
боті 1976 року Ю. С. Шемшученко відзначив: «в юридической ли-
тературе только начало складываться мнение о самостоятельнос-
ти отрасли законодательства об охране окружающей среды, но 
это мнение пока еще не получило достаточного теоретического 
развития. Этот вопрос тесно связан с вопросом о самостоятель-
ности соответствующей отрасли права, так как система законо-
дательства является производным явлением от системы права».

У сучасний період О. Плотнікова (1997 р.) ставить під сумнів 
існування екологічного законодавства як галузі. Вона зазначає: 
«екологічне законодавство не варто вважати галуззю законо-
давства. Право природи поширюється на неосяжну різноманіт-
ність об’єктів, що вимагає різних форм і методів їх захисту. Це 
не може бути обмежене потенціалом якоїсь однієї галузі зако-
нодавства. Якщо галузь екологічного права — це те, що реально 
існує, то наявність галузі екологічного законодавства викликає 
заперечення».

Якщо суперечки щодо існування екологічного права існують 
у наукових колах, можна собі тільки уявити як важливо для збе-
реження довкілля для майбутніх поколінь закладати правильне 
розуміння суті екологічного права, показувати його важливість 
та дієвість молодим юристам. Існування ЕПЛ та його клініки на 
практиці доводить факт існування екологічного права та еколо-
гічного законодавства. Інше питання, що з огляду на етимологію 
слова «екологія», можливо доцільніше було б говорити не про 
«екологічне» право, а про «право довкілля» чи право охорони 
навколишнього природного середовища. Але залишимо цю дис-
кусію для іншої статті.

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» відносини у галузі охорони навколиш-
нього природного середовища в Україні регулюються цим Зако-
ном, а також земельним, водним, лісовим законодавством, зако-
нодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про 
охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим 
спеціальним законодавством. Отже, екологічне законодавство 
є ширшим, ніж екологічне право. Можна вважати, що еколо-
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гічне право — це процесуальне право, яке покликане створити 
такі процедури здійснення господарської діяльності та життє-
діяльності людини, які в повній мірі забезпечують гармонійний 
екологічний, чи іншими словами, сталий розвиток. Тому норми 
екологічного права проходять наскрізно через усі галузі права. 
Професор Кравченко С. М. стверджувала: «Професори права по-
винні виходити за межі навчання і фактично обстоювати реалі-
зацію юридичних законів». Вона придумала дієву формулу, яка 
дозволяє поєднати академічні знання, юридичну практику та 
глибоку мотивацію, для досягнення завдань екологічного пра-
ва — це існування ЕПЛ та його юридичної клініки. Гармонійний 
розвиток держави з врахуванням соціально-економічних потреб 
з можливими антропологічним навантаженням на природу та 
екологічними умова у регіоні, так бачила Кравченко С. М. розви-
ток екологічного права в Україні146.

Стокгольмська декларація від 16 червня 1972 року147 та Де-
кларація Ріо-де-Жанейро від 14 червня 1992 року148 закріпили 
сталий розвиток економіки, базуючись на принципі природні 
ресурси Землі, включаючи повітря, землю, флору та фауну, і осо-
бливо презентаційні взірці природних екосистем, повинні бути 
збережені для добробуту нинішніх і прийдешніх поколінь шля-
хом детального планування і управління в міру необхідності.

Екологічне «перекроювання» суспільних відносин в Україні 
почалося після катастрофі на Чорнобильській АЕС. Саме вибух 
на атомній станції послужив поштовхом для вибуху активності 
громадськості у сфері охорони довкілля і розвиткові громадсько-
го руху, хоча спочатку обстоювалися ідеї насамперед охорони 
здоров’я людини.

Правового статусу політика у сфері охорони довкілля набула 
із проголошенням незалежності України. Перші постулати цієї 
політики були викладені у Декларації про державний суверенітет 
України 1990-го року. Виникнення громадського руху як такого 

146 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис….д-ра юрид.наук: 12.00.06  / Светлана 
Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 355.
147 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_454
148 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_455
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є завжди проявом неповноти, недосконалості державної політи-
ки. В Україні еколого-правовий рух став актом непогодження із 
недостатністю інформації, планомірним замовчуванням фактів, 
безконтрольним втручанням в природне довкілля та недієвості 
законів, зокрема, в сфері охорони довкілля. Із розбудовою демо-
кратичного суспільства стало можливим волевиявлення інтер-
есів окремих верств громадськості і створення базису для по-
дальшого розвитку системи впливів у сфері охорони довкілля149.

Початком створення першої екологічного правової НУО в 
Україні поклала Конференція щодо використання правових за-
собів неурядовими організаціями (НУО) у 1993 році, коли Крав-
ченко С. М. зрозуміла, чого можна досягнути завдяки НУО у пла-
ні застосування екологічного права. А у 1996 році Міжнародна 
благодійна організація «Екологія-Право-Людина» започаткува-
ла першу в Україні та в Центрально-Східній Європі юридичну 
клінік у150.

Юридична клініка  — це формування, яке створюється для 
правозахисної і правопросвітницької діяльності та функціонує 
на базі вищого навчального закладу (ІІІ — IV рівня акредитації, 
що здійснює підготовку спеціалістів за напрямком «Право»), за 
ініціативою вищого навчального закладу (чи громадської органі-
зації у співпраці з вищим навчальним закладом), до складу якого 
входять студенти, викладачі, фахівці-практики151.

Дiяльнiсть юридичної клініки є складовою частиною просвіт-
ницької діяльності МБО «Екологія-Право-Людина» має на меті 
всебічне сприяння розвитку юридичної освіти в Україні, надання 
практичних знань i навичок молодим юристам в у сфері захисту 
екологічних прав громадян, та виховання нового покоління еко-
логічних юристів. Основними завданнями юридичної клініки є 
підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі екологічного пра-
ва, практичне навчання студентiв-правникiв, надання юридич-
149 Громадський екологічний рух  — світова практика та український досвід. 
Історичний поглая. Я. Мовчан, Ю. Бондаренко, http://ridnapriroda.wordpress.
com/
150 Люди і роки: як ЕПЛ починалася і якою вона стала, ж-л «Екологія. Право. 
Людина» № 3 (49) 2009 рік с. 13.
151 Стандарти юридичних клінік України, http://www-jurfak.univer.kharkov.ua/
yurklinika/yk_dok_stand.php
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них послуг населенню, допомога студентам у працевлаштуванні 
в якості юристів, популяризації еклого — правової культур и.

Завдяки співпраці з юридичним факультетом (офіційне про-
ходження практики передбаченою навчальною програмою) ЕПЛ 
вдавалось підтримувати стосунки з академічним середовищем 
та надихати студентів і виховувати наступне покоління громад-
ських юристів — екологів152. Першим керівником клініки була І. 
Тустановська, яка і була керівником клінічної практики у автора 
цієї статті.

Проблема формування високого рівня правової культури в 
умовах системного реформування державних інституцій в Укра-
їні сьогодні набуває пріоритетного значення. Проблемою форму-
вання правової культури молодих юристів на теоретичному рівні 
досліджували науковці: В. Гончаренко153, С. Молібога, Д. Павлен-
ко, Д. Браун154, П. Біленчук155, С. Гусарєва156.

Економічні та суспільні зміни, які сьогодні відбуваються в 
Україні, зумовлюють потребу реформування не тільки системи 
права, а й вдосконалення системи правової освіти. Вирішення 
проблеми співвідношення теоретичного та практичного компо-
нентів є одним із важливих етапів підвищення її якості. Тради-
ційна ж юридична освіта за схемою «лекції — семінарські занят-
тя — модульний контроль» засвідчила неготовність випускників 
до практичної роботи. Крім того, випускники юридичних шкіл 
стикаються з проблемою працевлаштування, оскільки вимогою 
більшості роботодавців є наявність у особи практичного досвіду 
діяльності за спеціальністю157. На недоліки підготовки юристів 

152 Люди і роки: як ЕПЛ починалася і якою вона стала, ж-л «Екологія. Право. 
Людина» № 3 (49) 2009 рік с. 13.
153 Гончаренко В. Загальна і спеціалізована юридична освіта / В. Гончаренко // 
Адвокат. — 2002. — № 2 – 3. — С. 3 – 5.
154 Молібог С. Юридична клініка / С. Молібог, Д. Павленко, Д. Браун — К.: Центр 
комерційного права. — 2002. — 104 с.
155 Біленчук П. Правова деонтологія  / П. Біленчук, С. Сливка; за ред. акад. 
П. Д. Біленчука. — К.: АТІКА, 1999. — 320 с.
156 Гусарєв С. Юридична деонтологія / С. Гусарєв, О. Тихомиров. — К.: ВІРА-Р, 
1999. — 506 с.
157 Проблеми законодавчого визначення статусу юридичних клінік в Україні, 
журнал «Адвокат» № 11 (146), 2012 с. 40.
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за традиційною системою звертали увагу вітчизняні та зарубіж-
ні науковці, зокрема Н. В.  Артикуца, В. Г.  Гончаренко, В. М.  Са-
віщенко, П. А.  Смірнов, В. М.  Сущенко, Ш. М.  Тойганбекова, 
Є. Е. Цибарт та інші.

Ця проблема зумовлює необхідність застосування якісно но-
вих форм та методів підготовки фахівців, для того щоб молоді 
спеціалісти правники були спроможні одразу після здобуття 
освіти виконувати покладені професійні завдання. Такою новою 
формою набуття практичного професійного досвіду для май-
бутніх правників у багатьох країнах світу стала юридична кліні-
ка. Особливості становлення та діяльності юридичних клінік у 
своїх працях розглядали М. В. Дулеба, В. А. Єлов, Ж. В. Завальна, 
П. Є. Казанський, А. О. Люблінський, В. В. Молдован, Є. Пісулін-
скі та інші.

Сучасне життя вимагає, щоб із вищих навчальних закладів 
виходили не стажисти, яких треба знову вчити, не молоді спеціа-
лісти, які ні за що не відповідають, а повнокровні професіонали, 
які відразу ж приступають до виконання передбачених дипло-
мом про освіту й посадою службових обов’язків158.

У клініці ЕПЛ за 20 років існування було підготовлено 175 
студентів-клініків, направлених Львівським національним уні-
верситетом імені Івана Франка, Університетом «Львівська полі-
техніка», Львівським лісотехнічним університетом, які тепер є 
успішними юристами, яких знають і поважають як на національ-
ному так і міжнародному рівні. Під час вивчення теорії студенти 
пізнають основи права, а на практиці вчаться застосовувати їх. 
Для того, щоб студент міг реалізувати свої знання, застосувати їх 
на практиці, існує певна форма діяльності: інтерв’ю з клієнтом, 
написання запитів, надання консультацій (усних та письмових), 
представництво фізичних осіб у органах влади, судах, написання 
процесуальних документів, навчальні судові процеси, ділові ігри, 
дослідження фактів, організація правової роботи.

Перехід до Болонської системи освіти ще раз підкреслює не-
обхідність і важливість практичної діяльності: багато часу нада-
но на самостійну підготовку, який можна використати на погли-
блення як теоретичних, так і практичних знань.
158 Гончаренко В. Загальна і спеціалізована юридична освіта / В. Гончаренко // 
Адвокат. — 2002. — № 2 – 3. — С. 3 – 5.
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На юридичних факультетах багатьох країн світу викладання 
правової теорії в аудиторіях поєднують з «клінічною освітою», 
центром розвитку якої є юридичні клініки. На сучасному етапі 
впровадження в Україні Болонського процесу особливе значення 
має перегляд національної системи вищої освіти відповідно до 
європейських стандартів.

Новий Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. на 
законодавчому рівні закріпив існування юридичних клінік як 
структури навчального закладу у ст. 33159.

Перед тим наказом Міносвіти №  592 від 03.08.2006  р. було 
затверджене Типове положення про юридичну клініку вищо-
го навчального закладу України, яким визначено, що юридична 
клініка є структурним підрозділом вищого навчального закладу 
III–IV рівнів акредитації, що здійснює підготовку фахівців за 
напрямом «Право», і створюється як база для практичного на-
вчання та проведення навчальної практики студентів старших 
курсів160.

Державною цільовою програмою формування системи без-
оплатної правової допомоги на 2013 – 2017 роки, затвердженою 
постановою КМ України від 13.02.2013  р. №  394161 передбачено 
як другий варіант розв’язання проблеми формування системи 
безоплатної правової допомоги, що система безоплатної вторин-
ної правової допомоги формується шляхом поступового розши-
рення мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, а безоплатна правова допомога надається в обсязі не 
меншому, ніж гарантований законом, з поетапним його збіль-
шенням, за рахунок залучення та підтримки таких надавачів 
правових послуг, як юридичні клініки та громадські організації.

Серед основних завдань програми є проведення тренінгів для 
представників громадських організацій, надання організаційної 
та/або фінансової підтримки у виконанні програм інституціо-
нального розвитку юридичних клінік та громадських організа-
цій, що працюють із суб’єктами права на безоплатну правову до-

159 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/conv/print1389887787394924
160 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06
161 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/394-2013-%D0%BF/conv/print 
1382533941279633
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помогу, видання книг та брошур з питань безоплатної правової 
допомоги.

У проекті Закону України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України», прийнятого у першому читанні, (щодо 
визначення статусу юридичних клінік як суб’єктів надання без-
оплатної первинної та вторинної правової допомоги» зазнача-
ється, що юридична клініка  — структурний підрозділ вищого 
навчального закладу України юридичного профілю, що створю-
ється як база для практичного навчання та проведення навчаль-
ної практики студентів старших курсів, а також для надання без-
оплатної правової допомоги162; а також деталізується порядок 
створення клінік та порядок їх діяльності.

Розглядаючи багаторічний досвід діяльності юридичної клі-
ніки, можна з упевненістю констатувати факт наявності надзви-
чайно позитивних наслідків у професійній підготовці студентів-
правників, які є її учасниками. Усі учасники клінічної програми 
ЕПЛ на момент закінчення навчального закладу мають само-
стійний досвід ведення справ, мають напрацьовану тактику здій-
снення юридичної практики, а також глибокі знання екологічно-
го права, яке досконало вивчити у відведений академічні години 
не можливо.

Слід звернути увагу, на ще один аспект діяльності юридичних 
клінік, а саме, правоосвітню діяльність, метою якої є підвищення 
і поглиблення знань з екологічного права, та подальше викорис-
тання цих знань для моделювання бажаної для ЕПЛ схеми пове-
дінки майбутніх юристів, суддів, прокурорів, адвокаті.

Одним із перших ЕПЛ на базі клініки стала також викорис-
товувати позасудові методи вирішення справ, таких як меді-
ація, для вирішення екологічних справ. Складовою частиною 
дiяльностi Юридичної клiнiки є навчальна — практична робота. 
З урахуванням специфіки клiнiки Правління організації затвер-
джує перелік теоретичних курсів, які викладатимуться у межах 
дiяльностi клiнiки, та вiдповiднi навчальнi плани i програми.

Навчально  — тренінгова робота включає: проведення 
інтерв’ювання клієнта; надання юридичних консультацій та 
представництво у судах по конкретних справах; вивчення альтер-

162 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=9502&skl=7
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нативних способів вирішення спорів; співпраця з громадськими 
організаціями, благодійними фондами, органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування.

У клініці ЕПЛ пропагуються принципи домінантності інтер-
есів клієнта, неприпустимості представництва клієнтів із супер-
ечливими інтересами, поваги до діяльності юридичних клінік, 
культури поведінки. Принципи адвокатської етики не можуть 
повною мірою поширюватися на діяльність юридичних клінік, 
оскільки їх співробітники, на відміну від адвокатів, не мають спе-
ціального статусу, закріпленого в чинному законодавстві. Однак 
необхідність дотримання більшості з них не викликає сумнівів163.

Рівень правової культури майбутнього юриста залежить від 
рівня формування в нього професійної правосвідомості, форму-
вання певних правових цінностей, ідеалів у процесі навчання у 
вищому навчальному закладі. Саме у процесі навчання засвою-
ється соціальний досвід, формується емоційно-ціннісне ставлен-
ня до дійсності164.

В ЕПЛ завдяки клініці виховується нове покоління супер 
професіональних громадських юристів-екологів. Концентра-
ція і кількість громадських юристів екологів в ЕПЛ є найвищою 
в Україні і однією з найвищих у Європі. Завдяки цьому Львів є 
центром і ключовим пунктом громадського екологічного права 
у Європі. Саме тому ЕПЛ завжди ступає в ногу із розвитком сус-
пільних відносин, а часом забігає на перед.

Станом на сьогодні наші юристи разом із студентами клініч-
ної програм працюють над такими проблемами. В Україні станом 
на сьогодні вкрай необхідно розробити та прийняти Закон Укра-
їни «Про оцінку впливу на навколишнє середовища», який буде 
встановлювати правові та організаційні основи оцінки впливу на 
довкілля, яка спрямована на забезпечення екологічної безпеки, 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів в процесі при-
йняття рішень про здійснення екологічно небезпечної господар-

163 «Юридичні клініки» в Україні: роль, завдання та організаційно-правові 
засади: Посібник / За ред. М. В. Дуліби. — К.: «МП Леся», 2003. — 120 с.
164 Біленчук П. Правова деонтологія  / П. Біленчук, С. Сливка; за ред. акад. 
П. Д. Біленчука. — К.: АТІКА, 1999. — 320 с.
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ської діяльності з урахуванням державних, громадських та при-
ватних інтересів.

Ратифікувати протокол про Стратегічну екологічну оцінку до 
впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті 
до Конвенції Еспо. Метою протоколу є забезпечення високого 
рівня охорони навколишнього середовища, включаючи здоров’я 
населення, шляхом встановлення чітких, відкритих і ефективних 
процедур стратегічної екологічної оцінки, забезпечення участі 
громадськості в стратегічній екологічній оцінці, а також враху-
вання інтересів охорони здоров’я населення при розробці полі-
тики та законодавства.

Стратегічна екологічна оцінка проводиться стосовно планів і 
програм, які розробляються для сільського господарства, лісово-
го господарства, риболовства, енергетики, промисловості, вклю-
чаючи транспорт, регіональний розвиток, управління відходами 
і будь-яких інших проектів, які потребують оцінки впливу на на-
вколишнє середовище згідно з національним законодавством.

Закон України «Про основні засади (Стратегію) державної 
екологічної політики на період до 2020 року» в розділі А. Інстру-
менти реалізації національної екологічної політики, зокрема п. 
4.2 «Оцінка впливу стратегій, програм, планів на стан довкілля» 
зазначає про необхідність удосконалення екологічного законо-
давства в частині застосування СЕО як обов’язкового інструмен-
ту стратегічного планування розвитку соціально-економічної 
політики на національному, регіональному та місцевому рівнях. 
Це зумовлює розробку та прийняття закону «Про стратегічну 
екологічну оцінку».

Незважаючи на ратифікацію Україною Конвенція про доступ 
до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень 
та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (На-
далі — Оргуська конвенція) гласність та врахування громадської 
думки під час прийняття будь-яких екологічно значимих рішень, 
у тому числі законів потребує ще вдосконалення. Рудементною є 
практика створення при органах державної влади громадських 
рад, якими формально та фактично підмінюють поняття гро-
мадськості, що негативно впливає на реалізацію принципу глас-
ності та врахування громадської думки з питань, що стосуються 
довкілля.
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Сприяти реалізації екологічної складової Угоди про асоціацію 
та Європейського енергетичного співтовариства та забезпечити 
виконання зобов’язань України в рамках міжнародного права. 
Відтак, потрібно провести стандартизацію підходів екополітики 
та практики в Україні із країнами Євросоюзу з метою втілення 
заходів з конвергенції норм законодавства, в т. ч. на базі Плану 
апроксимації, інших підходів.

Удосконалення дозвільної системи у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища через впровадженням інте-
грованого дозволу щодо регулювання забруднення навколиш-
нього природного середовища відповідно до Директиви ЄС 
про попередження та контроль забруднення (‘IPPC’ 96/61/EC 
Directive). Спрощення процедури видачі дозволів (з врахуван-
ням недоліків ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо скорочення кількості документів дозвіль-
ного характеру» №  2436а (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=47651), який «відкриває дорогу» на ринок 
країни небезпечних речовин та відходів) та забезпечення про-
зорості. Важливим аспектом є вдосконалення наукового забез-
печення встановлення лімітів на використання природних ре-
сурсів та встановлення граничнодопустимих рівнів забруднення 
навколишнього природного середовища.

Особливої уваги потребують об’єкти природно заповідного 
фонду, які зазнають суттєвих втрат біологічного та ландшафтно-
го різноманіття через сприйняття їх як окремі об’єкти природ-
них ресурсів, земля, вода, повітря, флора та фауна. Відсутність 
належним чином сформованої екологічної мережі.

З питань зміни клімату, то досі Україною не прийняті зако-
ни, які б визначити правові та організаційні основи запобіган-
ня і пом’якшення наслідків зміни клімату та враховували взяти 
Україною зобов’язання відповідно до Рамкової конвенції про 
зміну клімату та Кіотським протоколом. Як наслідок підприєм-
ства, установи та організації не здійснюють жодних заходів із 
скорочення викидів речовин, накопичення яких у атмосферному 
повітрі може призвести до негативних змін клімату; відсутня ін-
формація про те, яка кількість цих речовин, утворена внаслідок 
діяльності кожного підприємства, є допустимою, та такою, що 
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негативно впливає на клімат; відсутні обмеження щодо кількості 
викидів.

До кінця не врегульованими залишаються питання обігу в 
Україні генетично модифікованих організмів тощо.

Як видно із вищенаведеного, екологічне право  — це сукуп-
ність наскрізних норм, які повинні проходити червоною ниткою 
через усі суспільні відносини, оскільки всі відносини стосуються 
людей, їх здоров’я та збереження довкілля. Студенти, які навча-
лись у проф. Кравченко С. М., в майбутньому, не залежно від за-
йманих посад дотримуються принципів гармонійного екологіч-
ного розвитку водночас і в особистому, і професійному житті. 
Дозволимо собі підсумувати, що в науково-правовому полі існує 
еколого-правова школа доктора юридичних наук, професора 
Кравченко С. М., представники якої поєднують широкий спектр 
знань про довкілля та право, здатність до оперативного глибо-
кого аналізу законодавства та наукової літератури з любов’ю до 
довкілля та людини. А ЕПЛ, як представник цієї школи, слідуючи 
мріям Світлани Миколаївни, слідуючи своїм мріям, продовжує 
розвиток правової школи професора Кравченко С. М.

Анке Шток
юрист, провідний спеціаліст, ГО «Жінки Європи за спільне майбутнє» 
(Німеччина)

еколоГічна деМократія: Права Жінок на ЗеМлю, 
Природні та вироБничі рес урси як ПередуМова 

соЦіально сПраведливоГо та еколоГічно 
сталоГо Порядк у денноГо роЗвитк у

Стать і довкілля — виклики екологічної  
збалансованості, розвитку та правосуддя?

Базова інформація 
Принцип 20 Декларації Ріо (1992) вперше наголосив на тому, що 
гендерна нерівність є перешкодою для сталого розвитку: «Жінки 
відіграють вирішальну роль в екологічному менеджменті та роз-
витку. Тому повноцінна участь жінок є важливою для досягнен-
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ня сталого розвитку.» Гарним прикладом цього є зміна клімату: 
вона не лише по-різному впливає на жінок та чоловіків, але ці 
дві групи своєю поведінкою по-різному створюють ті фактори, 
які впливають на виникнення зміни клімату, а також чоловіки та 
жінки відіграють різні ролі у подоланні зміни клімату та адапта-
ції до неї.

Жінки та чоловіки стикаються з небезпеками зміни клімату, 
пов’язаними з їхнім стилем життя, їхньою безпекою та здоров’ям, 
наприклад, рівень смертності серед жінок під час і після при-
родних катаклізмів165. Саме людський вимір використання та 
управління природними і виробничими ресурсами та довкіллям 
потребує пильного спостереження. Різні види діяльності, які 
чоловіки та жінки здійснюють, виконуючи свою роль та завдан-
ня, забезпечуючи засобами до існування себе та свої сім’ї, зале-
жать від наявності землі, природних та виробничих ресурсів166. 
Особливу потребу в землі, природних та виробничих ресурсах, 
їхньому належному управлінні та неушкодженому довкіллі від-
чувають сільські жінки, які витрачають багато часу, дбаючи про 
їжу, воду та паливо для життя, здоров’я та добробуту своїх ро-
дин. Зміна клімату та пов’язані з нею зміни у забезпеченні хар-
чами, водою та природними ресурсами, такими як деревина та 
інші джерела енергії, становить загрозу для усіх цих факторів. 
Нерівномірний доступ до земельних, природних та виробничих 
ресурсів і до процесів прийняття рішень може посилити ці не-
гативні впливи.

Окрім того, жінки можуть відігравати унікальну роль в охо-
роні природних ресурсів оскільки вони володіють спеціальними 
знаннями щодо управління ресурсами та довкіллям.

Взаємозалежність та взаємозв’язок між довкіллям та права-
ми людини167 ведуть до висновку, що погіршення стану довкілля 
впливає на усі права людини. Згідно пар. 14 Декларації Бейджинг 

165 A/HRC/10/61 2009, para.45.
166 Земля може включати поняття сільськогосподарських земель, боліт, 
пасовищ, рибних господарств, лісів, а також території збору врожаю та 
мисливства. Виробничі ресурси охоплюють нерухомість, рибні ресурси, 
тваринні ресурси та дичину.
167 Як визнається Резолюцією A/HRC/RES/25/21 2014.
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(1995), «Права жінок — це права людини», і це твердження за-
безпечує тривалу дію принципу «рівності та недискримінації» — 
ключових елементів підґрунтя прав людини — для «вразливих» 
та «марґіналізованих» груп суспільства. Групи, які вже зазнають 
нерівності в суспільстві через, наприклад, стримувальні ґендерні 
стереотипи/ролі та ґендерну дискримінацію, ще більше стражда-
ють через вплив, наприклад, зміни клімату168. Існуючі соціальні 
нерівності посилюються через погіршення стану довкілля.

Виклики і можливості 
Складність зв’язку між правами, соціальними вимірами та ста-
лим розвитком є викликом і поки-що вона не отримала належної 
уваги у багатосторонніх екологічних угодах (надалі — БЕУ). При 
формуванні порядку денного сталого розвитку та розробці від-
повідного законодавства, політик та програм часто бракує уваги 
до соціального виміру, включаючи ґендерно-чутливого розумін-
ня прав людини169. Цілі розвитку тисячоліття (надалі — ЦРТ) за-
знали значної критики через розрізнений підхід до таких питань 
як ґендерна рівність170 та екологічна збалансованість171, які за 
своєю природою є наскрізними питаннями. В узгоджених висно-
вках 58-ої Сесії Комісії зі статусу жінок (надалі — КСЖ) у 2014172 
параграф 37 містить такий висновок: «Прогрес Цілей розвитку 
тисячоліття для жінок та дівчат був обмеженим через недостат-
нє систематичне ґендерне спрямування та інтегрування ґендер-
ної складової у створення, імплементацію, моніторинг та оцінку 
Цілей». Окрім того, у параграфі 38 Узгоджених висновків КСЖ 
звинувачує уряди в тому, що вони надають недостатньо коштів 
на ґендерну рівність та посилення спроможностей жінок в реа-
лізації прав жінок та дівчат, що обмежує прогрес ЦРТ для жінок 
та дівчат.

Якщо нова база розвитку на період після 2015 року має на меті 
спричинити справжні зміни, вона повинна врахувати комплек-

168 A/HRC/10/61 2009, параграф.45.
169 Blomstrom 2013, 60.
170 MDG 3 „Promote Gender Equality and Empower Women“.
171 MDG 7 „Ensure Environmental Sustainabilty“.
172 E/CN.6/2014/L.7 2014, параграф.37.
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сний підхід, покладаючись на такий підхід до сталого розвитку, 
який базується на правах людини. Важливість принципів ґендер-
ної рівності та посилення спроможності жінок до сталого роз-
витку мають знаходити більше відображення, а не бути лише 
пустими словами, їх потрібно інтегрувати через нову базу та в 
рамках прав та цілей і використовуючи підхід наскрізності, на-
приклад, через встановлення ґендерно чутливих цілей та інди-
каторів173.

Міжнародні правові інструменти 
Право жінок на землю, природні та виробничі ресурси гаранту-
ється у декількох міжнародних правових інструментах. Право на 
землю включає право володіти, використовувати, контролювати, 
передавати, вилучати, успадковувати землю, мати доступ до зем-
лі і приймати рішення щодо землі та пов’язаних з нею ресурсів174.

Більшість декларацій та угод175 чітко визнають право на не-
дискріминування жінок та/або право на рівність між жінкою та 
чоловіком у стосунку до інших прав, таких, як право на приват-
не та сімейне життя, захист законом, власність, їжу, харчування, 
житло та освіту, які тісно пов’язані з використанням права на 
землю, природні та виробничі ресурси. Договірні органи, які мо-
ніторять реалізацію ключових угод з питань прав людини, такі 
як Комітет з економічних, соціальних та культурних прав176, про-
тягом останніх років видали загальні коментарі та рекомендації, 
які висвітлюють конкретні питання, пов’язані з правом на зем-
лю, нерухомість та акції.

Конвенція з усунення усіх форм дискримінації жінок (КУДЖ, 
1979 р.) містить більш конкретні посилання на право на землю, 
природні та виробничі ресурси та жінок, зокрема, у ст.ст. 14 — 
16. Стаття 14, в якій йдеться про особливі потреби сільських жі-
173 E/CN.6/2014/L.7 2014, параграф 43.
174 Gomez and Tran Hien 2012, 1.
175 Такі як Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний пакт 
громадянських та політичних прав (1966) та Міжнародний пакт з економічних, 
соціальних та культурних прав (1966).
176 Зокрема, загальні коментарі № 7 (право на відповідне житло, 1997), № 12 
(право на належне харчування, 1999) та № 16 (рівне право чоловіків та жінок 
на використання усіх економічних, соціальних та культурних прав, 2005).
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нок, зобов’язує державні органи здійснювати відповідні заходи 
для того, щоб жінки мали «доступ до економічних можливостей» 
(14 (д)), «доступ до сільськогосподарських кредитів та позик» та 
«однакове ставлення у проведенні земельної та сільськогоспо-
дарської реформи, а також у схемах розподілу земель» (14 (є)) і 
гарантії «належних умов життя, особливо стосовно житла, …» 
(14 (ж)). Стаття 15 (2) визначає рівні права на заключення контр-
актів та адміністрування власності і Стаття 16 (1) (ж) гарантує «ті 
самі права для обох членів подружжя стосовно власності, набут-
тя, управління, адміністрування, використання і розпоряджан-
ня майном». Детальніші роз’яснення цих положень містяться у 
Загальних рекомендаціях Комітету з усунення дискримінації жі-
нок, зокрема №№ 19, 21 і 29177.

Ці численні зобов’язання міжнародної спільноти потрібно 
підкріпити наскрізними принципами прав людини для того, щоб 
додати ваги реалізації цього комплексного права. Це стандарти 
прав, які містяться у Загальній декларації прав людини (1948), 
принципи, які виходять з неї, та інші міжнародні інструменти 
захисту прав людини. Ті, які підходять у даному контексті, зо-
крема178, є рівність і недискримінація, участь, підзвітність і вер-
ховенство права (управління).

Приклади на місцях: Таджикистан
Проектна робота з місцевими жінками у Таджикистані дала гли-
боке розуміння комплексної реалізації права на землю, природні 
та виробничі ресурси.

Підґрунтя
Таджикистан зазнав страждань через політичні заворушен-
ня останніх двох десятиліть, а також через громадянську війну 
(1992 – 1997). Це загалом погіршило політичну і соціо-економічну 
ситуацію і мало дестабілізуючий ефект.

177 № 19 (насилля проти жінок, 1990), № 21 (рівність у подружніх та родинних 
стосунках, 1994), №  29 (економічні наслідки шлюбу, сімейних стосунків та 
розпаду шлюбу, 2013).
178 Інші поширені принципи є такі: всеохопність та невід’ємність, неподільність, 
взаємозалежність і взаємопов’язаність.
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Таджикистан — одна з тих країн, які відчувають розриви між 
правовою системою та практикою стосовно ґендерної рівності, 
особливо у сільських спільнотах. Незважаючи на те, що рівність 
чоловіків та жінок гарантується Статтею 17 Конституції Респу-
бліки Таджикистан (1994), традиційні ґендерні ролі впливають 
на те, що жінки мають менше часу на незалежні фінансові праг-
нення, менші можливості на отримання власності та контролю 
за виробничими активами, їм не вистачає професійних вмінь, 
доступу до фінансів та здатності приймати рішення179. Ці пробле-
ми ще більше загострилися, оскільки значна частина чоловічого 
населення почали виїжджати до інших країн, як, наприклад, до 
Росії та Казахстану, залишаючи жінок і змушуючи їх самих забез-
печувати себе та тих, хто є на їхньому утриманні. 

Індекс людського розвитку Таджикистану за 2013 р. становить 
0,607, що ставить країну на 133 місце серед 187 країн180. 39 відсо-
тків населення живе у багатовимірній бідності.181 Відповідно до 
даних Світового банку, Таджикистан стоїть на першому місці се-
ред європейських та центрально-азійських країн за вразливістю 
до зміни клімату182, зокрема через низьку здатність до адаптації. 
Наявна тенденція до погіршення існуючих проблем, таких, як фе-
мінізація бідності, і, зокрема, посилення нестачі води, пов’язане 

179 Дані взяті із базового дослідження організації «Жінки Європи за спільне 
майбутнє» (ЖЄСМ) в рамках проекту EWA за фінансової підтримки Міністерс-
тва закордонних справ Нідерландів. Проект «Впливовіші жінки на користь 
усім» (EWA) — це чотирирічна програма, яка охоплює шість країн (Афганістан, 
Грузія, Киргизстан, Південна Африка, Таджикистан і Уганда), сотню спільнот 
і принаймні 50 000 жінок і чоловіків. Цілі програми такі: (і) збільшити еконо-
мічну незалежність та політичну участь жінок у сільських та напівсільських 
регіонах з невеликим прибутком через розбудову потенціалу для сталого 
економічного зміцнення цільових груп; (іі) посилити участь жінок та лідерську 
роль у сфері політики та економіки, зміцнити політичну та правову базу для 
ґендерної рівності та доступу жінок до ресурсів через обмін досвідом та 
лобіювання політик у чотирьох країнах, що розвиваються, та в міжнародному 
розрізі. Для досягнення цих цілей програма EWA застосовує чотири стратегії: 
зосередження на питанні засобів для існування для жінок, створення прибут-
ку, участь жінок і лідерські ролі, та ґендерна адвокатура.
180 UNDP 2014, 38.
181 UNDP 2014, 183.
182 Shah 2013, 2.
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зі зникненням багатьох малих льодовиків у Таджикистані183, ма-
тиме серйозний вплив на забезпечення харчовими продуктами, 
зокрема, через відсутність належного поливу, та використання 
землі.

Право жінок на землю, природні та виробничі ресурси: пра-
вова основа та виклики

Незважаючи на те, що Таджикистан ратифікував більшість 
загальних угод з питань прав людини, їхня імплементація досить 
повільна. Зокрема, як приклад, право на землю, природні та ви-
робничі ресурси з його численними нашаруваннями ще далеке 
від визнання.

Власність на землю у Таджикистані належить урядові. Земель-
ні реформи останніх двох десятиліть зосереджувалися на правах 
осіб чи груп на використання землі та передачу цих прав. Осо-
бливо цікавим є Закон про ферми дехан, який гарантує кожному 
таджику право створити ферму дехан (тип сімейної ферми)184, 
подавши заявку на сертифікат на використання землі. В теорії 
жінки і чоловіки мають право отримати статут користувача зем-
лі, хоча на практиці жінки рідко мають такий статус.

Основний виклик полягає у розподілі Сертифікатів на вико-
ристання землі, які часто надають главам сімейств, якими тради-
ційно є чоловіки. Інші ґендерні стереотипи, які культивуються 
релігійними та традиційними практиками, не дозволяють жін-
ках використовувати їхнє право на землю. Навіть хоча кількість 
жінок, які мають доступ до землі (ферм дехан), зросла, жінки, 
які мають зареєстровані сертифікати на використання землі все 
ще становлять менше 10 % населення Таджикистану (дані 2001 
року)185.

Дослідження кількох таджикських НУО186, проведені в рамках 
різних проектів187 виявили, що перешкодою є відсутність зв’язку 
в законодавстві між сертифікатом на використання землі та за-
кону про сімейну власність. Чоловік або дружина офіційного ко-

183 Shah 2013, 4.
184 Pasqual 2012, 10.
185 CEDAW/C/TJK/4 – 5 2012, пар.193.
186 Коаліція НУО Таджикистану 2012, 53 і Куватова 2014, 20.
187 Включаючи проект EWA ЖЄСМ.
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ристувача землі, який отримав сертифікат на використання зем-
лі, у подружжі не має права на землю, незважаючи на його чи її 
роботу на землі під час шлюбу. Коли користувач втрачає право 
на землю, зокрема даючи її під заставу, чоловік чи дружина не 
мають жодного впливу на таке рішення. У випадку розлучення 
земля не може бути розділена. У випадку смерті користувача, 
чоловік чи дружина не можуть успадкувати право. З досвіду ві-
домо, що те саме відбувається, якщо чоловік виїжджає до іншої 
країни: сертифікат на використання землі не може переходити до 
жінки, яка залишається з дітьми, батьками та батьками чоловіка.

Така ситуація створює величезні проблеми для жінок, які за-
лишаються вдома і мусять забезпечувати свої сім’ї. Зважаючи на 
особливість земельних прав у Таджикистані, а саме відсутність 
приватної власності, позбавлення права на використання зем-
лі та розподіл права власності після розірвання шлюбу (через 
смерть чи розлучення) потребують належного розгляду для того, 
щоб забезпечити право на землю.

Висновки та рекомендації 
Право на землю, природні та виробничі ресурси для жінок у 
сільських районах Таджикистану не є повним правом. Землею не 
можна «володіти» у правовому сенсі і її не можна передати чи 
успадкувати.

Окрім того, реалізація цього права залежить від багатьох 
інших факторів. Через високий рівень бідності та все більший 
вплив зміни клімату, зокрема на такі природні ресурси як вода, 
жінки у сільських районах Таджикистану мусять важко працю-
вати, щоб забезпечити засоби для існування для себе та тих, кого 
вони утримують. Також традиційні та релігійні практики не до-
зволяють жінкам користуватися рівними правами та культиву-
ють патріархальні моделі, які дискримінують жінок та дівчат. 
Особливе занепокоєння викликає зростання патріархальних на-
строїв188.

Правова грамотність і недостатнє усвідомлення своїх прав 
та пов’язаних з ними питань є також причиною важкої ситуації 
жінок. Комітет КУДЖ декілька разів закликав до активнішого 
188 CEDAW/C/TJK/CO/3 2007, пар.19.
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втручання з боку держави та здійснення діяльності, пов’язаної 
з просвітою, навчанням та розбудовою потенціалу189. Ключовий 
елемент  — це відсутність жінок у процесі прийняття рішень. 
Участь жінок та дівчат в усіх органах прийняття рішень, від пар-
ламенту, уряду на місцевому, регіональному та національному 
рівнях до вищого керівництва у великих компаніях є шляхом 
усунення дискримінаційного законодавства та упереджень, фак-
тичних бар’єрів для участі жінок та підвищення усвідомлення 
серед тих, що приймають рішення, і серед населення. Водночас 
розширення доступу жінок до інформації повинно здійснюва-
тися, поміж іншого, через гарантування належного доступу до 
комунікаційних технологій для жінок будь-якого віку, навіть для 
тих, які можуть відноситися до марґіналізованих груп, включаю-
чи жінок з корінного населення, неповносправних жінок, жінок 
із сільської місцевості та інших. 

Жінки у Таджикистані становлять лише 19 % складу націо-
нального парламенту і менше 6 % на міністерських посадах190. 
Лише посади джемоут (найнижчий рівень місцевого представ-
ництва) займають 20 % жінок. Комітет КУДЖ у своїх Заключних 
коментарях від 2007 р.191 (параграф 26), а також у Заключних спо-
стереженнях від 2013 р.192 (параграф 30) висловлює свій заклик 
до збільшення участі сільських жінок та дівчат.

Ці висновки з досвіду Таджикистану ведуть до таких реко-
мендацій:

1. Національний рівень: 
а) потрібно скасувати правові дискримінаційні бар’єри 

для жінок та їхнього права на землю, природні та ви-
робничі ресурси.

б) має відбутися трансформація звичаїв, які перешкоджа-
ють ґендерній рівності, і при цьому потрібен довготри-
валий та всеохоплюючий підхід.

в) потрібно здійснити конкретні (тимчасові) активні захо-
ди для підвищення свідомості, спроможності та право-
вої грамотності.

189 CEDAW/C/TJK/CO/3 2007, пар.33 і 34.
190 Hausmann, Tyson, Zahidi 2011, 324.
191 CEDAW/C/TJK/CO/3 2007, пар.26.
192 CEDAW/C/TJK/CO/4 – 5 2013, пар.30.
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2. Міжнародний рівень: порядок денний розвитку на період 
після 2015 року:
а) теперішні Цілі сталого розвитку193 не достатньо зорі-

єнтовані на права. Права людини мають бути в центрі 
соціально справедливого та екологічно збалансованого 
розвитку. Право на землю є наскрізним питанням, і буде 
дійсно реалізуватися лише, якщо воно буде включене у 
різні цілі та індикатори:
• визнання прав жінок та дівчат відсутнє у цілі № 5194.
• термін «земля» згадується у цілях №  1.4 та 2.3, але 

нема зв’язку з терміном «право».
• у цілі № 5 у пункті (а) термін «доступ до землі» є недо-

статнім як засіб імплементації.
б) вражаючим є недостатнє визнання жінок у ролі ферме-

рів та ключових осіб для сталого управління природни-
ми ресурсами, і це позначено червоним прапорцем № 5 
у Заяві Основної жіночої групи195. Визнання значимості 
жінок допомогло б просувати право на землю, природ-
ні та виробничі ресурси для жінок. «У половині цілей 
відсутні посилання на ґендерну рівність та права жінок, 
особливо у контексті прийняття рішень щодо зміни клі-
мату, океанів, екосистем, рибних запасів, води та енергії, 
зокрема у сільських та віддалених спільнотах та спіль-
нотах, які вирощують худобу. Велике занепокоєння 
викликає відсутність визнання того, що малі фермери, 
особливо фермери-жінки, пастухи, рибалки та інші малі 
виробники харчових продуктів вже зараз годують біль-
шість населення світу, і вони є більш продуктивними, 
аніж великі сільськогосподарські підприємства і мають 
велике різноманіття насіння та засобів до існування»196.

Дуже важливими є зусилля в напрямку зміцнення та обстою-
вання права на землю, природні та виробничі ресурси, оскільки 
сильне право дозволить досягати наступних цілей в рамках бази 
розвитку на період після 2015 року.
193 Відкрита робоча група щодо цілей сталого розвитку 2014.
194 Основна жіноча група 2014.
195 Основна жіноча група 2014.
196 Основна жіноча група 2014, червоний прапорець 5.
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РЕФОРМИ ІНСТИТУЦІЙ ТА ПРОГРАМ 
З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Шандор Фуллоп
доктор права, директор, Асоціація екологічного менеджменту та пра-
ва (АЕМП) (Угорщина)

систеМна Природа еколоГічноГо Права

Рано вранці 4 жовтня 2010 року в Резервуарі № 10 алюмінієвої 
фабрики Айка біля села Колонтар (Угорщина) одна пориста стіна 
дамби тріснула і декілька мільйонів тонн червоного шламу із ви-
сококонцентрованим лужним розчином затопили три села, при 
чому загинуло 10 осіб. Протягом півтора десятиліття, що переду-
вали катастрофі, контроль за резервуаром належав 5 різним ор-
ганам влади: екологічному (через відходи), видобувному (бо це 
відходи видобування), водному (тому, що резервуар знаходився 
на покинутому березі потічка), будівельному (тому, що це була 
конструкція з товстими стінами) та органу з надзвичайних си-
туацій (бо там здійснювалася діяльність, яка потребувала квалі-
фікованого нагляду). Усі органи влади здійснювали свою звичну 
роботу, і після катастрофи не було виявлено якихось значних по-
рушень в їхній діяльності. Втім окремо жоден з них не був спро-
можний відвернути катастрофу, оскільки у них було дуже обме-
жене спілкування щодо їхніх обов’язків і навіть мови не було про 
інституалізовану співпрацю. 

Екологічні катастрофи не зважають на кордони між науко-
вими дослідженнями, кафедрами університетів чи розгалужен-
нями органів влади. Протягом останніх декількох років АЕМП 
брала участь у різних складних дослідженнях, в результаті яких 
ми змушені були констатувати, що хоча екологічні проблеми 
зазвичай дуже складні, їхнє вирішення є дуже сегментованим. 
Захистом цінних природних територій займаються екологічні/
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природоохоронні органи, органи із захисту ґрунтів, земельно-
го кадастру, лісового господарства та навіть органи з питань 
культурної спадщини. Управління цінними водними джерелами 
розділено між декількома гілками екологічного органу (який за-
ймається водними питаннями, відходами і т. і.), водного органу, 
сільськогосподарського (контроль за належною сільськогоспо-
дарською практикою та використанням хімікатів біля водних 
об’єктів і т. і.), органу з охорони ґрунтів, лісового господарства та 
іншими органами. Якщо візьмемо інший приклад, найзагрозли-
вішу та найскладнішу систему теперішніх та майбутніх екологіч-
них лих — зміну клімату — то знайдемо такий самий вражаючий 
розподіл адміністративних завдань. Метеорологічні органи, де-
кілька відділів екологічного органу, сільськогосподарські та вод-
ні органи, відділи, які займаються плануванням та наглядом за 
енергетичними та транспортними процедурами та багато інших 
органів відповідають за пом’якшення та стійкість проти зміни 
клімату. 

Як ми плануємо вирішувати комплексні, багатодисциплінар-
ні екологічні проблеми за допомогою адміністративних органів 
влади 19 століття, які є системою високо спеціалізованих органів 
з поганою комунікацією? В екологічному праві є певні нові риси 
і в ширшому плані у відповідних адміністративних законах, які 
можуть пропонувати певні вирішення для цієї вражаючої супер-
ечності. Участь громадськості є одним з них. Екологічні громад-
ські організації і довільно організовані місцеві спільноти зосе-
реджуються на самих екологічних проблемах, а не на розділеній 
системі адміністративних органів, які відповідають за вирішення 
якихось часткових завдань стосовно цієї проблеми. Тому така 
участь громадськості, яка зорієнтована на розв’язання пробле-
ми, більш наближена до цілісних, системних підходів і спонукає 
державні органи також їх приймати. Інституції, які є незалеж-
ні від урядів чи адміністративних органів, такі як омбудсмен чи 
адміністративний прокурор у деяких країнах також може під-
тримувати системне мислення при розв’язанні екологічних кон-
фліктів. На завершення, просторові процедури планування, осо-
бливо якщо місцеві спільноти мають досить сильний контроль 
над ними, можуть бути основою для розгляду усієї системи еко-
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логічних причин і наслідків у житті місцевої спільноти, а тому ці 
процедури представляють ще одне корисне знаряддя подолання 
розрізненості, вузького підходу адміністративних органів. 

Природно, що справжнє рішення можна досягнути, якщо сус-
пільства поміняють своє мислення, включаючи освіту та медіа, з 
вузького сегментованого підходу на системне мислення. Вік ме-
режування та комп’ютеризовані, базовані на Інтернеті системи 
комунікації створюють корисні умови для такої соціальної, куль-
турної зміни. Втім це дуже складні часові перегони з постійно 
зростаючим темпом погіршення стану природного довкілля на 
планеті, і багато науковців та практиків стверджують (напри-
клад, Денніс Медоуз, напевно найобізнаніший системний мисли-
тель нашого часу), що екологічні катастрофи прямо і непрямо че-
рез масову міграцію, збройні конфлікти та економічний занепад 
можуть незабаром не дати нам реорганізувати наше мислення та 
нашу систему управління для того, щоб мати кращий вибір при 
вирішенні проблеми низки екологічних катастроф.

Мераб Барбакадзе
юрист, викладач екологічного права, Грузинсько-американський  
університет, член Комітету з дотримання протоколу РВПЗ  
Оргуської конвенції, виконавчий директор  
НУО «Асоціація правового суспільства» (Грузія)

коруПЦійні ПроБлеМи та рефорМи 
еколоГічноГо Законодавства Гру Зії

Однією з основних загроз для верховенства права, правосуддя, 
демократії, прав людини, так само як і для соціального та еконо-
мічного розвитку країни, є корупція.

Система захисту навколишнього природного середовища та 
використання природних ресурсів є однією із найбільш враз-
ливих секторів для корупції. Боротьба з корупцією та розвиток 
нової прозорої правової та інституційної системи залишається 
одним з основних викликів також і для соціального та економіч-
ного розвитку України.
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На жаль, Грузія належить до країн, що все ще стикається із 
корупційними проблемами на шляху до її демократичного роз-
витку, але, водночас, Грузія також має позитивний досвід у бо-
ротьбі із корупцією.

Наприкінці ХХ століття Грузія була однією з найбільш коруп-
ційних країн. На той час країна була в руїнах після громадянської 
війни, з великим закордонним та міжнародним боргом, високим 
рівнем злочинності та корупції. Є досить багато спільних рис між 
теперішньою ситуацією в Україні та вищезгаданим періодом Гру-
зії. Корупція була на всіх рівнях влади (включаючи парламент, 
суди, уряд та місцеві органи влади) з деякими невеликими ви-
нятками.

Система Міністерства охорони навколишнього середовища 
та природних ресурсів також була частково корумпована, але, на 
думку автора, це було найменш корумповане міністерство Грузії, 
що було результатом важкої праці багатьох чесних людей (вклю-
чаючи міністра, деяких високопосадовців та працівників), що, в 
основному, мали досвід роботи в НУО, які не були залучені до 
корупції.

Уряд країни частково стабілізував економічну ситуацію у 1995 
році шляхом впровадження нової валюти та кращого управління 
грошовими надходженнями. До 2000 року Грузія вже мала також 
і перші позитивні результати реформування судової системи. 
Протягом проведення цієї реформи старі корупційні судді були 
повністю заміщені новими більш чесними, які здали важкий 
екзамен та пройшли спеціальний відбір. Зарплати та соціаль-
ні гарантії нових суддів були збільшені, так само як і контроль 
за їхньою діяльністю. Протягом декількох наступних років уся 
державна система була повністю трансформована, а боротьба з 
корупцією стала однією із основних напрямків інституційних та 
законодавчих реформ.

Антикорупційні реформи в Грузії були здебільшого успішни-
ми, втім були також і певні негативні моменти, що мали вплив на 
систему охорони навколишнього природного середовища. Про-
тягом проведення інституційних реформ система Міністерства 
охорони навколишнього середовища була ослаблена. Основна 
частина його повноважень була розподілена між іншими мініс-
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терствами. Найбільш вразливим став той факт, що його повнова-
ження контролю за охороною навколишнього середовища було 
послаблено (могутній адміністративний орган — Інспекція охо-
рони навколишнього середовища була майже повністю розфор-
мована та продовжила свою досить обмежену діяльність як час-
тина Міністерства енергетики та природних ресурсів), що було 
пояснено як антикорупційний захід. Як наслідок, рівень контр-
олю за охороною навколишнього середовища було зменшено.

Перше законодавство у сфері охорони навколишнього середо-
вища в Грузії, що здебіль шого відповідало міжнародним стандар-
там, розроблялось починаючи з 1995 року, проте у середині 2000 
законодавство з охорони навколишнього середовища Грузії про-
йшло суттєву перебудову. Така трансформація була спрямова-
на на підтримку інвестицій та викорінення корупції. Основною 
частиною цієї законодавчої реформи у сфері навко лишнього 
середовища була реформа дозвільної та ліцензійної системи у 
2005 – 2007 роках.

У рамках цієї реформи старі закони було замінено новими 
(наприклад, закон про ліцензіатів і дозволи, закон про еколо-
гічну експертизу та закон про дозволи на вплив на навколишнє 
середовище). Одним з основних напрямків нового закону про 
ліцензіатів та дозволи був так званий принцип «одного вікна», 
який був визнаний одним з найбільш ефективних інструментів 
для ліквідації корупції. 

Правда в тому, що Грузія досягнула значного прогресу у лік-
відації корупції, але, в той же час, в результаті цієї законодавчої 
реформи рівень участі громадськості в прийнятті екологічно 
важливих рішень та прозорості цього процесу значно скоротив-
ся. Перелік видів діяльності, які вимагають ОВНС, екологічну 
експертизу та участь громадськості в процесі прийняття рішень, 
був також значно скорочений (наприклад, будівництво ядерних 
установок в Грузії не вимагає ОВНС та участі громадськості у 
відповідності до чинного законодавства Грузії).

Без прозорості та високого рівня участі громадськості в при-
йнятті екологічних рішень боротьба з корупцією не може бути 
успішною, тому ці законодавчі реформи мають не лише позитив-
ні, але й негативні результати.
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Для підтримки інвестицій і сприятливого для бізнесу навко-
лишнього середовища Грузії, ефективність природоохоронного 
законодавства була ослаблена під час законодавчих реформ і, на 
жаль, чинне законодавство Грузії в цій області не відповідає ви-
могам міжнародних стандартів і законодавству ЄС. В результаті 
законодавчої реформи в галузі охорони навколишнього серед-
овища в середині 2000 року корупційні ризики навіть частково 
збільшились. Нижче наведемо приклад негативних змін в еко-
логічному законодавстві, що знизили рівень прозорості та під-
вищили рівень корупційних ризиків. Ці реформи обґрунтову-
вались як необхідні засоби для запобігання банкрутства старих 
великих підприємств, що не відповідають екологічним вимогам. 
Україна може зіткнутися з аналогічними проблемами, адже в ній 
також можуть бути деякі підприємства, що не відповідають еко-
логічним вимогам України. 

5 березня 2012, з ініціативи уряду Грузії, проект закону, під-
готовлений Міністерством енергетики та природних ресурсів 
Грузії «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Грузії» 
(надалі — Законопроект) був представлений парламенту Грузії. 
Законопроект передбачав внесення змін до закону Грузії про охо-
рону навколишнього середовища, про виконавче провадження, 
а також до Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії 
та Кримінального кодексу Грузії. Відповідно до законодавчих 
поправок, будь-хто має право укласти договір з Міністерством 
енергетики та природних ресурсів Грузії, в рамках якої будь-яка 
з дій сторони, вчинених в області охорони навколишнього серед-
овища і використання природних ресурсів, в період, передбаче-
ний угодою, буде вважатися законною. Запропонована процеду-
ра прийняття рішень повинна була бути без участі громадськості 
в прийнятті рішень і достатньої прозорості. Громадські органі-
зації дізнались про заплановані законодавчі зміни тільки після 
того як про це їм повідомив Оргуський центр 14 березня 2012 
року. Законопроект викликав занепокоєння серед громадських 
організацій. На їхню думку, такі реформи були неприйнятні з 
точки зору економічного та сталого розвитку; вони нехтують 
принципами соціальної та екологічної справедливості, створю-
ють високий ризик корупційних угод та точно призведуть до 
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деградації навколишнього середовища. Попри усі ці ризики, 20 
березня 2012 року парламент Грузії поспішно та без будь-якої 
участі громадськості прийняв цей Законопроект. Державні орга-
ни офіційно відповіли на занепокоєння громадських організацій 
та зацікавлених громадян лише після того як парламент прийняв 
Законопроект. 21 березня 2012 року, за чотири години до запла-
нованої зустрічі, Міністерство охорони навколишнього серед-
овища запросило усіх бажаючих до Міністерства через соціальні 
мережі і власний веб-сайт, щоб «обговорити проблему і надати 
точну інформацію про неї». По суті зустріч не дала ніяких ре-
зультатів — міністр намагався переконати аудиторію, що Законо-
проект стосується лише минулих (вже скоєних) порушень, і що 
неможливо врятувати грузинські підприємства без прийняття 
цього Законопроекту. Аргументи, наведені міністром, виявились 
непереконливим для більшості учасників.

23 березня 2012 Міністерство енергетики та природних ресур-
сів опублікувало пояснення на своєму сайті, звинувативши не-
урядові організації у неправильному тлумаченні вже прийнятого 
Законопроекту. Більше того, у своєму поясненні Міністерство не 
надало ніяких аргументів чи статистику, які б довели актуаль-
ність прийняття закону, правильність регуляторного механізму, 
запропонованого Законопроектом, або які б розвіяли побоюван-
ня громадських організацій.

22 березня 2012 неурядові організації зібралися в рамках тре-
тьої робочої групи Національної платформи Східного партнер-
ства. Вони зосереджували свою увагу на неприпустимості при-
йняття законопроекту та планували спільні дії. 23 березня 2012 
громадські організації провели мітинг перед резиденцією Пре-
зидента, в ході якої протестуючі закликали Президента накласти 
вето на Законопроект. Звернення з тим же проханням було пода-
но Президенту в той же день. Незважаючи на громадські протес-
ти, Президент підписав Законопроект; таким чином, закон Грузії 
про внесення змін до деяких законодавчих актів Грузії (надалі — 
Закон) набрав чинності 30 березня 2012 року.

Аналіз Закону дозволив зробити висновок, що він суперечить 
Конституції Грузії, а також міжнародним зобов’язанням Гру-
зії, принципам, закріплених у міжнародному та національному 
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екологічному законодавстві, та містить вагомі ризики у сфері 
забруднен ня навколишнього природного середовища, корупції, 
а також у економічній, соціальній та політичній сферах. Ці не-
прийнятні зміни, внесені в Закон «Про охорону навколишнього 
природного середовища» були скасовані тільки після обрання 
нового парламенту.

Існує чимало доступної інформації про успішні антикоруп-
ційні реформи в Грузії, але, на думку автора, Україні важливо ді-
знатися також про помилки, які були зроблені з боку Грузії в ході 
цього процесу, щоб уникнути їх під час майбутніх реформ. Гру-
зія вже розпочала роботу з розвитку нового екологічного зако-
нодавства для приведення його у відповідність з міжнародними 
стандартами. Підписання угоди між ЄС і Грузією про асоціацію 
було дуже важливим стимулом для цього процесу. Ми сподіває-
мося, що, якщо Україна прийме до уваги досвід Грузії для уник-
нення подібних помилок, законодавчі та інституційні реформи в 
Україні будуть більш успішними, ніж в Грузії.

Галина Мороз
канд. юрид. наук, доц. кафедри трудового, екологічного та аграрного 
права, Юридичний інститут Прикарпатського національного  
університету імені Василя Стефаника (Україна)

участь ГроМадськості в ПроЦедурі оЦінки вПливу 
на довкілля: МіЖнародно-Правовий асПект

В останні роки багато країн світу (в тому числі й Україна) вжи-
вають заходів з метою захисту ресурсів довкілля та здоров’я 
людини від негативного антропогенного впливу. Інтегральною 
частиною таких заходів є процедура оцінки впливу на навко-
лишнє середовище (надалі — ОВНС) при здійсненні тієї чи ін-
шої еколого-небезпечної господарської діяльності. ОВНС — ін-
ститут, теоретичній розробці якого в науці екологічного права 
повинна приділятися особлива увага. Основне його завдання — 
забезпечити на передпроектній стадії баланс інтересів усіх за-
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цікавлених осіб. Більше того, громадські організації та окремі 
громадяни можуть і повинні використовувати цей інститут для 
безпосереднього вираження своєї думки і прямого впливу на рі-
шення, що приймаються, які можуть торкатися їхніх екологічних 
інтересів.

В умовах демократизації суспільства особливо актуальним 
є питання участі громадськості в процедурі ОВНС, і через про-
блеми правового врегулювання становить неабиякий інтерес для 
теорії і практики. В контексті зазначеного, доцільним є вивчення 
та запозичення позитивного досвіду США та розвинених країн 
Заходу.

Процедура ОВНС «західного типу» передбачає по можливос-
ті якнайповніше залучення громадськості до вирішення питання 
організації певної господарської діяльності на якомога ранній 
стадії197. Тобто, до складу матеріалів ОВНС запланованої чи здій-
снюваної діяльності обов’язково повинні включатися дані про 
громадську думку. Участь громадськості в процесі ОВНС є, без-
умовно, важливою та бажаною складовою досягнення мети де-
мократичного прийняття рішень, при цьому така участь повинна 
починатися вже на початкових стадіях планування певної діяль-
ності та продовжуватися протягом усього процесу прийняття рі-
шень про її реалізацію. Оргуська конвенція вимагає, «щоб у від-
повідному рішенні належним чином було враховано результати 
участі громадськості» (п. 8 ст. 6). На жаль, поки що практично 
відсутній досвід не просто фіксації громадських настроїв, а дій 
щодо їхньої модифікації та зміни у бажаному напрямі з метою 
забезпечення конструктивного розв’язання питань реалізації 
запланованої діяльності та уникнення безвихідного протисто-
яння господарюючих суб’єктів. Взагалі, в системі оцінки впли-
ву запланованої діяльності на навколишнє середовище відбу-
лись суттєві зміни. У зв’язку із прийняттям Закону України від 
17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності» спро-
щено порядок отримання дозволів на будівництво та виключено 
проекти будівництва щодо об’єктів, що становлять підвищену 

197 Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє 
середовище. Збірник матеріалів  / Упоряд. В. О.  Тихий, Л. К.  Яровой  — К.: 
Веселка, 2002. — С. 21.
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екологічну небезпеку, із переліку об’єктів державної екологічної 
експертизи. Ці зміни, практично скасували процедуру державної 
екологічної експертизи, яка традиційно розглядалась як форма 
попереджувального екологічного контролю. Для проектної до-
кументації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку, й далі необхідно розробляти ОВНС згідно 
ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на на-
вколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 
підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектуван-
ня», розроблені Українським державним головним інститутом 
«УкрНДІІНТВ» та схвалені рішенням науково-технічної ради 
Держбуду України від 09.12.2003 р. № 89. Проте матеріали ОВНС 
тепер розглядаються разом із рештою проектної документації 
за процедурою містобудівної експертизи, в якій не беруть учас-
ті спеціально уповноважені органи (Мінприроди, Мінздоров’я), 
що створює реальні ризики значного промислового забруднення 
довкілля. Крім того, сучасна процедура ОВНС в Україні хоча й 
передбачає певні мінімальні можливості участі громадськості в 
процесі розробки ОВНС, однак містобудівні дозвільні процеду-
ри не відповідають засадам демократії, оскільки не можуть за-
безпечити врахування думки громадськості на етапі планування 
та будівництва конкретних промислових об’єктів. Це призводи-
тиме до конфліктів на місцевому рівні між населенням та інвес-
торами, сприятиме формуванню негативного іміджу водночас і 
місцевих, і центральних органів влади198. На сьогодні фактично 
єдиною можливою формою громадської участі щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудів-
ної документації на місцевому рівні (генеральних планів населе-
них пунктів, планів зонування та детальних планів територій) 
є громадські слухання. Таким чином, Закон України «Про регу-
лювання містобудівної діяльності» не закріплює права громад-
ськості на участь у прийнятті рішень щодо будівництва окремих 
об’єктів. Відтак, сучасна процедура ОВНС в Україні не відповідає 
європейській системі, в якій основний акцент поставлено на еко-

198 Андрусевич А. О. Оцінка впливу на довкілля в Україні: вирішення проблеми 
по-європейськи  / Андрусевич А. О.  — РАЦ «Суспільство і довкілля», 2011.  — 
С. 9.
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логічну складову процесу прийняття рішень щодо проектів бу-
дівництва. Ключовими принципами та елементам європейської 
моделі є гласність та врахування громадської думки.

Екологічна оцінка в ЄС становить собою процедуру, яка га-
рантує, що екологічні наслідки рішення про погодження певної 
діяльності беруться до уваги в процесі прийняття такого рішен-
ня. Екологічна оцінка може проводитися для окремих проектів, 
таких як дамби, автомагістралі, аеропорти або заводи, на підставі 
директиви 2011/92/ЄС (відома як Директива про «оцінку впливу 
на навколишнє середовище»  — Директива про ОВНС) або для 
планів та/або програм на основі Директиви 2001/42/ЄC (відома 
як Директива про «стратегічну екологічну оцінку» — Директива 
про СЕО). Загальним принципом обох директив є забезпечення 
того, що плани, програми і проекти проходять оцінку впливу на 
навколишнє середовище до їхнього погодження або затверджен-
ня. Консультації з громадськістю є однією з ключових особли-
востей процедур екологічної оцінки199.

У США та розвинених країнах Заходу ідеологія ОВНС базу-
ється, перш за все, на альтернативності (варіантності) господар-
ських рішень протягом усього процесу їхнього прийняття від 
задуму (ідеї) і до вирішення питання про їхню практичну реалі-
зацію з метою оптимізації і раціоналізації в першу чергу капіта-
ловкладень і уникнення безрезультатних витрат економічних ре-
сурсів. Тобто, одним із основних завдань ОВНС «західного типу» 
є оцінка і аналіз діяльності, що планується через врахування усіх 
наявних обставин і ситуацій та вибору в кінцевому рахунку най-
більш прийнятного напряму запланованої діяльності. Як зазна-
чали професор Дж. Бонайн та професор С. М. Кравченко: «ОВНС 
одного проекту надто вузько розглядає альтернативи. Ширший 
розгляд може надати кращий варіант стратегії, таким чином за-
безпечуючи екологічно сталий розвиток. Більше того, негатив-
ним аспектом окремого розгляду проектів є те, що погіршується 

199 Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний 
порівняльний огляд європейського й українського законодавства та 
рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні  /Єжи 
Єндрошка, Алексєєва Є, Скрильніков Д. // За заг. ред. Кравченко О., Львів: ЕПЛ, 
2013. — С. 19.
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загальна оцінка їхнього впливу»200. Принцип альтернативності у 
процесі здійснення ОВНС — один із особливо важливих. Мож-
ливість його практичної реалізації достатньою мірою залежить 
від позиції, яку займає зацікавлена громадськість. І саме від ак-
тивності, повноти та об’єктивності аргументації останньої за-
лежить вибір найбільш доцільного способу реалізації того чи 
іншого проекту. Винесення на обговорення єдиного варіанту 
проекту може сприйматися громадськістю як ознака того, що 
всі рішення фактично вже прийняті, а це, в свою чергу, суттєво 
знижує ефективність громадської участі в процедурі ОВНС і на-
віть може призвести до конфліктних ситуацій. Хоча, як відзнача-
ється в літературі, коли виникає принципова конфронтація між 
громадськістю і господарниками, потенціал ОВНС («західного 
типу», так само як і вітчизняного) неспроможний забезпечувати 
прийнятне для всіх сторін вирішення проблем, розв’язання яких 
у таких випадках можливе тільки шляхом прийняття вольових 
адміністративних рішень (у гіршому випадку) або ж судового 
розгляду201.

Питанням участі громадськості багато уваги приділяється у 
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середови-
ще у транскордонному контексті (надалі  — Конвенція ЕСПО). 
Зокрема, п. 2 ст. 2, п.1 ст. 3, п.8 ст. 3, п.2 ст. 4. Причому, виходячи з 
положень п.6 ст. 2, громадськість іншої країни, яка ймовірно буде 
зачеплена транскордонним впливом запланованої діяльності, за-
безпечується рівноцінними можливостями участі у процесі оцін-
ки впливу на навколишнє середовище з громадськістю Сторони 
походження (тобто Договірної Сторони цієї Конвенції, під юрис-
дикцією якої передбачається виконувати заплановану діяль-
ність). А це, звичайно, вимагає від країн, які ратифікували дану 
Конвенцію (в тому числі й України), розробити відповідні наці-
ональні процедури участі громадськості в ОВНС, максимально 
наближені до міжнародних стандартів. У ст. 3 Конвенції, яка має 
200 Бонайн Дж., Кравченко С. Стратегічна екологічна оцінка разом з 
громадськістю / Бонайн Дж., Кравченко С. // Вісник екологічної адвокатури. — 
Весна — 2001. — № 14. — С. 11 – 14.
201 Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє 
середовище. Збірник матеріалів  / Упоряд. В. О.  Тихий, Л. К.  Яровой  — К.: 
Веселка, 2002. — С. 23.
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назву «Оповіщення», щодо інформування про запланований вид 
діяльності застосовано конструкцію «якомога скоріше». Більш 
конкретною в цьому відношенні є Оргуська конвенція, яка ви-
магає інформувати зацікавлену громадськість на початковому 
етапі процедури прийняття рішень з питань, що стосуються на-
вколишнього середовища, з детальним переліком усіх необхід-
них питань інформативного характеру (пункт 2 ст.  6). Дійсно, 
найбільш проблематичним було і залишається питання щодо 
інформування громадськості про діяльність, що планується. 13 
січня 2011 р. прийнято Закон України «Про доступ до публічної 
інформації», метою якого є забезпечення прозорості та відкри-
тості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реа-
лізації права кожного на доступ до публічної інформації. Однак 
фактично, про заплановану еколого-небезпечну діяльність гро-
мадськість нашої держави має можливість дізнатися з моменту 
оголошення через засоби масової інформації Заяви про еколо-
гічні наслідки діяльності (ст. 10 Закону України «Про екологічну 
експертизу»; п. 2.1. Положення про участь громадськості у при-
йнятті рішень у сфері охорони довкілля), що, по суті, є завер-
шальним (підсумковим) етапом ОВНС. Такий порядок інформу-
вання громадськості, вважаємо, є малоефективним або взагалі 
чисто формальним, оскільки не відповідає тим стандартам, які 
встановлені міжнародними актами. Крім того, на практиці, в 
більшості випадків, про заплановану діяльність громадськість 
дізнається вже після прийняття рішення, коли розпочинається 
реалізація проекту. Систематичне інформування громадськості 
в процесі здійснення ОВНС, починаючи з найбільш ранніх ета-
пів, є запорукою забезпечення відкритості та інформаційної про-
зорості усього процесу ОВНС. З іншого боку, цілком ймовірно, 
що на цих початкових стадіях ще недостатньо напрацьованого 
матеріалу, призначеного для оприлюднення, і не на всі запитан-
ня, що можуть виникнути, замовник (виконавець) зможе дати 
належну відповідь — повну і ґрунтовну. З огляду на це, необхід-
но завчасно планувати залучення громадськості на кожному з 
етапів процедури ОВНС. Таке планування може бути реалізова-
не у вигляді конкретних програм участі громадськості в процесі 
ОВНС з визначенням завдань і форм такої участі для кожного 
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етапу. Програми доцільно розробляти в максимально простій 
і доступній формі, зрозумілій для широкого загалу. За таких 
умов процес участі громадськості реально зможе набути форму 
партнерства чи діалогу, що дозволить громадськості не тільки 
отримувати інформацію про заплановану діяльність, але й пові-
домляти про свою точку зору відповідно до визначених програм-
них положень, а це, в свою чергу, сприятиме покращенню якості 
прийнятих рішень.

Важливість своєчасного залучення громадськості до обгово-
рення того чи іншого проекту полягає ще й у тому, що таким чи-
ном можна запобігти значним фінансовим витратам, пов’язаним 
із внесенням змін, коригуванням проекту, а також певною мірою 
покращити сприйняття запланованої діяльності серед зацікавле-
них осіб.

Своєчасне відкриття для громадськості екологічної інформа-
ції (тобто на первинних стадіях процесу ОВНС) може приско-
рити об’єктивний розгляд повного переліку питань, пов’язаних 
із запропонованою діяльністю і сприятиме правильному та об-
ґрунтованому вибору з поміж інших альтернативних варіантів202. 

На даний час в контексті ОВНС Україна відстає і у виконан-
ні міжнародних зобов’язань, і у реалізації власних планів імп-
лементації відповідних конвенцій та апроксимації із законодав-
ством ЄС. Система ОВНС потребує значного вдосконалення та 
фактично розбудови «з нуля» відповідних механізмів, які б від-
повідали міжнародним вимогам та практиці ОВНС203. Сьогодні 
низка експертів  — представників громадянського суспільства 
розробляє законопроект про оцінку впливу на довкілля в рамках 
Реанімаційного пакету реформ (РПР), що є важливим кроком на 
виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію з Євро-
пейським Союзом (ЄС). Україна сьогодні є єдиною європейською 

202 Мороз Г. В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень 
у галузі охорони довкілля [Монографія]  / Мороз Г. В.  — Івано-Франківськ, 
2008. — С. 113.
203 Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний 
порівняльний огляд європейського й українського законодавства та 
рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні  / 
Є. Єндрошка, Є. Алексєєва, Д. Скрильніков. // За заг. ред. О. Кравченко. Львів: 
ЕПЛ, 2013. — С. 28.
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державою, де відсутня повноцінна процедура оцінки впливу на 
довкілля (ОВД). Із набранням чинності у 2011 році Закону Укра-
їни «Про регулювання містобудівної діяльності», проекти навіть 
таких небезпечних об’єктів, як атомні електростанції, можуть 
розроблятися без врахування думки профільного органу (Мініс-
терства екології та природних ресурсів) та громадськості. Впро-
вадження європейської моделі оцінки впливу на довкілля також 
дозволить виконати низку міжнародних зобов’язань України, 
зокрема вимоги за Європейським Енергетичним Співтовари-
ством та за Угодою про асоціацію щодо імплементації Директиви 
2011/92/ЄС (85/337/ЄЕС)204. Впровадження єврейських процедур 
у сфері ОВД передбачене також галузевими програмними доку-
ментами у сфері охорони довкілля: Основними засадами (стра-
тегією) національної екологічної політики до 2020 року (2010) та 
Національним планом дій з охорони навколишнього природного 
середовища на 2011 – 2015 роки (2011). Таким чином, для гаран-
тування екологічної безпеки та на виконання своїх міжнародних 
зобов’язань за природоохоронними угодами Україні вкрай необ-
хідне повне оновлення системи оцінки екологічної прийнятності 
промислової діяльності та обов’язкове врахування інтересів за-
цікавленої громадськості.

204 Оцінка впливу на довкілля  — ще один крок до Європи  // [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://necu.org.ua/otsinka-vplyvu-na-dovkillya-sche-
odyn-krok-do-evropy/
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ЕКОЛОГІЧНІ  ПРАВА І  ПРАВОСУДДЯ

Сергій Магонов
юрист, ГО «Екодом» (Білорусь)

досвід ЗаХист у ГроМадськоГо інтерес у 
в еколоГічниХ с удовиХ сПраваХ 

actio PoPulaRis у Білорусі

I. Вступ у тему позовів actio popularis
Одним із засобів захисту громадських інтересів приватними осо-
бами в римському праві були популярні позови — actio popularis. 
Ці позови міг вчинити будь-який громадянин в певних випадках. 
Позов actio de positis et suspensis, наприклад, міг пред’явити будь-
який бажаючий проти господаря будинку, на якому було щось 
повішено або поставлено так, що могло заподіяти шкоду пере-
хожим, actio popularis подавався і у випадку поховання трупа в 
чужу могилу та інших випадках. Цей позов називають загально-
суспільним позовом «на захист кожного».

В існуючій практиці термін actio popularis використовується 
для визначення звернення фізичних осіб, груп осіб і неурядових 
організацій (надалі — НУО) в суд або інший орган в загальних, 
суспільних інтересах або інтересах певних груп без необхідності 
доведення особистого інтересу. 

У низці країн для захисту суспільних інтересів застосовується 
так званий «груповий позов», який заявляється для захисту інтер-
есів невизначеного кола осіб, наприклад, трудові спори у Поль-
щі). У Росії на захист публічних інтересів у випадках, передбаче-
них законами, відповідно до ст. 53 Арбітражно-процесуального 
кодексу РФ можуть звертатися тільки державні органи та органи 
місцевого самоврядування, а також інші органи. При цьому у 
зверненні має бути зазначено, в чому полягає порушення публіч-
них інтересів. Окремі учасники цивільного обороту, яким запо-
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діяно шкоду антисоціальними діями інших учасників, можуть 
виступати лише на захист власних інтересів.

Законодавство Республіки Білорусь (зокрема, ст. 6 ЦПК РБ205) 
передбачає, що зацікавлена особа має право в установленому 
порядку звертатися до суду за захистом порушеного або оспо-
рюваного права чи охоронюваного законом інтересу. Зокрема, 
відповідно до ЦПК особа може звернутися до суду з позовною 
заявою на захист порушеного права або зі скаргою на дії (безді-
яльність) державних органів та інших юридичних осіб, а також 
організацій, які не є юридичними особами, та посадових осіб, що 
ущемляють права громадян, а у випадках, передбачених актами 
законодавства, — і права юридичних осіб.

Таким чином, загальним критерієм для звернення до суду є 
порушення права чи інтересу особи, що охороняється законом. 

Однак, та ж ст. 6 ЦПК РБ передбачає, що «судові справи на 
захист прав або охоронюваних законом інтересів громадян і 
юридичних осіб у передбачених законом випадках можуть бути 
порушені також за заявами прокурора, державних органів, юри-
дичних осіб та окремих громадян». У цьому положенні фор-
мально закріплюється можливість застосування actio popularis в 
цивільному процесі, але, як сказано в нормі — «у передбачених 
законом випадках».

Так, згідно зі ст.  86 ЦПК профспілки можуть звертатися до 
суду із заявами на захист прав і охоронюваних законом інтересів 
їхніх членів по спорах, що випливають із трудових правовідно-
син, і справ, зазначених у ст. 85 ЦПК.

Слід також зазначити, що згідно ст. 47 Закону Республіки Бі-
лорусь «Про захист прав споживачів»206 громадські об’єднання 
205 Цивільний процесуальний кодекс Республіки Білорусь (Гражданский про-
цессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 11 янв. 
1999 г.// Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 
№ 18 – 19, 2/13; 2003 г., № 133, 2/995; 2005 г., № 120, 2/1134; 2006 г., № 6, 2/1173; 
№ 86, 2/1215; 2007 г., № 264, 2/1378; 2008г., № 14, 2/1412; № 170, 2/1463; Нацио-
нальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2012, 2/1969).
206 Про захист прав споживачів: Закон Республіки Білорусь «Про захист прав 
споживачів» (О защите прав потребителей): Закон Республики Беларусь, 9 янв. 
2002г.// Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 
г., № 10, 2/839; 2003 г., № 8, 2/932; 2006 г., № 107, 2/1235; № 122, 2/1259; 2008, 
№ 170, 2/1463; 2012, № 52, 2/1905).
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споживачів мають право звертатися до суду з позовом про за-
хист прав споживача, представляти і захищати в суді права та 
законні інтереси споживача (невизначеного кола споживачів); 
пред’являти позов до суду про визнання дій виробника (продав-
ця, постачальника, представника, виконавця, ремонтної органі-
зації) протиправними, умов договору недійсними щодо невизна-
ченого кола споживачів і припинення цих дій.

Найбільш цікавою з точки зору захисту екологічних прав гро-
мадськості представляється закріплена в Законі Республіки Бєла-
русь «Про охорону навколишнього середовища»207 (надалі — За-
кон) можливість пред’явлення позову в інтересах невизначеного 
кола осіб: «Громадські об’єднання, що здійснюють діяльність в 
галузі охорони навколишнього середовища, і громадяни мають 
право на пред’явлення до суду позову про призупинення (за-
борону) господарської та іншої діяльності, що надає шкідливий 
вплив на навколишнє середовище, у разі, якщо в результаті такої 
діяльності порушуються вимоги в галузі охорони навколишньо-
го середовища, заподіюється екологічна шкода або створюється 
небезпека заподіяння екологічної шкоди в майбутньому (ст. 100). 
Необхідно відзначити, що закон таке право надає тільки одному 
виду юридичних осіб — громадським об’єднанням, і тільки тим, 
що здійснюють діяльність у галузі охорони навколишнього се-
редовища, що має бути вказано в статуті.

207 Закон Республіки Білорусь «Про охорону навколишнього середовища» (Об 
охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-XII: 
в ред. Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З (с изм. и доп.: Законы от 29 окт. 2004 г. 
№ 319-З, от 19 июля 2005 г. № 42-З, от 31 дек.2005 г. № 80-З, от 29 июня 2006 г. 
№ 137-З, от 20 июля 2006 г. № 162-З; от 7 мая 2007 г. № 212-З, от 13 июля 2007 г. 
№ 238-З, от 21 дек. 2007 г. № 298-З, от 8 июля 2008 № 367-З, от 10 нояб. 2008 
№  444-З, от  2  июля 2009 г. №  32-З, от 31 дек. 2009 г. №  114-З, от 6 мая 2010 
№ 127-З, от 31 дек. 2010 г. № 228-З, от 17 мая 2011 г. № 260-З, от 30 дек. 2011 г. 
№  331-З)  // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. 1993. №  1. Ст. 1; Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2002. № 85. 2/875; 2004. № 174. 2/1068; 
2005. №  121. 2/1139; 2006. №  6 2/1177; №  107. 2/1235; №  122. 2/1259; 2007. 
№ 118. 2/1309; № 147. 2/1335; 2008. № 1. 2/1395; № 170. 2/1464; № 275. 2/1541; 
2009. № 161. 2/1584; 2010. № 15. 2/1666; № 120. 2/1679; 2011. № 5. 2/1780; № 59. 
2/1811; 2012. № 5. 2/1883).
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II. Можливості захисту екологічних прав громадськості 
за допомогою такого роду позовів

Як говорить стаття: «У разі виявлення порушення законодав-
ства Республіки Білорусь, створення загрози заподіяння шкоди 
навколишньому середовищу, господарська та інша діяльність 
юридичних осіб й індивідуальних підприємців, що надає шкід-
ливий вплив на навколишнє середовище, може бути припинена 
(заборонена) державним органом, що здійснює контроль в об-
ласті охорони навколишнього середовища, раціонального ви-
користання природних ресурсів, у порядку, встановленому за-
конодавством Республіки Білорусь про контрольну (наглядову) 
діяльність в Республіці Білорусь.

Громадські об’єднання, що здійснюють діяльність в галузі 
охорони навколишнього середовища, і громадяни мають право 
на подання до суду позову про призупинення (заборону) госпо-
дарської та іншої діяльності, що надає шкідливий вплив на на-
вколишнє середовище, у разі, якщо в результаті такої діяльності 
порушуються вимоги в галузі охорони навколишнього середови-
ща, заподіюється екологічна шкода або створюється небезпека 
заподіяння екологічної шкоди в майбутньому.

У даному випадку, громадськість має навіть перевагу перед 
державними органами, які володіють правом призупинення або 
заборони діяльності шляхом адміністративного рішення, оскіль-
ки воно може мати місце лише у випадках «загрози заподіяння 
шкоди навколишньому середовищу».

Водночас судова заборона за позовом громадськості може 
бути застосована «у разі, якщо в результаті такої діяльності по-
рушуються вимоги в галузі охорони навколишнього середовища, 
заподіюється екологічна шкода або створюється небезпека запо-
діяння екологічної шкоди в майбутньому».

Питання заподіяння екологічної шкоди більш-менш очевидні 
водночас і для державного органу, і для громадськості, і для суду. 
Це може бути піддано дослідженню і зафіксовано фахівцями, ви-
міряне приладами. Ситуації, коли створюється небезпека заподі-
яння екологічної шкоди в майбутньому, представляються більш 
спірними, однак тут рішення залежить в основному від думок 
фахівців та експертів, з якою ймовірністю вони оцінюють мож-



163

ливість заподіяння шкоди і перспективи його запобігання. Якщо 
аргументоване вагоме закінчення, можна очікувати судової за-
борони чи призупинення діяльності.

Найбільш цікавим та ефективним для захисту суспільних ін-
тересів є можливість подачі позову про призупинення або забо-
рону діяльності, якщо в результаті її порушуються вимоги в галу-
зі охорони навколишнього середовища. Як визначає Закон в ст. 1, 
«вимоги в галузі охорони навколишнього середовища (природо-
охоронні вимоги, вимоги екологічної безпеки) — це обов’язкові 
умови, обмеження або їх сукупність, встановлені законами, ін-
шими нормативними правовими актами, в тому числі техніч-
ними нормативними правовими актами, нормативами в облас-
ті охорони навколишнього середовища, що пред’являються до 
господарської та іншої діяльності». Тобто, якщо умови та вимоги 
законів, нормативів, технічних нормативних правових актів, які 
повинні бути виконані при здійсненні тієї чи іншої діяльності, 
що надає шкідливий вплив на навколишнє середовище (а шкід-
ливим впливом, згідно з тією ж ст. 1 Закону, є «будь-який прямий 
або непрямий вплив на навколишнє середовище господарської 
та іншої діяльності, наслідки якої призводять до негативних змін 
навколишнього середовища »), не були виконані, виникає право 
на звернення до суду з позовом про зупинення або заборону та-
кої діяльності.

Наприклад, у судовій практиці є випадок, коли був поданий 
позов про призупинення господарської діяльності з реконструк-
ції цеху та організації виробництва скловати, оскільки при при-
йнятті рішення про це було порушено право громадськості на 
участь у прийнятті рішень. Дотримання вимог міжнародної кон-
венції208 є обов’язковою умовою, що висуваються до господар-
ської діяльності, аргументував свою позицію позивач, і суд ви-
знав за необхідне порушити провадження у справі.

Слід зазначити, що саме по собі вимога про призупинення ді-
яльності в разі заподіяння шкоди навколишньому середовищі, 

208 Оргуська конвенція  — конвенція Європейської Економічної Комісії ООН 
про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. (Оргус, Данія, 23 – 25 
червня 1998 року).
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і тим більше в разі невиконання тих чи інших вимог закону, не 
матиме сенсу. Раціональним буде позов про зупинення якоїсь 
діяльності до усунення допущених порушень або ліквідації на-
слідків або передумов до порушення законодавства, в той час як 
позов про заборону діяльності без такого роду умов може бути 
раціональним у випадку, коли характер діяльності носить неви-
правний характер і необхідні заходи по її ліквідації, припинен-
ню і неможливо її відновити за умови дотримання тих чи інших 
обмежень.

Як зазначалося раніше, право пред’явлення таких позовів на-
ділені громадяни, а також громадські об’єднання, що здійснюють 
діяльність в галузі охорони навколишнього середовища. Не змо-
жуть звернутися до суду інші некомерційні або неурядові органі-
зації, що мають іншу організаційно-правову форму.

Безсумнівним плюсом даної можливості є відсутність необ-
хідності доводити власний інтерес у результаті справи та  / або 
порушення прав позивача, як в інших позовах. Самої думки по-
зивача про заподіяння шкоди довкіллю, можливості заподіяння 
його в майбутньому або недотриманні вимог в області охорони 
навколишнього середовища достатньо для порушення справи. 
Звичайно, тягар доведення фактів або правильності свого трак-
тування ситуації лежить на позивачеві, проте набагато простіше 
це робити, будучи рівними сторонами по справі в суді, ніж бити-
ся з організацією, що здійснює спірну діяльність, в адміністра-
тивному або приватному порядку.

Судові витрати при подачі позову не є високими, складають 
три базові величини  — спеціальні одиниці, вживані в Білорусі 
для обчислення державних мит і штрафів, при цьому одна базо-
ва величина на сьогоднішній день складає 150 000 білоруських 
рублів, це приблизно 15 доларів США, тобто державна мито за 
подачу позову — 45 доларів США.

III. Судова практика
Судову практику екологічних громадських організацій Бєларусі 
складають п’ять судових справ. Всі вони подавалися до судів за-
гальної юрисдикції за місцем знаходження відповідача (загальне 
правило підсудності). Більшість було подано змішаним складом 
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позивачів — екологічне громадське об’єднання плюс громадяни, 
чиї інтереси могли бути порушені спірною діяльністю. 

Перший такий позов був поданий ГО «Екодом» та громад-
ськими активістами, що виступали проти будівництва китай-
ського готелю у Мінську, в лютому 2012 року. Причиною супер-
ечки стало недотримання забудовником і адміністрацією району 
процедури обговорення з громадськістю видалення об’єктів рос-
линного світу (готель будували в парку ім. 40-річчя Жовтня, по-
ловину якого для цього довелося вирубати). В обґрунтуванні 
позову було зазначено, що будівництво, для якого необхідно ви-
рубати стільки дерев, є діяльністю, яка надає шкідливий вплив 
на навколишнє середовище, веде до руйнування рекреаційної 
зони, а сам дозвіл на вирубку видано з порушенням процедури, 
що не проведено громадське обговорення. Незважаючи на обме-
жений склад позивачів, висунуті вимоги стосувалися інтересів 
необмеженого кола осіб, оскільки право на сприятливе навко-
лишнє середовище декларувалося як загальне благо, на захист 
якого подано позов.

Суд розглядав справу п’ять місяців, і в підсумку припинив 
провадження, вирішивши, що спір не підвідомчий суду. Ймо-
вірними причинами такої розв’язки стала складність справи: 
суду не було ясно, як її розглядати, подібної практики не існує, а 
також неузгодженість дій позивачів, які під час розгляду кілька 
разів змінювали позовні вимоги (від прохання заборонити про-
водити видалення об’єктів рослинного світу на території парку 
ім. 40-річчя Жовтня, до вимоги провести громадське обговорен-
ня, хоча суд вже точно не має права це робити), доводячи справу 
до абсурду. Суд касаційної інстанції залишив ухвалу суду першої 
інстанції в силі.

Майже одночасно з цією справою в березні 2012 року був 
поданий позов про призупинення діяльності ВАТ «Склозавод 
«Ньоман» з реалізації проекту «Реконструкція цеху № 3 з органі-
зацією виробництва скловати». Суть суперечки полягала в тому, 
що підприємство починало новий для нього вид виробництва, 
проте назвала проект реконструкцією, щоб обійти вимогу націо-
нального законодавства і не проводити оцінку впливу на навко-
лишнє середовище, однією із обов’язкових складових якої є гро-
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мадське обговорення, оскільки саме суспільні настрої в селищі 
Березівка, де розташований завод, були досить негативні.

Позов подавався ГО «Екодом» і місцевим активістом в якості 
співпозивача, однак спірний інтерес декларувався і обговорю-
вався в суді як інтерес всіх жителів селища та прилеглих сіл. Не-
дотримання права громадськості на участь у прийнятті рішень з 
даного виду діяльності стало порушенням Оргуської конвенції, 
так як виробництво скловати створювалося, а не реконструюва-
лося, і не мало значення, як саме називався проект господарської 
діяльності.

Умовою позову було проведення громадського обговорен-
ня планованої діяльності. Протягом розгляду справи суд напо-
легливо намагався схилити сторони до розв’язання спору мир-
ним шляхом, тобто переконати відповідача погодитися провести 
обговорення, внаслідок чого відпала б необхідність в судовому 
вирішенні спору. До компромісу сторони схилити не вдалося, в 
результаті суд у позові відмовив, пославшись на те, що інфор-
мування громадськості в ЗМІ про плани заводу почати таке ви-
робництво є достатнім участю громадськості, а в мотивувальній 
частині рішення обґрунтував його просто шедеврально: «Від-
мовляючи в позові, суд виходить також і з того, що Конвенція 
сама по собі не передбачає будь-якої цивільно-правової відпові-
дальності за недотримання її положень».

Третім позовом (серпень 2013) про призупинення діяльності 
був позов до Китайсько-білоруському технопарку, що відмовив-
ся надати ГО «Екодом» матеріали одного з будівельних проек-
тів для громадської екологічної експертизи — в оголошенні про 
громадське обговорення були вказані дані не тієї організації, яка 
була утримувачем запитаних документів. У підсумку, позивач 
вимагав призупинити реалізацію даного конкретного проекту 
до усунення порушення права громадськості на проведення гро-
мадської екологічної експертизи, однак суд відмовився розгляда-
ти справу, заявивши про її непідвідомчість суду. Суд касаційної 
інстанції залишив ухвалу в силі.

Паралельно з попереднім, в серпні 2013 року в суд Свєтло-
горського району було подано позов ГО «Екодом» та місцевого 
громадського активіста про призупинення діяльності Свєтло-
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горського целюлозно-картонного комбінату з реалізації проекту 
«Будівництво заводу з виробництва сульфатної біленої целюлози 
потужністю 400 тисяч тонн на рік «під ключ», оскільки, на думку 
позивачів, замовником діяльності була обрана небезпечна техно-
логія відбілювання. Результат справи торкався інтересів всього 
населення регіону.

Суд дуже відповідально підійшов до розгляду справи, були 
залучені до участі фахівці, що дали свої оцінки двом ймовірним 
технологіям відбілювання целюлози — повністю безхлорної і без 
використання елементарного хлору, і ґрунтуючись на думці фа-
хівців, встав на бік заводу, визнавши обрану їм технологію без-
печнішою, ніж ту, на застосуванні якої наполягала громадськість.

У січні 2014 року до одного з районних судів м. Мінська був 
поданий п’ятий з наявних у судовій практиці Білорусі такого 
роду позовів. Цього разу це був позов про заборону діяльнос-
ті будівництва будівлі в парковій зоні. Позов був підготовлений 
фахівцями ГО «Екодом», проте поданий місцевими активістами, 
а «Екодом» на правах співпозивача вступив у процес з другого 
засідання. Суть суперечки полягала в тому, що в інтересах необ-
меженого кола осіб, які проживають і перебувають у м. Мінськ, 
пріоритетним є збереження зеленої зони, а не будівництво будів-
лі, що призведе до заподіяння шкоди довкіллю. Також спірним 
було взагалі надання дозволу на будівництво в даному місці.

Справа по даний час знаходиться на розгляді в суді, проте бу-
дівництво припинено, Мінський міськвиконком розірвав із за-
будовником інвестиційний договір.

IV. Перспективи розвитку стратегічних судових  
позовів на захист суспільних інтересів

Аналіз наявної в Білорусі судової практики дозволяє сказати, 
що фактично в законодавстві країни передбачена можливість 
пред’явлення позову на захист інтересів невизначеного кола осіб 
(actio popularis), коли мова йде про захист права на сприятливе 
навколишнє середовище. Більше того, можлива і практична реа-
лізація даних норм, що показують наявні справи.

Незважаючи на це, немає жодного прецеденту, щоб суд при-
пинив або заборонив діяльність за позовом громадськості. Мож-
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ливо, це якимось чином пов’язано із загальною картиною по 
країні, так як дуже небагато навіть заборон державних органів 
(природоохоронної інспекції і т. д.). Питання обмеження небез-
печної для природи діяльності намагаються вирішувати превен-
тивними заходами.

У перспективі, видається малоймовірним безпосередня судо-
ва заборона діяльності за позовом громадськості, оскільки якщо 
загроза довкіллю буде існувати, проблему дозволять швидше 
державні органи наявними в їхньому арсеналі засобами, однак 
пред’явлення до суду позовів про призупинення або заборону 
може стати ефективним способом тиску на органи адміністра-
ції та суб’єкти господарювання, примушуючи їх до дотримання 
природоохоронного законодавства та дотримання інтересів сус-
пільства, а не окремих його представників.

Для підвищення ефективності даного засобу необхідно підви-
щення кваліфікації юристів громадського інтересу, тому що най-
частіше дуже складно обґрунтувати позов і аргументувати свою 
позицію в суді. Також, представляється корисним узагальнення 
практики й обговорення її з суддівським співтовариством, щоб 
спільно досягти підвищення якості відправлення правосуддя.

Зоряна Яремак
канд. юрид. наук, доц., Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника (Україна)

реаліЗаЦія Права на дост уП до Правос уддя 
З Питань ЗаХист у еколоГічниХ Прав

Відповідно до ст. 1 Конституції209 Україна є правовою державою, 
тобто державою, що заснована на визнанні та реальному забез-
печенні прав і свобод людини і громадянина, верховенстві пра-
ва, взаємній відповідальності людини і держави. Обов’язковим 
атрибутом такої держави є незалежна судова влада, формою 

209 Конституція України [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://za-
kon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
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здійснення якої є правосуддя, що забезпечує захист та поновлен-
ня прав і свобод людини і громадянина.

Визначальним критерієм оцінки ефективності судової влади 
та правосуддя в правовій державі є доступність судового захисту 
прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб210. Консти-
туція України у цьому відношенні закріпила право на судовий 
захист як необмежене та невідчужуване право. Це право набу-
ло свого безпосереднього відображення в ч.  1 ст.  55 Конститу-
ції, в якій визначено, що права і свободи людини і громадянина 
захищаються судом. Відповідно дане конституційне положення 
в повній мірі застосовується і щодо захисту екологічних прав і 
знайшло своє відображення в спеціальному законодавстві, що 
регулює відносини в галузі охорони довкілля. Зокрема, ст.  11 
Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища»211 передбачено, що порушені права громадян у га-
лузі охорони навколишнього природного середовища мають 
бути поновлені, а їхysq захист здійснюється в судовому порядку 
відповідно до законодавства України. Поресурсними кодексами 
та спеціальними законами більш детально регламентовано саме 
захист екологічних прав в галузі охорони та раціонального вико-
ристання окремого виду природних ресурсів, хоча єдиної зако-
нодавчої позиції з цього приводу не вироблено. Так, Земельний 
кодекс України212 визначено способи захисту прав на земельні ді-
лянки (ст. 152), Лісовий кодекс України213 містить лише загальну 
норму, якою передбачено, що права власників лісів, лісокористу-
вачів та громадян охороняються законом (ст. 24).

Дослідженням окремих питань правового захисту екологіч-
них прав займалися вітчизняні науковці у галузі екологічного 
права (C. М. Кравченко, М. В. Краснова, Н. Р. Кобецька, Н. Р. Ма-

210 Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: 
монографія / Н. Ю. Сакара. — Х.: Право, 2010. — С. 5.
211 Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 
25.06.1991. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/1264-12.
212 Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. [Електронний ресурс] — Режим 
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
213 Лісовий кодекс України від 21.01.1994  р. [Електронний ресурс]  — Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.
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лишева, Ю. С.  Шемшученко), щодо визначення особливостей 
судової процедури розгляду даної категорії справ, то велике 
значення мають доробки вчених-процесуалістів (В. В.  Комаров, 
Н. Ю. Сакара, А. Г. Ярема та ін.).

Право на судовий захист екологічних прав громадян розумі-
ється як суб’єктивне право, що займає самостійне місце в системі 
екологічних прав громадян України, і є юридично забезпеченою 
можливістю громадянина шляхом застосування встановлених 
нормами чинного законодавства способів, форм і засобів за-
хисту, у порядку, визначеному законами України, здійснювати 
дії, спрямовані на відновлення суб’єктивних екологічних прав, 
усунення перешкод у їхній реалізації у разі їхнього порушення, 
невизнання, оспорювання чи загрози вчинення таких дій у май-
бутньому, а також при наявності інших негативних наслідків214.

Як зазначається в науковій літературі, право на звернення 
до суду про захист свого порушеного права (право на доступ до 
правосуддя), будучи, з одного боку, самостійним екологічним 
правом, одночасно визначає механізми захисту інших екологіч-
них прав. При цьому виокремлюються такі форми доступу до 
правосуддя при захисті екологічних прав:

• оскарження рішень, дій (бездіяльності) державних органів 
та інших суб’єктів, що порушують національне екологічне 
законодавство;

• позовна форма захисту, яка реалізується шляхом подання 
позовів про припинення небезпечної для середовища діяль-
ності, відшкодування заподіяної шкоди тощо)215. 

Беручи до уваги конституційні положення про те, що, по-
перше, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, 
що виникають у державі (ч.  2 ст.  124), по-друге, судочинство 
здійснюється Конституційним Судом України та судами загаль-
ної юрисдикції (ч.  3 ст.  124), по-третє, система судів загальної 
юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності 

214 Калишук Л. А. Юридичні способи захисту екологічних прав громадян 
України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Л. А. Калишук; НАН України, 
Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2011. — 20 c.
215 Кобецька Н. Р. Екологічне право України: [навч. посіб.]  / Надія Романівна 
Кобецька. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — С. 56.
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і спеціалізації (ч.  1 ст.  125) (спеціалізованими судами є, зокре-
ма, господарські та адміністративні суди — прим авт.), робимо 
висновок про те, що особа може реалізувати право на судовий 
захист екологічних прав, використавши різні види, закріплених 
процесуальними кодексами, процедур здійснення судової влади 
(форм судочинства), а саме: цивільне, господарське, адміністра-
тивне, кримінальне та конституційне судочинство. 

Діяльність загальних, господарських та адміністративних 
судів розмежовується за визначеною законом сукупністю по-
вноважень щодо розгляду справ, віднесених до їхньої компе-
тенції, — юрисдикцією. Спеціалізація судів породжує проблеми 
розмежування компетенції між ними. Практика свідчить про те, 
що найбільш гострі проблеми підвідомчості виникають при роз-
межуванні адміністративної юрисдикції, по-перше, та цивільної, 
кримінальної та господарської (найчастіше  — останньої), по-
друге216. Своєчасне та правильне визначення належного суду без-
посередньо впливає на ефективність судового захисту. Стосовно 
розмежування компетенції судів щодо захисту екологічних прав, 
то в даному випадку необхідно виходити із загальних положень 
розмежування юрисдикції судів в цілому.

У порядку цивільного судочинства загальні суди розглядають 
справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, 
земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших право-
відносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться 
за правилами іншого судочинства. Законом може бути перед-
бачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочин-
ства (ст. 15 ЦПК України217). У зв’язку з наведеним, суди мають 
виходити з того, що критеріями відмежування справ цивільної 
юрисдикції від інших є, по-перше, наявність у них спору про 
право цивільне (справи за позовами, що виникають із будь-яких 
правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ прово-
диться за правилами іншого судочинства), по-друге, суб’єктний 
216 Бєлкін Л. М. Ефективний захист прав юридичних та/або фізичних осіб як 
чинник визначення адміністративної судової юрисдикції  // Адміністративне 
право і процес. — № 1 (1). — 2012. — С. 88 – 95.
217 Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. [Електронний ре-
сурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
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склад такого спору (однією зі сторін у спорі є, як правило, фізич-
на особа) (п. 3 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі 
питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності 
цивільних справ» від 01.03.2013 р. № 3218).

До господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю 
господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюва-
них прав і охоронюваних законом інтересів мають право зверта-
тися підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у 
тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємниць-
ку діяльність без створення юридичної особи і в установленому 
порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, а 
також державні та інші органи, громадяни, що не є суб’єктами 
підприємницької діяльності, у випадках, передбачених законо-
давчими актами України (ст.  1 ГПК України219). Підвідомчість 
справ господарським судам визначається ст.  12 ГПК України. 
Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 
24.10.2011 р. № 10 «Про деякі питання підвідомчості і підсуднос-
ті справ господарським судам»220 визначено, що господарський 
спір підвідомчий господарському суду за таких умов: участь у 
спорі суб’єкта господарювання; наявність між сторонами, по-
перше, господарських відносин, врегульованих ЦК України, 
ГК України, іншими актами господарського і цивільного зако-
нодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповід-
них відносин; наявність у законі норми, що прямо передбачала 
б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі 
норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом 
іншої юрисдикції (п. 3.1).

218 Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності 
цивільних справ: постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 р. № 3. [Електронний 
ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13.
219 Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991. [Електрон-
ний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
220 Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: 
постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011  р. 
№ 10. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/v0010600-11.



173

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку ор-
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 
посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними 
владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому 
числі на виконання делегованих повноважень. До адміністратив-
них судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи без-
діяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли 
щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи зако-
нами України встановлено інший порядок судового проваджен-
ня (ст.  2 КАС України221). Юрисдикцію адміністративних судів 
щодо вирішення адміністративних справ регламентовано ст. 17 
КАС України. Пленум Вищого адміністративного суду України в 
постанові від 20.05.2013 р. № 8 «Про окремі питання юрисдикції 
адміністративних судів»222 шляхом системного аналізу положень 
КАС України встановив загальні правила відмежування адміні-
стративної юрисдикції від інших видів юрисдикції: понятійно-
функціональне (тобто визначення адміністративної справи, що 
наведене у п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України); визначення видів публіч-
них правовідносин (управлінські правовідносини та правовід-
носини, пов’язані з публічним формуванням суб’єкта владних 
повноважень), зазначених у ч. 1 ст. 17 КАС України; встановлен-
ня переліку публічно-правових спорів, що підпадають під юрис-
дикцію адміністративних судів (ч.  2 ст.  17 КАС України); вста-
новлення переліку публічно-правових справ, що не належать до 
предмета адміністративної юрисдикції (ч. 3 ст. 17 КАС України).

Завданнями кримінального провадження є захист особи, сус-
пільства та держави від кримінальних правопорушень, охоро-
на прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупе-
редженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, 

221 Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005. [Електрон-
ний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
222 Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів: постанова Пленуму 
Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013  р. №  8. [Електронний 
ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0008760-13.
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хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 
обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного 
учасника кримінального провадження була застосована належ-
на правова процедура (ст. 2 КПК України223). Наприклад, захист 
екологічних прав в порядку кримінального провадження реа-
лізується шляхом пред’явлення цивільного позову про відшко-
дування майнової та/або моральної шкоди, заподіяної кримі-
нальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним 
діянням проти довкілля. 

У порядку конституційного провадження громадяни України, 
іноземці, особи без громадянства та юридичні особи можуть ре-
алізувати своє право на судовий захист у формі конституційного 
звернення, тобто письмового клопотання до Конституційного 
Суду України про необхідність офіційного тлумачення Консти-
туції України та законів України з метою забезпечення реалізації 
чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадяни-
на, а також прав юридичної особи (ст.ст. 42, 43 Закону України 
«Про Конституційний Суд України»224).

Особливий порядок розгляду та вирішення спорів передба-
чений в третейських судах. Відповідно до ст. 5 Закону України 
«Про третейські суди»225 юридичні та/або фізичні особи мають 
право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, 
який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім 
випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на 
розгляд третейського суду за наявності між сторонами третей-
ської угоди, яка відповідає вимогам цього Закону. Беручи до ува-
ги перелік справ, які не можуть бути предметом розгляду в тре-
тейських судах (ст. 6 Закону), робимо висновок про те, що не всі 
спори, пов’язані із захистом екологічних прав, можуть вирішува-
тися третейським судом (наприклад, справи, однією із сторін в 
223 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. [Електронний 
ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
224 Про Конституційний Суд України: закон України від 16.10.1996. 
[Електронний ресурс]  — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/422/96-%D0%B2%D1%80
225 Про третейські суди: закон України від 11.05.2004. [Електронний ресурс] — 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-15
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яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, 
їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснен-
ня ним владних управлінських функцій на основі законодавства, 
у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна 
установа чи організація, казенне підприємство справ; у спорах 
щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки; справи, 
за результатами розгляду яких виконання рішення третейського 
суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами держав-
ної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими 
чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснен-
ня ними владних управлінських функцій на основі законодав-
ства, у тому числі на виконання делегованих повноважень тощо).

Досліджуючи питання доступності правосуддя для захисту 
екологічних прав, важливим є визначення кола суб’єктів, наді-
лених правом на звернення до суду. Чинне національне проце-
суальне законодавство визначає, що право звернутися до суду 
мають особи, чиї права, свободи чи законі інтереси порушено, не 
визнано чи оспорено, а також органи та особи, яким надано пра-
во захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або держав-
ні чи суспільні інтереси у випадках, встановлених законом (ст. 3 
ЦПК України, ст. 1 ГПК України, ст. 6 КАС України).

У цьому контексті варто звернути увагу та проаналізувати 
положення Оргуської конвенції226, яка наділяє громадськість 
«правом широкого доступу до правосуддя» (ст. 9 ч. 2 Конвенції). 
Адаптувавши дану норму до національного законодавства, це 
означає, що «для того, щоб мати право звернення до суду в ро-
зумінні Конвенції, не обов’язково доводити, що порушеними є 
майнові або особисті права саме заявника. Для цього достатньо 
бути громадською організацією, створеною за Законом України 
«Про об’єднання громадян», якщо серед напрямів діяльності 
в статуті такої організації записаний захист екологічних прав 
громадян»227. Більше того, у вітчизняній науковій літературі об-
226 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля: 
ратифікована Законом України від 06.07.1999  р. [Електронний ресурс]  — 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_015.
227 Судовий захист екологічних прав громадян України: довідник для суддів / 
М. Краснова, Малишева Н., Шевчук П. [ та ін. ]. — Київ: КМ Академія, 2001. — 
С. 34.
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ґрунтовується позиція, що оскаржити дії державних органів, які 
порушують норми законодавства що стосується охорони навко-
лишнього середовища мають право будь-які особи, які склада-
ють собою громадськість, а не лише особи, право яких поруше-
но, та екологічні громадські організації за умов недоведеності 
порушення їхнього права, у разі, коли в результаті такого пору-
шення має місце негативний вплив на довкілля; коли порушення 
правових норм призводить до того, що дії державних органів чи 
приватних осіб, щодо забезпечення екологічної безпеки чи охо-
рони навколишнього природного середовища стають явно менш 
ефективними, з точки зору забезпечення екологічної безпеки та/
чи охорони довкілля228.

Підводячи підсумки проведеного дослідження, слід зазначи-
ти, що в умовах сьогодення проблема захисту екологічних прав 
громадян України залишається актуальною. Питання доступ-
ності правосуддя з питань захисту екологічних прав належним 
чином законодавчо не регламентовано, що створює проблеми 
реального захисту цих прав на практиці, і в кінцевому рахунку 
знижує ефективність реалізації екологічних прав.

Ірина Софінська
канд. юрид. наук, кафедра конституційного права,  
Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)

ПартисиПативна деМократія у контексті 
ЗаконодавчоГо ЗакріПлення Права людини 
на БеЗПечне для Життя і Здоров’я довкілля

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок  
з важливими науковими чи практичними завданнями

Право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля в 
Україні є невід’ємним та невідчужуваним, належить до особис-
тих немайнових прав, передбачене у статті 50 (ч. 1) Конституції 

228 Третяк Т. О. Правові питання доступу до правосуддя громадськості з 
питань, що стосуються охорони навколишнього середовища  / Т. О.  Третяк  // 
Право і громадянське суспільство. — 2012. — № 1. — С. 75 – 81.



177

України229. Абсолютно зрозумілим та законодавчо передбаченим 
є те, що кожен (громадянин України, іноземець, біженець, шукач 
притулку чи особа без громадянства) має право на відшкодуван-
ня шкоди, завданої порушенням цього права230. Також, кожному, 
відповідно до конституційних положень, гарантується право 
вільного доступу до інформації, яка не може бути засекреченою, 
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 
побуту. Цілком зрозуміло, що таке право може бути ефективно 
реалізоване з метою забезпечення благополуччя мешканців те-
риторіальних громад (громадян України, іноземців, біженців, 
шукачів притулку чи осіб без громадянства), в першу чергу, на 
місцевому рівні у контексті реалізації партисипативної демокра-
тії (демократії участі), як одного із основних міжнародних стан-
дартів місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідивши останні публікації в Україні та світі, переконані, що 
питання застосування міжнародних стандартів місцевого само-
врядування, зокрема пратисипативної демократії (демократії 
участі), з метою захисту екологічних прав людини є не завжди 
достатньо висвітленими та переконливо аргументованими. Тому, 
на нашу думку, це дослідження стане ще одним позитивним ар-
гументом для забезпечення ефективної реалізації міжнародних 
стандартів місцевого самоврядування з метою забезпечення бла-
гополуччя мешканців територіальних громад на підставі захисту 
їхнього права на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Основною метою запропонованої статті стала спроба 
з’ясувати основні форми застосування партисипативної демо-
кратії (демократії участі), як одного із основних міжнародних 
стандартів місцевого самоврядування, у контексті реалізації пра-
ва людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

229 Конституція України. Закон України № 254к/96-ВР. 28.06.1996.  // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
230 Конституція України. Науково-практичний коментар  / редкол.: В. Я.  Тацій 
(голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. 
прав. наук України.  — 2-ге вид., переробл. і допов.  — Х.: «Право», 2011.  — 
С. 381 – 383.
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Виклад основного матеріалу
Визначаючи конституційність права людини на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, варто відзначити, в першу чергу, те, 
що станом на 2012  р. 177 з 193 держав-учасниць Організації 
Об’єднаних Націй (надалі — ООН) визнають таке право людини 
у своїх конституціях. Слід зазначити, що у них також існує за-
конодавство у сфері довкілля та ефективно функціонує судовий 
захист у випадку порушення цього права, є підписані й ратифі-
ковані міжнародні угоди. Винятковими державами, які не визна-
чають конституційність права людини на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля є Австралія, Афганістан, Камбоджа, Канада, 
Китай, Кувейт, Лаос, Ліван, Малайзія, М’янма, Нова Зеландія, 
Оман, Північна Корея, США (незважаючи на те, що Конгрес США 
ще в січні 1970 р. Національний акт про екологічну політику, а у 
1996 р. була невдала спроба внести відповідну конституційну по-
правку), Японія тощо231. Інші держави-учасниці ООН закріпили 
право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, перш за 
все, у своїх конституціях, зокрема Аргентина (ст. 41(1)), Бельгія 
(ст. 23(3(4))), Бразилія (ст. 225), Греція (ст. 24), Грузія (ст. 37(3)), 
Естонія (ст. 5, 53), Індія (ст. 21), Колумбія (ст. 79), Перу (ст. 2(22)), 
Угорщина (20(2)), Хорватія (ст. 69(2)) тощо. Варто нагадати, що 
першими державами, які на конституційному рівні закріпили 
право людини на безпечне для здоров’я довкілля стали Португа-
лія у 1976 р. (ст. 66) та Іспанія у 1978 р. (ст. 45). Франція «пішла» 
ще далі у контексті конституційного закріплення екологічних 
прав людини. У 2001 р. Президент Франції Жак Шірак (Jacques 
Chirac) подав пропозицію прийняти Хартію довкілля (la Charte 
de l’environnement) і, незважаючи на певний скептицизм, Кон-
грес прийняв 1 березня 2005  р. конституційний закон №  2005-
205 «Про хартію довкілля», де у ст. 1 йдеться про те, що «кожен 
має право жити в (сталому) безпечному для здоров’я довкіллі»232.  

231 David R. Boyd (2012): The Constitutional Right to a Healthy Environment, Envi-
ronment: Science and Policy for Sustainable Development, 54:4, pp. 4-5.
232 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de 
l’environnement [Електронний ресурс]  / Офіційний сайт законодавства 
Франції. — Режим доступу: http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Consti-
tution/Charte-de-l-environnement-de-2004. — Дата доступу: 24.07.2014.
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У чинній Конституції Франції П’ятої Республіки 1958  р. існує 
окремий розділ XI (ст.ст. 69 – 71), присвячений функціонуванню 
економічної, соціальної та екологічної ради, склад якої не може 
перевищувати 233 осіб, статус якої визначається органічним за-
коном. Основним завданням її діяльності є надання консульта-
цій уряду та парламенту Франції щодо вирішення питань еконо-
мічного, соціального та екологічного спрямування233.

Втім, незважаючи на всі вищезгадані конституційні положен-
ня щодо захисту права людини на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля, серед науковців неодноразово виникають сумніви 
щодо мети та потенційної користі закріплення у конституції дер-
жави цього права людини. Прихильники аргументують доціль-
ність конституційного закріплення цього права людини у зв’язку 
із повсюдним реформуванням екологічного законодавства і по-
силенням відповідальності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування за його порушення, що без сумніву 
сприяє покращенню довкілля, зменшенню екологічних ката-
строф та ризиків їхнього виникнення, а також збільшенню участі 
громадськості у вирішенні питань місцевого значення, які стосу-
ються довкілля у вигляді партисипативної демократії (демократії 
участі). Однак, скептики (навіть його критики) конституційного 
закріплення права людини на безпечне для життя і здоров’я до-
вкілля переконані, що у цьому випадку екологічні права людини 
стають занадто «розмитими», щоби бути важливими, неможли-
ві до застосування та малоефективними. Ймовірно, такий скеп-
тицизм став результатом того, що понад 90 держав світу у своїх 
конституціях декларують наявність лише матеріального права 
людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля і лише мен-
ше 40 з них передбачають процедуру судового захисту у випадку 
його порушення234.

Вважаємо логічним, що, зважаючи на понад 60-річну історію 
сучасної місцевої демократії у Європі та розвитку місцевого са-
233 La Constitution de la V République (Конституція П’ятої Республіки, прийнята 
4 жовтня 1958  р.) [Електронний ресурс]  / Офіційний сайт законодавства 
Франції. Режим доступу: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
LEGITEXT000006071194#LEGISCTA000006095833. — Дата доступу: 05.03.2014.
234 Erin Daly (2012): Constitutional Protection for Environmental Rights: The Ben-
efits of Environmental Process, International Journal of Peace Studies, 17:2, p. 72.
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моврядування, забезпечення екологічних прав людини вважа-
ється пріоритетним завданням для органів місцевого самовряду-
вання та їхніх посадових осіб. Усі держави Європи, враховуючи 
свої географічні особливості та індивідуальні традиції, зосеред-
жують увагу, в першу чергу, на тих сферах публічного життя, які 
безпосередньо впливають на рівень загального добробуту їхніх 
громадян і відіграють важливу роль щодо забезпечення надання 
послуг у цих сферах саме на місцевому рівні.

Звертаємо увагу, що на підставі звіту Ради європейських гро-
мад та реґіонів Ради Європи (CEMR) на тему «Місцеве та реґі-
ональне урядування: структура та повноваження (Local and 
regional government in Europe: Structures and competences)» від 12 
грудня 2011  р., кожна держава-учасниця Ради Європи має свої 
пріоритетні (проблемні чи болючі) сфери забезпечення еколо-
гічних прав людини, реалізація повноважень у яких з метою за-
безпечення благополуччя місцевих мешканців, перш за все, на-
лежить до повноважень представницьких та виконавчих органів 
місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб235. Саме у цих 
сферах основними нормотворцями повинні бути, в першу чергу, 
органи місцевого самоврядування базового територіального рів-
ня, повноваження яких повинні повністю «покривати» ці сфери 
і виключно від їхньої ефективної діяльності залежить успішний 
розвиток територій та благополуччя місцевих мешканців з огля-
ду на вирішення ними питань місцевого значення на рівні їхньо-
го виникнення236.

На даний час, особлива увага щодо вирішення питань місце-
вого значення органами місцевого самоврядування на рівні їх-
нього виникнення у контексті охорони довкілля (на місцевому 
рівні) серед держав-учасниць Ради Європи приділяється у Бель-
гії, Боснії та Герцеговині, Болгарії, Данії, Естонії, Ісландії, Італії, 

235 Local and Regional Government in Europe [Електронний ресурс] / Офіційний 
сайт Ради європейських громад та регіонів // Режим доступу: http://www.ccre.
org/docs/Local_and_Regional_Government_ in_Europe.EN.pdf. — Дата доступу: 
15.02.2014.
236 Софінська І. Д. Громадянське суспільство і принцип субсидіарності: погляд 
крізь призму Європейського Союзу  / І. Д.  Софінська  // Вісник Львівського 
національного університету ім. Івана Франка (серія юридична).  — Львів, 
2012. — Вип.: 56. — С. 195.
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на Кіпрі, у Литві, Люксембурзі, Македонії, Польщі, Португалії, 
Словаччині, Словенії, Туреччині, Угорщині, Україні, Хорватії, 
Чорногорії, Швейцарії та Швеції237.

Переконані, що ефективне застосування міжнародних стан-
дартів місцевого самоврядування покликані допомогти органа-
ми місцевого самоврядування самостійно вирішувати питан-
ня місцевого значення на рівні їхнього виникнення у контексті 
охорони довкілля. Коли говоримо про міжнародні стандарти 
місцевого самоврядування, то, зазвичай, маємо на увазі норми 
у сфері місцевого самоврядування, які передбачені у міжнарод-
них нормативно-правових актах та імплементовані у національ-
не законодавство з метою регламентації ефективної взаємодії 
інститутів місцевого самоврядування між собою та з органами 
держави. 

В основу міжнародних нормативно-правових актів закладено 
прагнення досягнути розвитку територіальних громад та покра-
щення добробуту і благополуччя місцевих мешканців на підставі 
вирішення питань місцевого значення на рівні їхнього виник-
нення. Зокрема, така мета міжнародних стандартів місцевого 
самоврядування є безпосередньо передбачена у преамбулі Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядування (European Charter 
on Local Self-Government), прийнятої Комітетом Міністрів Ради 
Європи у Страсбурзі у червні 1985 р., де згадується прагнення до-
сягнути «більш сильну єдність» між державами238. До основних 
міжнародних стандартів місцевого самоврядування у контексті 
реалізації права людини на безпечне для життя і здоров’я довкіл-
ля є партисипативна демократія (демократія участі), децентралі-
зація, міжмуніципальна співпраця, транскордонне співробітни-
цтво, добре врядування, сталий розвиток тощо.

А тепер детальніше. Розмірковуючи про партисипативну де-
мократію чи демократію участі, зазвичай говоримо про процес 
237 Local and Regional Government in Europe [Електронний ресурс] / Офіційний 
сайт Ради європейських громад та регіонів // Режим доступу: http://www.ccre.
org/docs/Local_and_Regional_Government_ in_Europe.EN.pdf. — Дата доступу: 
15.02.2014.
238 Європейська хартія місцевого самоврядування, Страсбург, 15 жовтня 
1985  р.  // Київ: Парламентське видавництво, Збірка договорів Ради Європи, 
2000.
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залучення широкого кола учасників до вирішення питань роз-
витку та ефективного функціонування територіальних громад. 
Точніше — це демократія участі мешканців територіальних гро-
мад у вирішенні питань місцевого значення на рівні їхнього ви-
никнення (саме місцевому рівні). Підтримуємо думку вчених, що 
партисипативна демократія зазвичай віддзеркалює засадничий 
принцип більш широкого залучення мешканців територіальних 
громад до процесу публічного врядування територіальною гро-
мадою. Яскравими прихильниками такого трактування партиси-
пативної демократії були і є письменники (О. Уайлд, Е. Ґолдмен, 
Р. Осборн, Дж. Орвелл), філософи (С. Вей, М. Ганді), політики 
(Л. Валенса, В. Гавел) і вчені (К. Росс, М. І. Уоррен та Дж.С. Фіш-
кін, П. Фурньє).

З огляду на поширення партисипативної демократії у контек-
сті захисту екологічних прав людини варто згадати про Конвен-
цію Європейської Економічної Комісії ООН 1998 р. «Про доступ 
до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рі-
шень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкіл-
ля» (Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice, надалі — Оргуська конвен-
ція), яка була прийнята, як зазначено у ст. 1 Конвенції, «з метою 
сприяння захисту права кожної людини нинішнього і прийдеш-
ніх поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятливо-
му для її здоров’я та добробуту». Як відомо, Україна підписала 
Оргуську конвенцію 25 червня 1998 року, а Верховна Рада Укра-
їни ратифікувала її 6 липня 1999 року у вигляді Закону України 
№  832239. Для України Оргуська конвенція набула чинності 30 
жовтня 2001  р., після чого вона стала частиною національного 
законодавства України.

Аналіз положень Конвенції дає підстави зробити висновок, 
що її трьома «стовпами» є доступ до інформації, участь громад-
ськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються довкілля. Відповідно до ст.  2 (ч.  3) Ор-

239 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
від 25.06.1998 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015. — Дата доступу: 25.07.2014.
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гуської конвен ції кожному гарантується доступ до екологічної 
інформації, предметом якої може бути: 

• стан таких складових навколишнього середовища, як по-
вітря і атмосфера, вода, ґрунт, земля, ландшафт і природні 
об’єкти, біологічне різноманіття та його компоненти, вклю-
чаючи генетично змінені організми, та взаємодію між цими 
складовими;

• фактори, такі як речовини, енергія, шум і випромінювання, 
а також діяльність або заходи, включаючи адміністратив-
ні заходи, угоди в галузі навколишнього середовища, полі-
тику, законодавство, плани і програми, що впливають або 
можуть впливати на складові навколишнього середовища, 
зазначені вище в підпункті а), і аналізі затрат і результатів 
та інший економічний аналіз і припущення, використані в 
процесі прийняття рішень з питань, що стосуються навко-
лишнього середовища;

• стан здоров’я та безпеки людей, умови життя людей, стан 
об’єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає 
або може вплинути стан складових навколишнього середо-
вища або через ці складові, фактори, діяльність або заходи, 
зазначені вище в підпункті б)240.

Варто нагадати, що конституційне право людини на безпеч-
не для життя і здоров’я довкілля в Україні є законодавчо закрі-
плене у ст. 9 чинного на сьогодні Закону УРСР «Про охорону на-
вколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року. 
Також, у ст. 11 (ч. 2) цього ж Закону згадуються представниць-
кі органи місцевого самоврядування, які, як і органи державної 
влади, «зобов’язані подавати всебічну допомогу громадянам у 
здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх про-
позиції щодо поліпшення стану навколишнього природного се-
редовища та раціонального використання природних ресурсів, 
залучати громадян до участі у вирішенні питань охорони навко-
лишнього природного середовища та використання природних 
ресурсів»241.

240 Там само.
241 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон УРСР від 
25.06.1991  р. за №  1264-XII  // Відомості Верховної Ради України.  — 1991.  — 
№ 41 (08.10.91). — Ст. 546.
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Важливим і актуальним питанням на сьогодні, яке варто окре-
мо окреслити, оскільки викликає багато сумнівів, стосується 
того чи є орган місцевого самоврядування стороною Конвенції 
відповідно до ст. 2 (ч. 2а). Так, є. Принаймні, у світлі тлумачення 
цієї статті у 2000 році242 і у 2014 році243.

Однак, в українському варіанті Конвенції цей пункт статті 2 
звучить як «урядовий орган на національному, регіональному 
та іншому рівні»244. На підставі такого «спрощеного», на наш по-
гляд, розуміння був прийнятий 18 грудня 2003  р. наказ Мініс-
терства охорони навколишнього природного середовища № 168 
«Про затвердження Положення про участь громадськості у при-
йнятті рішень у сфері охорони довкілля», де у пункті 1.2 сказано, 
що «суб’єктами громадського обговорення є органи державної 
влади», на місцевому рівні — це місцеві державні адміністрації. 
Однак, у контексті євроінтеграційних прагнень України, а також, 
зважаючи на невідворотне реформування місцевого самовря-
дування України та беручи до уваги Концепцію реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України 
№ 333-р від 1 квітня 2014 року існування місцевих державних ад-
міністрацій потребує додаткових роз’яснень. 

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання» до відання виконавчих органів сільських, селищних, місь-
ких рад у сфері охорони навколишнього природного середовища 

242 The Aarhus Convention: An Implementation Guide / Prepared by Stephen Stec 
and Susan Casey-Lefkowitz in collaboration with Jerzy Jendroska, Editorial Adviser 
for the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. — United 
Nations: New York and Geneva, 2000. — Р. 32.
243 The Aarhus Convention. An Implementation Guide. Securing the public’s rights 
through access to information, public participation and access to justice for a 
healthy environment. / / Prepared by Stephen Stec and Susan Casey-Lefkowitz in 
collaboration with Jerzy Jendroska, Editorial Adviser for the Regional Environmen-
tal Center for Central and Eastern Europe. Second edition. — United Nations: New 
York and Geneva, 2014. — P. 46.
244 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
від 25.06.1998 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015. — Дата доступу: 25.07.2014.
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належать власні і делеговані повноваження245. Власні повнова-
ження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 
сфері охорони навколишнього природного середовища згрупо-
вані у трьох напрямках:

1) підготовка і внесення на розгляд місцевої ради пропозицій 
щодо встановлення розмірів плати за користування при-
родними ресурсами; визначення в установленому порядку 
розмірів відшкодувань підприємствами, установами та ор-
ганізаціями незалежно від форм власності за забруднення 
довкілля та інші екологічні збитки;

2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місце-
вих програм охорони довкілля, участь у підготовці загаль-
нодержавних і регіональних програм охорони довкілл я;

3) підготовка і внесення на розгляд місцевої ради пропози-
цій щодо прийняття рішень про організацію територій і 
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значен-
ня та інших територій, що підлягають особливій охороні; 
внесення пропозицій до відповідних державних органів 
про оголошення природних та інших об’єктів, що мають 
екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, 
пам’ятками природи, історії або культури, які охороняють-
ся законом246.

Делеговані державою органам місцевого самоврядування по-
вноваження у сфері охорони навколишнього природного серед-
овища можна згрупувати у 7 основних напрямків: 

1) здійснення контролю за додержанням природоохоронного 
законодавства, використанням і охороною земель, природ-
них ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, 
відтворенням лісів;

2) погодження клопотань про надання дозволу на спеціаль-
не використання природних ресурсів загальнодержавного 
значення;

3) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій відповідно до закону, інформування 

245 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України №  280/97-ВР від 
21.05.1997 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 24, ст. 170.
246 Там само.
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про них населення, залучення в установленому законом 
порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, 
а також населення;

4) визначення території для розміщення відходів відповідно 
до законодавства;

5) здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприєм-
ницької діяльності у сфері поводження з відходами;

6) створення та забезпечення функціонування місцевих еко-
логічних автоматизованих інформаційно-аналітичних сис-
тем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забез-
печення доступу до екологічної інформації;

7) здійснення контролю за додержанням юридичними та фі-
зичними особами вимог у сфері поводження з побутовими 
та виробничими відходами та розгляд справ про адміні-
стративні правопорушення або передача їхніх матеріалів 
на розгляд інших державних органів у разі порушення за-
конодавства про відходи247.

Варто нагадати, що представники громадськості (у контексті 
Оргуської конвенції громадськість — це одна або більше фізич-
них чи юридичних осіб, їхніх об’єднань, організацій або груп, які 
діють згідно з національним законодавством або практикою) ма-
ють право брати участь у процесі прийняття рішень з питань, що 
стосуються довкілля безпосередньо (шляхом проведення місце-
вих референдумів, громадських слухань, зокрема у формі town 
hall meetings, громадських обговорень у вигляді публічних слу-
хань або відкритих засідань чи зборів громадян за місцем про-
живання, а також у вигляді подання місцевих ініціатив) чи опо-
середковано (шляхом виборів органів місцевого самоврядування 
чи їхніх посадових осіб, створення громадських експертних клу-
бів та органів самоорганізації населення, проведення соціологіч-
них опитувань та інтерв’ю мешканців територіальних громад).

Важливе питання застосування партисипативної демократії 
(демократії участі) у контексті охорони довкілля, яке виникає 
часто в епоху сучасної глобалізації світу, стосується саме громад-
ськості як мешканців територіальних громад. У нашому випадку, 
247 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України №  280/97-ВР від 
21.05.1997 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 24, ст. 170.
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йдеться більш конкретно про залучення громадськості (актив-
них мешканців територіальних громад) до вирішення питань 
місцевого значення на місцевому рівні, що дозволяє спільно бра-
ти участь у житті вулиць, кварталів, територіальних громад і віді-
гравати активну роль у створенні благополучного та безпечного 
для життя і здоров’я навколишнього середовища, виконанні за-
вдань стратегії інновацій та доброго врядування. Зокрема, йдеть-
ся про місцеві екологічні ініціативи щодо утилізації відпрацьо-
ваних хімічних джерел струму, громадські слухання про вплив 
гірничо-хімічних та гірничо-видобувних підприємств на довкіл-
ля, про втручання в природне середовище і ландшафти, зокрема, 
пов’язані з видобуванням корисних копалин, про модернізацію 
автомагістралей і швидкісних доріг, громадські обговорення в 
процесі прийняття рішення щодо розміщення, будівництва, ре-
конструкції об’єкта чи здійснення іншої діяльності, яка справляє 
чи може справити негативний вплив на стан довкілля. Однак, на 
думку фахівців, залучення громадськості в Україні до вирішення 
питань, які стосуються довкілля у вигляді доступу до інформації, 
участі у процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з є 
недостатнім248.

Як висновок, на нашу думку, екологічні чинники на сьогодні 
є не менш важливими в процесі розвитку кожної демократичної 
держави, громадянського суспільства і місцевого самоврядуван-
ня, аніж соціальні, політичні та економічні. Саме тому подальше 
застосування партисипативної демократії (демократії участі), як 
міжнародного стандарту місцевого самоврядування, передбачає 
повноцінну активну участь громадськості у захисті права люди-
ни на безпечне для життя і здоров’я довкілля шляхом участі у міс-
цевому референдумі, громадських слухань чи зборів громадян за 
місцем проживання, а також подання місцевих ініціатив чи опо-
середковано шляхом виборів органів місцевого самоврядування 
чи їхніх посадових осіб, створення громадських експертних клу-
бів та органів самоорганізації населення, проведення соціологіч-
них опитувань та інтерв’ю мешканців територіальних громад.

248 Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний 
порівняльний огляд європейського й українського законодавства та 
рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні. / Львів: 
ЕПЛ, 2013. — С. 68 – 71.
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дост уП оБЩественности к Правос удию 
По воПросаМ, касаюЩиМся окру ЖаюЩей средЫ: 

некоторЫе ПроБлеМЫ Законодательства 
и ПравоПриМенения Беларуси

Дефиниция «доступ к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды», используется в законодательстве Республи-
ки Беларусь с момента принятия Конвенции о доступе к инфор-
мации, участии общественности в принятии решений и досту-
пе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
1998 г. (далее — Орхусская конвенция) (утверждена 14 декабря 
1999г. Указом Президента Республики Беларусь)249. Орхусская 
конвенция была принята под эгидой ЕЭК ООН в рамках процес-
са «Окружающая среда для Европы», в настоящее время являет-
ся частью действующего на территории Республики Беларусь за-
конодательства и подлежит непосредственному применению250. 
Основная идея Орхусской конвенции заключена в провозгла-
шении прав граждан на получение экологической информации, 
участие в процессе принятия решений и доступ к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды251.

249 Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды: Указ Президента Республики 
Беларусь, 14 дек. 1999г., № 726 // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
250 О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики 
Беларусь, 10 янв. 2000г., № 361-З // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
251 Лаевская, Е. В. Орхусская конвенция как элемент законодательства 
Республики Беларусь / Е. В. Лаев ская // Обзор экологического законодатель-
ства Республики Беларусь: Практ. пособие  / С. А.  Балашенко, Е. В.  Лаевская, 
В. Е. Лизгаро, Т. И. Макарова. — СПб.: Невский простор, 2003. — С. 43 – 77.
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Принятие и реализация Орхусской конвенции продемонс-
трировало активное стремление государств европейского реги-
она противостоять современным глобальным вызовам, таким, 
как проблемы загрязнения окружающей среды, с другой сто-
роны, символизировало начало формирования нового подхода 
в правовом обеспечении охраны окружающей среды посредс-
твом внедрения частноправовых форм и способов защиты эко-
логических прав граждан. В этом смысле контекст Орхусской 
конвенции четко указывает на появление специфического субъ-
екта, в отношении которого должен быть обеспечен «доступ к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды»  — 
общественности в лице, как отдельного гражданина, так и ор-
ганизации, в частности, неправительственной организации, по 
терминологии, используемой в конвенции.

Эффективность реализации положений Орхусской конвен-
ции во многом предопределяется адекватностью имплемента-
ции и восприятия международных норм национальным законо-
дательством и правоприменением. В последнее время в Беларуси 
наблюдается увеличение количества жалоб и исков, подаваемых 
гражданами и общественными объединениями в суды в защиту 
экологических прав: с 2010 года — более 20 судебных дел рассмот-
рено или находится в стадии рассмотрения. Безусловно, эта циф-
ра кажется незначительной в сравнении со многими тысячами 
рассмотренных дел, например, относительно раздела имущества, 
расторжения брака и т.п. Однако, по  — нашему мнению, срав-
нение количественных показателей в данном случае неуместно, 
поскольку каждый экологический спор можно рассматривать 
как общественно значимый и стратегический: решение суда по 
иску о прекращении экологически вредной деятельности удов-
летворяет не только личный интерес заявителя, но и интересы 
многих сотен, тысяч людей, проживающих в зоне «воздействия» 
правонарушителя, а также их потомков. В этой связи представ-
ляется актуальным выявление проблем правоприменения с це-
лью совершенствования национального законодательства.

Следует отметить, что в белорусской юридической литера-
туре господствующей является точка зрения, в соответствии с 
которой понятия «доступ к правосудию» выражает право граж-
дан на судебную защиту, гарантированное международными до-
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кументами и национальным законодательством252, 253, 254, 255.Такой 
доктринальный подход согласуется с положениями Конвенции 
о международном доступе к правосудию, устанавливающей 
правовые основы реализации права на получение правовой по-
мощи в судах по гражданским и торговым делам256. Вместе с тем, 
нормы Орхусской конвенции позволяют выделить определенную 
содержательную специфику дефиниции «доступ к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды» по-сравнению с 
явлением общего порядка. Так, в ст. 9 Орхусской конвенции, не-
посредственно посвященной доступу к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, отмечается, что любое лицо 
должно иметь возможность использовать «доступ к процедуре 
рассмотрения решения в суде или в другом независимом и бе-
спристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом» 
в случае нарушения права на экологическую информацию (п. 1 
ст. 9), права на участие в принятии решений, касающихся окру-
жающей среды (п. 2 ст.  9), а также в случае оспаривания «дей-
ствий или бездействия частных лиц и государ ственных органов, 
которые нарушают положения национального законодательства, 
относящегося к окружающей среде» (п. 3 ст. 9).

252 Богданов, Е. В. Проблемы теории и практики реализации судебной власти 
в форме правосудия  / Е. В.Богданов.  — Минск: ИООО «Право и экономика», 
2002. — С. 18.
253 Кукреш, Л. И. Доступность суда гражданам Республики Беларусь  / 
Л. И.  Кукреш  // Утверждение принципов правового демократического 
государства в Республике Беларусь посредством конституционного 
контроля: Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26 – 27 июня 2003 г.  / Европ. 
Комис. к демократии через право, Конституц. Суд Респ. Беларусь; Редкол.: Г. А.
Василевич и др. — Минск, 2003. — С. 148 – 150.
254 Филипчик, Р. И. Реализация права на доступ к правосудию / Р. И. Филипчик // 
Вестн. Конституц. Суда Респ. Беларусь. 2006. № 3. — С. 47 – 61.
255 Филипчик Р. И. Конституционное право граждан на судебную защиту в 
Республике Беларусь / Р. И. Филипчик // Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Мн., 
2008. — С. 4.
256 О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о международном 
доступе к правосудию: Указ Президента Республики Беларусь, 29 окт. 1997 
г., № 553 // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
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Анализ норм Орхусской конвенции позволяет утверждать, 
что доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, включает не только право субъекта, в данном случае  — 
общественности, на судебную защиту, но и право на обращение 
за защитой к иному, несудебному органу. Этот несудебный орган 
согласно конвенции должен быть независимым, беспристрас-
тным, учрежденным в соответствии с законом, а его решение 
должно иметь обязательный характер для иных органов. В от-
дельных странах, в том числе в Беларуси, действует порядок так 
называемого административного обжалования действий (без-
действия) государственных органов (должностных лиц), нару-
шающих права граждан. Избирая этот порядок, заявитель впра-
ве обратиться в вышестоящий орган (к вышестоящему лицу) с 
жалобой на правонарушающие действия (бездействие) подчи-
ненного органа (должностного лица). Однако подобный порядок 
не в полной мере удовлетворяет требованиям Орхусской конвен-
ции относительно беспристрастности принимаемых решений, 
поскольку вышестоящие органы (лица) принимают решения по 
жалобам, поданным на подчиненных им органов (лиц)257.

Принцип доступа к суду закреплен в Конституции Республи-
ки Беларусь через определение права на судебную защиту: каж-
дому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, 
независимым и беспристрастным судом в определенные законом 
сроки, с целью защиты прав и свобод, чести и достоинства граж-
дане в соответствии с законом вправе взыскать в судебном по-
рядке как имущественный вред, так и материальное возмещение 
морального вреда (ст. 60)258. Однако, реализация этого принципа 
применительно к рассмотрению дел, имеющих отношение к по-
ложениям Орхусской конвенции (далее — экологический спор), 
на практике в ряде случаев весьма проблематична.

257 Лаевская, Е. В. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды: имеющиеся средства правовой защиты, сроки и издержки (для стран 
ВЕКЦА). Отчет по результатам исследования в рамках международного 
проекта ЕЭК ООН, Швейцария, г. Женева / Е. Лаевская, Д. Скрыльников // 2014. 
С. 11.
258 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994г. с изм. и доп. от 24 
нояб. 1996г., 17 окт. 2004 г. // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
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Так, в отдельных странах действуют административные суды, 
в которых можно обжаловать любые решения, действия (без-
действие) органов государственной власти, в том числе по воп-
росам, касающимся окружающей среды (Армения, Украина). В 
этих судах рассматриваются дела, связанные с защитой права на 
доступ к экологической информации и права на участие в про-
цессе принятия решений по вопросам, касающимся окружаю-
щей среды, оспариваются решения по вопросам, касающимся 
окружающей среды259. В Беларуси нет административных судов, 
указанные виды экологических споров рассматриваются общи-
ми или экономическими судами. В частности, в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь 
(далее — ГПК)260 лицо может обратиться в суд с исковым заяв-
лением в защиту нарушенного права, либо с жалобой «на дейс-
твия (бездействие) государственных органов и иных юридичес-
ких лиц, а также организаций, не являющихся юридическими 
лицами, и должностных лиц, ущемляющих права граждан, а в 
случаях, предусмотренных актами законодательства, — и права 
юридических лиц». Следует отметить, что согласно ст. 354 ГПК 
«жалоба…, кроме случаев, когда законодательством установлен 
иной порядок, подается в суд после обжалования действия го-
сударственного органа, юридического лица, а также организа-
ции, не являющейся юридическим лицом, должностного лица, 
вышестоящему в порядке подчиненности государственному ор-
гану, юридическому лицу, организации, должностному лицу». 
Ст. 358 ГПК распространила это правило и на юридических лиц 
(организации), считающих, что неправомерными действиями 
(бездействием) государственных органов, юридических лиц, а 
также организаций, не являющихся юридическими лицами, и 

259 Лаевская, Е. В. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды: имеющиеся средства правовой защиты, сроки и издержки (для стран 
ВЕКЦА). Отчет по результатам исследования в рамках международного 
проекта ЕЭК ООН, Швейцария, г. Женева  / Е. Лаевская, Д. Скрыльников  // 
2014. — [Электронный ресурс] http://live.unece.org/env/pp/a.to.j.html — дата 
доступа 10 июня 2014. С. 10 – 11.
260 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. 
Беларусь, 11 янв. 1999г., № 238-З // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
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должностных лиц ущемлены их права. Схожее правило закреп-
лено в ст. 6 Хозяйственного процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь261: если законодательными актами для определенной 
категории споров или договором установлен досудебный поря-
док урегулирования спора, спор может быть передан на рассмот-
рение хозяйственного суда лишь при условии соблюдения тако-
го порядка, за исключением случаев, когда в хозяйственный суд 
в целях защиты государственных и общественных интересов, а 
также интересов лиц, указанных в ч. 1 ст. 6, в случаях, предус-
мотренных законодательными актами, обращается прокурор, 
государственные органы, органы местного управления и само-
управления, иные органы.

Таким образом, по общему правилу жалоба в Беларуси долж-
на быть подана вышестоящему органу (должностному лицу), а 
только потом в суд. Иной порядок  — возможность для непос-
редственного обращения в суд, минуя стадию обжалования в 
административном порядке, как это следует из вышеуказанных 
норм процессуального законодательства, должен быть прямо ус-
тановлен в законодательстве.

Общее правило о соблюдении обязательной стадии обжало-
вания в административном порядке до обращения в суд, дли-
тельность процедур рассмотрения жалоб (административной, а 
затем и судебной), отсутствие обязательного приостановления 
исполнения обжалуемого решения государственного органа, ка-
сающегося окружающей среды, значительно снижает эффектив-
ность доступа общественности Беларуси к правосудию по воп-
росам, касающимся окружающей среды.

Поскольку в ближайшей перспективе в Беларуси не планиру-
ется создание системы административных судов, решение обоз-
наченной проблемы видится в необходимости внесения в Закон 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»262 норм, 
261 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс 
Респ. Беларусь, 15 дек. 1998г., №  219-З  // Эталон  — Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
262 Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., 
№ 1982-ХII (в ред. Закона Респ. Беларусь, 17 июля 2002 г., № 126–З) // Эталон — 
Беларусь [Электронный ресурс]  / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. — Минск, 2014.
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позволяющих общественности обращаться непосредственно 
в суд с жалобами на действия (бездействие) государственных 
органов, иных юридических лиц, организаций, не являющих-
ся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих 
их права, вытекающие из Орхусской конвенции. Эти правовые 
новации позволят существенно сократить сроки рассмотрения 
подобных жалоб, будут способствовать эффективности доступа 
общественности к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды.

Еще одной проблемой в доступе общественности к правосу-
дию по вопросам, касающимся окружающей среды, в Республи-
ке Беларусь является правовая неопределенность в выборе суда 
при обращении в суд общественной организации с жалобой или 
иском, когда ответчиком выступает юридическое лицо. Так, спо-
ры могут рассматриваться в гражданском или экономическом 
судопроизводстве судами общей юрисдикции или экономичес-
кими судами. По общему правилу судам общей юрисдикции под-
ведомственны дела по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, отно-
шений по использованию природных ресурсов, а также окружа-
ющей среды, если хотя бы одной из сторон в споре выступает 
гражданин. Экономический суд разрешает экономические споры 
и рассматривает иные дела с участием юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, а в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, с участием Республики Беларусь, ад-
министративно-территориальных единиц Республики Беларусь, 
государственных органов, органов местного управления и само-
управления, организаций, не являющихся юридическими лица-
ми, должностных лиц и граждан. Известны случаи, когда иск о 
прекращении деятельности юридического лица, осуществляе-
мой с нарушением экологического законодательства, поданный 
общественной организацией в экономический суд, не принима-
ется к рассмотрению со ссылкой на отсутствие экономического 
характера спора. С другой стороны, суд общей юрисдикции не 
видит оснований для рассмотрения спора, поскольку усматри-
вает отсутствие важного признака в возникшем правоотноше-
нии — хотя бы одной стороной в деле должен выступать граж-
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данин. Подобная «коллизия» значительно удлиняет процесс 
рассмотрения экологического спора, очевидно свидетельствует 
о слабой эффективности доступа общественности к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды.

Разрешение этой правовой коллизии, по — нашему мнению, 
возможно посредством внесения в Закон Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» нормы, позволяющей обще-
ственным объединениям, иным некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность в области охраны окружа-
ющей среды, обращаться непосредственно в суд общей юрисдик-
ции по экологическим спорам при реализации прав, вытекающих 
из Орхусской конвенции. Подобная новация учитывает контекст 
нормы ГПК, согласно которой судам общей юрисдикции подве-
домственны дела по спорам юридических лиц в случаях, установ-
ленных ГПК и иными законодательными актами; возникающие 
из административно-правовых отношений, например, по жало-
бам на действия (бездействие) государственных органов и иных 
юридических лиц, а также организаций, не являющихся юриди-
ческими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права граж-
дан, а в случаях, предусмотренных актами законодательства, — 
и права юридических лиц (ст. 37 ГПК).

Актуальность обеспечения доступа общественности к право-
судию по вопросам, касающимся окружающей среды подтверж-
дена в ряде решений и деклараций влиятельных международных 
форумов последнего времени, в частности, в Йоханнесбургских 
принципах о роли права и устойчивого развития, принятых на 
Глобальном симпозиуме судей, который был проведен в Южной 
Африке как параллельное мероприятие к Всемирному саммиту 
по устойчивому развитию 18 – 22 августа 2002 г., в решении III/3 
«Содействие эффективному доступу к правосудию», принятом 
на третьем совещании Сторон Орхусской конвенции, 11 – 13 
июня 2008 г. в городе Рига263.

Кроме уже отмеченных в ряду наиболее значимых проблем 
реализации положений Орхусской конвенции в Республике Бе-
ларусь в части обеспечения доступа к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, следует отметить:

263 ECE/MP.PP/2008/L.5.
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• необходимость разработки и применения критериев про-
цессуальной правоспособности общественности и пред-
оставление эффективных средств правовой защиты, вклю-
чая судебное запрещение, с учетом принципов Орхусской 
конвенции;

• устранение финансовых препятствий, например, связан-
ных с расходами на получение экспертного заключения и 
правовых консультаций, а также с финансовым риском воз-
буждения судебного процесса и участия в нем;

• необходимость сокращения сроков рассмотрения экологи-
ческих споров в суде;

• необходимость укрепления и поддержки, в том числе фи-
нансовой, юристов и неправительственных организаций, 
отстаивающих интересы общественности, в частности, 
путем инициирования процедур рассмотрения принятых 
решений и оказания профессиональной помощи предста-
вителям общественности;

• необходимость повышения осведомленности судей, проку-
роров, иных правоприменителей о законодательстве в об-
ласти охраны окружающей среды. 

В настоящее время ведущую инициирующую роль в реали-
зации положений Орхусской конвенции в Республике Беларусь 
играют органы Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, что вполне объяснимо, учитывая контекст 
конвенции и функциональную направленность деятельности 
указанного министерства. Однако необходимость совершенс-
твования законодательства, призванного обеспечить доступ к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, тен-
денции развития международных институтов в данной области 
отношений убедительно свидетельствуют о необходимости вов-
лечения в этот процесс судов, прокуратуры, иных правоохрани-
тельных органов в целях эффективной реализации положений 
Орхусской конвенции.
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Галина Левіна
аспірант, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; 
юрисконсульт, ГО «Екоправо — Київ» (Україна)

деякі ПроБлеМи дост уПу до Правос уддя 
З Питань ЗаХист у рідкісниХ тварин в україні

Більшість держав світу, не виняток тому і Україна, в своїх пра-
вових системах орієнтовані на юридичний механізм захисту 
прав саме людини (фізичної особи) як основного суб’єкта пра-
ва, поряд із юридичними особами (тобто їх колективними утво-
реннями264), наділяючи їх правосуб’єктністю, тобто правами, 
обов’язками та відповідальністю. Тварини ж, хоч і є живими іс-
тотами, однак, разом із «неживими» предметами матеріального 
світу, відносяться до речей265 та є лише об’єктами права.

Згідно з положеннями ст.  3 Основного закону (Конституції) 
України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторка-
ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цін-
ністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Відповідно до ч. 1 ст. 55 Кон-
ституції України права і свободи людини і громадянина захища-
ються судом. За положеннями ч.  2 ст.  124 Конституції України 
юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що вини-
кають у державі266.

Тобто за людиною та її об’єднаннями (фізичними та юридич-
ними особами) як суб’єктами держава визнає права і, встанов-
люючи юридичні механізми, надає можливість їхнього безпо-
середнього захисту, зокрема, в судовому порядку. Тварини ж як 
об’єкти не мають жодних прав, однак, як унікальні, специфічні, 
«живі» предмети матеріального світу, особливо в природоохо-
ронному законодавстві, а також в цивільному праві в межах ін-
ституту права власності, мають певну цінність та підлягають 

264 Цивільне право. Частина перша / За редакцією Бобрової Д. В., Дзери О. В., 
Кузнецової Н. С., Підопригори О. А. — К.: Вентурі., 1997. — С. 83.
265 Відповідно до ст.  179 Цивільного кодексу України, річчю є предмет 
матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки.
266 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — ст. 141.
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правовій охороні. Це актуально також для надзвичайно цінних 
тварин — рідкісних, а також таких, що знаходяться під загрозою 
зникнення (надалі  — рідкісні тварини). Ці тварини як об’єкти 
права підлягають охороні на національному та міжнародному 
рівні з метою попередження зникнення їх видів із природи та для 
забезпечення збереження їх генофонду та заносяться до націо-
нальних, регіональних та міжнародних червоних книг (списків).

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 5 закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-
XII, тваринний світ є об’єктом правової охорони навколишнього 
природного середовища267. Відповідно до положень ст. 3 закону 
України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. № 2894-III, дикі 
тварини268, їх частини (роги, шкіра тощо) та продукти життєді-
яльності (мед, віск тощо) є об’єктами тваринного світу269.

Згідно з ч.  1 ст.  180 Цивільного кодексу України (ЦК Украї-
ни), тварини є особливим об’єктом цивільних прав. На них по-
ширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених 
законом270. Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть 
бути предметом цивільного обороту лише у випадках та порядку, 
встановлених законом (ч. 3 ст. 180 ЦК України)271.

Відповідно до положень ст.  64 Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного середовища» від 25.06.1991  р. 
№ 1264-XII272, ч. 1 ст. 4 Закону України «Про Червону книгу Укра-
їни» від 07.02.2002 р. № 3055-III, рідкісні і такі, що перебувають 
під загрозою зникнення види тваринного світу є об’єктами Чер-
воної книги України273.

267 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1991. — № 41. — ст. 546.
268 Відповідно до абз. 1 ч.  1 ст.  3 закону України «Про тваринний світ» від 
13.12.2001  р. №  2894-III, дикі тварини  — це хордові, в тому числі хребетні 
(ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, 
молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті 
та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у 
стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі.
269 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2002. — № 14. — ст. 97.
270 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — №№ 40 – 44. — ст. 356.
271 Там же.
272 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1991. — № 41. — ст. 546.
273 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2002. — № 30. — ст. 201.
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Слід зазначити, що Конституцією України також проголо-
шено, що природні ресурси274, які знаходяться в межах тери-
торії України, природні ресурси її континентального шельфу, 
виключної (морської) економічної зони є об’єктами права влас-
ності Українського народу (ст.  13)275. Загальним Законом Укра-
їни «Про охорону навколишнього природного середовища» від 
25.06.1991 р. № 1264-XII (ст. 64)276 та спеціальним Законом Украї-
ни «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. № 2894-III (ст. 44)277 за-
кріплено, що рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зник-
нення, види тваринного світу підлягають особливій охороні.

В юридичній практиці існують випадки, коли рідкісні тва-
рини на всій території України або в рамках окремого регіону 
потребують захисту (охорони) від протиправного знищення 
та/або жорстокого поводження. Це здійснюється, наприклад, 
в результаті прийняття та дії цілого ряду протиправних норм, 
які закріплені в підзаконних нормативно-правових актах. На 
практиці непоодинокими є випадки, коли екологічні громадські 
організації звертаються до суду з метою захисту (охорони) рід-
кісних тварин, що знаходяться на всій території України (в т. ч. 
для охорони життя рідкісних тварин, їх здоров’я, забезпечення 
до них гуманного ставлення та припинення з ними жорстоко-
го поводження)278. Однак, однією із проблем задоволення таких 
позовів у суді є необхідність доведення факту порушення прав, 
свобод чи інтересів саме позивача. Тобто прав, свобод чи інтер-
есів особи, що здійснює захист (охорону) рідкісних тварин, які їй 
безпосередньо не належать на будь-якому правовому титулі та 
які не знаходяться у її безпосередньому володінні, користуванні 

274 Згідно з положеннями ч. 1 ст. 5 закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII, до природних ресурсів 
віднесено землю, надра, води, атмосферне повітря, ліс та іншу рослинність, 
тваринний світ.
275 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — ст. 141.
276 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1991. — № 41. — ст. 546.
277 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2002. −№ 14. — ст. 97.
278 Автору відомий досвід звернення до суду з питань захисту рідкісних тварин 
таких громадських організацій як Громадська еколого-правова організація 
«ЕкоПраво-Київ» та Благодійний фонд Дніпровського району міста Києва 
«Київській еколого-культурний центр».
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та/або розпорядженні. Наприклад, судова справа про захист чер-
вонокнижних зубрів від повного винищення279 (цих тварин було 
дозволено знищувати шляхом селекційного відстрілу на підста-
ві цілого ряду відомчих положень280, в т. ч. іноземними мислив-
цями за гроші, іншими зацікавленими особами, які мали право 
купити їх трофеї); справа про незатвердження та невидання ор-
ганом державної влади Третьої редакції Червоної книги України 
з оновленою та збільшеною інформацією про тварин, які набу-
вають статус рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 
зникнення й підлягають особливій охороні; справа про захист 
вовків281 від жорстокого знищення (скасування положень відо-
мчих наказів про можливість відстрілу на свій території України 
вовчиць під час вагітності та вовченят, які не здатні до самостій-
ного існування)282 тощо.

279 Зубр (Bison bonasus) занесений до Червоної книги України (видань 
1980, 1994, 2009 років), Червоної книги Міжнародного союзу охорони 
природи (МСОП, постійно), Європейського Червоного списку (з 1991 року) 
і охороняється Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування в Європі (Україна приєдналась до Бернської Конвенції 
згідно з законом України від 29.10.1996 р. № 436/96-ВР.
280 Наприклад: Положення про порядок обліку, паспортизації та видачі 
дозволів на переселення, добування (відлов, відстріл) з метою селекції 
зубрів, затверджено Мінприроди України від 19.12.1991  р.; Положення про 
порядок обліку, паспортизації та видачі дозволів на переселення, добування 
(відлов, відстріл) з метою селекції зубрів, затверджене Міністром охорони 
навколишнього природного середовища України 19.12.1991  р.; Граничні 
рівні цін на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами, та граничні 
рівні тарифів на послуги, що їм надаються, затверджені наказом Державного 
комітету лісового господарства України від 28.02.2002  р. №  26; Інструкція 
про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом 
Державного комітету лісового господарства України від 30.05.2001  р. №  47; 
наказ Державного комітету лісового господарства України «Про заходи щодо 
відстрілу і відлову хижих та шкідливих тварин» від 16.12.1997 р. № 121.
281 Вовк (canis lupus) внесений у Європейський Червоний список і 
охороняється Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування в Європі (Україна приєдналась до Бернської Конвенції 
згідно з законом України від 29.10.1996 р. № 436/96-ВР).
282 Про ці справи можна дізнатись: Г. М. Левіна (Пристінська). Досвід захисту 
екологічних прав громадян.  — Київ: КЕКЦ, «ЕкоПраво-Київ», «Логос»  — 
2009. — 136 с.; В. Е. Борейко, Г. М. Левина. Настольная книга зоозащитника. — 
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Під час судового розгляду цих справ позивачам необхідно 
було вказати та довести які їхні права, свободи та/або інтереси 
порушені (порушуються) в результаті існування протиправних 
підзаконних нормативно-правових актів, що дозволяють на те-
риторії України за гроші добувати зубрів шляхом селекційно-
го відстрілу; передбачають можливість добування на території 
України вагітних самок вовчиць та вовченят, не здатних до само-
стійного існування;а також в результаті невиконання вимог за-
кону України «Про Червону книгу України» щодо перевидання 
Червоної книги України через кожні 10 років. 

Вимоги про це встановлені процесуальними законами Укра-
їни. Зокрема, згідно з Цивільним процесуальним кодексом Укра-
їни (ЦПК України), в порядку цивільного судочинства суди 
розглядають справи щодо захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивіль-
них, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших 
правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ прово-
диться за правилами іншого судочинства (п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 15) 283. 
Законом може бути передбачено розгляд інших справ за прави-
лами цивільного судочинства (ч. 2 ст. 15 ЦПК України). Згідно 
з ч.ч. 1, 2 ст. 3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, 
встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом 
своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи ін-
тересів (ч. 1); у випадках, встановлених законом, до суду можуть 
звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, 
свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтер-
еси (ч. 2)284.

Відповідно до Господарського процесуального кодексу Украї-
ни, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у 
тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємниць-
ку діяльність без створення юридичної особи і в установленому 
порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності 
(далі — підприємства та організації), мають право звертатися до 

Київ: КЕКЦ, «ЕкоПраво-Київ», «Логос»  — 2011.  — 100  с.; веб-сайт-Київського 
еколого-культурного центру: http://ecoethics.ru/.
283 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2004. — № 40 – 41, 42. — ст. 492.
284 Там же.
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господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю гос-
подарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних 
прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття пе-
редбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання 
правопорушенням; у випадках, передбачених законодавчими ак-
тами України, до господарського суду мають право також зверта-
тися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб’єктами 
підприємницької діяльності (ч. 1, 2 ст. 1)285.

Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України 
(КАС України), завданням адміністративного судочинства є за-
хист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від пору-
шень з боку органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів 
при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повно-
важень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасно-
го розгляду адміністративних справ (ч. 1 ст. 2)286. Також у ч. 1, 2 
ст. 6 КАС України сказано, що кожна особа має право в порядку, 
встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного 
суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта 
владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. У 
випадках, установлених законом, до суду можуть звертатися ор-
гани та особи, яким надано право захищати права, свободи та 
інтереси інших осіб287.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кримінального процесуального кодек-
су України, завданнями кримінального провадження є, зокрема, 
захист особи, суспільства та держави від кримінальних право-
порушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження288.

Тобто, судовому захисту підлягають будь-які права, свободи 
та інтереси особи майнового чи немайнового характеру. Але пра-

285 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1992. — № 6.− ст. 56.
286 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2005. — № 35 – 36, № 37. — ст. 446.
287 Там же.
288 Відомості Верховної Ради України (ВВР).  — 2013.  — №  9 – 10, №  11 – 12, 
№ 13. — ст. 88.
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во на судовий захист має лише особа, яка є суб’єктом (носієм) 
порушених прав, свобод чи інтересів. А для того, щоб особі було 
надано судовий захист, суд повинен встановити, що особа дійсно 
має право, свободу чи інтерес, про захист яких вона просить, і 
це право, свобода чи інтерес порушені протилежною стороною 
(відповідачем).

У вказаних судових справах щодо захисту (охорони) рідкісних 
тварин дуже складно вказати та довести порушення закріплених 
чинним законодавством України прав позивачів, їх свобод та/або 
інтересу, бо по суті захищаються самі рідкісні тварини та окремі 
умови, аспекти їх існування, використання тощо. На практиці, в 
судових процесах цьому питанню присвячується значна частина 
часу судового розгляду. Існують випадки відмови суду в задово-
лені позовів з цієї підстави. Це питання викликає в суді тривалу 
дискусію між сторонами спору, численні запитання як зі сторони 
суду, так і зі сторони відповідачів.

Юристи-практики громадського сектору, які працюють у цій 
сфері, для виходу із проблемної ситуації, наприклад, спочат-
ку доводять, що позивачі — екологічні громадські організації є 
учасниками спірних правовідносин, які за своєю суттю є еколо-
гічними. Екологічність спірних правовідносин доводиться за-
вдяки факту їх врегулювання законами та іншими нормативно-
правовими актами, що є екологічними. Також вказана позиція 
обґрунтовується зазначенням положень із Статутів екологічних 
громадських організацій, в яких сказано, що метою, завданням, 
напрямком діяльності громадської організації є охорона навко-
лишнього природного середовища, природних ресурсів, тварин-
ного світу та/або рідкісних тварин тощо. Крім того, зазначається, 
що позивачі як екологічні громадські організації законодавчо 
визнані зацікавленою громадськістю в цій сфері. Здійснюється 
посилання на ч.  5 ст.  2 Конвенції289 про доступ до інформації, 
участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 
про суддя з питань, що стосуються довкілля290, де сказано, що за-

289 Офіційний вісник України. — 2010. — № 33. — стор. 12.
290 Ратифікована законом України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до 
інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля» від 06.07.1999 р. № 832-XIV // 
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цікавлена громадськість означає громадськість, на яку справляє 
або може справити вплив процес прийняття рішень з питань, що 
стосуються навколишнього середовища, або яка має зацікавле-
ність в цьому процесі; для цілей даного визначення недержавні 
організації, які сприяють охороні навколишнього середовища та 
відповідають вимогам національного законодавства, вважають-
ся такими, що мають зацікавленість.

Тобто, як висновок вказується, що екологічні громадські ор-
ганізації мають той чи інший конкретний екологічний інтерес, 
наприклад, інтерес збереження рідкісних тварин для нинішніх 
та прийдешніх поколінь, інтерес припинення жорстокого по-
водження із вагітними вовчицями шляхом їхнього відстрілу в 
цей період тощо. А інтерес є самостійним об’єктом охорони за 
законодавством України. Законодавчого визначення цього тер-
міна в Україні не існує. Однак, відповідно до Рішення Конститу-
ційного Суду України у справі № 1 – 10/2004 за конституційним 
поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлу-
мачення окремих положень ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуально-
го кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) 
від 01.12.2004  р. №  18-рп/2004, охоронюваний законом інтерес 
треба розуміти як прагнення до користування конкретним ма-
теріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений за-
гальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у 
суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостій-
ним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охоро-
ни для задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не 
суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, 
справедливості, добросовісності та іншим загально-правовим 
засадам291.

У частині порушених прав у справах про захист (охорону) 
рідкісних тварин екологічні громадські організації посилаються, 
наприклад, на порушення прав позивачів на законність та право-
порядок в державі, що передбачені та випливають з ст. 1292, 8293, 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. −№ 34. — ст. 296.
291 Офіційний вісник України. — 2004. — № 50. — стор. 67.
292 Відповідно до ст. 1 Конституції України, Україна є суверенна і незалежна, 
демократична, соціальна, правова держава.
293 Відповідно до ст. 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип 
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68294, а у спорах з органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування — також з ч. 2 ст. 19295 Конституції України. 
Оскільки, якщо не виконуються вимоги нормативно-правових 
актів щодо захисту (охорони) рідкісних тварин (в т. ч. вищої 
юридичної сили), то в державі у цій сфері відсутній режим за-
конності та правопорядку.

Отже, відносини з доступу до правосуддя в сфері захисту 
(охорони) рідкісних тварин в частині доведення позивачами по-
рушених прав, свобод та інтересів потребують удосконалення як 
в частині правового регулювання, та і в частині правозастосу-
вання.

Тарас Третяк
канд. юрид. наук, доц. кафедри аграрного та земельного права,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

критерії Права на еколоГічну БеЗПек у в україні 
та їХнЄ Значення для с удовоГо ЗаХист у ЦьоГо Права

Підставою для звернення до суду за захистом є лише порушення 
суб’єктивного права чи охоронюваного законом інтересу пози-
вача. Обґрунтування цієї тези може бути знайдено у всіх про-
цесуальних кодексах. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 3 Цивільно-

верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. 
Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 
України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої 
дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
294 Відповідно до ст.  68 Конституції України, кожен зобов’язаний неухильно 
додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права 
і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від 
юридичної відповідальності.
295 Відповідно до ч.  2 ст.  19 Конституції України, органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.
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го процесуального кодексу України від 18.03.2004 №  1618-IV296 
(далі — ЦПК) «кожна особа має право в порядку, встановленому 
цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів». Такі ж 
правила містять і частина перша ст. 6 Кодексу адміністративного 
судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV297 (далі — КАС), 
ч.  1 ст.  1 Господарського процесуального кодексу України від 
06.11.1991 № 1798-ХІІ298 (далі — ГПК). Для того щоб визначити, 
які дії чи бездіяльність зобов’язаної особи є порушенням права 
позивача, необхідно встановити критерії цього права.

Згідно з частиною другою ст.  218 Господарського кодексу 
Украї ни від 16.01.2003 №  436–IV (далі  — ГК) «учасник госпо-
дарських відносин відповідає за … порушення правил здійснення 
господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх за-
лежних від нього заходів для недопущення господарського правопо-
рушення». Для того, щоб уникнути відповідальності за порушен-
ня правил господарської діяльності, учасників господарських 
відносин повинен вжити усіх залежних від нього заходів. Ще до 
прийняття ГК України Б. І. Пугінський та М. Д. Сафіулін зверта-
ли увагу на те, що «під виною у господарській та юрисдикційній 
практиці розуміють дві обставини, які дають підстави для при-
тягнення до відповідальності: 1) наявність у боржника реальних 
можливостей для належного виконання та 2) невжиття ним 
всіх необхідних заходів для недопущення порушення, відвернення 
шкоди»299. На наш погляд, ця концепція може бути використа-
ною і для встановлення достатності заходів, яких повинен вжи-
ти зобов’язаний суб’єкт для недопущення порушення права на 
екологічну безпеку. Будь-який вплив чи ризик, які можуть бути 
усунуті внаслідок вжиття всіх залежних від особи заходів, мають 
бути усунуті.

296 Офіційний вісник України. — 2004. — № 16. — Ст. 1088.
297 Офіційний вісник України. — 2005. — № 32. — Ст. 1198.
298 Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 6. — Ст. 56.
299 Пугинский Б. И. Правовая экономика: проблемы становления  / 
Б. И.  Пугинский. Д. Н.  Сафиулин.  — М.: «Юридическая литература», 1991.  — 
С. 217.



207

Тривалий час вважалося і вважається, що це правило дозво-
ляє встановити вину учасника господарських правовідносин як 
підставу для застосування відповідальності300. На наш погляд, 
це положення є загальним обов’язком вживати всіх залежних 
від особи заходів для відвернення порушення правил ведення 
господарської діяльності301. Частиною правил ведення господар-
ської діяльності є обов’язок не порушувати право на екологічну 
безпеку, включаючи і право на сприятливе довкілля. 

Таким чином, загальним критерієм права на екологічну безпе-
ку є правило, згідно з яким зобов’язаний суб’єкт повинен вжити 
всіх залежних від нього заходів для забезпечення особі, що має 
право на екологічну безпеку, найвищого рівня екологічної без-
пеки чи найвищого рівня сприятливості довкілля302. Якщо рівень 
сприятливості довкілля є не найвищим чи ступінь екологічного 
ризику не знижено, зобов’язаний суб’єкт повинен мати для цьо-
го вагомі причини.

При цьому, зобов’язаний суб’єкт повинен вжити заходів для 
забезпечення досягнення показників якості довкілля чи показ-
ників впливу на довкілля, визначених нормативно-правовими 
актами або дозволами, незалежно від того, чи можливо досяг-
нути їх не перевищення вжиттям «доступних» йому заходів. Ви-
ключення зазначених вище показників з процесу розгляду до-
300 Брагинский  М.  И., Договорное право. Книга первая: Общие положения: 
[Брагинский М. И., Витрянский  В.  В.] Изд. 3-е, стереотипное.  — М.: Статут, 
2001. — С. 723; Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (терія, 
законодавство, судова практика) / В. Д. Примак. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 
С.  315 – 321; Пугинский Б. И. Гражданско-праовые средстава в хозяйстенной 
деятельности  / Б. И.  Пугинский.  — М.: Юрид. лит., 1984.  — С.  151; Пугинский 
Б. И. Правовая экономика: проблемы становления  / Б. И.  Пугинский. 
Д. Н. Сафиулин. — М.: «Юридическая литература», 1991. — С. 217. 
301 Думка про те, що правило, закріплене частиною другою статті 218 ГК, є 
критерієм протиправності, а не винності дій суб’єкта господарювання, була 
висловлена професор Пронською Г. В. на практичному занятті з проблем 
господарського права у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка у 2003 році.
302 Вільне тлумачення думки висловленої в роботі Брагинського М. І. та 
Вітрянського В. В. — Брагинский М. И., Договорное право. Книга первая: Общие 
положения: [Брагинский М. И., Витрянский В. В.] Изд. 3-е, стереотипное. — М.: 
Статут, 2001. — С. 721.
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ступності заходів для їх досягнення пояснюється правом органів 
влади приймати обов’язкові до виконання нормативно-правові 
акти у сфері забезпечення екологічної безпеки, що означає їх 
право встановлювати межу права на екологічну безпеку та права 
власності303.

Однак, якщо показник якості довкілля чи показник впливу 
на довкілля, затверджених законодавством чи дозволом не пере-
вищено, проте вплив від споруди завдає незручностей іншими 
особам, власник цієї споруди повинен додатково вжити всіх «до-
ступних» йому заходів для зниження рівня виливу.

Якщо знизити рівень впливу не можливо вжиттям всіх «до-
ступних» власникові споруди заходів, то особа, яка має право на 
екологічну безпеку, повинна зазнавати такого впливу, оскільки 
зобов’язувати власника споруди, яка негативно впливає на до-
вкілля, вживати не доступних йому заходів, якщо показники 
впливу на довкілля чи показники якості довкілля, закріплені в 
нормативно-правових актах, не перевищено, означало б порушу-
вати принцип рівності фізичних чи юридичних осіб у правах.

303 Вільне тлумачення ідеї Ебергарда Боне, висловленої в роботі — Bohne E. 
The Quest for Environmental Regulatory Integration in the European Union. In-
tegrated Pollution Prevention and Control, Environmental Impact Assessment 
and Major Accident Prevention. — New York: Kluwer Law International, 2006. — P. 
41 – 42.
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ІНФОРМАЦІЯ І  НАДІЯ

Світлана Романко
канд. юрид. наук, доц. кафедри трудового, екологічного та аграрного 
права, Юридичний інститут Прикарпатського національного  
університету імені Василя Стефаника (Україна)

ПроБлеМи ЗаБеЗПечення дост уПу 
до еколоГічної інфорМаЦії Про БеЗПек у 

ХарчовиХ Продуктів та Питної води

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) належить 
до публічної інформації, оскільки ніким не може бути засекре-
чена (ст.  50 Конституції України). Закон України «Про доступ 
до публічної інформації» від 13.01.2011 року містить визначен-
ня публічної інформації — це відображена та задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 
отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодав-
ством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повно-
важень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 
цим Законом. Надання інформації за запитами на інформацію 
передбачене у розд. IV Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».

Запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника 
інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 
володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника ін-
формації із запитом на інформацію незалежно від того, стосуєть-
ся ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини 
подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним 
або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмо-
вій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною 
поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в до-
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вільній формі та має містити: ім’я (найменування) запитувача, 
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер за-
собу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, 
назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, 
якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запи-
ту в письмовій формі. Розпорядник інформації має надати відпо-
відь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня 
отримання запиту. Часто надходять скарги, що більшість відпо-
відей на запити формально надаються, проте не є конкретними, 
не містять відповіді на поставлені запитання або містять відпис-
ку про відсутність даних щодо тієї чи іншої ситуації.

Право на доступ до екологічної інформації, виходячи з ч.  2 
ст.  50 Конституції, складається з трьох елементів: 1) це право 
доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових 
продуктів і предметів побуту. 2) це право поширювати таку ін-
формацію; 3) це право вільного доступу до інформації. На думку 
Ю. С. Шемшученка, право на екологічну інформацію є гарантією 
реалізації права на екологічну безпеку304, а тому у випадках його 
порушення законодавство передбачає не лише його поновлен-
ня, а й відшкодування матеріальної та моральної шкоди, якщо 
така заподіяна. Розмір відшкодування визначається судом (ст. 49 
Закону України «Про інформацію»). Таке право реалізується 
не тільки приватними суб’єктами, але й органами державного 
управління. Розглянемо окремі аспекти забезпечення доступу до 
екологічної інформації про екологічну безпеку продуктів харчу-
вання та питної води. Право на екологічну інформацію як кон-
ституційне право людини, було предметом наукових досліджень 
відомих українських вчених — Кравченко С. М., Краснової М. В., 
Кобецької Н. Р.

Права виробників та споживачів харчових продуктів та пит-
ної води на інформацію. Конкретні права осіб, які відповідно до 
Закону «Про безпечність та якість харчових продуктів» займа-
ються виробництвом та обігом харчових продуктів, передбачено 
у ст.  19 згаданого Закону  — наприклад, одержувати в установ-
леному порядку необхідну, доступну та достовірну інформацію 
від відповідних органів виконавчої влади про результати дер-
жавного контролю та державного нагляду за виробництвом та 
304 Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии. — К., 1989. — 231 с.
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обігом їхніх харчових продуктів; вимагати зберігання конфіден-
ційності будь-якої інформації та нерозголошення конфіденційної 
інформації, за винятком випадків, передбачених чинним законо-
давством; одержувати від постачальників сільськогосподарської 
продукції, харчових продуктів, харчових добавок, ароматизато-
рів та матеріалів для виробництва (переробки) харчових продук-
тів декларацію виробника, зазначену у ст. 21 цього Закону. Права 
споживача на якісну та безпечну продукцію, а також на достовір-
ну, повну та своєчасну інформацію про цю продукцію визначені у 
ст.ст. 6, 8, 9, 14, 15 Закону України «Про захист прав споживачів».

Маркування та етикетування продукції. У даній сфері діє 
ДСТУ 4518 «Продукти харчові. Маркування для споживачів. За-
гальні правила»305. За вимогами даного стандарту щодо інфор-
мації необхідної споживачу маркування продукту повинно бути 
чітким та зручним для сприйняття. Інформація про продукцію 
не повинна вводити в оману споживача, повинна бути чіткою, 
конкретною, однозначною, забезпечувати споживачу можли-
вість правильного вибору та нести правдиві відомості щодо про-
дукту: його складу, властивостей, харчової цінності, природи 
походження, способів виготовлення та споживання. Інформацію 
для споживача необхідно подавати безпосередньо на споживчій 
тарі, етикетці, ярлику тощо разом із харчовим продуктом у ви-
гляді тексту, умовних позначень, а також штрихового кодування 
та рисунків з урахуванням способу нанесення інформації, прий-
ня того для певного виду продуктів. У назві продукту необхідно 
обов’язково подавати інформацію щодо характеристик власти-
востей та спеціального оброблення продукту. Інформація про 
такі властивості продуктів, як «Вирощений з використанням 
лише органічних добрив», «Вирощений без використання пес-
тицидів», «Вирощений без використання мінеральних добрив», 
«Вітамінізований», «Без консервантів» та інші дозволена лише за 
наявності у виробника документального підтвердження цієї ін-
формації відповідними центральними органами виконавчої вла-
ди згідно з установленим порядком. Нормами стандарту також 
вимагається обов’язкове нанесення інформації щодо застосуван-
305 ДСТУ 4518 “Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні 
правила” від 1.11.2008  // Режим доступу: http://www.gerelo.dp.ua/index/info_
dstu_4518 – 2008.html
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ня під час виготовлення продукту харчових добавок, біологічно 
активних добавок до їжі, ароматизаторів, харчових продуктів не-
традиційного складу з долученням невластивих їм компонентів 
білкової природи і щодо харчових продуктів, отриманих з вико-
ристанням джерел ГМО, а також щодо їхнього вмісту у викорис-
товуваній сировині. Цю інформацію необхідно наносити шриф-
том не меншим, ніж шрифт основного тексту складу продукту.

Також із 25 лютого 2011 року набув чинності Технічний ре-
гламент щодо правил маркування харчових продуктів, розробле-
ний з урахуванням вимог Законів України «Про безпечність та 
якість харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», «Про 
дитяче харчування», а також положень Директиви Європей-
ського Парламенту та Ради від 20 березня 2000 року № 2000/13/
ЄС про наближення законодавства держав-членів про етике-
тування, оформлення та рекламування продуктів харчування 
та Директиви Комісії від 30 січня 2008 року № 2008/5/ЄС щодо 
обов’язкового зазначення на етикетці певних продуктів харчу-
вання деякої докладної інформації, окрім тієї, що передбачена у 
Директиві 2000/13/ЄC Європейського Парламенту та Ради.

У технічному регламенті чітко прописано, яким повинно бути 
маркування окремих видів продукції, з наведенням прикладів — 
вимоги до шрифту, яким написана назва і склад продукції, до 
використання загальних назв у складі продукції, до маркування 
харчових добавок. Технічний регламент також уточнює, коли 
виробник зобов’язаний вказувати компоненти, які містить про-
дукт у мінімальній кількості, а в яких випадках допускається не 
вказувати цю інформацію. Слід зазначити, що технічний регла-
мент запобігає введенню в оману споживачів, адже, гарантує їхнє 
право на чітку, зрозумілу та доступну інформацію про продукт 
на етикетці та відповідає ст. 15 Закону України «Про захист прав 
споживачів». Хоча часу до сьогодні минуло достатньо, не всі ви-
робники виконують вимоги згаданого Технічного регламенту. 
Зокрема у квітні 2014 року Держспоживінспекція України пові-
домила, що російські товари реалізуються в торговельних мере-
жах нашої країни з порушенням законодавства про маркування 
і щодо порушників було вжито відповідних заходів щодо вилу-
чення зазначеної російської продукції, що розповсюджується з 
порушеннями, з гіпермаркетів основних торговельних мереж, 
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оскільки товари реалізуються всупереч вимогам статті 38 За-
кону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», 
ст.ст. 15, 19 Закону України «Про захист прав споживачів» та по-
ложенням Технічного регламенту щодо правил маркування хар-
чових продуктів306.

Інформація про генетично модифіковані організми (ГМО) та 
продукти із їхнім використанням. Останніми роками збільши-
лось несанкціоноване розповсюдження генетично модифіко-
ваних організмів та продукції, отриманої з них. Незаконно, але 
цілком вільно використовують соєві концентрати, очищені соєві 
білки, кормові добавки у птахівництві, партіями завозяться про-
дукти, які не перевіряються на вміст ГМО, вирощують генетично 
модифіковану картоплю, кукурудзу, ріпак, сою. Ситуація не змі-
нилась і сьогодні, коли діє низка нормативно-правових актів у 
цій сфері. Із вступом в силу Постанови КМУ від 13.05.2009 р. з 1 
липня 2009 року всі виробники харчових продуктів, вміст ГМО у 
яких становить понад 0,1 відсотка, зобов’язані етикетувати свою 
продукцію, як таку, що містить ГМО. Проте, за даними екологів 
у магазинах масово продаються немарковані продукти, що міс-
тять ГМО. Проте перша ж перевірка в акредитованій лабораторії 
45 зразків харчових продуктів, відібраних як зразки у супермар-
кетах м. Києва показало, що майже 50 % цих продуктів містили 
ГМО, а відповідне маркування було відсутнє307. Перевірити до-
стовірність інформації про наявність ГМО у продукції для само-
го споживача практично нереально, оскільки слід звернутись до 
органів держстандартметрології із вимогою зробити ГМО-аналіз 
кожного із компонентів продукту конкретної партії, вартість од-
ного аналізу кожного компоненту на вміст ГМО — від 800 грн. І 
так — на кожну нову партію товару. 

В Івано-Франківській області такі перевірки не проводять-
ся, а державний контроль реалізується згідно Закону України 
від 05.04.2007 року тільки на підприємствах з високим ступенем 

306 Україна оголосила війну російським цукеркам та сиру  // Електронний 
ресурс.  — Режим доступу: http://espreso.tv/new/2014/04/02/derzhspozhyvins-
pekciya_zabrakuvala_rosiyski_cukerky_ta_syr
307 Пономарьов П. Х., Донцова І. В. Генетично модифікована продовольча 
сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням.  — К.: «Центр 
учбової літератури». — 2009. — С. 110.
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ризику і з обов’язковим попередженням за 10 днів, протягом 
яких підприємці встигають позбавитись товару, який не відпо-
відає вимогам безпеки. Тому і результати перевірок не вражають. 
Наприклад, за даними Івано-Франківської інспекції з питань за-
хисту прав споживачів, за перше півріччя 2014 року за порушен-
ня законодавства про захист прав споживачів Інспекцією вине-
сено 204 приписи. При цьому, 469 разів заборонено реалізацію 
продукції, через порушення суб’єктами господарювання законо-
давства про захист прав споживачів. Варто сказати, що порядок 
перевірок, передбачений Законом України «Про основи держав-
ного нагляду (контролю) у сфері підприємницької діяльності» 
та Наказом Держспоживстандарту від 25.10.2006 р. № 311 «Про 
затвердження Порядку проведення перевірок у суб’єктів госпо-
дарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного 
господарства, якості продукції, додержання обов’язкових вимог 
щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та 
надання послуг» та змінами до цього Наказу, внесеними Наказом 
Держспоживстандарту від 24.04.2008  р. №  137 змушує спожи-
вачів розчаровуватись у тому, що звернення до компетентного 
державного органу зможе захистити права споживача, оскільки 
якщо людина звертається зі скаргою в інспекцію з питань захис-
ту прав споживачів, то регіональна інспекція направляє відпо-
відне обґрунтування для перевірки Держспоживінспекції. Про-
цедура погодження перевірки продукції, на яку надійшла скарга, 
триває, як правило, до одного місяця, а за цей час продукцію, яка 
була предметом скарги, давно реалізували. Елементом контролю 
за безпекою продукції також є впровадження системи контролю 
за виробництвом на критичних контрольних точках (ХАССП).

Система аналізу ризиків і критичних контрольних точок 
(Hazard Analysis and Critical Control Point systems) або система 
НАССР (ХАССП) — це система забезпечення безпеки харчових 
продуктів на всіх етапах життєвого циклу продукції, яка перед-
бачає систематичну ідентифікацію, оцінку і управління небез-
печними факторами, які істотно впливають на безпеку продук-
ції308. В Україні застосування систем ХАССП (НАССР — Hazard 

308 Пономарьов П. Х., Донцова І. В. Генетично модифікована продовольча 
сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням.  — К.: «Центр 
учбової літератури». — 2009. — С. 92.
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Analysis and Critical Control Points) є обов’язковим для всіх під-
приємств, які займаються виробництвом або введенням в обіг 
харчових продуктів відповідно до Законів України «Про безпеч-
ність та якість харчових продуктів» та «Про дитяче харчування». 
У Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 
HACCP (Систему аналізу ризиків та контролю (регулювання) у 
критичних точках) визначено як систему для ідентифікації, оцін-
ки, аналізу та контролю ризиків, що є важливими для безпечнос-
ті харчових продуктів. 

Інформація про якість та безпечність питної води. В цілому 
нормативне забезпечення якості питної води в Україні здійсню-
ється у двох напрямках: контроль за якістю підземних та поверх-
невих вод для централізованого та нецентралізованого водопос-
тачання та контроль за якістю бутильованих питних вод. Якість 
питної води в Україні регламентується вимогами Державних са-
нітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, при-
значеної для споживання людиною» ДСанПін 2.2.4-171-10, затв. 
наказом МОЗ України від 12.05.2010 р. № 400. Згаданий документ 
встановлює вимоги по 76 показниках якості води (попередній 
ГОСТ 2874-82 — по 28). Введення нормативів є поетапне: 3 лип-
ня 2010 передбачено контроль по 53 показниках, з 01.01.2015 р. — 
по 64 показниках, з 01.01.2020 р. — по 76 показниках). Зазначені 
Державні санітарні норми та правила гармонізовано з Дирек-
тивою Ради ЄС і вони встановлюють вимоги до безпечності та 
якості питної води, призначеної для споживання людиною, а та-
кож правила виробничого контролю та державного санітарно-
епідеміологічного нагляду у сфері питного водопостачання на-
селення. На послуги у сфері водопостачання та водовідведення 
поширюються загальні норми цивільного законодавства України 
про договірні зобов’язання та про якість товару (послуг), а також 
норми ст.ст. 19 – 23 Закону України «Про питну воду і питне водо-
постачання». Громадяни, відповідно до ст.ст. 9, 10 Закону України 
«Про інформацію» від 2.10.1992 р., ст. 15 Закону України в редак-
ції від 01.12.2005 р. «Про захист прав споживачів», ст. 4 Конвенції 
про доступ до інформації, участь громадськості в процесі при-
йняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля, п. «е» ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища», ст.ст. 9, 22 Закону України «Про 
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питну воду та питне водопостачання», мають право отримати 
всю необхідну інформацію у власника вод (водопостачальника) 
до моменту укладення відповідного договору або звернутись із 
запитом про якість питної води, що постачається за договором. 
Інформація про стан водних ресурсів та рівень їхнього забруд-
нення належить до інформації у сфері навколишнього природно-
го середовища (ст. 25 Закону України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища») та ніким не може бути засекречена, 
згідно ст. 50 Конституції України. Порядок та форма звернення із 
запитом про надання інформації регулюються Законом України 
«Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р.

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» у 
ст. 9 закріплює, що кожному споживачеві питної води державою 
гарантується право вільного доступу до інформації про якість 
питної води. З цією метою центральний орган виконавчої вла-
ди з питань житлово-комунального господарства щороку готує 
і оприлюднює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, Національну доповідь про якість питної води та стан 
питного водопостачання в Україні, забезпечує заінтересовані 
органи державної влади, громадські організації, підприємства, 
установи, організації та громадян інформацією про випадки і 
причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів 
на послуги централізованого водопостачання і водовідведення. 
Процедуру щорічної підготовки та оприлюднення Національної 
доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання 
в Україні регулює постанова КМ від 29.04.2004 р. № 576 «Про за-
твердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної 
доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання 
в Україні». Із текстом доповіді за 2012 рік можна ознайомитись 
на веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України309. У разі, коли 
питна вода має відхилення за показниками від державного стан-
дарту, органи місцевого самоврядування інформують спожива-
чів через засоби масової інформації про її якість та вживають за-
ходів, пов’язаних з відверненням загрози здоров’ю людей.
309 Міністерство з питань житлово-комунального господарства України  — 
Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.min-
region.gov.ua/attachments/content-attachments/1782/..2012.pdf
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Варто узагальнити, що існують певні труднощі, пов’язані 
із реалізацією права на інформацію про екологічну безпеку та 
якість харчових продуктів та питної води, зумовлені водночас і 
наявною недосконалістю нормативно-правового регулювання 
даної сфери, і недоліками механізму реалізації цих норм.

Єлизавета Алексєєва
керівник інформаційно-аналітичного відділу, провідний юрисконсульт, 
МБО «Екологія-Право-Людина» (Україна)

юридичні арГ уМенти на користь роЗсекречення уГод 
Про роЗПоділ ПродукЦії (урП) в україні

Загальновідомо, що український бюрократичний апарат навіть 
на третьому десятилітті незалежності все ще тяжіє до секретнос-
ті у своїй діяльності. На додаток до цього, з початку дев’яностих 
років нова “демократична” влада напрацювала різноманітні ко-
рупційні схеми заволодіння бюджетними коштами, а успадкова-
на традиція секретності дуже цьому сприяла.

В останній рік правління Президента Януковича, його уряд 
уклав три секретні екологічно небезпечні угоди із міжнародни-
ми нафтогазовими корпораціями. Усі ці контракти були закри-
ті, укладені без проведення оцінки впливу на довкілля та участі 
громадськості. Ще належить встановити чи хабарництво і змова 
мали місце у цьому процесі, але повне обмеження доступу гро-
мадськості до будь-якої інформації з цього питання свідчить 
саме про це. Крім того, секретність УРП унеможливила громад-
ський контроль за екологічною ефективністю операцій за уго-
дами. В країні, де державний екологічний контроль далекий від 
ефективного, така ситуація створила реальну загрозу для навко-
лишнього середовища, здоров’я населення, їхнього добробуту і 
навіть життя.

Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-
Людина» в даний час працює над розкриттям УРП для забезпе-
чення можливості громадського контролю розробки сланцевого 
газу в Україні в ім’я довкілля та соціальної справедливості.



218

Факти стосовно першої угоди
24 січня 2013  р. уряд України, голландсько-британська компа-
нія Shell, і ТОВ Надра Юзівська (Україна) підписали угоду про 
розподіл продукції для розвідки і видобутку вуглеводнів щодо 
Юзівської площі (надалі — Юзівська УРП) строком на п’ятдесят 
років. Юзівська УРП є другою по рахунку УРП в історії України і 
першою угодою з видобутку нетрадиційних газів.

У ході переговорів жоден із попередніх проектів Юзівської 
УРП, її остаточний проект, затверджений постановою уряду, і 
навіть її підписаний текст ніколи були опубліковані для громад-
ськості. І уряд, і інвестори стверджують, що згідно з міжнарод-
ним звичаєм вони домовилися про конфіденційність всіх і будь-
яких умов Юзівської УРП.

Тим часом новина про планований видобуток сланцевого 
газу в Україні підняв хвилю протестів в колах екологічної гро-
мадськості, а також в місцевих громадах, що проживають в ра-
йоні Юзівської газової площі. ЕПЛ, багато інших приватних осіб 
та інститутів громадянського суспільства (надалі — ІГС) подали 
численні інформаційні запити в різні державні органи з прохан-
ням надати інформацію про умови Юзівської УРП та копії тексту 
самої угоди. Одноголосна позиція всіх органів державної влади 
була така: оскільки сторони УРП домовилися про конфіденцій-
ність умов угоди, вони не в праві надавати будь-якій третій осо-
бі будь-який проект, підписаний текст або будь-яку інформацію 
про умови УРП.

Ситуація з двома іншими УРП було аналогічна. Загальна те-
риторія запланованої розвідки сланцевого газу за умовами трьох 
УРП становить понад 16000 км2, що дорівнює, до прикладу, по-
ловині території Бельгії. Разом з тим, доля цієї землі, і людей, що 
живуть на ній, була вирішена кількома особами при владі.

Основні положення національного законодавства
Відповідно до ч.  1 ст.  4 Закону України «Про угоди про розпо-
діл продукції»310 УРП є угодою, за якою одна сторона — Україна 
(надалі  — держава) доручає іншій стороні  — інвестору на ви-
310 Про угоди про розподіл продукції: Закон України  // Відомості Верховної 
Ради України. — 1999. — № 44.
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значений строк проведення пошуку, розвідки та видобування 
корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ве-
дення пов’язаних з угодою робіт, а інвестор зобов’язується вико-
нати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною 
компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді 
частини прибуткової продукції.

Згідно Конституції України311, надра є об’єктами права влас-
ності Українського народу. Від імені Українського народу права 
власника здійснюють органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією 
(ст. 13).

Право вільного доступу до інформації про стан довкілля га-
рантується кожному. Така інформація ніким не може бути засе-
кречена (стаття 50 Конституції України).

Згідно ст.  1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»312, будь-яка відображена та задокументована будь-
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 
отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодав-
ством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повно-
важень є публічною інформацією. Публічна інформація є відкри-
тою, крім випадків, встановлених законом. Згідно закону існує 
три види інформації із обмеженим доступом  — секретна, для 
службового користування та конфіденційна (ст.  6). Відповідно 
ч. 2 ст. 6 обмеження доступу до інформації можливе при дотри-
манні сукупності таких вимог (так званий трискладовий тест):

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населен-
ня, для захисту репутації або прав інших людей, для запо-
бігання розголошенню інформації, одержаної конфіден-
ційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 
правосуддя;

311 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
312 Про доступ до публічної інформації: Закон України // Відомості Верховної 
Ради України. — 2011. — № 32.
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2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди 
цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає сус-
пільний інтерес в її отриманні.

Крім того, доступ до екологічної інформації, за винятком ін-
формації про місцерозташування військових об’єктів, взагалі не 
може бути обмежена в доступі (ч. 1 ст. 7, ч. 3 ст. 13 Закону України 
«Про інформацію»313). Більше того, це правило поширюється не 
тільки на державні органи, але й на приватних осіб, які володіють 
екологічною інформацією (ст. 13).

Стаття 13 Закону України «Про інформацію» визначає еколо-
гічну інформацію аналогічно Конвенції про доступ до інформа-
ції, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля314 (надалі — Ор-
гуська конвенція). Відповідно до ч. 1 ст. 13 екологічна інформа-
ція означає, серед іншого, будь-яку інформацію про фактори, що 
впливають на або здатні вплинути на елементи навколишнього 
середовища (речовини, енергія, шум і випромінювання), а також 
діяльність або заходи, включаючи адміністративні заходи, угод в 
галузі навколишнього середовища, плани і програми).

Видобуток будь-яких корисних копалин, включаючи при-
родний газ — незалежно від обсягів видобутку або технології — 
входить до Переліку видів діяльності та об’єктів, що становить 
підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України315. Таким чином, інформація про таку 
діяльність повинна розглядатися як екологічна. 

Крім того, у відповідності до Оргуської конвенції Закон Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації» (ч. 7 ст. 6) передбачає, 
що, якщо інформація, що не підлягає оприлюдненню, може бути 

313 Про інформацію: Закон України  // Відомості Верховної Ради України.  — 
1992. — № 48.
314 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля // 
Офіційний вісник України. — 2010. — № 33.
315 Перелік видів діяльності та об’єктів, що становить підвищену екологічну 
небезпеку: Постанова Кабінету Міністрів України  // Офіційний вісник 
України. — 2013. — № 87.
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відділена без шкоди для її конфіденційності, державні органи 
зобов’язані надавати решту запитуваної інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про угоди про розпо-
діл продукції» УРП повинна визначати: перелік видів діяльності 
інвестора та програма обов’язкових робіт із визначенням строків 
виконання, обсягів і видів фінансування, технологічного облад-
нання та інших показників, що не можуть бути нижчими від за-
пропонованих інвестором у конкурсній заяві, а також інші істот-
ні умови. Відповідно до ст. 9, істотними умовами, серед іншого, 
є порядок і строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі 
експлуатації ділянки надр; обсяги і строки виконання природо-
охоронних заходів.

Висновки
На наше переконання, 
1) незважаючи на цивільно-правову природу УРП — оскіль-

ки тексти УРП перебувають у володінні державних органів, 
вони становлять публічну інформацію і, таким чином, до-
ступ до них може обмежуватися виключно за умови вико-
нання трискладового тесту;

2) крім того, більшість, якщо не всі дані, включені в будь-яку 
УРП, повинні розглядатися як екологічна інформація і, та-
ким чином, не можуть бути обмежені в доступі взагалі, ні 
державними органами, ні приватними інвесторами; 

3) у разі необхідності збереження конфіденційності окремих 
положень УРП, повинно застосовуватися правило виклю-
чення цієї частини і надання решти документа для озна-
йомлення громадськості.

На наш погляд, погодившись на включення положень про 
конфіденційність в усі УРП, неправильно збалансувавши сус-
пільний інтерес в отриманні такої інформації і міркування кон-
фіденційності, чиновницький апарат незаконно обмежив доступ 
до УРП. У результаті, державні органи відмовили у задоволенні 
всіх запитів громадськості щодо будь-якої інформації про умови 
УРП, щодо копій УРП або інших документів, які, на думку уряду, 
містять деякі положення УРП. Такі дії не тільки порушують поло-
ження національного законодавства про доступ до публічної ін-
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формації, включаючи особливий режим щодо екологічної інфор-
мації, але й сягають рівня порушення міжнародних зобов’язань 
України в рамках Оргуської конвенції. 

Ця ситуація неприйнятна в будь-якій державі, яка керується 
принципом верховенства права, і вона не буде прийнята в новій 
Україні. Українські екологічні групи громадянського суспільства 
знайдуть відповідні засоби і форуми для подолання секретнос-
ті української бюрократії. Отримавши доступу до УРП, науков-
ці, громадські діячі та організації, засоби масової інформації та 
прості громадяни зможуть належно оцінити економічні, фінан-
сові, юридичні, технічні та екологічні та інші аспекти УРП, що 
безумовно підвищить рівень відповідальності інвесторів за ра-
ціональне та стійке використання власності сьогоднішнього та 
майбутніх поколінь українців.

Берн Джонсон
виконавчий директор, Всесвітній альянс екологічного права

сПравЖній дост уП до сПравЖньоГо Правос уддя

Усі громадяни мають мати доступ до правосуддя. Громадяни ма-
ють мати змогу отримати допомогу у суді для захисту своїх прав, 
отримання інформації, підтвердження свого права на участь у рі-
шеннях влади та обстоювання законів, які захищають довкілля. 

Навіть у тих країнах, де конституція та законодавство гаран-
тують громадянам такий доступ, громадяни, які шукають захис-
ту в суді, наштовхуються на серйозні практичні перешкоди. Гро-
мадянам часто не вистачає інформації про їхні юридичні права 
та обов’язки, шляхи захисту цих прав та відповідні засоби. Бага-
то громадян неспроможні платити за юридичне представництво, 
яке їм потрібне для доступу до правосуддя або ж усвідомити, що 
вони неспроможні платити. Громадяни також можуть побоюва-
тися додаткових фінансових витрат, пов’язаних з намаганням 
здійснити правосуддя, такі як застава, оплата витрат протилеж-
ної сторони, оплата гонорарів експертів. 
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Всесвітній альянс екологічного права (ВАЕП) працює з від-
важними юристами громадського інтересу в усьому світі. Ці 
юристи віддано допомагають громадянам у доступі до правосуд-
дя для захисту їхніх прав, отримання інформації, утвердженні 
права на участь та обстоюванні екологічного законодавства.

Роблячи висновки з досвіду адвокатів громадського інтересу 
в усьому світі, ця стаття представляє інноваційні ефективні за-
ходи для:

• інформування громадян про юридичні права, обов’язки та 
заходи, які громадяни можуть здійснити для прийняття по-
інформованих рішень для доступу до правосуддя;

• надання доступних юридичних послуг для громадян, які 
прагнуть захищати громадські інтереси; 

• подолання додаткових фінансових бар’єрів у доступі до 
правосуддя, таких як застава, оплата витрат протилежної 
сторони та оплата гонорарів експертів. 

Стаття представляє приклади від Всесвітнього альянсу еколо-
гічного права (надалі — ВАЕП) допомоги місцевим адвокатам в 
отриманні доступу до екологічної інформації та захисті довкілля 
та екологічних прав. 

У 2005 році Всесвітній альянс екологічного права допоміг ви-
грати прецедентну справу в Європейському суді з прав людини, 
яка могла покращити життя людей, які страждали від хвороб, 
спричинених забрудненням. 

Юристи з Європейського центру адвокатури з питань прав 
людини звернулися до ВАЕП за науковими даними, які їм були 
потрібні, щоб захистити жінку у Росії, яка страждала від серйоз-
них проблем зі здоров’ям, спричинених токсичними викидами з 
найбільшого у Росії сталеплавильного комбінату.

Це була Надія Фадєєва, 56-річна мати трьох дітей. Вона жила у 
державній квартирі біля підприємства «Сєвєрсталь» у Черепов-
ці, індустріальному центрі 300 км від Москви.

У 1965 році навколо підприємства радянська влада встано-
вила санітарно-захисну зону. Влада обіцяла переселити усіх, хто 
проживав у цій зоні, але ніколи цього так і не зробила. Пані Фа-
дєєва подала позов проти російської влади у 1995 році, вимага-
ючи переселення, але влада лише поставила її на чергу. Справою 
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Фадєєвої зайнялися юристи з Європейського центру адвокації з 
питань прав людини у Лондоні. 

Вони звернулися до ВАЕП (США) для оцінки ризику впливу 
забруднюючих речовин навколо дому Фадєєвої. Європейський 
суд з прав людини прийняв до уваги оцінку ВАЕП про ризики 
для здоров’я і виніс одностайне прецедентне рішення про те, що 
токсичне забруднення, спричинене підприємством, порушило 
права пані Фадєєвої. 

Суд виніс рішення, що уряд Росії має виплатити Фадєєвій ко-
шти на переселення. Ця справа визначила, що люди мають право 
на життя без впливу токсичних забруднюючих речовин, і полег-
шила жертвам забруднення доступ до правосуддя. Кіріл Коротє-
єв з російської правозахисної групи «Меморіал», заявив: «Багато 
людей живуть в умовах, подібних до ситуації Фадєєвої. Тепер у 
них є знаряддя для боротьби проти компаній, які забруднюють 
повітря, воду та ґрунти навколо них.

Партнер ВАЕП Філ Міхельс сказав: «Ця справа має потенціал 
фундаментально змінити мислення в Європі щодо зв’язку прав 
людини та довкіллям.» Філ працює юристом в організації «Дру-
зі землі» (Об’єднане Королівство) і багато років співпрацював з 
ВАЕП316.

У Південній Африці юристи Центру екологічних прав (http://
cer.org.za) намагалися отримати інформацію від сталеплавильно-
го підприємства «АрцелорМіттал» згідно інформаційного зако-
но давства Південної Африки. Центр хотів отримати цю інфор-
ма цію, оскільки його клієнт прагнув захистити своє прав на 
безпечне для довкілля та життя довкілля, яке захищене консти-
туцією Південної Африки. Клієнти хотіли забезпечити законну 
діяльність компанії і належний захист від забруднення.

У Південній Африці суд підтримав позов і наказав компанії 
надати інформацію317.

Компанія подала апеляцію, яка зараз розглядається судом.

316 Див: The Times Online (U. K.), «Legal Victory Gives Hope to Victims of Russia’s 
Smokestacks», June 10, 2005. http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/artic-
le1980265.ece
317 http://cer.org.za/news/joint-media-release-victory-vaal-community-court-or-
ders-arcelormittal-sa-hand-documents
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Громадянам потрібен доступ до правосуддя, щоб вони могли 
відігравати сильнішу роль у захисті прав людини та довкілля. 
Для забезпечення громадянам справжнього доступу до право-
суддя нам потрібно виходити за рамки розгляду лише законо-
давства і визнавати практичні перешкоди у досягненні справж-
нього правосуддя. Коли ми визнаємо ці практичні перешкоди, 
ми можемо звертатися за досвідом до досвідчених адвокатів з 
мережі ВАЕП, шукаючи перевірені, інноваційні шляхи подо-
лання цих перешкод. Використовуючи досвід з усього світу, ми 
можемо допомогти подолати бар’єри у доступі до правосуддя і 
створити екологічно сприятливіше і справедливіше майбутнє.
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intRoduction

Svitlana Kravchenko was a force of nature. She did not simply love 
and strive to protect nature and our planet Earth. Like a thunderstorm 
or volcano or churning river, she had an intellectual, moral, creative, 
and personal power all her own. Hers was a power that could not be 
dammed up, stuffed into a box, or quieted.

What about you, who read these words? You also have huge 
intellectual, moral, creative, and personal power. The question posed 
by authors of articles and abstracts presented at the international 
symposium more than two-and-a-half years after her death, is not 
what Svitlana did in her lifetime for Ukraine and for the world. That 
question has already been answered. She did an immense amount. Her 
curriculum vitae is reprinted at the end of this collection of abstracts 
and articles.

The question posed to authors of articles and abstracts — bright, 
motivated people — is what are you doing and what will you do for 
your country. What barriers are holding you back — and can they be 
overcome?

Are there new ideas that you haven’t yet spent time thinking 
about — or creating? Are you listening with an open mind to others 
without having an answer already prepared to give back to them and 
shut them down?

Are you pushing others to open their minds as well? If you are a 
teacher, do you encourage your students to challenge you — to have 
ideas beyond your own? If you are a lawyer, do things have to be what 
they have always been? Can we ask the courts for more? Do new 
policies have to look like small amendments to the old ones? Can we 
ask our legislators for more?

Can we reach for the intellectual stars in the sky, accept the criticism 
that may occur, and not be content with praise from your colleagues 
for helping plough the current path deeper and deeper.
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One of Professor Kravchenko’s favorite books was Jonathan 
Livingstone Seagull by Richard Bach. She mentioned it all the time. It 
is about a seagull that was not content to fly in a pack (a tight group) 
with other seagulls, just following fishing boats to get scraps thrown 
overboard.

For Jonathan, a seagull had the right to strike out in new directions.

“For most gulls it was not flying that matters, but eating. For this gull, 
though, it was not eating that mattered, but flight.”

— Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull

“You have the freedom to be yourself, your true self, here and now, 
and nothing can stand in your way”.” 

—  Richardh, Jonathan Livingston Seagull

In her academic and social activities Svitlana Kravchenko did 
not merely developed ideas prepared by previous scholars but also 
broke social limits that slowed down the development of science and 
civil society. She did not have fear to pave new ways in science and 
in development of civil society, in building new Ukraine. Till her last 
breath she soar high in the sky following her dreams and encouraging 
us to follow our dreams.

Perhaps the topics and the content of the sessions at this Symposium 
will also help you fly.

To honor the memory of Dr. Professor Svitlana Mykolayivna 
Kravchenko, fly high in your own way. Cast away the thinking of the 
past or of your colleagues. Fly with your own new thoughts. Fly to the 
stars of your own imagination and hope.

This is what Ukraine needs from all of you.
This is what the world needs from all of us.

John E. Bonine
Professor of Law University of Oregon
Chair of the Executive Board
Environment–People–Law
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ENVIRONMENTAL PROTECTION AS AN 
ELEMENT OF THE CONSTITUTIONAL 

AND INTERNATIONAL LAW

Petro Stetsiuk
Doctor of Laws, Judge of the Constitutional Court of Ukraine

modERn constitutional statE as Ecological statE: 
intRoduction of tHE suBJEct mattER

‘Globalization, inevitable and unpredictable consequences of 
comprehensive climate change, the rapid spread of international 
terrorism (including the so-called ‘exporting’ model) make researchers 
devote particular attention to the status of constitutional development 
in the modern world, its general trends and possible future prospects. 
Such social and political phenomena as ‘constitution’, ‘constitutional 
state’ and ‘constitutionalism’ have become an integral part of the 
process of constitutional development in the modern world. Influenced 
by some objective reasons, these phenomena are constantly evolving, 
acquiring new features and characteristic properties while attempting 
to ‘respond’ adequately to the new challenges and overcome all 
sorts of arising social threats. The latter seems to be a direct result 
of the constant need to ensure the irreversibility of the process of 
constitutional development in the modern world itself, its continuous 
evolution, and preservation of the best civilization achievements of the 
democratic world in this particular public relations area. The above-
mentioned aspects appear to be a direct cause of the intensification 
of debate among researchers-constitutionalists over the perspective 
of emergence of a new ‘generation’ of constitutions, the effects of 
globalization on the development of constitutionalism and the main 
trends in the modernization of the ‘modern constitutional state’ 
doctrine.’
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Thus, both foreign and domestic jurists have recently initiated 
an animated discussion about the issues related to the possibility of 
modern constitutional state to acquire the status of ‘ecological state’1. 
At first, regulatory framework of these discussions was commonly 
defined in the provisions of the Basic Law (constitutions) of some 
European countries in parts of legal regulation of environmental 
protection, protection of environmental rights, as well as in the 
content of state’s obligation to inform the public about the state of the 
environment, etc. (Austria, Greece, Spain, Poland, Portugal, Germany, 
and others.). However, in 2007 Montenegro officially declared itself as 
a ‘greener’ state, having enshrined the necessary regulations as part of 
other (independent) characteristics of the constitutional state (Article 
1, Part 2 of the Constitution of the Republic of Montenegro)2. The 
latter resulted in an immediate shift of debatable issues of ‘ecological 
state’ as an exclusive phenomenon of modern constitutional law, from 
a purely theoretical plane into the theoretical and practical plane. At 
the same time, various researchers offer different interpretations of 
the very concept of ‘ecological state’ as well as different approaches 
towards determining the nature of the definition in the system of 
qualifying characteristics of modern constitutional state.

It should be immediately noted that ‘constitutional state’ along with 
the other above-mentioned constituent elements of the overall process 
of constitutional development in the modern world (i.e. ‘constitution’ 
and ‘constitutionalism’) belongs to the best achievements of modern 
civilization democratic world. However, being just ‘one of the historical 
types of state’, which since its beginning was based on ‘popular 
sovereignty, distribution of powers and human rights’3 constitutional 
state has been constantly evolving and improving alongside the 

1 Steinberg Rudolf. Der ekologische Verfassungsstaat. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp. 1998. — 480 s.; Андреева Г. Н. Конституционное право зарубежных стран: 
Учебник. — М.: Изд-во Экемо, 2005. С. 282; Стецюк П. Б. Роль Конституційного 
Суду України у процесі формування та реалізації національної доктрини 
конституційної держави  // Вісник Конституційного Суду України.  — 2011.  — 
№ 4 – 5. — С. 64 – 73.
2 Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.webcitation.org/67abrpfgL
3 Старосольський В. Політичне право. Курс лекцій  / Український Техніко-
Господарський Інститут. — Регенсбург-Новий Ульм, 1950. С. 155.
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concept of ‘constitution’ and it accordingly affected the substantive 
characteristics of ‘constitutionalism’ as such. It is believed that after 
some period of time, the concept of a constitutional state started to 
include three basic elements: first, the state — it guarantees confidence 
and security of each of its members individually and all of them together; 
second, the constitutional state — a legal state; third, the presence of 
democratic order of power becomes obligatory in the constitutional 
state4. As the ‘constitutional state’ was developing, its main (qualifying) 
features were constantly expanding and improving. In the second 
half of the last century this process reached the so-called ‘classic set’ 
following which most states tried to identify themselves as sovereign, 
democratic, social and legal states. In the meantime, the constitutional 
and legal practice of some countries started to include the so-called 
‘additional’ or ‘complementary’ characteristics of constitutional states 
defined by such terms as ‘secular’, ‘multiethnic’, ‘multicultural’, and 
‘ecological’5. However, the form of a direct statement of the relevant 
constitutional provisions in the part of characteristics of each separate 
(national) state had its specific features. Thus, for example, the Federal 
Republic of Germany defined itself as ‘a democratic and social federal 
state’, Portugal — ‘a sovereign Republic’, which is also ‘a democratic 
legal state’6, and Poland declared itself as ‘a democratic state, exercising 
the principles of social justice’7, etc. However, as rightly noted in the 
scientific literature, national constitutions (Basic Law) ‘serve only to 
present a fragmented picture of the constitutional state. They do not 
provide a detailed description of it’8. ‘Instead, the specification of the 

4 Steinberg Rudolf. Der ekologische Verfassungsstaat. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp. 1998. — S 126.
5 Андреева Г. Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник.  — М.: 
Изд-во Экемо, 2005. — С. 282 – 286.
6 Конституции государств Европейского Союза  /Под общей редакцией и со 
вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации Л. А. Окунькова. — М.: 
Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. — С. 187, 521.
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  // Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej. 1997. Nr. 78. poz. 483.
8 Государственное право Германии. Сокращенный перевод с немецкого 
семитомного издания. Т. 1. — М.: Институт государства и права РАН, 1994. — С. 8.
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relevant provisions in basic parts of any of the ‘constitutional features’ 
of states usually is performed in the process of legislative and partly 
law enforcement activities of the respective governmental bodies9.

Nowadays in most cases researchers-constitutionalists agree upon 
the idea that modern constitutional state in its ‘classic’ and perhaps the 
most perfect model is characterized by the so-called four independent 
and at the same time interrelated elements (basic constitutional 
characteristics). Here we speak of the definition/explanation of such 
a state, first — as a sovereign state, second — as a democratic state, 
third — as a legal state, and fourth — as a social state. Other ‘definitions’ 
that sometimes occur in the texts of national constitutions usually 
specify or reveal the content of one of these four (basic) elements. 
Thus, for instance, the Basic Law of our country clearly defines four 
basic (classic) constitutional characteristics of Ukraine: it is defined 
as a sovereign, democratic, social and legal state (Article 1 of the 
Constitution of Ukraine). However, these constitutional provisions, in 
our opinion, only outline the basis (foundation) of a national doctrine 
of constitutional state. Specification of the latter is achieved through 
introduction of the so-called ‘additional’ constitutional characteristics 
in the text of the Basic Law and through an attempt of the Constitution 
maker to present the content of Article 1 of the Constitution of 
Ukraine in other constitutional provisions (Articles 3, 5, 8, 9, etc.). 
Hence, when it comes to the presence of ‘additional’ constitutional 
characteristics in the Basic Law of the state, the first to be mentioned 
are the provisions of part 2 of Article 2 of the Constitution of Ukraine, 
according to which ‘Ukraine is a unitary state,’ and part 1 of Article 
5 of the Constitution of Ukraine where it is stated that ‘Ukraine is a 
republic.’ These norms actually detail (specify) a general understanding 
of the meaning of such constitutional characteristics of Ukraine 
as ‘sovereign’ and ‘democratic.’ In addition, as based on the logical 
analysis of the provisions of Article 35 of the Constitution of Ukraine 
(constitutional right to freedom of faith) one can assert a secular and 
from the provisions of the third paragraph of the Preamble, Articles 

9 Стецюк П. Б. Роль Конституційного Суду України у процесі формування 
та реалізації національної доктрини конституційної держави  // Вісник 
Конституційного Суду України. — 2011. — № 4 – 5. — С. 65.
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10, 11, and part 2 of Article 133 of the Constitution of Ukraine10) — 
the national nature of modern Ukrainian state11.

At the same time, the introduction of the phrase ‘ecological state’ as 
a constitutional and legal category into the scientific use, raised a few 
questions, the first being the common understanding of the nature of 
the very essence of the term ‘ecological state’. The second one, being 
equally important, is the correlation between this definition (‘ecological 
state’) and other existing definitions (qualifying characteristics) of 
modern constitutional state. And if the first part (determining the 
nature and content of the phenomenon of ‘ecological state’) received 
more or less common approach among various representatives of 
academia, the second part of the subject matter has very few common 
approaches.

So when it comes to understanding of the nature and content of 
the concept of ‘ecological state’, a vision of this problem by a Russian 
constitutionalist Galina Andreeva could be taken as a general variant. 
According to the researcher, it is ‘such a state whose priority policy is to 
maintain the ecological balance, provision of a favorable environment, 
its support and protection.12’ The researcher also believes that the 
definition of ‘ecological state’ is not an independent (self-sufficient) 
qualifying criterion (characteristic) of modern constitutional state 
as such, but it serves as an additional (complementary) element 
to the basic characteristics. On the contrary, according to Rudolf 
Steinberg, the Professor of Frankfurt University, the author of a special 
monographic study ‘Ecological Constitutional State’ (1998)13  — this 
qualifying definition (‘ecological state’) is equally independent, 
individual characteristic of modern constitutional state, as well as 
four others (‘sovereign’, ‘democratic’, ‘legal’ and ‘social’). The scholar 

10 Конституція України: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996  р. із пізнішими змінами та доповненнями].  — К.: 
Парламентське видавництво, 2014. — 78 с.
11 Мала енциклопедія етнодержавознавства  /НАН України. Ін-т держави і 
права ім. В. М.Корецького; Редкол.: Ю. І.Римаренко (відп.ред.) та ін. — К.: Довіра: 
Генеза, 1996. — С. 540.
12 Андреева Г. Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. — М.: 
Изд-во Экемо, 2005. — С. 287.
13 Steinberg Rudolf. Der ekologische Verfassungsstaat. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp. 1998. — 480 s.
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elucidated in detail the development of society towards ecological 
constitutional state, state responsibility for the environment, the 
role of the legislative, executive, and especially judicial authorities 
in preserving the environment, the problem of ‘greening’ of the 
Constitution, etc., and reached a conclusion that the huge risks and 
dangers that are present today in the field of environmental protection 
can and must be overcome only with the help of preparation of new 
legislative norms and these norms would have a constitutional basis. 
However, as the author states, ‘greening of the constitution does not 
have to be reflected in the text of the existing constitutions, it can also 
be achieved through interpretation of constitutional provisions’.14

It should also be noted that prof. Steinberg highly praised the 
introduction of amendments into the Basic Law of the Federal Republic 
of Germany in 1994, where, in particular, the text was supplemented 
with Article 20a (‘the state being aware of our responsibility for future 
generations, provides protection of natural foundations of life within 
the framework of the constitutional order and in accordance with the 
laws in legal way (through activity) of executive bodies and justice’). 
The scholar believes that the main objective of this constitutional 
provision is, on the one hand, to protect the natural habitat of a 
human being, and on the other hand, to preserve the environment for 
future generations. However, as rightly noted, a clear mechanism for 
implementation of this constitutional provision does not exist yet. At 
the same time, according to prof. Steinberg, eventually ‘constitutional 
ecological state’ should become ‘preventive’ and, figuratively speaking, 
work proactively in activities of environmental safety.

Given the proximity of meaningful regulatory requirements 
relevant to the present generalized idea of the content of ‘ecological 
state’, Portuguese constitutional experience appears to be very 
interesting. Thus, the main objectives of the state (Portuguese Republic) 
enshrined in certain constitutional provisions include ‘protection of 
nature and the environment, conservation of natural resources and 
ensuring of the correct use of the territories.’ (Paragraph ‘e’ of Article 9 
of the Constitution of the Portuguese Republic). And Article 66 of the 
Constitution of the Portuguese Republic, entitled ‘Environment and 
quality of life’), among other things, states that ‘1. Everyone is entitled 

14 Там само. С. 105.
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to live in a healthy human environment in the ecological balance and 
has to protect the environment. 2. The State is obliged through their 
bodies, and relying on people’s initiative and support to ensure the 
right to a healthy environment in terms of sustainable development: 
a) to prevent and control environmental pollution / ... /; d) promote 
the rational use of natural resources while maintaining their ability 
to recover and environmental sustainability, respecting the principle 
of solidarity of generations; / ... / f) facilitate the provision of various 
forms of ecological policy being developed and implemented at the 
regional level; g) promote environmental education and respect of 
the values of the environment; h) ensure through appropriate tax 
policy the correlation between environmental protection and living 
standards.’15

Portuguese constitutional experience is well worth considering, 
given the closeness of relevant regulatory requirements to the present 
generalized idea of   the understanding of the content of ‘ecological 
state’, Thus, among the main objectives of the state (Portuguese 
Republic) one can find such constitutional provisions as ‘protection 
of nature and the environment, conservation of natural resources and 
guarantee of the correct use of the territories.’ (Paragraph ‘e’ of Article 9 
of the Constitution of the Portuguese Republic). And Article 66 of the 
Constitution of the Portuguese Republic, entitled ‘Environment and 
quality of life’, among other things, states that “1. Everyone is entitled 
to live in a healthy human environment in the conditions of ecological 
balance and is responsible for protection of the environment. 2. The 
State is obliged through their bodies, people’s initiative and support 
to ensure the right to a healthy environment in terms of sustainable 
development: a) to prevent and control environmental pollution  / 
...  /; d) to promote the rational use of natural resources, while 
maintaining their ability to recover and environmental sustainability, 
while respecting the principle of solidarity of generations; / ... / f) to 
facilitate the provision of ecological characteristics of various forms 
of policy developed and implemented at the specialized level; g) to 

15 Конституции государств Европейского Союза  /Под общей редакцией 
и со вступительной статьей директора Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
Л. А. Окунькова. — М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997.
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promote education on the environment and respect of the values to 
the environment; h) to ensure through appropriate tax policy the 
correlation between the development of environmental protection 
and quality of life.’15

Ukrainian constitutional and legal practice in this regard is also 
noteworthy. It appears that the presence of two direct (immediate) 
constitutional provisions  — the provisions of Article 16 of the 
Constitution of Ukraine, according to which ‘ensuring of environmental 
security and maintaining of the ecological balance in Ukraine is 
the responsibility of the State’ and Article 50 of the Basic Law of the 
State, in which constitutional ‘right to a safe and healthy environment 
and guarantees of free access to information on the environment’16 
is enshrined, over some time can become a proper basis for the 
gradual transformation of Ukraine into ‘ecological constitutional 
state.’ However, it is also necessary to note that these constitutional 
provisions of the year 1996 according to its content are somewhat 
narrower than those offered in this area of the constitutional and legal 
regulation of social relations in the 1990 – 93. Thus, the Declaration on 
the State Sovereignty of Ukraine (1990) contained a separate section 
‘VII. Environmental Safety.’17 In the concept of the new Constitution 
of Ukraine (1991) in the ‘Civil Society and the State’ it was proposed 
‘to include the principles and state guarantees of environmental safety 
and natural resources management’18, while the first official draft of the 
Constitution of Ukraine (02.07.1992) specifically mentioned (in fact, it 
was proposed to recognize it on the constitutional level) the existence 
of ‘ecological rights’ of a human being and of a citizen as a separate 
type (‘Chapter 6. Economic, social, ecological and cultural rights’)19. 
All this was indicative of a deep understanding of Ukrainian society in 
early 90s of the previous century of the objectivity of greening process 

16 Конституція України: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996  р. із пізнішими змінами та доповненнями].  — К.: 
Парламентське видавництво, 2014. — 78 с.
17 Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради 
Української РСР, 1990. — № 31.
18 Концепція нової Конституції України. Постанова Верховної Ради Української 
РСР : [Текст] // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991, № 35, ст. 466.
19 Про проект нової Конституції України. Постанова Верховної Ради України. // 
Відомості Верховної Ради України, 1992, № 37, ст. 550.
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of constitutional and legal relations. A common social understanding 
of the overcoming of the aftermath of the Chornobyl disaster must 
have also played a very important role.

The acquisition of a modern constitutional state of the status of 
‘ecological’ (regardless of the approach in understanding of the nature 
of this definition) seems to be not only an objective process, but also 
the only right one in the context of globalization of the modern world 
and the reality of catastrophic threats related to climate change. At the 
same time (as based on the understanding of the interconnectedness 
and interdependence of the phenomena of ‘constitution’, ‘constitutional 
state’ and ‘constitutionalism’), the evolution of the content of any of 
them will objectively lead to quality (substantive) changes of the other 
two components of the constitutional development process in the 
modern world. One of such conditions (greening of constitutions) was 
emphasized by prof. Steinberg mentioned above.

However, given the comprehensiveness (global character) of the 
processes of climate change on Earth, just introducing ecological 
constitutional amendments to individual national constitutions seems 
to be not enough these days. It is necessary to act both nationally 
(within certain constitutional states) and supranationally (globally). 
In this connection, the idea of the Ecological Constitution of the Earth 
(ECE) as ‘The Basic Law of survival of civilization and sustainable 
development that does not threaten the sovereignty of any country, 
its political system, citizens freedom of faith, national interests, 
while providing each particular state and the world community in 
general with environmental and economic safety, and an individual 
with environmental conditions adequate for their life now and in the 
future’20, expressed by a group of Ukrainian scientists in early 90s of 
the previous century (F. Burchak, M. Kostytsky, S. Kravchenko, Yu. 
Tunytsya, Yu. Shemshuchenko etc.) still remains relevant. At the 
same time the opinions that when the word ‘constitution’ is used in 
the name of such a document, the latter should have the properties 
characteristic of ‘constitution’ as such (precedence, fundamental 
nature, higher degree of stability, etc.) are also worth mentioning. 
Apparently, it would be possible to achieve this through the use of a 

20 Туниця Ю. Екологічна конституція землі: сутність і концептуальні засади // 
Вісник Національної академії наук України. — 2005. — № 11. — С. 32 – 33.
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special procedure for drafting and accepting ECE divided into two 
sequential and interrelated steps — ‘international’ and ‘national’. Thus, 
at the beginning of the first (i.e. ‘international’) stage of the procedure 
of ECE acceptance it will be necessary to draft the very document 
which could be done, for example, under the auspices of one of the 
existing structures of the United Nations, or perhaps some other 
international environmental organizations. The ECE draft does not 
need an approval from the already existing international organizations 
since none of the existing now international organizations actions 
have been created for such purpose; the aim of creating the existing 
international organizations (including environmental organizations) 
defines the legal nature of their acts, which is very different from the 
nature of ‘constitution’ of the state or a group of states; approval of 
the document of a global scale requires, on the one hand, obtaining a 
mandate from the appropriate entities of the process (sovereign states), 
and on the other hand it is necessary to guarantee proper regulation 
of the rights and obligations of the same entities in the process of 
approving of ECE. As noted by Ukrainian scholars it could be solved 
through convening of the so-called Environmental Constitutional 
Assembly (i.e. International Environmental Constituency). In this case, 
the Environmental Constitutional Assembly is seen as a specifically 
created (only for ECE approval) representative body that would consist 
exclusively of national representatives elected (delegated) by sovereign 
states and with a special mandate to approve ECE. At the second 
(national) stage of the ECE approval it is proposed to implement the 
document adopted by the Environmental Constitutional Assembly into 
the texts of national constitutions. As part of national constitutions, 
ECE, will acquire at least some very important features, i.e. in case 
of its violation liability will be imposed under the laws of a particular 
state, including constitutional and legal liability; ECE automatically 
becomes the basis for developing national legislation, setting out its 
environmental priorities; ECE provisions will be protected as other 
national constitutional provisions21.

21 Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади  / За ред.. акад. НАН 
України, д-ра екон. наук., проф. Ю. Ю.Туниці. Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. — 
С. 105 – 110. 
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To conclude, it seems possible that due to some objective reasons 
modern constitutional state will inevitably acquire the features of 
‘ecological state’ in the near future. Establishment of the constitutional 
ecological state will facilitate introduction of appropriate amendments 
to national constitutions. All of this will make the process of greening 
of modern constitutionalism unavoidable.

Jerzy Jendrośka

Lawyer, President of Environmental Law Center, Director of European 
Environmental Law Post-Graduate Studies at Opole University, member 
of the Aarhus Convention Compliance Committee and the Espoo 
Convention Implementation Committee

dEmocRatic PRinciPlEs of tHE Eu

The presentation aims to provide a brief overview of the main 
democratic principles of the European Union (EU) as embedded in 
the Treaties establishing the Union, against the background of the 
basic information regarding the legal nature of the EU and the legal 
basis of its establishment and functioning as regulated in the Treaties 
(Lisbon Treaty, Treaty on the European Union (TEU) and Treaty on 
the Functioning of the European Union (TFEU))

The EU (and its predecessor European Community) have been 
often accused of having a ‘deficit of democracy” and therefore the 
drafters of the current Treaties have put a lot of attention to provide 
a solid democratic foundations into the fundamental rules governing 
the structure and functioning of the Union.

Treaty on the European Union in its article 1 clearly pronounces 
that this Treaty marks a new stage in the process of creating an ever 
closer union among the peoples of Europe, in which decisions are 
taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen.

The Union, according to article 2 of TEU, is founded on the values 
of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule 
of law and respect for human rights, including the rights of persons 
belonging to minorities. These values are common to the Member 
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States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, 
justice, solidarity and equality between women and men prevail.

As oppossed to the previous versions of the Treaties which were 
preoccupied with the economic issues, the current Treaties provide a 
comprehensive approach to human rights. First of all, there is a clear 
legal basis in the Treaties for EU to accede to the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 
Secondly, the Union recognises the rights, freedoms and principles set 
out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 
7 December 2000, as adapted at Strasbourg, on 12 December 2007, 
which shall have the same legal value as the Treaties ie constitute 
sources of co called primary law of the Union.

Treaty on the European Union includes a special Title (Title II) 
devoted solely to Provisions on democratic principles, which provide 
an array of instruments to enhance democratic functioning of the 
Union. While acknowledging that EU is based on representative 
democracy Article 10.3 of TEU provides right to participate clearly 
stating that every citizen of EU shall have the right to participate in 
the democratic life of the Union and that decisions shall be taken 
as openly and as closely as possible to the citizen. This general right 
is supplemented with some more detailed provisions regarding 
dialogue with civil society (art.11 TEU) and consultations with parties 
concerned (art.17 TFEU). There is also a special new possibility for 
EU citizens regarding legislative initiative (art.11.4 TEU and art.24 
TFUE) whereby not less than one million citizens who are nationals 
of a significant number of Member States may take the initiative of 
inviting the European Commission, within the framework of its 
powers, to submit any appropriate proposal on matters where citizens 
consider that a legal act of the Union is required for the purpose of 
implementing the Treaties.

Finally, mention must be given to the issue of transparency. Art. 
15.1 TEU states that in order to promote good governance and ensure 
the participation of civil society, the Union institutions, bodies, offices 
and agencies shall conduct their work as openly as possible. Following 
this, according to art.15.3 TEU any citizen of the Union, and any 
natural or legal person residing or having its registered office in a 
Member State, shall have a right of access to documents of the Union 
institutions, bodies, offices and agencies.
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In conclusion worth mentioning is the fact that values listed in 
Article 2 of TEU, in particular democracy, rule of law and respect for 
human rights, are treated extremely seriously in the EU and following 
this, the above briefly described provisions regarding democratic 
foundations are scrupulously implemented in practice and enforced.

Jonas Ebbesson
Professor of Environmental Law at Stockholm University, Director of the 
Stockholm Environmental Law and Policy Centre

taking PRinciPlE 10 sERiouslY: an assEssmEnt of its 
imPact on intERnational law

Principle 10 of the 1992 Rio Declaration, in addition to pushing 
states to provide for public participation, has had a huge impact on 
international law and policy on public participation in environmental 
matters. Principle 10 frames the most relevant issues covered by the 
international discourse on public participation in environmental 
matters, i.e. participation in decision-making, but also access to 
information and access to justice. These three issues are closely linked. 
You cannot ensure true public participation unless members of the 
public has adequate access to information; and you cannot ensure 
proper access to information and public participation unless members 
of the public have means and remedies to challenge the acts, omissions 
and decisions relating to access to the information and to the decision-
making processes in question.

Principle 10, as part of the outcome of the Rio Conference, which 
took place only shortly after the fall of the Berlin wall and the Cold 
War, influenced, if not transformed, the perception of what are 
international and national legal issues. Thus, a window was opened 
for new issues of civic society, such as democratisation, environmental 
human rights and globalisation, to transcend state borders and expand 
into international discourse, law and policy making in a way that had 
previously not been possible.

Principle 10 was instrumental for changing the substance of global 
environmental treaties in support of participatory opportunities for 
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members of the public. Whereas essentially no global environmental 
agreement predating UNCED included any provision on Principle 10 
issues, just about all such treaties adopted at or after UNCED provide 
for public access to information and/or public participation, albeit 
with different degree of ambition. Many of these treaties have more 
than 150 parties, thus revealing broad global support to the notions of 
public awareness, public access to document and public participation 
in environmental matters at a rather abstract level. Lacking effective 
mechanisms for compliance control, further developments of 
participatory rights within these global regimes will depend on actions 
and decisions, e.g action programmes, resolutions and guidelines, by 
the respective conference of the parties. While not (yet) confirmed by 
the International Court of Justice, these global treaties and some other 
indications (e.g. the ILC Articles) are supportive to the development 
of a duty under general international law to provide for some form 
of public consultation at least in cases where harmful activities entail 
risks of significant transboundary harm.

Principle 10 has also inspired international human rights 
tribunals to construe existing human rights (e.g. right to respect 
for private and family life, right to property, and right to a fair trial) 
in new light, thus acknowledging that established human rights 
provide for access to information, public participation and access 
to justice in environmental matters. This development not only 
confirms these rights as part of international law, but also reveals 
the fundamental status of participatory rights as part of the human 
rights legal framework. Yet, this second development is geographically 
asymmetric. While Principle 10 issues have been embodied in human 
rights jurisprudence in Europe, the Americas and Africa, there is not 
yet any corresponding development in international law for Asia and 
the Pacific.

No other treaty implements Principle 10 to the same extent as the 
Aarhus Convention, which merges environmental law and human 
right law, and thus reflects the integration of these two dimensions. 
Possibly, the call at Rio+20 (2012) for action beyond state borders 
to promote access to information, public participation and access 
to justice in environmental matters will stimulate similar legal 
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developments for other parts of the world, and thus help correcting 
the described geographic asymmetry in support of Principle 10.

(This abstract essentially draws on J. Ebbesson, “Principle 10: 
Public Participation”, in J. E.  Viñuales (ed.), The Rio Declaration 
on Environment and Development (Oxford University Press, 
(forthcoming February 2015)

Nazar Shparyk
graduate student of the Department of Labor, Agricultural and 
Environmental Law at Ivan Franko Lviv National University (Ukraine)

tHE stRuctuRal ElEmEnts 
of tHE intERnational-lEgal standaRds 

in tHE fiEld of EnviRonmEntal PRotEction

There are two quite different scientific approaches as to the notion 
and the sphere of activities of the international-legal standards in the 
theory of law. Usually those standards are used while determining the 
legal status of an individual, but this also means that the international 
standards are not used in the other spheres of the legal regulation.

The international-legal standards in the field of environmental 
protection are of consolidate nature and the existence of obligatory 
structural units are needed for their effective use. The juridical component 
of the international-legal standards in the field of environmental 
protection is the legal basis of their conceptual consolidation and 
organizational and legal guarantee. The norms of “soft law” are of 
special importance for the environmental law. They created the basis 
for the creation and development of both international and national 
environmental law, around the world.

The international-legal standards perform the direct influence 
on the development of environmental law, beginning with the first 
international documents in the sphere of environment protection. 
Specific strategies concepts and plans may be created for the compliance 
and using of international legislation. For example, Ukraine took the 
responsibility to implement the principle of sustainable development 
by signing the Declaration of Rio de Janeiro. The National action plan 
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was developed to fulfill this responsibility. Other document developed 
to this end are as follows: main directions in the state policy of Ukraine 
in the field of environmental protection, the use of natural resources 
and environmental security and the Conception of sustainable human 
settlements development, the Law of Ukraine on December 21, 2010 
“On underlying principles(strategy) of the State Environmental 
Policy of Ukraine for the period till 2020” Decree of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine number 634 of 26 April 2003 “On approval of 
the comprehensive program on the state level decisions taken at the 
World Summit on Sustainable Development for 2003 – 2015” (repealed 
in 2011). In those key documents the integration of the environmental 
priorities into the strategy of social and economic development is seen 
as the main task of the environmental policy of our country.

Apart from international legal standard of sustainable development 
the international legal standard of biological and landscape diversity 
can be identified. It was implemented by the Convention of Biological 
Diversity and the European Landscape Convention. On May 12, 
1997, the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On 
the Concept of Biodiversity Conservation” was adopted for the 
Convention implementation in Ukraine. The Cabinet of Ministers 
of Ukraine by its Resolution “On Approval of the Concept of the 
National Program for Biodiversity Conservation 2005 – 2025” adopted 
on the 22nd September 2004, defined the basic principles, objectives 
and measures for the conservation of biological diversity. However, 
the National Program of biodiversity conservation itself has not been 
accepted. So Ukraine despite choosing the right direction and the 
popular international position at some point stops the development 
in this area.

Direct and immediate relationship of these standards with the 
specific rules of national law is obligatory for the proper observance 
of international legal standards in the legal environment. Due to this 
relationship the international legal standards are transformed into the 
norms of the national legislation in such an order: the international 
legal standard in the field of environmental protection→international 
recognition and unconditional support of the rule of conduct→norms, 
derived from international legal standard which get their specification 
(for the start) in strategies, conceptions, programs and action plans 
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of the state authorities (declarative form) →norms approved in 
national law and get immediate ways of implementation. In that way, 
international legal standard created from the usual international legal 
attempt to set certain goals, tasks, principles, gets immediate practical 
application, acceptance and consolidation in national legislation.

The actual part of the international legal standards in the field 
of environmental protection is their material content. The Law of 
Ukraine “On Environmental protection” foresees the creation of the 
ecological standards and regulations in order to set mandatory rules, 
regulations and requirements for the environmental protection, the 
use of natural resources and environmental safety. The state standards 
of environmental protection are obligatory to perform and define the 
concepts and terms, mode of use and protection of natural resources, 
the methods of control of the environmental conditions, environmental 
requirements to prevent pollution and other aspects, connected with 
the environmental protection and use of natural resources.

The technical committee TC 207 technical “Environmental 
management” created by the International standardization 
organization (ISO) performs the important functions in this field on the 
international level. Its tasks are to develop a system of environmental 
standards. In 1996, 5 ISO standards of 14000 series were adopted. 
They contained the description of the elements of an environmental 
management, instructions as to their use and the instructions for the 
ecological audits. Those ISO standards initiated a new approach to 
the environmental management in the business. ISO standards 14000 
are “voluntary”. They do not substitute the legal requirements, but 
provide the detection system which defines in what way a company 
influences the environment and how the legal requirements are 
fulfilled. Obtaining the ISO 14000 certification may be necessary for 
Ukrainian companies operating or planning to sale their products on 
foreign markets.

The institutional component of international legal standards in the 
field of environmental protection. For the qualitative realization and use 
of those standards it is necessary to define the detailed mechanisms of 
their realization. Designed authorities are often required to be created, 
which aim is to control, distribute funds, prevent offences and damage 
in the field of environmental protection and enforcement of selected 
international environmental law treaties.
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To show the ensuring of the process of the institutional component 
of international legal standards of rational water use can be mentioned 
in the Convention on cooperation for the protection and sustainable 
use of the Danube River. The national legislation does not adequately 
reflect the principles which the Convention formalizes, for example, 
the principal “polluter pays” and the principle of river basin 
management. The mention of river basin management principle exists 
only in Article 13 of the Water Code, but its specification is absent, the 
authority which shall implement this principle is not defined, there is 
no mention as to the plans for river basin management, etc.

It should be noted that the Danube Basin Water Management 
Administration is a budget nonprofit organization and the control 
of it is carried out by the central executive authority in the field of 
water management and land reclamation, management, use and 
reproduction of surface water resources — the State Water Resource 
Agency of Ukraine. So the principle of river basin management 
as to the Danube River, reflected in the Danube River Protection 
Convention, transformed into a number of national law and the 
functioning of the specially authorized authority — the Danube Basin 
Water Management Administration.

The compensation component of international legal standards in the 
field of environmental protection. Its task is to create the conditions 
to ensure proper and effective control over the implementation of 
international legal standards in the field of environmental protection. 
Such standards help to prevent the ecological offences and awareness of 
the inevitable damage which has already been done to the environment 
by man.

The practical sanctions application of fixed charges method 
of compensation for environmental damage plays an important 
compensative function. Fixed charges are first of all the amount of 
damage caused by illegal actions of individuals or legal entities to 
the most valuable natural objects. They usually record all possible 
losses that may adversely affect the environment, including cultural, 
scientific, historical values of corresponding objects, their prevalence 
in a particular region and many other important elements. Fixed 
charges are usually calculated on the basis of the costs that the state 
will suffer in case of recovery of natural objects, which were harmed by 
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illegal acts, if such recovery is possible. The majority of fixed charges 
are established by the Resolutions of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine.

So, the structural elements of the international-legal standards 
in the field of environmental protection are 1) juridical — the legal 
basis of conceptual consolidation of international legal standards 
and their organizational and legal support; 2) factual — the content 
and the amount of the environmental and legal standards including 
international; 3) institutional  — the mechanism of realization 
of international legal standards through the special authorities, 
distribution of funds which allocated to comply and enforce the 
international legal standards and prevent the committing offenses in 
the field of environmental protection and damage of the environment; 
4) compensational — determining environmental legal responsibility 
at the international and national levels, the application of appropriate 
sanctions for environmental offenses committed.
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CORPORATIONS AND ENVIRONMENTAL LAW

Nataliya Ilkiv
PhD in Law, Docent of the Department of Administrative and Legal 
Disciplines, Lviv State University of Internal Affairs (Ukraine)

EnviRonmEntal and lEgal asPEcts 
of PuBlic-PRivatE PaRtnERsHiP

Officially launched in 2010 at the level of the special Law, state 
regulation of public-private partnership relations (further in the 
text — PPP) provided legislative definition of environmental spheres 
of PPP application, limiting them only to such areas as search, 
exploration of mineral deposits and their mining, except for those that 
are operated under conditions of product distribution agreements; 
collection, treatment and distribution of water; waste processing. 
However, indication in paragraph 2 of Article 4 of the Law of Ukraine 
«On PPP»22 of the fact, that PPP can be used in other fields of activity 
as well as the fact that «PPP is applied taking into account peculiarities 
of the legal regime regarding certain objects and separate types of 
activities, established by the law» significantly extends legal frames 
of this Law. However, despite legislative formalization of certain 
environmental fields of PPP application by means of the special Law, 
neither environmental legislation nor even the regulatory acts (Code 
of Ukraine on Mineral Resources, Water Code of Ukraine, Law of 
Ukraine «On Waste») PPP is not fixed as a legal notion and as a type 
of activity and is not officially applied. At the same time, possibilities 
of public-private partnership were enshrined in environmental 
legislation as far back as 1991 due to the adoption of the Law of 
Ukraine «On Environmental Protection», which states in Article 4 that 
«the natural resources of Ukraine shall be the property of the people 
22 Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 40. — Ст. 524.
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of Ukraine. On behalf of the people of Ukraine the ownership rights 
shall be exercised by the state bodies and local self-government bodies 
within the limits defined by the Constitution of Ukraine, this and other 
Laws of Ukraine», while «protection of the environment, rational 
exploitation of the natural resources, provision of environmental life 
safety of people is inseparable condition of sustainable economic and 
social development of Ukraine».

Topicality of institute of PPP within the field of environmental 
protection results also from the necessity to implement such 
basic principles of national environmental policy as inter-sectoral 
partnership and involvement of the stakeholders, defined in the Basic 
Principles of the (Strategy) of the state environmental policy for the 
period till 2020, approved by the Law of Ukraine of December 21, 
2010.

Analyzing introduction of PPP into the mechanism of legal 
regulation of public relations in the field of land use and natural 
resources, agriculture and environment protection, V. V.  Nosyk 
distinguishes objective and subjective determining factors of this 
process.23 Sharing his point of view, we suggest distinguishing such 
factors that lead to the introduction of PPP in the field of environmental 
protection:

1) constitutional and legislative formalization of the state 
commitments to provide environmental safety and maintenance 
of ecological balance on the territory of Ukraine, i.e. attempt to 
meet public ecological interest;
2) selection as an object the public good, which is the 
environment and its separate elements. Taking this into account, 
of great importance is the role of some specific bodies. In 
particular, following the Order of Planning and Funding of Nature 
Conservation Measures from the State Fund of Environmental 
Protection the Ministry of Ecology and Natural Resources of 
Ukraine selects nature conservation measures on the basis of a 
request and other documents;

23 Носік В. В. Земельно-правові питання у здійсненні державно-приватного 
партнерства в Україні  / В. В.Носік  // Актуальні правові проблеми публічно-
приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, екологічних та 
космічних відносин: Мат-ли міжн.наук.-практ.конф.  — Київ: Прінт Сервіс, 
2013. — С. 24.
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3) enshrining in the Constitution of Ukraine the fundamental 
issues regarding the ownership right to natural resources (Articles 
13, 14, 41);
4) natural resources are mainly the objects of the state ownership. 
Regarding mineral resources, which according to Article 3 of the 
Code of Ukraine on Mineral Resources is an exclusive property of 
the Ukrainian people, then paragraph 2 of Article 7 of the Law on 
PPP directly states that they can be object of PPP;
5) it is mandatory that one of the parties of the contractual 
ecological relations is a public-private formation that goes from 
Article 13 of the Constitution of Ukraine: «on behalf of the 
Ukrainian people the ownership rights are exercised by the state 
bodies and local self-government bodies within the frameworks 
defined by the Constitution», that means the state exercises the 
authority regarding the exploitation of these or those natural 
resources;
6) public subject of ecological relations, having a monopoly right 
to law-making process, to exercising of the government coercion 
and provision of the administrative services (in particular, state 
registration of rights), is given certain priorities in contractual 
relations;
7) special requirements to the private subject of the environmental 
contractual relations and, consequently, establishing competition 
regarding acquiring rights to the natural resources (for instance, 
Article 13 of the Code of Ukraine on Mineral Resources);
8) transition from centralized administrative and planned 
economy to market economy;
9) change of public awareness regarding the main forms of use of 
natural resource, exercising rights to them;
10) appearance of ecological contractual relations is mediated by 
the decisions of the state bodies and local self-government bodies 
regarding determining legal regime of the natural resources as well 
as formalization of rights to natural resources;
11) peculiarities of funding of nature conservation measures 
are defined in the state, regional and local targeted ecological 
programs, etc.
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nEw aiR Pollution REgulations 
of tHE REPuBlic of moldova

For the end of the XX-th century and the beginning of XXI-st century 
the problem of environmental protection and the protection of the 
basic human rights and liberties got a very close connection. Based 
on the issue of ensuring fundamental rights and freedoms in terms 
of ensuring a healthy environment increasingly comes in sight the 
necessity of strengthening the legal framework for environmental 
protection segments affected by irrational human activities on natural 
resources.

Most human rights treaties were drafted and adopted before 
environmental protection became a matter of international concern. 
There are thus few direct references to environmental rights in such 
instruments.24 However, some provisions are relevant in this respect, 
such as Art. 7 (b) of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (ICESCR)(1966), which guarantees the right to 
safe and healthy working conditions. Art. 12 of ICESCR establishes 
the right to health. This provision expressly calls on states parties 
to take steps for “the improvement of all aspects of environmental 
and industrial hygiene” and “prevention, treatment and control of 
epidemic, occupational, and other diseases”.25

The Bhopal Disaster from 1984 brought to the fore an acute 
problem of the right of being informed and to have an unrestricted 
24 Malgosia Fitzmaurice, David M. Ong, PanosMarkouris. Research Handbook on 
International Environmental Law. MPG Books Group, UK, 2010. pag. 266.
25 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)(1966). 
[On-line]: http://www.un-documents.net/icescr.htm. 
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access to information on environmental releases and transfers of toxic 
chemicals from industrial and other substances of concern. A case that 
joined other anthropogenic tragedies. These misfortunes highlighted 
the major issues concerning the consecration of the right to a healthy 
environment and its other components.

The earth’s climate change is determined in large part by the presence 
in the atmosphere of naturally occurring greenhouse gases. These are 
transparent to incoming shortwave solar radiation but absorb and 
trap long wave radiation emitted by the earth’s surface. Their presence 
exerts a warming influence on the earth. In this case a real problem 
appears in respect of the depletion of ozone. The depletion of ozone 
arises because of the use of a wide range of halocarbons. The creation 
of greenhouse gases and the depletion of the ozone layer are worldwide 
problems the solution of which requires international cooperation. 
The use of international law as a mechanism for environmental 
protection is relatively unproven and there are many limitations to its 
usefulness.26

Of course, the establishment of a mechanism of climate protection 
constitutes a core element of the international community for the 
protection of the entire environment. The intersection of environmental 
protection with economic interests always will be the apple of discord. 
A solution could be the establishment of certain rules according to 
which the industrial facilities need a permit to operate processes that 
are causing environmental pressures. This could offer the authorities 
to balance the interests of different actors when issuing such permits 
and take into account the possible negative/positive results of such 
facilities for the environment and people’s health.

In this context, Aarhus Convention on access to information, 
public participation in decision-making and access to justice in 
environmental matters (1998) is a perfect tool in order to identify 
if the issuance of such permits is not made to the detriment of the 
environment. The mechanism established by Aarhus Convention is 
completed by the UNCE Protocol on Pollutant Release and Transfer 
Registers (2003). PRTR represents a type of  emission inventories, 

26 Stuart Bell, Donald McGillvray, Ole W. Pedersen. Environmental Law.Oxford Uni-
versity Press. 2013. pag. 538.
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typically containing data on emissions to the environment from 
individual industrial facilities.

The legal framework of the Republic of Moldova on environment 
protection is mostly appropriate one which to some extent provides 
relevant public authorities with a wide range of actions for proper 
application of legal provisions and standards related to environmental 
protection. Although tremendous efforts have been made in 
developing legislation, today can be attested to our great regret, 
the persistence of weaknesses in its content and direct application 
problems in social relationships. The fact of signing the Association 
Agreement by the Republic of Moldova with the European Union on 
27 June 2014 offers new and unique perspectives for the Republic of 
Moldova to take community practice in this area. The Association 
Agreement by Chapter 16 stipulates provisions on the development 
and strengthening the cooperation between the signatory parties on 
environmental protection, including the air protection.27

It is well established that human impact on the environment in 
particular has made   its mark in the second half of the XX-th century, 
and one of the main factors of this kind is related to economic activity. 
Normally this is derived from human needs to continue improving the 
material condition and to ensure a standard of living in any society. In 
this context, it was always an improvement in the economic market 
and its growth regardless of the consequences that can occur on the 
environment.

Presentation of the actual realization of shares in such contexts 
establishes general conditions for producing systematic reports. 
Thus, in this respect there is a crucial moment in such cases, namely, 
maintaining a logical chain of exposure of overall situation and develop 
detailed reports. The fact of maintaining overall information is not a 
perfect solution to solving any deficiencies or identifying future targets 
for strengthening this segment.

As a result, the necessity to establish a regular reporting 
chapter on air pollution from non-state subjects is a necessity that 
allows reinforcing the protection of atmospheric air and avoiding 
contradictory discussions between representatives of both public 

27 EU-Moldova Association Agreement (27 June 2014). [On-line]: http://www.gov.
md/public/files/2013/ianuarie_2014/ACORD_RM-UE_1.pdf. 
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authorities responsible for environmental protection, and from both, 
representatives of the public opinion and the economic environment.

Also, providing an adequate and efficient reporting system would 
offer the information necessary to settle proper standards in order to 
authorize certain economic activities that would endanger/jeopardize 
the state of the environment, in concreto, atmospheric air.

The successful implementation of the “equation”  — presentation 
of the overall situation; installing of a reporting system; issuing 
permits for certain economic activities — provides an opportunity for 
appropriate application of the international and national provisions on 
access to information on environmental issues. Moreover, the access 
of the civil society to this information will create favourable premises 
for any beneficial involvement in the decision-making process 
on environmental issues of a “triumvirate”  — public authorities, 
representatives of the economic sector and civil society.

Oleksiy Shumilo
candidate of legal sciences, docent, Kharkiv National University of 
Internal Affairs, Chair of the International Public Organization “Eco-Pravo 
Kharkiv” (Ukraine)

lEgal suPPoRt of HEaltHcaRE and EnviRonmEntal 
PRotEction in asBEstos PRoduction and usE

Topicality of this research is caused by extension of asbestos production 
in Ukraine and negative influence of this economic activity on 
people’s health and environment. Immediate factors of environmental 
hazard are industrial releases of asbestos production facilities that 
constitute a threat to the health of company staff and residents of 
adjacent residential areas; replacement of asbestos roofs on residential 
buildings; construction of asbestos fences and barriers at garden plots; 
uncontrolled disposal of asbestos waste into the environment.

The fact that all kinds of asbestos products contain carcinogenic 
substances and cause cancer in people is proven and generally known. 
Over two million tons of asbestos are produced in the world, most 
of it in Russia, China and Canada. Raising awareness about the 
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negative influence of asbestos cannot leave people indifferent, which is 
proven by an increasing number and diversified character of litigation 
cases connected with unsafe use of asbestos in the households 
and at production facilities, as well as existence of comprehensive 
governmental programs to eliminate asbestos in developed countries. 
Considering everything said above, academics and ecological 
community in Ukraine become ever more concerned about the lack 
of proper legal regulation and inconsistency of the government’s 
actions in this respect. In particular, a wide response was drawn by the 
unprecedented decision to stop anti-dumping measures concerning 
import of asbestos products into Ukraine.

Some aspects of the abovementioned problem were studied 
by known Ukrainian academics, particularly V.  I.  Andreytsev, 
A. P. Hetman, V. V. Kostytskyi, N. R. Malysheva, Yu. S. Shemshuchenko, 
M.  V.  Shulha, and others. However, despite the large number of 
scientific papers on the topic of asbestos use, it is worth noting that 
they usually are of specialized character. In our opinion, prevention 
and effective reaction to violations of the environmental law and 
support of the adequate healthcare in the process of asbestos use are 
only possible on condition of comprehensive legal regulation of these 
issues.

The objective of this article is to analyze legal norms of the national 
and international law on regulation of relations in the spheres of 
healthcare and environmental protection in the process of asbestos 
use, and prevention of its negative impact. Its novelty lies in the 
elaboration of recommendations to improve current legislation in 
this sphere from the perspective of an interdisciplinary approach and 
substantiation of the measures aimed at complete discontinuance of 
asbestos use in Ukraine.

Legal regulation of asbestos use is enforced both at the international 
level, and by the norms of national legislation, namely economic, 
environmental, labor legislation with right of social security, etc.

The Chemical Review Committee of the Rotterdam Convention 
on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous 
Chemicals and Pesticides in International Trade stressed the following 
at its second session in Geneva on 13 – 17 February 2006: independent 
assessment of risks proved that all kinds of asbestos can cause lung 



258

cancer, mesothelioma, and asbestosis. They also stressed the fact that 
it is impossible to determine the threshold level of impact below which 
asbestos would not pose carcinogenic hazard28. Key facts presented by 
the UN World Health Organization concerning asbestos are as follows:

• approximately 125 million people in the world are subject to the 
effects of asbestos at their workplace;

• over 107 thousand people die annually of asbestos-related 
diseases — lung cancer, mesothelioma, and asbestosis resulting 
from professional exposure;

• several thousands of annual death cases can be caused by the 
influence of asbestos in everyday life29.

Therefore, WHO in cooperation with the International Labor 
Organization, as well as other inter-governmental organizations and 
civil society, are cooperating with countries to eliminate diseases 
connected with asbestos. Main strategic lines here are:

• recognition of the fact that the most effective way of eliminating 
asbestos-related diseases is to cease using any types of asbestos;

• provision of information concerning replacement of asbestos 
with safer substances, and elaboration of economic and 
technological mechanisms to stimulate its substitution;

• taking measures to prevent the influence of asbestos at workplace 
and in the process of its disposal;

• improvement of early diagnostics, treatment, social and medical 
rehabilitation in case of asbestos-related diseases, and compiling 
registers of people who were previously exposed to and/or are 
currently exposed to the influence of asbestos.

This way, the world community is trying to make some steps to 
analyze the negative influence of asbestos on human health and 
environment and lay new foundations of understanding the mechanism 
of interaction between the environment and human health.

28 UNEP/FAO/RC/CRC.2/19, С. 11.
29 Asbestos: elimination of asbestos-related diseases, Official web-site of the World 
Health Organization [Електронний ресурс]  // Інформаційний бюлетень.  — 
липень 2010. — № 343. — Режим доступу: — http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs343/en/index.html
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Complete eradication of asbestos from the premises of educational 
establishments is being discussed with renewed vigor in Great Britain30. 
At present, British healthcare specialists are concerned with the fact 
that hundreds of schoolchildren and teachers may be in danger due 
to the impact of asbestos, which was used in the process of school 
construction. All-party parliamentary group on occupational safety 
and health has found particles of deathful carcinogenic dust in 75% 
of school buildings. According to statistics, 140 teachers have died of 
a rare cancer type — mesothelioma, which is caused by asbestos dust, 
over the last 10 years.

The State Sanitary Rules and Norms of Ukraine on Maintenance 
of Secondary Educational Establishments and Organization of 
Educational Process ДСанПіН 5.5.2.008-01 stipulate the ban on 
the use of asbestos cement air channels in secondary educational 
establishments of primary, primary-senior and primary  — high 
schools, specialized primary, senior and high schools, gymnasiums, 
lyceums, and collegiums that are designed, built, reconstructed, and 
the ones existing, regardless of their type, form of ownership and 
subordination.

Since 2005, the European Union has prohibited development, 
import and use of asbestos. Some EU countries have ruined separate 
buildings that were constructed using asbestos. For example, the 
building of the International Agency for Research on Cancer (IARC) 
in France and the Palace of the Republic in Germany have been 
completely rebuilt. A similar campaign was conducted in the USA, 
where the majority of public organizations (trade unions, researchers 
and lawyers) keep demanding complete prohibition of asbestos. The 
reason for it is oncological diseases caused by this mineral31.

European community, caring about healthcare and condition of the 
environment, introduced a ban on delivery to the market and use of all 
types of asbestos, including chrysotile, as well as products containing 
30 MPs attack «national scandal» of asbestos in school [Електронний ресурс]  // 
The telegraph. — неділя 11 березня 2012 р. — Режим доступу: — http://www.
telegraph.co.uk/education/educationnews/9055146/MPs-attack-national-scan-
dal-of-asbestos-in-schools.html
31 Война против асбеста — не медицинская, а экономическая. Алла Солодова 
[Електронний ресурс] // Infox.ru. — Режим доступу: — http://www.infox.ru/sci-
ence/tech/2011/07/27/YAsnyyy_asbyest.phtml
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fibers of this substance; the ban has only one exception concerning 
chrysotile. It was introduced by the European Commission back in 
1999, when the respective Directive 1999/77/EC32 on the ban on use 
of asbestos, and materials and products containing asbestos from 1 
January 2005 in the countries of the European Union. In future, 
the proponents of the ban intend to extend it using the Rotterdam 
Convention of 10 September 1998 on the Prior Informed Consent 
Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in 
International Trade33.

A positive example of asbestos handling is Poland, where the use of 
asbestos has been banned since 1997. For making an asbestos roof the 
guilty person shall be brought to justice. By 2032 all objects containing 
this material should be removed34.

Judicial authorities prove harmfulness of asbestos for environment 
and human health. For example, the Turin Court (Italy) found guilty 
and convicted a billionaire from Switzerland Stephan Schmidheiny 
and Belgian baron Jean-Louis de Cartier, owners of the Eternit SA 
plant located in Switzerland. They were imprisoned for 16 years for 
environmental harm and negligence of safety measures leading to the 
death of more than three thousand people working at and living in the 
vicinity of the plant.

Eternit SA, which produced asbestos-containing construction 
materials since 1980’s, was first called “a real economic wonder”. 
However, in some time people working there started dying. The cause 
of all deaths was the same  — mesothelioma. It is a special kind of 
cancer with a long period of latency. It has been almost 30 years since 
the plant stopped its production, but the consequences of its operation 
are not liquidated to the present day. Presently, 2900 people have died 

32 Official Journal L 207, 06/08/1999 P. 0018 — 0020.
33 Роттердамська конвенція про процедуру Попередньої обґрунтованої згоди 
відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній 
торгівлі [Електронний ресурс]  // Верховна Рада України, офіційний сайт.  — 
Режим доступу: — http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_a35/page
34 Томанек Адам, Люблінська інформація. [Електронний ресурс]  // Україно-
Польський двотижневик «Волинський монітор», офіційний сайт.  — Режим 
доступу:  — http://monitor-press.com/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=782%3A2012-02-23-11-49-17&catid=55%3A2009-07-20-15-01-
25&Itemid=303&lang=uk
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and 600 are ill. However, it is too early to talk about the total number 
of victims, as the period of disease manifestation in case of such 
contamination may reach 40 years.

The Turin court judged also to pay INAIL compensation in 
the amount of 15 million 100 thousand EUR to every trade union 
participating in the legal procedure, 100 thousand EUR to the 
Association of Asbestos Victims Families, 70 thousand EUR to 
the WWF (World Wildlife Fund), 4 million EUR to the Cavagnolo 
town (Piedmont) community, 25 million EUR to Casale Monferrato 
community, and 20 million EUR to Piedmont region35.

Despite the fact that negative influence of asbestos resulting in 
lung cancer was discovered as far back as 1925 and was confirmed by 
results of many epidemiological studies over the next 70 years, it is 
only now that a judicial agency proved the existence of cause and effect 
relations between asbestos production and harm to the environment 
and human health. The research results show that all four types of 
asbestos used in industry (chrysotile, amphibole, crocidolite, and 
anthophyllite) are dangerous and increase the probability of cancer.

Consequently, a new category of court cases appear — class action. 
Under such actions corporations should be responsible to large groups 
of citizens, many of whom have gone to court in connection with a 
substantial public danger of the hazardous production facility. When 
the subject of a legal dispute is homogenous rights or obligations of 
a considerable number of people, as in the example drawn, then it is 
a question of responsibility for infliction of harm in connection with 
mass violations of environmental laws. According to a general rule, 
every person has a right to initiate legal action and file an action to 
protect their violated or disputed rights in court. At the same time, 
some court proceedings cannot always guarantee real protection of 
the rights and interests36.

35 Завод в Швейцарии привел к смерти более 3 тысяч людей [Електронний 
ресурс]  // Rosukrinform. Агентство информационного влияния. — 20 лютого 
2012  р.  — Режим доступу:  — http://rosukrinform.com/categ-news/item/2177-
zavod-v-shveicarii-privel-k-smerti-bolee-3-tisyach-ludei
36 Гадомський Д., Інститут групових (класових) позовів як інструмент захисту 
порушених або оспорюваних прав, «Юридичний журнал», № 12, 2006 http://
justinian.com.ua/article.php?id=2506
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Outpayments under these actions are quite substantial and are 
usually not personified in regard to a specific affected person, but are 
designated for trade unions, communities, public organizations, etc. 
The case of Eternit SA mentioned here should also be referred to classic 
class actions when asbestos producers were brought to responsibility.

National legislation on protection of consumers’ rights, which 
consists of the Law of Ukraine “On protection of consumer rights”37, 
Civil Code of Ukraine38, Economic Code of Ukraine39 and other 
regulatory acts that contain provisions on protection of consumer 
rights, does not provide a definition of collective action or clearly 
determined mechanisms for its implementation. The institution of 
collective action is comparatively new for Ukrainian legislation, and 
therefore it does not have a sufficient procedural legal base40.

Foreign governments and financial institutions make provisions 
for limitations of asbestos use not only in their countries, but also 
beyond them. The international credit line project management group 
of the National Bank of Ukraine informs that the German-Ukrainian 
Fund invites to participate in the project “Program on refinancing 
measures for support of credit granting system in countryside”, for 
implementation of which the government of the German Federal 
Republic granted Ukraine a credit line in the amount of EUR 7 
million in order to introduce the system of micro-, small and medium 
business crediting in rural areas of Ukraine. One of the mandatory 
requirements to subcredits within this project is that financing of 
subprojects presented for consideration of a partner bank can only 
be allowed if the partner bank determined that the subcredit would 
not be used to finance the following types of activity: any production, 

37 Про захист прав споживачів: Закон УРСР від 12.05.1991 р. за № 1023-XII  // 
Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 30 (23.07.91). — Ст. 379.
38 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. за № 435-IV // Офіційний вісник 
України. — 2003. — № 11. — (28.03.2003). — Ст. 461.
39 Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. за № 436-IV // Офіційний віс-
ник України. — 2003. — № 11. — (28.03.2003). — Ст. 462.
40 Гуржеєва Наталія. Захист невизначеного кола споживачів в ЄС та в Україні. 
Спільнота проживання та громадські об’єднання. Київ, 2009, С. 8 [Електронний 
ресурс].  — Режим доступу:  — http://www.consumerinfo.org.ua/upload/iblock/
b62/class_action_eu_ukraine.pdf
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trade or use of asbestos fibers (other than cemented protective layer in 
which asbestos content does not exceed 20%)41.

However, unfortunately, not everyone understands the danger of 
asbestos. An association of enterprises connected to asbestos processing 
has been established in Ukraine, and they keep persuading at the 
mundane level that chrysotile asbestos is safe. These eleven enterprises 
constitute the Association “Ukrainian Chrysotile Union”: PJSC “Ivano-
Frankivskcement”, “Volyn-Shyfer” LLC, “Kramatorskyi shyfer” LLC, 
“Tekhprom” LLC, “Bakaliyskyi Shyfernyi Kombinat” LLC, “Shyfernyi 
zavod” LLC, private enterprise “Kriazh” “Krasnohvardiyskyi Shyfernyi 
Zavod”, OJSC “Zaporizhskyi Zavod Azbesttsrmentnykh Vyrobiv”, 
OJSC “Delta Buh”, “Kompaniya Uralazbest” LLC, OJSC “Trybo” 
(formerly Bilotserkivskti zavod ATV)42. Chrysotile association insists 
that official data on the number of oncological diseases in the districts 
where asbestos-cement and chrysotile ore-dressing enterprises are 
located do not exceed average indicators in the country. On their web-
sites, they refer to the “opinion” of Russian researchers and doctors 
who are supposedly unanimous with all branches of power of the 
Russian Federation and trade unions of construction and chrysotile-
asbestos industries in their support of safe controlled use of chrysotile-
asbestos.

Cooperation between Ukrainian processers of chrysotile asbestos 
with similar enterprises in the Russian Federation in regard to 
advocating safety of asbestos products is understandable, for in 
accordance with part 1 of article 19 of the Law of Ukraine “On 
protection of the national manufacturers from dumped imports”43 the 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine informed 
that the in-force period of anti-dumping measures in regard to import 

41 Щодо співробітництва з Німецько-Українським фондом у Програмі 
з рефінансування заходів підтримки системи кредитування в сільській 
місцевості: Лист Національного банку України від 27.07.2011  р. за №  46-03-
001/1092.
42 Асоціація «Українське хризотилове об’єднання» [Електронний ресурс]  // 
Офіційний сайт. — Режим доступу: — http://ukrchrysotile.com.ua/rukovodstvo.
html
43 Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: 
Закон України від 22.12.1998  р. за №  330-XIV  // Відомості Верховної Ради 
України. — 1999. — № 9 – 10 (12.03.99). — Ст. 65.
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of corrugated asbestos boards classified according to Ukrainian 
Classification of Goods of Foreign Economic Activity under code 6811 
40 00 10 and originating from the Russian Federation into Ukraine44 
ends on 27 May 2012.

Main argument of the Association “Ukrainian Chrysotile Union” 
is that natural mineral chrysotile possesses a number of exceptional 
characteristics. It is resistant to corrosion, as well as fire-proof and 
heat-insulating. In brake blocks of cars chrysotile  — as one of the 
components — ensures maximum reliability and safety. What concerns 
brake blocks, it should be mentioned that they and other details 
containing asbestos are the source of increased risk not only for those 
who work with asbestos in the process of their production, but also 
for mechanics of auto repair shops who carry out maintenance works, 
including their replacement and repair, as well as pedestrians inhaling 
released asbestos at crossroads. It could be assumed that at the stage of 
final use of brake blocks and clutch couplings chrysotile fibers would 
get into water systems from dust resulting from their wear and in small 
amount as a result of removing nonmentallic residues at fly tippings. It 
is believed that chrysotile does not disintegrate in water systems. That 
said, some of the processes may take place in acidic medium.

Asbestos producers in developed countries, for example Canada, 
also try to prove safety of this substance. Canada lost an appellation 
filed to the World Trade Organization on alleviating the ban on asbestos 
supply imposed by France for health considerations. The government 
of Canada claimed that the ban contradicts the obligations of France 
in regard to free trade, and that white asbestos (chrysotile), which is 
produced now, is safe if handled right.

Nevertheless, WTO rejected Canada’s claims concerning safety of 
asbestos by declaring that the member countries of the organization 
do not have to adhere to all provisions of their obligation in regard 
to free trade when it comes to human health. That way, this verdict of 

44 Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових 
заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих 
(шиферу) походженням з Російської Федерації: Повідомлення Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 06.09.2011  р.  // Урядовий 
кур’єр. — 2011. — 09. — № 162 (06.09.2011).
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WTO paved the way to prohibition of asbestos use in all countries of 
the European Union since 200545.

Harmfulness of asbestos is proven by a new science  — 
nanoecology, which suggests an unexpected perspective on the 
problem of nanoparticle influence on living cell. The principal danger 
of nanoaerosoles lies in the fact that their size is smaller than the size 
of a living cell and they can disturb its vital activity. Asbestos fibers 
can penetrate into cell wall and that way metals contained in asbestos 
penetrate into the internal environment of the cell. They posed no 
threat while they were inside the asbestos fiber. But in the cell metal 
atom becomes active and gains the possibility to generate free radicals 
provoking carcinogenesis and mutations46.

In the Letter of the President of Ukraine “Modernization of Ukraine 
is our strategic choice” of 07.04.2011, the threats to stability of regional 
development in our country were determined. They include existence 
of regional differentiation of the rate of post-crisis restoration through 
preservation of orientation at industrial production in industrial 
and old industrial regions  — traditional leaders of economic 
development — at increasing export of products of power-consuming 
and environmentally hazardous production (metallurgy, chemical, 
wood-working industry, etc.), which is completely dependent on 
short-term sporadic tendencies of business revival in regard to the 
group of primary products and semi-finished products. According 
to this Letter, corrugated asbestos boards constitute 0.04 percent in 
the structure of wholesale turnover of technical industrial products in 
Ukraine in 2005, and the amount is 182.5 million UAH.

Ukraine is trying to control import and export of asbestos-
containing substances at its borders. Thus, according to the decree of 
the Kirovohrad Customs Office “On adoption of “The list of goods 
belonging to the risk group and the “disguise” group and measures to 
be used in regard to these goods in order to reinforce control after the 
45 Асбест остается под запретом, вівторок, 13 березня 2001 року, [Електронний 
ресурс] // Сайт ВВС Русская служба — Режим доступу: — http://news.bbc.co.uk/
hi/russian/news/newsid_1217000/1217522.stm
46 Лідія Суржик «Магія поверхні» Дзеркало тижня № 50, 28 грудня 2002 року, 
зустріч у клубі «Еврика», На порозі нової науки — наноекології, доктор фізико-
математичних наук В. Покровський, [Електронний ресурс] // сайт ZN. — Режим 
доступу: — http://dt.ua/HEALTH/magiya_poverhni-30637.html
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accuracy of their classification under the Ukrainian Classification of 
Goods of Foreign Economic Activity during their custom registration” 
No. 119 of 20.02.2012 special control of the customs extends to: 
processed asbestos fibers, asbestos-based blends, and products on 
the basis of these blends. Instead of the latter asbestos (fiber, flocks, 
etc.) can be declared. That is why customs involves the department of 
customs payment into the procedure of customs registration of such 
goods by informing about the beginning of customs registration of 
goods belonging to the “disguise” group. Further customs registration 
of such goods is performed by an authorized person from the 
department of customs payment on goods classification only after 
the receipt of an approval from the department of customs payments 
through operational communications.

State Customs Service of Ukraine determined “Average cost of 
goods import (customs freight declaration  — IM40) into Ukraine 
(USD per ton)” of 06.02.2012. The cost determined by this document 
over the last three months and, unfortunately, it does not stipulate the 
possibility of importing products made of asbestos-cement, cement 
with mud seal or similar asbestos-containing materials into Ukraine.

The Government of Ukraine adopted a resolution approving 
nomenclature and the amount of goods, import and export operations 
of which shall be performed in accordance with the Agreement 
between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government 
of the Russian Federation on physical flow of inventory within the 
framework of cooperation in the sphere of outer space exploration, 
creation and use of space-rocket and rocket technology47. This 
document stipulates the possibility to transport over the customs 
border of Ukraine until 2015 not more than 3,000 kg of products made 
of stone, gypsum, cement, asbestos, specular stone and other similar 
materials: processed asbestos fiber; asbestos-based and magnesium 
carbonate-based blends; products from these blends or asbestos, etc.
47 Про затвердження номенклатури та кількості товарів, операції з ввезення 
і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках 
співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації 
ракетно-космічної та ракетної техніки: Постанова КМ України від 30.01.2012 р. 
за № 53 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 9 (10.02.2012). — Ст. 328.
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The letter of the State Customs Service determines that asbestos 
belongs to the list of goods subject to economic control in case of 
their transportation through the customs border of Ukraine48. The 
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of 
state control after the goods transported through the customs border 
of Ukraine” determines that the state ecological control in regard to 
asbestos shall be carried out only in case of export of this substance and 
is not controlled at all in cases of its import or transit49. Nevertheless, 
article 268 of the Criminal Code of Ukraine50 stipulates criminal 
responsibility for illegal import of waste and recyclable materials 
into the territory of Ukraine. It pertains to import into the territory 
of Ukraine or transit through its territory of waste and recyclable 
materials without adequate permitting documents or substances 
and materials belonging to the category of hazardous waste that are 
prohibited to be imported. Substances or materials that belong to the 
category of hazardous waste prohibited to be imported are wastes, 
physical, chemical or biological characteristics of which can pose a 
substantial threat for the environment and human health, and which 
require special treatment methods. In particular, they include asbestos 
(dust and fibers).

Asbestos processing factory workers usually suffer from devastating 
occupational diseases. For example, Appellate Court of Odessa region 
adopted a resolution of 29 August 2007, having considered in an open 
court hearing in Odessa a civil case under an appeal by the department 
of executive direction of the Social Insurance Fund against Industrial 
Accidents and Occupational Diseases of Ukraine in Illichivsk town 
of Odessa region against the decision of Illichivsk municipal court in 
Odessa region of 21 March 2007 in a case at the suit against the State 
Enterprise “Illichivsk Commercial Seaport” in regard to recognition of 
occupational disease, obligation to file an act under the form П-4 and 
refer to medical and social assessment commission (third parties in this 
48 Про інформацію, необхідну для формування ПІК по здійсненню ПДК: Лист 
Державної митної служби від 13.12.2011 р. за № 16/1-16.3/2095-ЕП.
49 Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються 
через митний кордон України: Постанова КМ України від 05.10.2011  р. за 
№ 1031 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 78 (17.10.2011). — Ст. 2883.
50 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. за № 2341-ІІІ // Відомості 
Верховної ради України. — 2001. — №25–26 (29.06.2001). — Ст. 131.
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case were represented by department of executive service of the Social 
Insurance Fund against Industrial Acidents and Occupational Diseases 
of Ukraine in Illichivsk town of Odessa region and independent trade 
unions of Illichivsk commercial seaport workers)51.

In June 2005, the plaintiff addressed the court (case No. 22ц-
3190/2007) with a claim against the State Enterprise “Illichivsk 
Commercial Seaport” in regard to recognition of his occupational 
disease, namely — mesothelioma; in regard to the obligation of the 
State Enterprise “ICS” to execute an act according to form П-4 on 
the grounds of conclusion of the central medical commission of the 
Ukrainian Center of Occupational Pathology of the occupational 
disease clinic of the Occupational Medicine Institute under the 
Academy of Sciences of Ukraine No. 4510 of 4 November 2004; in 
regard to the obligation of the State Enterprise “ICS” to refer the 
plaintiff to a medical and social commission for determination of 
disability reasons, percentage of occupational capacity loss and 
confirmation of the fact of emotional distress to the plaintiff caused by 
occupational disease.

Grounding his stated claims the plaintiff referred to the fact that 
from 15 March 1970 to 12 April 2005 (over 35 years) he worked at 
the State Enterprise “ICS” as a dock engineer. On 2 November 2004, 
central medical commission of the Ukrainian center of occupational 
pathology of the occupational disease clinic of the Occupational 
Medicine Institute under the Academy of Sciences of Ukraine concluded 
that the plaintiff has 1 – 2 stage left-sided pleural mesothelioma. The 
disease is recognized to be occupational considering the occupational 
history, work requirements, and presence of asbestos dust in the air of 
the operating space in concentrations exceeding production physical 
culture.

The decision of Illichivsk municipal court in Odessa region of 24 
July 2006 actually confirmed that in the period from 8 June 1970 to 
9 June 1981 the plaintiff, who worked at the State Enterprise “ICS” 
as a dock engineer, unloaded cargos, including asbestos, which was 
packed into jute bags, and the concentration of asbestos dust during 
its unloading was high.

51 Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]  // 
Офіційний сайт. — Режим доступу: — http://reyestr.court.gov.ua/Review/2181016
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In such a manner, the majority of workers at asbestos production 
facilities have occupational diseases connected with it, and can protect 
their violated labor rights in court.

One of the main trends in preventing negative impact of asbestos 
in Ukraine is prevention of occupational diseases connected with 
this substance. The board of the Social Insurance Fund against 
industrial accident and occupational diseases of Ukraine stipulates in 
its resolution “On adoption of preventive measures against industrial 
accidents and occupational diseases in Ukraine” the elaboration and 
revision of regulatory acts on labor safety in accordance with proposals 
of the central executive bodies. Budget funds were determined for 
development of model instructions on: labor safety of workers involved 
into production of materials and products on the basis of chrysotile 
asbestos (in the amount of UAH 216 thousand) and treatment, and 
cleaning of workwear contaminated by asbestos dust, and special 
protective clothes (UAH 28.8 thousand).

The planned events to carry out the Nationwide Program of 
Harmonization of the Ukrainian Legislation with the Legislation 
of the European Union in 2011 by the Ministry of Healthcare of 
Ukraine include preparation by December of a draft regulatory act on 
protection of employees against the hazardous influence of asbestos at 
their workplace, which has to conform to Directive of the European 
Parliament and Council No. №  2009/148/EC of 30.11.2009 on the 
protection of workers from the risks related to exposure to asbestos 
at work52. Apart from the Ministry of Healthcare of Ukraine, the same 
task was allotted by the Ukrainian government to the Emergency 
Situations Ministry and the State Committee for Mining and Industrial 
Supervision53.

A Plan of Measures to Implement the Provisions of the 
General Contract on Regulation of Main Principles and Norms 

52 Про затвердження плану заходів МОЗ України щодо виконання у 2011 
році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу: Наказ Міністерства охорони здоров’я 
від 13.10.2011 р. за № 663.
53 Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2011 році 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу: Розпорядження КМ України від 
17.08.2011 р. за № 790-р // Урядовий кур’єр. — 2011. — 12.10.2011. — № 188.
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of Implementation of the Social and Economic Policy, and Labor 
Relations in Ukraine for 2010 – 2012 was adopted by a decree of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine54. Chapter III of this Plan is dedicated 
to labor safety, conditions of work and rest, and environmental 
protection. This chapter stipulates facilitation of submitting the draft 
Law of Ukraine on Ratification of Convention No. 162 of the ILO of 
1986 concerning Safety in the Use of Asbestos to the Verkhovna Rada 
of Ukraine within two month after signing the Contract55. A number of 
governmental and civil organizations were appointed responsible for 
such lobbying: the State Agency on Management of State Corporate 
Rights and Property, the Ministry of Social Policy, the State Service 
of Mining Supervision and Industrial Safety, the State Sanitary and 
Epidemiological Service, the Ministry of Healthcare, and other central 
executive bodies concerned, as well as the Fund of Social Insurance 
against Industrial Accidents and Occupational Diseases, and social 
partners. The situation with ratification of this international regulatory 
act could be described by the following saying: “Many physicians have 
killed the king.”

According to the status of this Convention, which was signed in 
Geneva on 24.06.1986 and entered into force on 16.06.1989, Ukraine 
is not among the thirty-one country to have ratified it as of 25.02.2008. 
The Convention stipulates solving the following burning problems:

– controlled use of chrysotile and chrysotile-containing materials 
and products, which would allow for prevention of their harmful 
influence on people;

– determination of the system of safety measures for protection 
against harmful influence of chrysotile, and chrysotile-containing 
materials and products differentiated according to the type of works;

– regulation of issues connected with monitoring of air condition 
in the work space, as well as of atmospheric air;

54 Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної 
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-
економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 роки: 
Розпорядження КМ України від 30.03.2011 р. за № 261-р // Офіційний вісник 
України. — 2011. — № 26 (15.04.2011). — Ст. 1083.
55 Про охорону праці під час використання азбесту: Конвенція МОП 1986 року 
від 24.06.1986 р. за № 162 // Міжнародне законодавство про охорону праці. — 
1997. — 01. — том 1.



271

– strengthening control (supervision) functions of the state in the 
sphere of ensuring industrial safety, safety of storage, transportation, 
application, and disposal of chrysotile and chrysotile-containing 
materials and products;

– strengthening control after health conditions of workers that are 
or were exposed to asbestos56.

Ratification of the Convention will enhance political image of 
Ukraine in the international arena as a country which is consistent in 
its adherence to its obligations to create safe and unhazardous labor 
conditions. Adoption and implementation of the bill will lower the 
probability of production space and environment contamination 
by minimizing release of chrysotile-containing dust; establish legal 
relations between the authorities, production enterprises, and 
importers; create guaranteed conditions of controlled application of 
chrysotile and chrysotile-containing materials. Thus, Ukraine may 
make its contribution into ensuring their safe use on the market 
and increase attractiveness of enterprises producing chrysotile-
containing materials and products for foreign and domestic investors 
by harmonizing national legal norms.

Nevertheless, Ukraine is now facing a task for the Ministry 
of Healthcare to execute in 2011 the Nationwide Program of 
Harmonization of Ukrainian Legislation with the Legislation of the 
European Union, which stipulated preparation of a draft regulatory 
act on protection of employees against harmful impact of asbestos at 
workplace. This document should be oriented at such source acquis 
communautaire as the Directive of the European Parliament and 
Council No. 2009/148/EC of 30.11.2009 on the protection of workers 
from the risks related to exposure to asbestos at work57.

Case No. 2-186/201158, on which the decision was taken by the 
Komunarsyi district court in Zaporizhzhia on 01.11.2011 to eliminate 
56 Commentary to the bill “On ratification of Convention No. 162 of 1986 con-
cerning safety in the use of asbestos” presented by the President of Ukraine as of 
16.12.2009 No. 155, specialized committee is the Committee on Foreign Affairs; 
received at the Verkhovna Rada of Ukraine on 16.12.2009 at the Fifth Session of 
the 6th convocation.
57 Official Journal L 330, 16/12/2009 P. 0028 — 0036.
58 Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]  // 
Офіційний сайт.  — Режим доступу:  — http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 
19451458
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the obstacles in use of a residential building and collection of material 
and moral damages can be analyzed as an example of judicial practice 
in regard to negative impact of using asbestos products in households. 
In summer 2008, the defendant in the case arbitrarily demolished the 
fence between land plots and erected a blind fence from asbestos-
cement wallboards along the lot line, the height of the fence being 1.6 
m, and in front of the plaintiff ’s windows — 2.85 m.

The plaintiff asked the court to oblige the defendant to demolish 
the arbitrarily built fence taking into account the fact that asbestos 
exposure has negative implications for human health and may cause 
devastating disease. After a ten-year interval, the plaintiff ’s daughter 
had a relapse of allergy, and the granddaughter started suffering from 
allergy too. However, the court took into account the response of 
the State Enterprise “Institute of Occupational Medicine under the 
Academy of Sciences of Ukraine” that the use of asbestos-cement 
products made of chrysotile asbestos is not prohibited in Ukraine. In 
such products, asbestos is in a bound state and cannot have negative 
influence on health.

Despite the fact that the court concluded that arbitrarily erected 
fence violates the plaintiff ’s right to use his property, it believes that in 
the process of determining a causal relation between the fence erected 
by the defendant and humidity and reduced amount of natural light 
in living rooms of the plaintiff, and for resolution of the dispute it is 
enough to compel the defendant to diminish the height of the fence 
so that it corresponds to the regulatory requirements, that is 1.2 m, 
due to the fact that a permission from the adjacent land-user was 
not obtained. Complete demolition was not considered. In the part 
of stated claims concerning compensation of moral damages, the 
court deems it necessary to reject the claims due to lack of proof. 
Thus, if the plaintiff measures the height of the fence as maximum 
1.2 m and cuts down the asbestos-cement wallboards with a grinding 
machine, asbestos will be released from its bound state. That means 
that performing the court decision the defendant will violate sanitary 
and environmental requirements concerning asbestos use.

The use of asbestos-cement wallboards in households for fence 
erection causes neighbors’ complaints in regard to the material being 
used as an integral fence from the side of other households. Asbestos-
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cement fences pose additional risks for human health and buildings 
on small household plots in towns and townships. Erection of a blind 
fencing from asbestos-cement wallboards on a household plot prevents 
atmospheric air from draining the soil and garden plantations, which 
leads to increased humidity and has negative impact not only on 
buildings, but also on plants, and soils on the adjacent land plot. 
Plaintiffs may demand replacing asbestos fence at the property lines 
with fences made of insolated materials.

In its decision59 to replace blind fence from asbestos-cement wall-
boards with a fence from insolated materials, the court referred to article 
103 of the Land Code of Ukraine, which stipulates the obligations of 
land plot owners, who have to chose such methods of land plot use 
in accordance with their designation, which would ensure minimum 
inconveniences (shading, fumigation, offensive odors, noise pollution, 
etc.) to the owners and users of adjacent plots, as well as to clause 29.14 
of the Rules of Use and Real Estate Development in Chernivtsi, approved 
by the decision of the city council of the 4th convocation of 07.07.2005 
under No. 763. These regulatory acts stipulate that erection of fences on 
land plots shall be done with consideration of regulatory requirements 
in regard to insolation of the territories of adjacent land plots.

Civic organizations fight against the illegal waste disposal by 
enterprises by controlling their use of asbestos. Thus, Sevastopol city 
organization of the All-Ukrainian Union “Svoboda” addressed the 
Prosecutor General of Ukraine, the Minister of Emergency Situations 
of Ukraine, the Prosecutor of Sevastopol City, and the Sevastopol City 
Council with a request to check the facts of illegal asbestos storage, 
stored on the territory of PJSC “Sevastopol Maritime Plant” (Inkerman 
town of the Sevastopol City Council) since 1993 without adherence 
to the necessary rules of environmental safety. In addition, this civic 
organization demands to check the fact of illegal disposal of a large 
amount of asbestos at PJSC “SMP” on the territory of the Sevastopol 
SDW landfill60.
59 Рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 грудня 2010 р. 
№ 2-559/10.
60 Севастопольська «Свобода» вимагає перевірити факт незаконного 
зберігання азбесту в Інкермані, 15 липня 2009 р., Прес-служба ВО «Свобода» 
[Електронний ресурс] // сайт ВО «Свобода». — Режим доступу: — http://www.
svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/011267/
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According to approximate estimates, a total amount of the toxic 
substance which was stored on the territory of the plant in 1993 – 1994 
is 300 t, which poses a constant threat to health and life of residents 
and guests if Sevastopol. Therefore, All-Ukrainian Union “Svoboda” 
demands to bring to criminal responsibility the officials guilty of 
creating a technogenic threat. Civic activists ask to check the use of 
USD 3 million 200 thousand of targeted funds received for disposal 
of 300 t of asbestos by officials of the “SMP”. This way the Sevastopol 
City Organization of the All-Ukrainian Union “Svoboda” urges the 
authorities to eliminate the threat to life and health of the Ukrainian 
citizens, residents of Sevastopol, and to clear the natural environment 
of negative impact of asbestos.

Disposal of asbestos by “SMP” raises the problem of international 
distribution of work, which is gaining momentum in the world. During 
the last decades, transnational companies have striven to save on 
production costs. So, the so-called “dirty production” — dismantling 
asbestos ships, etc. — was moved to the “third world” countries. This 
contaminates the environment and takes away lives of the population; 
consequently and quite understandably, developed countries want to 
remove it from their territories61. The task of environmental and other 
related legislation in such situation should be the establishment of legal 
barriers that would not allow locating production facilities which can 
in future have negative implications for the environment and health of 
the nation on the territory of Ukraine.

At the level of households in Ukraine, used corrugated asbestos 
boards are usually recommended to crush up and empty on the road or 
a foothpath for their reinforcement. “We rolled out the old corrugated 
asbestos boards on the car park, it does not cut the tires”, “as a basis 
for roads, footpaths, and car parks it’s quite the thing, you just need to 
cover it with soil. What concerns its environmental friendliness, it is 
unlikely that someone would die because of it,” this kind of advice is 
given on the web-site “Forum: home and holiday cottage”62.
61 Charles Duhigg and Keith Bradsher, How the U. S. Lost Out on iPhone Work від 
21 січня 2012 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. The New York Times, 
Business Day  — Режим доступу:  — http://www.nytimes.com/2012/01/22/busi-
ness/apple-america-and-a-squeezed-middle-class.html?_r=4&pagewanted=1&re
f=general&src=me
62 Форум: дім та дача [Електронний ресурс]  // Офіційний сайт.  — Режим 
доступу: — http://www.forumhouse.ru/
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An opposite example of asbestos use is the actions of the municipal 
authorities in Lublin (Poland), which offered the residents free 
removal of asbestos from the houses, and its disposal. The magistrate 
accepts applications from people wishing to do this, and the number 
of such people grows from year to year. They have a possibility to get 
rid of the carcinogenic asbestos in residential and household buildings 
and garages at the cost of the city. The Department of Environmental 
Protection of Lublin City Council defrays all expenses on demounting, 
packaging and removal of asbestos. The municipal program of 
corrugated asbestos board removal has been functioning for three 
years. At present, 260 items of immovable property participated in it. 
400 t of harmful asbestos has been neutralized. It is considered that 2 t 
of corrugated asbestos boards remain in Lublin. Removed corrugated 
asbestos boards are buried in a coal mine in Bogdanka. Excavatory 
workings at the depth of 900 – 1000 m under the earth surface will be 
filled63.

Apart from abovementioned branches of law, relations in regard 
to asbestos are governed by environmental legislation. The Resolution 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 827of 12 December 1994 
makes amendments to the lists of natural resources of national 
and local importance, which are presented in a new version64. This 
resolution refers asbestos to raw material of a fire-proof class of 
nonmetal ores. It could be used in several ways. The use of national 
natural resource occurrence is determined by the decision of the 
State Commission on Natural Resource Deposits. Appendix 4 of the 
Instruction on Application of Construction Norms in the Part of 
Referral of the Construction Project to Category of Complexity for 
Further Design and Assessment stipulates the List of activities and 
objects with increased environmental threat. Such objects include: 

63 Томанек Адам, Люблінська інформація. [Електронний ресурс]  // Україно-
Польський двотижневик «Волинський монітор», офіційний сайт.  — Режим 
доступу:  — http://monitor-press.com/index.php?option=com_content&view= 
artic le&id=782%3A2012-02-23-11-49-17&catid=55%3A2009-07-20-15-01-
25&Itemid=303&lang=uk
64 Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 грудня 1994  р. №  827: Постанова КМ України від 
28.12.2011 р. за № 1370 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 1 (13.01.2012) 
(частина 2). — Ст. 25.
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construction materials industry (production of cement, asphaltic 
concrete, asbestos, and glass)65. Therefore, part 3 of article 13 of the Law 
of Ukraine “On Environmental Assessment”66 presupposes mandatory 
state environmental assessment in regard to asbestos production.

Unfortunately, asbestos and asbestos products are used in public 
transportation. According to the Methods of Controlling Use of 
Materials and Spare Parts for Service and Repair of the Motive Power 
of Municipal Electric transport (tram, trolleybus)67, asbestos and 
asbestos products are used among main and auxiliary materials for 
maintenance and repair of motive power: asbestos cardboard; asbestos 
fabric; asbestos tape; asbestos rope; asbestos paper; asbestos (fibers); 
electrotechnical asbestos-cement boards; compressed asbestos fiber 
sheets; electroinsulating asbestos-cement board. At the same time, the 
Decree of the Ministry of Transport of Ukraine concerning the norms 
of fire safety stipulates a direct prohibition to use asbestos-based 
heat-insulating materials for passenger carriages68. This way, the state 
explicitly allows the use of asbestos and asbestos products in motive 
power of municipal electric transport which is inacceptable considering 
its harmfulness for human health and natural environment.

Thus, having analyzed everything said above, it is possible to 
make conclusions concerning the legal problem of healthcare and 
environment protection against the negative impact of asbestos. 
Asbestos-containing substances have negative influence on human 
health and environment not only in the countries of the European 

65 Про схвалення Настанови щодо застосування будівельних норм у частині 
віднесення об’єктів будівництва до категорій складності для подальшого про-
ектування і експертизи: Рішення Міністерства регіонального розвитку та 
будівництва України від 16.06.2011 р. за № 59 // Інформаційний бюлетень Мініс-
терства регіонального розвитку та будівництва України. — 2011. — 07. — № 7.
66 Про екологічну експертизу: Закон України від 09.02.1995 р. за № 45/95-ВР // 
Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 8 (21.02.95). — Ст. 54.
67 Про затвердження Методики нормування витрат матеріалів і запасних 
частин на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу міського 
електротранспорту (трамвай, тролейбус): Наказ Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України від 06.04.2010  р. за №  84  // 
Офіційний вісник України. — 2010. — № 52 (19.07.2010). — Ст. 1750.
68 Про затвердження Норм пожежної безпеки для пасажирських вагонів: На-
каз Міністерства транспорту та зв’язку від 30.01.2009 р. за № 103 // Відомості 
Міністерства транспорту та зв’язку України. — 2009. — № 5 – 6.
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Community, but in other countries as well. This problem appeared in 
Ukraine, where this substance is used in industry and/or as construction 
material owing to the fact that legal limitations of asbestos use have 
not been introduced to their full extent. Having studied court cases 
concerning the use of asbestos in Ukraine and abroad, it is possible to 
conclude that our citizens started asserting not only their labor rights 
(as it used to be), but also environmental rights. Environmental policy 
of our sate and lobbying on the part of asbestos producers, which is 
reflected in the norms of labor, environmental, land, economic and 
other branches of law, prevents the citizens from full protection of 
their rights to healthy environment. On the basis of the European and 
world experience it is possible to state that legal prohibition of use of 
any asbestos types facilitates healthcare of employees and population, 
and preservation of the natural environment.

Taras Zhyravetskyy
Ivan Franko Lviv National University (Ukraine)

statE autHoRitiEs of contRol ovER tHE usE 
and PRotEction of agRicultuRal land

Article № 14 of the Constitution states that the land is the main national 
wealth which is the subject of the special governmental control. 
Such constitutional provision creates preconditions for legitimacy 
consolidation in land relations. The special role is given to the state, 
which manages the land resources through its institutions. Managing 
includes such an important aspect as control of the usage and 
protection (care). The last one plays special role in land preservation 
for the needs of modern and future generations.

Under conditions of the land reform, the agricultural lands obtained 
new legal aspects, their legal structure has considerably changed. The 
special attention is paid to the land preservation which is realized 
through the complex of actions aiming at the land productivity 
preservation, increasing its ecological stableness and fertility, as well as 
excluding the possibility of their seizure (buy-out) for nonagricultural 
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needs. This emphasizes the special land use regulations of such a 
category of land.

An important role in land preservation and fertility plays the 
governmental control of the land’s protection and efficient use. 
Preservation of farmland depends on improving the efficiency of land 
control.

According to the Code of Land Laws, the liability is rested on 
the system of state authorities. According to the article 188 of the 
Code of Land Laws of Ukraine, the governmental control as to the 
use and land preservation is carried out by the executive authorities 
of land resources. The control of compliance with laws as to the land 
preservation is delegated to the special authorities dealing with ecology 
and natural resources. As stated in this article, the State Agency for 
Land Resources of Ukraine and the Ministry of Ecology and Natural 
Resources of Ukraine perform state supervision of the use and land 
preservation.

In literature and in practice there are two types of control: 
general and specialized, depending on the type of authority and its 
competence. The general control of use and land preservation is carried 
out by executive authorities including branch managerial authorities 
of overall competence. Supervision function and actions connected 
with it are of advisory (accompanying) nature for them. Other 
state authorities also perform the general control; their supervision 
function is directed on the fulfillment of the tasks. Broadly defined 
the general control is also performed by the Parliament of Ukraine 
and local government authorities, regional and village councils. Some 
ministers, state committees and administrations except departmental 
perform nationwide or special functions.

Specialized control differs from the general control. This difference 
includes the nature of control and the means of its realization. 
Specialized control is characterized by appointed regulatory sphere 
and in many cases specially created body for its fulfillment.

The legal basis of governmental control of the use and land 
preservation is the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine, 
the resolutions of the Parliament of Ukraine, decrees and the orders 
of the President of Ukraine, the resolutions and the regulations of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine, the orders of the Minister of Agrarian 
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policy and Food of Ukraine. The main act of legislation which 
regulates the governmental control of the use and land preservation by 
executive authorities is the Law of Ukraine “The governmental control 
of the land use and preservation”. In article 6 the empowerments of 
the authorized agency of the executive authorities of land resources in 
the sphere of governmental control of the land use and preservation 
are stated, which include: compliance with the requirements of the 
land legislation, as to the acquisition and enforcement of land rights 
by the state authorities, local authorities, legal entities and physical 
entities, compliance with the requirements for the target use of the 
land, compliance with the requirements while concluding civil-law 
agreements, transfer of the ownership, assignment for use including 
rent, seizure (buy-out) plots of land.

Up to 2011 according to the Ukrainian legislation the special state 
executive authority in the sphere of land use and preservation was the 
State Agency for Land Resources of Ukraine. The State Inspection of 
Control of the land use and preservation was created in the system 
of this central executive authority as well as its territorial form of 
government. This inspection controlled land use and preservation. But 
on the 9th December 2010 in order to optimize the system of central 
executive authorities, eliminate the duplications of their competency, 
decrease the number of administrative apparatus and the expenses on 
its maintenance, improve the state administration, according to the 
decree of the President of Ukraine, the central executive authorities 
and ministries were liquidated and reorganized.

According to the Decree the President of Ukraine “About the system 
of central executive authorities optimization”, the State Committee on 
Land Resources of Ukraine was reorganized into the State Agency for 
Land Resources of Ukraine which is the central executive authority. 
Its activity is governed and controlled by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine through the Minister of Agrarian policy and Food of 
Ukraine. The State Agency for Land Resources of Ukraine acts under 
the Provision of it approved by the President of Ukraine on April 8, 
2011 № 445/2011.

Till 2011 the State Inspection of Control of the land use and 
preservation was the main authority in the system of the State 
Committee on Land Resources of Ukraine. While analyzing the 
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provision of The State Agency for Land Resources of Ukraine it is seen 
that this authority lost its competency in the control of land use and 
preservation. That, to our opinion, contradicts the Code of Land Laws 
of Ukraine and the Law of Ukraine “About the governmental control 
of land use and preservation”.

Nowadays the Ministry of Agrarian policy and Food of Ukraine 
is the main authority in the system of central executive authorities in 
the sphere of establishing and realization of the state policy of land 
matters. According to the Regulation approved by Decree of the 
President of Ukraine on April 23, 2011 № 500/2011, the Ministry of 
Agrarian Policy and Food of Ukraine according to the tasks assigned 
to it: approves the ways of certification of rural areas; approves the 
recommendations as to the improvement of the ecological state of 
lands and their fertility according to their agrochemical certification; 
approves the methodological recommendations for farms of any form 
of ownership for the agricultural land use and preservation; introduces 
the new resource-saving technologies and modern equipment and 
facilities; provides control over land use and protection of all categories 
and types of ownership.

During the carrying out of the administrative reform in accordance 
with the above-mentioned decree, the State Agricultural Inspection 
of Ukraine was created, which Provision was approved by the Decree 
of the President of Ukraine on April 13, 2011 № 459/2011. The State 
Agricultural Inspection of Ukraine is the central executive authority, 
the performance of which is coordinated by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine through the Minister of Agrarian Policy and Food of 
Ukraine. It is the part of the executive authorities and it ensures 
the implementation of public policy in the sphere of supervision 
(control) in agribusiness industry. The State Agricultural Inspection 
of Ukraine in accordance with its duties organizes and carries out the 
governmental supervision (control) in terms of compliance with the 
land legislation, land use and preservation of all categories and types 
of ownership as well as in terms of soil fertility.

The control which is carried out in the sphere of land resources 
must be coordinated, that means the coordination and establishing 
an appropriate balance of actions taken by different authorities which 
control their structural units. In addition, these actions should provide 
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for the mutual exchange of information about orders issued, guidelines, 
instructions, and also mutual assistance in joint participation in 
activities. It is referred to the coordination between the State Agency 
for Land Resources of Ukraine, the Ministry of Nature of Ukraine 
and the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine and also the control 
authorities subordinate to them — state inspections.

Such relationships are complementary and should be aimed at 
achieving mutual contact, eliminating possible duplication, overlap, 
use the possibilities of the parties that interact to solve tasks.

To conclude the mentioned above, we should mention that the 
policy of the state, first of all, should be oriented on the strengthening 
of the environmental features of scientific and technical progress in 
the conditions of intensive agricultural production. That is why well-
coordinated activity of the authorities performing the governmental 
control of land use and preservation is vitally important.
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THINKING ON THE STRATEGIC LEVEL

Fernando Ochoa Pineda
Executive Director, Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) Mexico

tHE PuBlic intEREst EnviRonmEntal lawYER: 
a diffEREncE makER

(kEY ElEmEnts foR succEssful 
EnviRonmEntal PRotEction)

“All human beings depend on the environment in which we live.   A 
safe, clean, healthy and sustainable environment is integral to the full 
enjoyment of a wide range of human rights, including the rights to life, 
health, food, water and sanitation.  Without a healthy environment, we 
are unable to fulfill our aspirations or even live at a level commensurate 
with minimum standards of human dignity.   When people are able to 
learn about, and participate in, the decisions that affect them, they can 
help to ensure that those decisions respect their need for a sustainable 
environment.” 69

These premises however, are not often respected. Most governments 
carry out intensive development policies/actions and support 
individual, short-term profit and unsustainable practices.

The only way to correct this course is through a consistent and 
diligent use of the law. The message to corrupt corporations and 
negligent government agencies has to be clear: society in general and 
local communities in particular have tools to assure that environmental 
law and their rights to a safe, clean, healthy and sustainable environment 
will be respected.

69 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR 
HUMAN RIGHTS. Independent Expert on human rights and the environment. 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/IEEnvironment/Pages/IEenviron-
mentIndex.aspx
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But what are the elements necessary to go from this theoretical-
romantic concept to the real and effective legal defense of these human 
rights and the environment?

The following are the most important elements that, for the past 
10 years have allowed us to protect the environment and the natural 
resources of one of the richest (biologically speaking) areas of the 
world.

• First and foremost: Democracy. “Effective Environmentalism 
is virtually impossible without basic democratic conditions”.70 
It is only through democratic institutions that individuals and 
communities can participate in the decision-making processes. 
That is, the ability of citizens to turn to impartial and independent 
arbiters to resolve disputes over participation in decisions that 
affect the environment, or to correct environmental harm. Such 
impartial arbiters include mediators, administrative tribunals, 
and courts of law, among others.

• Strong Non-Governmental Organizations. “The existence of 
strong NGOs has been identified as a hallmark of democratic 
government and thus a necessary condition for effective 
environmentalism”.71 The only way to have public interest 
environmental lawyers consistently at practice, that is, 
protecting the environment, is through consolidated-strong 
NGOs. They provide the foundations that will supply all the 
necessary apparatus for the attorneys to have an impactful 
result. “NGOs... ...play an increasingly powerful role in setting 
the global environmental agenda. For example, the ratio of 
NGO participants to United Nations and government officials at 
the June 1992 United Nations Conference on Environment and 
Development in Rio de Janerio was approximately one to one”.72

• Resources. “Adequate responses to environmental problems 
require large allocations of scarce resources”.73 Resources most of 

70 Ibrahim J. Wani, Poverty, Governance, the Role of Law, and international Envi-
ronmentalism: A critique of the Basil Convention on Hazardous Wastes (1991). 
71 Ibidem. 
72 The Role of Non-Governmental Organizations in the Development of Interna-
tional Environmental Law, 68 Chi.-Kent L. Rev. 61 (1992). Available at: http://schol-
arship.kentlaw.iit.edu/fac_schol/662
73 Ibidem.



284

the times will be limited and always necessary. It doesn’t matter 
whether they are human, economic or in kind. Therefore, it is 
important to be strategic in their allocation. For this reason, 
the recognition of resources necessity is fundamental before 
engaging in an environmental protection venture. In my 
experience, one thing that has to be avoided at all times is to 
fall short on resources at the middle of an environmental 
protection campaign. This will have more negative than positive 
consequences. More so if it involves litigation. Most of the 
times, litigation takes time (months, even years). Therefore, 
it is important to acknowledge from the beginning if we 
have the necessary specialists (scientific and legal), the basic 
collaborations (other NGOs, constituencies, plaintiffs, etc.) and 
the necessary economic resources (for example, to pay attorneys 
fees) all of which will enable to complete a mid/long term 
litigation process.

• Information. “Environmental issues are best handled with 
participation of all concerned citizens, at the relevant level. At 
the national level, each individual shall have appropriate access 
to information concerning the environment that is held by public 
authorities, including information on hazardous materials and 
activities in their communities, and the opportunity to participate 
in decision-making processes. States shall facilitate and encourage 
public awareness and participation by making information 
widely available. Effective access to judicial and administrative 
proceedings, including redress and remedy, shall be provided.”74 
There cannot be effective participation if there are not informed 
citizens/constituencies. The information though must be timely 
and accurate in order for the participation to be influential of 
the decision making processes whether they are general policies, 
strategies or plans, including individual private projects that 
have environmental impacts.

74 Principle 10 of the 1992 United Nations Conference on Environment and De-
velopment. The Rio Declaration on Environment and Development, often short-
ened to Rio Declaration, was a short document produced at the 1992 United Na-
tions “Conference on Environment and Development” (UNCED), informally known 
as the Earth Summit. The Rio Declaration consisted of 27 principles intended to 
guide future sustainable development around the world.
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• Preventive actions. The common-sense adagio says that 
prevention is better than cure. In fact, preventing environmental 
harm is cheaper, easier, and less environmentally dangerous than 
reacting to environmental harm that already has taken place. 
Moreover, acting preventively might be the difference between 
the survival of a species or an entire ecosystem and the extinction 
of it and the consequent deterioration of the environment as a 
whole. Sometimes — too many times perhaps — the damages or 
impacts are irreversible and therefore, impossible to rehabilitate 
or remediate. “Experience and scientific expertise demonstrate 
that prevention of environmental harm should be the “Golden 
Rule” for the environment, for both ecological and economic 
reasons”.75 In this context, it is significant to mention one of 
the most important, if not “the” most important preventive 
environmental policy: The Environmental Impact Assessment 
(EIA). The EIA helps integrate environmental issues into 
planning and decision making; helps to anticipate and therefore 
avoid or minimize environmental damages and provides the 
perfect space for public participation in decisions making 
processes for environmental conservation. 76

• Strategic Exposure. “environmental issues are characterized 
as political problems when there is a perceived crisis.”77 As we 
have stated before, citizens and communities must be informed 
in order to participate effectively in democratic procedures. 
However, it is a function of the NGO´s to bring neglected as 

75 Training Manual on International Environmental Law. United Nations Environ-
ment Program. 32. Available at: http://www.unep.org/environmentalgovernance/
Portals/8/documents/training_Manual.pdf
76 “Development can have, and has had over the years, major impacts on the envi-
ronment, by degrading soils and waterways, altering landscapes and threatening 
biodiversity. In addition to harming our surroundings, these impacts can and do have 
significant economic costs and negatively affect human health. Environmental Impact 
Assessments (EIA) provides a tool that would assist in the anticipation and minimiza-
tion of developments negative effects. Undertaken in the early stages of project plan-
ning and design, EIA could help shape development in a manner that best suits the 
local environment and is most responsive to human needs”. Training Manual on Inter-
national Environmental Law. United Nations Environment Program. 295.
77 The Role of Non-Governmental Organizations in the Development of Interna-
tional Environmental Law, supra, at 68.69.
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well as transcendent perspectives before different fora. These 
fora include workshops at local communities, lectures at 
academic institutions and media — in all of its forms — among 
others. It is important though to be prudent about the exposure, 
especially when talking about media. A good handle of the 
media can be the difference between winning and losing. A poor 
handle of media resources can backlash your entire campaign 
and deteriorate the environmental conservation movement in 
general. The exposure should be left for those who have the 
experience and resources to do it. If you or your organization 
does not have it, it is better not to use it. In my view, Public 
Interest Environmental Lawyers should act only as advisors 
for designated spokespersons and never be the spokespersons 
themselves.

• Passion and commitment. It is always important to have as 
much knowledge as possible. It is important to make good 
argumentation in order to bring a good case. It is important 
to solve cases successfully. It is in summary, important to be a 
good lawyer. However, none of that will be useful if we forget 
two fundamental values for success: passion and commitment. 
These values are important in most circumstances of life but 
when it comes to becoming a Public Interest Environmental 
Lawyer, these values turn out to be sine qua non. These are the 
driving forces that will enable you to achieve long-term goals. 
These are the driving forces that will provide you with leadership 
and success.

There are many other elements that can be useful and many others 
that can complement the components described in this paper. However, 
as I said before, in the last ten years these are the ones that have been key 
to our organization for having successful environmental conservation 
campaigns. When it comes down to setting the components of an 
environmental conservation campaign it is important not to overlook 
any of these components. When it comes down to strategizing about 
an environmental litigation campaign, it is absolutely indispensable to 
consider each and every one of them.
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Mark Haddock
Environmental Law Centre, University of Victoria, Canada

stRatEgic litigation foR EnviRonmEntal PRotEction — 
an EXamPlE fRom canada

My presentation will discuss the use of strategic litigation for the 
purposes of achieving environmental protection. By “strategic 
litigation” I mean litigation that is designed to achieve a number of 
objectives, including: 1) developing the body of judge-made law 
beyond its present scope (e.g. a “test case”); 2) toward a particular end 
or objective (environmental protection); 3) in a manner that will have 
future relevance and application that goes well beyond the dispute 
between the parties. Hence, successful strategic litigation advances the 
law not only for the litigant bringing the action, but also for many 
others facing similar situations.

As the theme of this conference is human rights and the environment, 
I will use as my main example the recent victory of indigenous people 
(whom we call First Nations) in the Supreme Court of Canada in 
litigation that sought the right of control over resource development 
on traditional homelands that have been used and occupied by them 
“since time immemorial.” While this is in many ways a case about what 
we call “Aboriginal rights and title” (title meaning land ownership), 
I believe that some of the lessons from this litigation extend beyond 
Aboriginal rights to any strategic litigation focused on environmental 
protection.

At the end of this presentation I will also discuss another example 
of strategic litigation that is not premised solely on Aboriginal rights: 
instead, it is an attempt to invite the court to interpret a constitutional 
right to “life, liberty and security of the person” to include a right to a 
healthy environment and freedom from environmental harm.

The first case is known as the Tsilqhot’in Nation v. British Columbia.78 
This case began in 1989 when members of the Tsilqhot’in Nation 
first discovered that the government had granted significant logging 
rights to non-native companies. They issued a declaration that their 

78 http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2014/2014scc44/2014scc44.html 



288

territory was off-limits to logging and other resource development. 
In 1992, one logging company began road construction into the 
traditional territory of the Tsilqhot’in. On learning of these plans, the 
Tsilqhot’in established a blockade at a strategic point where a major 
bridge would be constructed across a river that bore their name. They 
then filed a lawsuit claiming ownership of the traditional territory, 
the consequence of which would mean that the Province of British 
Columbia did not have the legal right to grant the logging rights.

Just getting to this point involved another considerable history: the 
short version is that the Aboriginal people of Canada first made claim 
to land being settled by colonialists back in the late 1880s. Canada 
passed laws that prevented them from bringing litigation over land 
ownership, or even fundraising to pursue what was called the “Indian 
land question.” These laws existed for decades and it wasn’t until the 
1950s that the possibility arose again.

When I was in law school in the 1980s, the issue of Aboriginal 
title was a legal theory only. Courts had avoided answering the legal 
question in one important case in 1973 (Calder), and the main issue 
was, if the concept of Aboriginal title was notionally valid at one point 
in time, was it extinguished by the passage of time and the provincial 
government’s assertion of sovereignty over what government called 
“vacant Crown land.”

The history of resource development in British Columbia, be it 
logging, mining, oil and gas or hydro-electric dams, almost always 
involved land that had been claimed by First Nations, and does to this 
day. While treaties were negotiated between the provinces, Canada 
and First Nations elsewhere in Canada, British Columbia had a 
racist history in which government leaders refused to negotiate. First 
Nations rarely benefited from resource development, so all it meant for 
them was intrusion into their land and way of life without any role in 
decision-making, compensation, jobs or other benefits. The particular 
area in which this litigation arose is a high plateau with what had been 
considered poorer quality trees that were far from wood processing 
mills. In 1981, a Forest Service employee told me it would never be 
logged due to pure economics. By 1989, logging was proceeding 
throughout the land at an incredible pace. What changed? Technology, 
economics, the United States housing market, and the unsustainable 
rate of logging in areas closer to the saw mills.
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The First Nation that brought this litigation lived in a remote 
area. The area only recently had received any road access at all. They 
lived a semi-nomadic life of fishing and hunting that reflected their 
traditional way of life with some modern differences. They were not 
about to give that up all this — let alone for no benefit.

After the blockade in 1992 and the start of the litigation, many 
attempts were made to come to a settlement agreement. The Province 
refused to share any power with the First Nation, however, so the 
trial began in 2002. It took four years — and 339 trials days, involved 
untold number of First Nations and expert witnesses. I was involved 
in this litigation for the last two years of the trial. It seemed that every 
small issue was vigorously fought.

You may be wondering by now how a fairly poor group of indigenous 
people could afford lawyers and expert witnesses for such an extended 
time. It was clear early on that this would be a major impediment to 
any such litigation ever being brought. An unusual order was sought 
and granted in which the court required the provincial and federal 
government to pay the legal costs of the plaintiffs due to the significance 
of the legal issues, and the need for a “test case” to determine whether 
Aboriginal title existed in Canadian law. This is highly unusual, but 
was a very important and essential precedent.

As time progressed even more natural resource extraction projects 
were proposed in Tsilqhot’in territory: a major copper gold mine is 
proposed to this day, right next to a beautiful lake that is full of fish 
known as “rainbow trout.” There are so many fish it is called Fish Lake. 
The proposed mine was named “Prosperity Mine” and later “New 
Prosperity.” The original proposal would drain Fish Lake and use it 
as a tailings pond for all the waste rock from the huge open pit mine. 
The stakes kept getting higher for the Tsilqhot’in, and they became 
increasingly alarmed and committed to pursuing the question of their 
legal rights.

I will not get into the myriad of issues that had to be addressed in 
evidence and legal argument — it would be too long. Suffice it to say 
that the litigation involved numerous elders and members of the First 
Nation, some of whom were on the witness stand for up to about 50 
days, including weeks of cross-examination. Expert witnesses included 
historians, linguists, anthropologists, ethnobotanists, legal historians, 
biologists, foresters, and economists.
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At the end of trial, the judge found that Aboriginal title was legally 
valid, and that the Tsilqhot’in had proven they had title to about 
one-half of the area claimed. However, he declined to issue a remedy 
because of a technicality in the legal pleadings.

The issue went to the Court of Appeal, and eventually to the 
Supreme Court of Canada, which granted the declaration of Aboriginal 
title in June of this year. The Court found that title includes the right 
of control over what happens to the land. While provincial laws may 
continue to apply, they must be justified under a strict legal test if they 
would infringe upon the title rights of First Nations. The court held 
that the provincial government’s granting of forestry licences is such an 
infringement. It is an enormous precedent, not only for the Tsilqhot’in 
but for First Nations throughout British Columbia and Canada. The 
legitimacy of forestry licences throughout British Columbia is under 
a legal cloud. It has profound implications for extractive resource 
industries. For example, just a couple of weeks ago the Province 
abandoned a plan to legislate an increase in the legal rights of logging 
companies due to this decision. The legal victory is one not just for the 
Tsitqhot’in, but for all the First Nations who qualify and can meet the 
legal test for Aboriginal title.

In the area that they hold Aboriginal title to, the consent of the 
Tsilqhot’in is required for resource development. As a nation that has 
consistently valued the importance of wilderness and environmental 
values, they have achieved a phenomenal degree of control over 
how the land is used, and the ability to implement their vision of 
sustainability and environmental protection.

One of the important sub-plots to this case is the fact that in 1982 
the Canadian constitution was amended to affirm “existing Aborginal 
rights.” The provision was criticized at the time as being exceptionally 
weak, because those rights were not defined and no one knew what 
they meant. However, being a constitutional right, the courts were 
able to infuse meaning into them, and this elevated the legal status 
of the claim to title considerably, because constitutional rights trump 
provincial and federal legislation. I believe this shows the importance 
of constitutional rights that are linked to environmental protection.

This leads me to the other case of strategic litigation that is still 
being litigated in the courts, involving a community in Ontario that 
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is so industrialized and polluted it is known as “chemical valley.” 
In this case, the presence of pollutants in the air and soil is being 
challenged as a breach of individual constitutional rights to “security 
of the person” under section 7 of our Charter of Rights. So far this 
term has been interpreted and applied to health including mental 
health, psychological harm, physical detention and the right not to be 
deported without due process. This test case seeks to extend the right 
to the right not to live in a polluted environment. We will not know for 
some time how it turns out. It is being brought by the public interest 
law firm known as Ecojustice.

Throughout these examples of strategic litigation I have come to 
the following conclusions:

What began as a legal theory only has now become legal reality. 
There were several attempts by courts to skirt the issue and leave it to 
political resolution, but it was clear that governments were not going 
to negotiate seriously because they had far greater interest in catering 
to resource extraction companies. Courts saw this, and came through 
in the end, despite initial reluctance;

Perseverance pays off: don’t get discouraged with court losses along 
the way. When the facts are on your side, the law will eventually follow;

Constitutional rights make for good test cases in strategic litigation 
because they trump ordinary statutes. Some cases are more of a stretch 
than others in terms of a court’s willingness to interpret environmental 
protection into a provision: we should strive to get better constitutional 
protection for environmental rights whenever possible (see David 
Boyd’s “The Environmental Rights Revolution.”

On the wall of a large room in the Xeni Gwet’in First Nation 
office in the Nemiah Valley of British Columbia, there are plaques 
commemorating the contribution of each of the elders who participated 
in the logging blockades and the litigation. The plaques note how 
many days they were on the witness stand, and how many days they 
faced cross-examination by government lawyers. These are people 
with a clear vision and strong commitment to keeping the land whole 
and unpolluted. It is a deep honour for me to be able to bring part of 
their story from Canada to you, particularly to EPL at a conference 
that commemorates the historic contribution of its founder, Svitlana 
Kravchenko, to environmental law. Based on my contact with Svitlana 
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through the University of Oregon law school and that wonderful 
organization E-LAW, she is a true leader and hero to me. And I am 
sure that there are many in this room who will continue her legacy. It 
is an honour to be here with you and to share this important time in 
Ukraine history together.

Eduardo Salazar Ortuño
Assistant Professor University of Murcia, Chairman,  
Asociaciуn para la Justicia Ambiental, Spain

stRatEgic litigation in sPain 
undER tHE aaRHus convEntion

Strategic litigation to improve Aarhus Convention in Spain is related to, 
among other substantive issues, the possibility to overcome financial 
barriers. Such economic obstacles are avoiding citizens and NGOs to 
go to Court demanding environmental law enforcement because of 
the price of Justice and the fear to assume big costs. Thanks to the work 
of Public Interest Environmental Lawyers in Spain Aarhus Convention 
provisions were used to reduce or eliminate bonds and court fees for 
the “action popularis” and — together with the lobby of NGOs at the 
national level and after Non-Compliance Declaration of the Meeting 
of the Parties and Aarhus Convention Compliance Committee Cases 
(ACCC/C/2008/24 and ACCC/C/2009/36) at the international level — 
to improve the Legal Aid system including environmental NGOs as 
beneficiaries.

Cases ACCC/C/2008/24 and ACCC/C/2009/36, where Prof. 
Svitlana Kravchenko was the Curator, were crucial for the Spanish 
situation on Aarhus rights. Regarding access to information, thanks 
to the pressure from the Compliance Committee, citizens in Murcia 
should not pay 2,15 euro per page anymore for land use information; 
regarding public participation, it was declared in non-compliance to 
promote public participation in holiday seasons; regarding access to 
justice, a comprehensive study about preliminary injunction relief and 
legal aid was made by the Spanish government proposing several and 
deep legal reforms. After these cases Spanish PIEL lawyers can bring 



293

cases in Courts based on the ACCC jurisprudence and the cases are 
now studied in schools as leading-case regarding public participation.

The situation of access to justice in Spain after the approval of Law 
27/2006 and after such strategic litigation, which have brought a better 
“standing” position to some NGOs to start cases in the administrative 
Courts, is much more better. It is also important to mention the 
possibility to use Aarhus Convention Principles to stop law reforms to 
introduce loser-pays principle in the administrative Courts, to expand 
public system for Court experts and to promote justice through 
preliminary injunction relief. The public system for Courts experts is 
an initiative taken in Valencia Region in order to have a University 
independent expert serving the Courts in environmental matters paid 
by the Regional Justice Government.

Together with the issues of standing, the length of the proceedings 
and preliminary injunctive relief, the third pillar of the Aarhus 
Convention depends on the fight for a not prohibitively expensive 
access to justice too.
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LEGISLATION AND ENVIRONMENTAL 
CHANGES IN THE NEW UKRAINE

Oleksii Shumilo
candidate of legal sciences, docent, Kharkiv National University  
of Internal Affairs, head of City Public Organization (CPO)  
«EcoPravo-Kharkiv» (Ukraine)

imPlEmEntation of PRofEssoR svitlana mYkolaiivna 
kRavcHEnko’s Ecological and lEgal idEas 

in tHE cuRREnt lEgislation of ukRainE

Having completed together with professor Svitlana Mykolaiivna 
Kravchenko a twenty-year-long scientific, and later public, journey, 
I witnessed the implementation and realization of her ecological 
and legal ideas which she consistently defended. This took place not 
only on the pages of scientific editions, but also as a practical activity 
regarding the protection of ecological rights of the citizens, at first in 
Ukraine, and later as a globally renowned scientist and public activist.

S. M. Kravchenko defended her doctoral thesis79 at the break of the 
epoch — October 22, 1991, when Ukraine as an independent country 
was in the process of being restored80 and it was necessary to foresee 
the ways of developing ecological and legal doctrine. We consider that 
she coped with this task perfectly. Let us see this at several examples.

As well as back then, nowadays we are witnessing the process 
of society democratization, formation of a legal state, the primary 
problem of which is implementation of environmental legislation, 
79 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06  / Светлана 
Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — 395 с.
80 Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УРСР 
від 24.08.1991 р. за № 1427-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — 
№ 38 (17.09.91). — Ст. 502.
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among other things. Compliance with law by everybody, despite 
the persons, should be an undisputable norm of the activity of state 
bodies, civil groups, public officials and citizens81.

S. M.  Kravchenko’s idea concerning the implementation of legal 
rules in the sphere of natural environment protection is efficient if 
they coincide with ethic norms, are based on them, contain moral 
evaluation of ecologically significant behavior, if moral and legal 
motives in behavior are merged82. The current Law of Ukraine «On 
Environmental Protection» in p. 1 art.7 specifies that increasing the 
ecological culture of society and professional preparation of specialists 
are provided by the general complex compulsory education and 
education in the sphere of natural environment protection, including 
preschool establishments, general secondary, professional and higher 
education, further training and staff retraining83. The subject of 
«Ecology» has been introduced in the first years of studies with the aim 
of apologizing higher education and forming ecological worldview for 
the future specialists in higher educational establishments of Ukraine.

The next step in implementing the ethic norms was a Law of 
Ukraine «About Animal Protection Against Ill Treatment»84, which 
in art. 6 stipulates that teaching humane treatment to animals is an 
important part of ethical, cultural and ecological education of the 
citizens; it presupposes forming the high level of ecological and ethical 
awareness and culture of citizens; it is provided by teaching courses 
on ecological ethics and humane treatment of animals in preschool 
establishments, in the system of general secondary, technical and 
higher education.
81 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.06  / 
С. Н. Кравченко. — Х., 1991. — С. 3.
82 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.06  / С. Н. 
Кравченко. — Х., 1991. — С. 14.
83 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон УРСР від 
25.06.1991  р. за №  1264-XII  // Відомості Верховної Ради України.  — 1991.  — 
№ 41 (08.10.91). — Ст. 546.
84 Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 
21.02.2006 р. за № 3447-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 27 
(07.07.2006). — Ст. 230.
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The latter demand to teaching a training course is included in the 
departmental regulation. For instance, according to the letter of the 
Ministry of Education and Science of Ukraine85, to implement art. 6 of 
the Law of Ukraine «About Animal Protection Against Ill Treatment» 
and Kyiv District Administrative Court decision on including the 
subject «Ecological Ethics» in the higher and secondary education 
of Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine 
recommends to include the subject «Ecological Ethics» in the amount 
of one ECTS credit (36 hours) in the list of optional subjects of the 
curricula of higher educational institutions.

Thus, we may state that in the modern legislation of Ukraine 
ecological and legal rules in the sphere of natural environment 
protection are introduced, i.e. they coincide with ethical norms and 
are based on them, they contain moral evaluation of ecologically 
significant behavior.

Compulsory teaching of the above-mentioned subjects «Ecology» 
and «Ecological ethics» in law schools allows now fighting with the 
nihilistic attitude of the future law enforcement officers to ecological 
and legal norms and hope for the adequate evaluation of social danger 
of ecological crimes by the future employees of investigative and court 
bodies, which is mentioned by professor S. M. Kravchenko86.

Forms and methods of ecological and legal education need 
improvement in terms of considering the psychological peculiarities 
of its objects, the amount of present and necessary information 
about ecological legislation of different social groups. The approach 
to ecological and legal education of youth, public officials, managers 
of farms, teachers and activists of public nature conservation 
organizations should be different, as these social groups have different 
knowledge and level of ecological and legal awareness. Public officials 
and employees, whose activity is connected with the influence on 
nature, need ecological and legal training and upgrading, taking into 

85 Щодо включення до переліку вибіркових дисциплін навчальних планів 
вищих навчальних закладів дисципліни «Екологічна етика» [Електронний 
ресурс]: Лист Міністерства освіти і науки України від 23.06.2010  р. за №  1/9-
450 // Ліга: Закон. — 1 файл. — MUS13338.LHT. — Назва з екрана.
86 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06  / Светлана 
Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 349.
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consideration their ecological and legal qualification during their 
performance appraisal. As it was foreseen by S. M. Kravchenko, this 
also allows both now and in future contributing to the improvement 
of the process of the rights enforcement in natural environment 
protection.

She considered that one of the most efficient measures of 
responsibility for environmental offence is to suspend, restrict 
and terminate the activity of enterprises which severely violate 
the norms and rules of environment protection87. In accordance 
with the Law of Ukraine «On Environmental Protection» the 
Verkhovna Rada of Ukraine accepted the Order of restriction, 
temporary prohibition (suspension) or termination of the activity 
of enterprises, establishments, organizations and objects if they 
violate the legislation on environmental protection88. It defined the 
legal basis for the adoption of decisions on restriction, temporary 
prohibition (suspension) or termination of the activity of enterprises, 
establishments, organizations and objects regardless of the ownership 
type if they violate the legislation on environment protection.

The activity of enterprises conducted violating the legislation on 
natural environment protection could be:

• restricted  — for a certain period (until the necessary 
environmental measures are taken) the decreased amount of 
discharge and dumping of waste and location of waste at the 
enterprise in general or its separate houses (sections) and the 
units of equipment are set;

• temporarily prohibited (suspended)  — the operation of 
enterprise or its separate houses (sections) and the units of 
equipment is suspended until the necessary environmental 
measures are taken;

87 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06  / Светлана 
Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 339.
88 Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення 
діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Поста-
нова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-XII // Відомості Вер-
ховної Ради України. — 1992. — № 46 (17.11.92). — Ст. 637.
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• terminated — the operation of enterprise or its separate houses 
(sections) and the units of equipment is completely terminated.

This year the above-mentioned Order was cancelled due to the 
adoption of the Law of Ukraine «On Introduction of Changes to 
Certain Legislative Acts of Ukraine with Regard to Reduction of 
the Number of Authorization Documents»89. But it is necessary to 
mention that professor Kravchenko warned that it is necessary to take 
into account infringement of employees and enterprise owners, the 
activity of which is terminated, their protest, psychological opposition 
against such a solution to ecological problems.

In S. M. Kravchenko’s opinion, not least important is the guarantee 
of real recovery of the sum of money necessary to take reconstructive 
measures from legal entities which caused harm. One of the guarantees 
of real recovery should be the institute of obligatory state insurance 
of civil responsibility for contaminating plants (legal entities for 
environmental offence)90.

Modern environmental legislation actively develops the institute of 
environmental insurance. The primary goal behind the basic principles 
(strategies) of state ecological policy of Ukraine for the period to 202091 
is achieving the state of natural environment safe for people’s health. 
One of the tasks in this sphere is the development of legal framework 
on environmental insurance by 2015 which will be based on defining 
the issues concerning harm which may be caused to people’s health.

Environmental insurance is one of the main means for realization 
of national ecological policy. Environmental insurance is a type of 
insurance for civil responsibility of the owners or users of the major 
environmental hazard objects in connection with their possible 
accidental pollution of natural environment and causing harm to the 

89 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення 
кількості документів дозвільного характеру: Закон України від 09.04.2014 р. за 
№ 1193-VII // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 23 (06.06.2014). — 
Ст. 873.
90 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06  / Светлана 
Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 343.
91 Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України 
на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 №  2818-VI  // Відомості 
Верховної Ради України. — 2011. — № 26 (30.06.2011). — Ст. 218.
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vital interests of the third parties which presupposes partial refunding 
of the damages for the harm to the aggrieved persons. It is necessary 
to develop and introduce the methodology of evaluating risks and 
threats caused by the operation of environmentally hazardous objects, 
counting insurance rates according to the assessed level of hazard. It 
is extremely important to create the services market of environmental 
insurance and set up insurance companies capable of providing a 
reliable insurance mechanism92.

At present the legislator does not see the necessity to adopt a special 
legislative act which should settle differences as for environmental 
insurance, except introducing some changes to the basic Law of 
Ukraine «On Insurance»93. However, environmental regulations 
presuppose obligatory environmental insurance of natural features, 
namely the Laws of Ukraine «On the Lease of Land»94, «On Land 
Evaluation»95, «On Nuclear Power Use and Radiation Safety»96, «On 
Waste»97 and other departmental environmental legal regulations.

Professor Kravchenko paid great attention to the tendency of 
legislation ecologization. In particular, among other things she 
insisted on ecologization of labor legislation. In her opinion, a duty of 
environment protection, efficient use of environmental features and 
prevention of pollution98 should be among the main labor rights and 
duties of the employees.

92 Правове регулювання страхової діяльності: навч. посіб.  /  О. П.  Гетманець, 
О. М.  Шуміло, Т. В.  Колєснік та ін.; за ред. О. П.  Гетманець, О. М.  Шуміла.  — К.: 
Хай-Тек Прес, 2014. — С. 277 – 278.
93 Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. за № 85/96-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. — 1996. — № 18 (30.04.96). — Cт. 78.
94 Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV // Відомості Вер-
ховної Ради України. — 1998. — № 46 – 47. — Ст. 280.
95 Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV // Відомості Вер-
ховної Ради України. — 2004. — № 15 (09.04.2004). — Ст. 229.
96 Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 
08.02.1995 № 39/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 12 
(21.03.95). — Ст. 81.
97 Про відходи: Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. — 1998. — № 36 – 37. — Ст. 242.
98 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06  / Светлана 
Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 357.
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Draft Labor Code of Ukraine99 in art. 273 stipulates that an 
employee may refuse to do certain work if there is a working situation 
dangerous for his/her life, health or people surrounding him/her, for 
working or natural environment. The employee is supposed to inform 
his/her direct supervisor or employer immediately. The presence of 
such a situation if necessary is confirmed by the conclusion of the 
specialists on labor safety of the legal entity with the participation of 
the representative of the primary trade union organization elected 
body (shop steward) or a person on labor safety authorized by the 
employees (if the trade union as a legal entity was not created). This 
labor duty on natural environment protection will contribute to 
the improvement of the efficiency of disciplinary responsibility for 
environmental offence.

Nowadays the idea of professor S. M. Kravchenko is very topical 
that while defining the notion «rational use of natural resources» it is 
necessary to take into account the necessity to satisfy rational economic 
and social needs with regard to ecological conditions, measure social 
and economic needs with the possible anthropological load on nature 
and ecological conditions in the given region; while estimating 
sufficient social and economic needs it is necessary to use ethical criteria 
(restriction of use), where the race for the increase of production and 
use may lead to the unpredictable ecological consequences100. Thus, 
the society should proceed correlating its economic needs with the 
possibilities of the environment. This requirement is stipulated by art. 
3 of the Law of Ukraine «On Environmental Protection», where the 
basic principles of natural environment protection are mentioned. 
Among them there is a principle of scientifically grounded congruence 
of ecological, economic and social interests of the society on the basis 
of combining interdisciplinary knowledge of ecological, social, natural 
and technical sciences and prediction of the natural environment state.

99 Проект Трудового кодексу України внесений народними депутатами 
України Стояном О. М., Сухим Я. М. від 22.04.2013  р. за №  2902 [Електронний 
ресурс] // Ліга: Закон. — 1 файл. — JG28M00A.LHT. — Назва з екрана.
100 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды 
(социально-психологические условия): дис. д-ра юрид. наук: 12.00.06  / 
Светлана Николаевна Кравченко. — Харьков, 1991. — С. 355.
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It is necessary to refer to the scientific heritage of professor Svitlana 
Mykolaiivna Kravchenko more often in order to find certain answers 
for ourselves in the sphere of implementing environmental and 
legal norms as her works are still topical nowadays. She left behind 
scientific works, monographs and manuals by which new generations 
of scientists, practitioners and ecological lawyers will study.

Yaryna Hayetska-Kolotylo
candidate of legal sciences, docent, professor of the Department  
of Administrative and Legal Disciplines,  
Lviv State University of Internal Affairs (Ukraine)

REvisiting natuRal EnviRonmEnt PRotEction 
duRing militaRY (aRmEd) conflicts

The humanitarian disaster caused by the military actions in the east of 
Ukraine, results not only in human losses, but also does considerable 
harm to the natural environment which in its turn will cause a chain of 
negative factors that will influence life and health of people in future. 
Therefore, the task of Ukraine as well as international community is to 
minimize the consequences of the military conflict influence. The legal 
basis for it is international law, the significance of which under the 
present conditions considerably increases, as signing and ratification 
of international conventions by the states, which have humanitarian 
and nature protection focus, obliges them to fulfil international 
principles and norms not only in international relations, but also 
during solving national problems connected with adhering to human 
rights and natural environment protection.

In accordance with the Decree of the President of Ukraine ‘On the 
Military Doctrine of Ukraine’101 as of June 15, 2004 (in the version of 
the Decree of the President of Ukraine as of June 8, 2012) a military 
conflict means the way of solving discrepancies between the states 
using military force or in case of domestic armed conflicts. It is quite 
obvious that the armed conflict in Ukraine may be regarded as a non-

101 Офіційний вісник Президента України. — 2012. — № 20. — Ст. 471.
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international armed conflict, the notion of which was introduced in 
international law by article 3, common for Geneva Conventions as of 
August 12, 1949102.

It has the following characteristics:
1) presence of organized military actions between the opposing 
forces;
2) armed forces participate in military actions;
3) rather massive and stable character of armed actions;
4) the opposing forces should have the bodies responsible for their 
conduct;
5) each of the parties should have a part of the territory of the 
state103 under its control. At the same time, the specificity of the 
armed conflict on the territory of Ukraine, Georgia (Georgian-
Abkhazian and Georgian-Ossetian), on the territory of Azerbaijan 
(Nagorny Karabakh) and Moldova (Transdniestria) etc. testifies to 
certain peculiarities as for its development and consequences, in 
particular, in the sphere of environment protection.
International law has developed a number of both general and special 

rules and principles concerning natural environment protection during 
armed conflicts. For instance, World Charter for Nature, adopted by 
UN General Assembly in 1982104, calls for refraining from military 
actions that harm the nature. The 1992 Rio-de-Janeiro Declaration105 
also confirms the principle of natural environment protection in 
case of armed conflicts. In particular, Principle 24 mentions that war 
inevitably ruins the process of sustainable development. Therefore, the 
states should respect international law, providing natural environment 
protection in case of armed conflicts and cooperate if necessary as far 

102 Конвенція про захист цивільного населення під час війни  (Женева, 12 
серпня 1949 року) // Офіційний вісник України. — 2013. — № 27. — Ст. 942.
103 Международное публичное право: учеб.  / Л. П.  Ануфриева, М43 
Д. К. Бекяшев, К. А. Бекяшев, В. В. Устинов [и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — с. 674.
104 Всесвітня хартія природи,  прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 
(1982 р.) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/995_453/
105 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (14 июня 
1992 года)//[Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/995_455/
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as its further development is concerned. Principle 25 states that peace, 
development and natural environment protection are interconnected 
and indispensable.

Special norms on natural environment protection during non-
international armed conflicts are specified in the Protocol Additional to 
Geneva Conventions as of August 12, 1949 concerning the protection 
of the victims of non-international armed conflicts (Protocol II) as 
of June 8, 1977106. This Protocol develops and complements article 3, 
common for 1949 Geneva Conventions. Among other things, article 
14 prohibits to attack, destroy, withdraw or make unusable the sites 
necessary for the survival of the civilians, in particular: food supplies, 
agricultural territories producing food, crops, animals, buildings 
supplying drinking water, supplies of the latter, as well as irrigation 
buildings. Article 15 of the given Protocol prohibits any attack on the 
facilities and buildings containing dangerous forces, in particular: 
dikes, dams and nuclear power plants which should not be the object 
of attack even in cases when they are military objects if such attack may 
release hazardous forces and cause heavy losses among the civilians.

Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary 
Weapons to Geneva Convention on Prohibitions or Restrictions on 
the Use of Certain Conventional Weapons which might be considered 
as those causing excessive damage or which have random impact 
as of October 10, 1980 (Protocol III)107 prohibits to make forests or 
other kinds of vegetative cover the objects of attack using incendiary 
weapons, except the cases when such natural elements are used to 
cover, hide or mask combatants or other military objects or when they 
are military objects themselves (p. 4, page 2).

Unfortunately, these and other phenomena take place on the 
territory of Ukraine, the evidence of which systematically appear in 
mass media and are registered by the citizens and law-enforcement 
bodies of Ukraine.
106 Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання  — 
Том 1: 1990 – 1991 рр. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. 
107 Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних 
видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні 
пошкодження або що мають невибіркову дію (Женева, 10 жовтня 1980  р.) 
(Протокол ІІІ)  // [Електронний ресурс].  — Режим доступу:http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/995_266.
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The conducted review of international legal documents concerning 
the above-mentioned issue showed that in the circumstances when 
modern non-international armed conflicts appear, international 
legal regulation connected with the necessity to protect both the 
victims of armed conflicts and natural environment, is not sufficient. 
Undoubtedly, international legal regulation concerning the protection 
of the victims of armed conflicts is closely connected with the 
principles and norms of international criminal law, in particular, with 
the principle of inevitability of punishment for the crimes committed. 
At the same time, the cooperation of the states in retrieval and 
punishment of the persons accused of military crimes remains one of 
the topical problems.

Understandably, international legal norms on natural environment 
protection during armed conflicts, taking into account what an armed 
conflict is, are aimed not at preventing harming natural environment 
in general, but at minimizing this harm. Nevertheless, international 
community should further elaborate new and more severe rules and 
principles to prevent doing severe harm to the natural environment, life 
and health of the citizens as a result of harming natural environment 
during armed conflicts, in particular, non-international armed 
conflicts.

Olha Shumilo
post graduate student of the Department of Criminology and Criminal 
Procedure Law of Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, 
Ukraine.

REgulatoRY suPPoRt of PRotEction of animals  
against cRuElt Y: casE REcoRd

Problem definition and its relation to critical scientific and practical 
tasks. Modern development of the Ukrainian society is characterized 
as the time of task-oriented legal state development, implementation of 
challenging social and economic reforms which can not be imagined 
without strengthening of the legal order and protection of the proper 
morality level. Moral treatment of animals is a critical issue touching 
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upon interests and feelings of a great number of citizens, and reflecting 
upon ethic and social public life. Cruelty and abuse of living beings 
contributes to formation of indifference towards any suffering, creates 
aggression and violence towards the general public.

Foreign experience provides strong evidence of the fact that 
regulatory and public countering of improper treatment of animals 
is the important branch of general public preventive measures 
of criminality. Nowadays non-governmental animal advocating 
organizations who more than once managed to prevent improper 
treatment of animals and attained holding the guilty persons liable, 
become ever popular in Ukraine too. However, local legislative 
establishments in the branch are limited to a declarative Law of 
Ukraine “On Animal Abuse” and rather lenient  — if compared to 
the European standards — criminal law sanction for cruelty towards 
animals. According to official statistics, the latter is rarely applied, as 
common law enforcement officers are still convinced that the ideas 
of the animal rights advocates are nothing else than a modern trend, 
which is deprived of deep historical background and real social danger.

Analysis of latest studies and publications. With the adoption 
of the new Criminal Code of Ukraine national scientists more and 
more often focus on the issue of the concept and improvement of the 
criminal protection of environment and animals in particular. Thus, 
certain aspects of the issue in question have been studied in the works 
by I. M.  Dan’shyn, S. F.  Denysova, L. S.  Kuchanska, A. V.  Landina, 
S. Y.  Lykhova, V. K.  Matviychuk, V. O.  Navrotskiy, S. S.  Yatsenko and 
others. On the level of PhD works the problem of animal abuse has 
been considered by I. S.  Holovko, and Russian scholars I. I.  Lobov, 
O. V. Saratova, V. S. Miroshnichenko and V. M. Kitayeva. Nevertheless, 
it is still far from being exhausted. Under the conditions of the public 
policy activation in the field of implementation of international law 
treaties on prevention of cruelty towards animals, further development 
of the criminal law and regulatory norms aimed both at strengthening 
of sanctions for animal abuse and at the elimination of impunity for 
cruel treatment of living beings is ever urgent.

This article focuses on the evolvement of regulatory protection 
of animals against the improper treatment since ancient times until 
today in the foreign countries.
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Summary of the key material of the research: the study of 
criminality in general and its separate instances in particular often 
starts with a historical insight into appearance and evolvement of any 
regulatory prohibition. Famous Russian criminalist M. S.  Tagantsev 
states that if one wishes to study any existing legal institute, in order to 
interpret it correctly, one should trace its historic development, that is 
the reasons due to which the prohibition appeared and modifications it 
underwent in the course of evolvement108. Furthermore, he noted that 
it is the criminal law which changes most often comparing to other 
legal branches, for all public cataclysms get reflected in the concepts of 
the crime and punishment109.

Regulatory protection of fauna is an exceptionally changeable and 
complex phenomenon, which is dependent on social and economic 
pattern changes and scientific and technological advance comprising 
the entire history of mankind. Religious regulations of the Ancient 
India steeped in allusions of inextricable connection of the men 
and wild life, in particular Jaina canons, and one of the oldest legal 
records  — Dharma Shastra of Manu  — contained the canonical 
norms of vegetarianism and nonviolence, and openly declared that 
“the one who allows killing animals, meat seller or meat buyer, the 
one who cooks meals from meat, serves it and eats it — all of them 
are murderers”110. Such an approach has been further developed by 
the Buddhist apologists to be regulatory formalized in the edicts of 
emperor Ashoka which prohibited eating of meat, killing of any living 
beings and blood sacrifices, and foresaw opening of road hospitals for 
the animals to be treated and fed111. It should be mentioned that even 
nowadays the Buddhists’ tolerance and charity attracts many followers 
concerned about prevention of cruel treatment of animals throughout 
the world.

108 Таганцев Н. С Курс русского уголовного права. Часть Общая. — СПб.: Тип. 
М. М. Стасюлевича, 1874. — Кн. 1. — С. 2.
109 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая: в 2 т. Т. 1. М.: 
Наука, 1994. — С. 105.
110 Законы Ману. Перевод С. Д. Эльмановича, проверенный и исправленный 
Г. Ф. Ильиным. — М.: Наука, 1992. С. 104 – 106.
111 For more details, see: Ryder, Richard D. Animal Revolution: Changing Attitudes 
Towards Speciesism / Basil Blackwell Ltd. — Oxford, 2000. — 284 p.
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One of the most important sources of the contemporary regulatory 
standards of humaneness undoubtedly is understanding of the 
Ancient Greek and Roman philosophers of nature, humans, society 
and the laws of being. It is Ancient Greece that gave birth to the 
first historic form of philosophy itself  — physiophilosophy which 
is the science explaining regularities of nature in broader terms. 
Mythological and theogonical interpretation of the world together 
with the rules of careful attitude towards the environment was the 
ground for the thoughts of those days. For instance, commandments 
of Triptolemos, the hero of Eleusinian and Attic myths, declared three 
rules of decent life: respecting parents, appeasing gods with gifts and 
conservation of animals112. The epoch of ancient Greeks also did 
not differentiate between the souls of animals and humans: thus, in 
Homer’s Odyssey we read that the spirit has departed the slaughtered 
swine113. Pythagoras, the Classical thinker, believed in common 
origin of immortal spirits of animals and people from the anima that 
impenetrates the Universe, while his disciples embraced the principles 
of humanness and asceticism, justice and moderatism, and considered 
good attitude towards animals to be the basis for moral behaviour of 
a human, and vegetarianism — the prerequisite of life. According to 
his contemporaries, Pythagoras sometimes bought the living fish and 
birds at the market to release them114.

As opposed to these suppositions, the anthropocentric Aristotle 
deprived animals of the minds and the right for moral defense, saying 
that “plants were created for animals, and animals — for people”115. 
Such an approach together with the greater part of Aristotle’s 
philosophic heritage was eventually accepted by the European 
Mediaeval dogmatizers. Despite individual cases of limitation of 
falconry, bear-baiting and cockfighting, there was no comprehensive 

112 Clark, G. Porphyry: On Abstinence from Killing Animals / Duckworth. — Lon-
don, 2000. — 220 p.
113 Циглер, Г. Э. Душевный мир животных / Г. Э. Циглер; пер. с нем. А. Г. Конюса; 
под ред. и с вступ. ст. Н. Н. Ладыгиной-Котс. — М.: Земля и фабрика, 1925. — 
144 с. 
114 Taylor, Angus. Animals and Ethics. — Peterborough: Broadview Press, 2003. — 
P. 34.
115 Francione, Gary.  Animals, Property, and the Law  / Temple University Press, 
1995. — P. 37.
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legislative protection of animals against abuse, as only killing of 
someone else’s animal as the object of private ownership right or as 
the result of trespassing of the hunting lands was liable to prosecution 
according to the European Medieval norms116. A spectacular example 
of the scholastic Medieval view were the trials of animals usually 
resulting in the death sentence for the “guilty” creature for spoiling of 
crops, infliction of injuries to other person, and most often — being 
suspected of the devilry communications. As Y. Kantorovich notes, 
animals were frequently disabled before the execution — the legs, ears 
and other body parts were cut off117.

In the XVI-th century protestant Reformation became the catalyst 
for numerous changes in social life, including the sphere of regulatory 
protection of animals. The first regional legislative mandate of proper 
animal treatment not as the objects of foreign property right, but as 
the living creatures was the Act of Irish Parliament on the prohibition 
of plowing with the help of a plough attached to the tail of a horse and 
careless sheep shearing in 1635118. The mentioned doings were punished 
with a certain fine or with the term of imprisonment stipulated by 
the local legislative authorities. Over time puritanical communities 
of Britain and first North-American colonies also approved a series 
of similar acts aimed at protection of cattle from baiting and some 
kinds of entertainment (particularly, cockfighting and bull-baiting). 
On the world outlook level the foundation of these norms was then in 
the puritanical interpretation of the Bible according to which animals 
were given to men to be accountably owned as opposed to the Catholic 
one where animals appeared to be absolutely owned119.

116 Medieval Prohibitions Against Cruelty to Animals [Електронний ресурс].  — 
Режим доступу: www.animalrightshistory.org/animal-rights-medieval-law.htm. —  
За головок з екрана.
117 Канторович Я. А. Процессы против животных в средние века  / 
Я. А. Канторович. — СПб.: Юрид. б-ка, 1897. — С. 3 – 4. 
118 Ryder, Richard D. Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism / 
Basil Blackwell Ltd. — Oxford, 2000. — P. 49.
119 Preece R., Fraser D. The Status of Animals in Biblical and Christian thought: A 
Study in Colliding Values [Електронний ресурс] / R. Preece, D. Fraser // Society and 
Animals. — 2000. — № 8. — Режим доступу: http://www.animalsplatform.org/as-
sets/library/419_s832.pdf. — Заголовок з екрана.
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Unfortunately, the mandates of these norms remained on paper 
only, as the representatives of judicial power usually rejected the 
complainants guided by the deep-seated belief in the absolute belonging 
of the cattle to property, and thus referring to animal abuse as crimes 
against property. Not least of all this negative practice resulted from 
the widespread stand of mechanicalism developed by R. Descartes: he 
claimed that animals are just simple mechanisms unable to feel and 
consequently ideal instruments for most cruel scientific experiments120. 
Luckily this concept was denied both by his contemporaries and 
representatives of the new epoch — the Enlightenment.

In the end of the XVIII  — the beginning of ХІХ-th centuries 
there existed many various views on the definition of the nature of 
animals and frame of human rights and obligations towards other 
living beings. Scientists’ stands varied starting from challenging 
acknowledgement of the animals as subjects of the intrinsic right up 
to the destructive criticism of the animal rights defenders121. Moderate 
process of legislative formalization of limitations of the sadist attitude 
gained momentum in Great Britain. It was there where the attitudes to 
understanding of jus animalium were developed122. Thus, in 1822 after 
a number of failures the English Parliament at last voted the first all 
countrywide regulatory legal act directed at prevention of cruelty to 
animals with expanded list of animals. This was the Act to Prevent the 
Cruel and Improper Treatment of Cattle according to which “if any 
person or persons shall wantonly and cruelly beat, abuse, or ill-treat 
any Horse, Mare, Gelding, Mule, Ass, Ox, Cow, Heifer, Steer, Sheep, 
or other Cattle… shall forfeit and pay any Sum not exceeding Five 
Pounds, not less than Ten Shillings…and if the person or persons so 
convicted shall refuse or not be able forthwith to pay the Sum forfeited, 
every such Offender shall…be committed to the House of Correction 
or some other Prison…for any Time not exceeding Three Months”123. 

120 Animal Consciousness. Historical background [Електронний ресурс] // Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy.  — 2012.  — Режим доступу: http://plato.stan-
ford.edu/entries/consciousness-animal/#hist. — Заголовок з екрана.
121 Див.: Рассел Б. История западной философии. В 3 кн.: 3-е изд., испр. / Подгот. 
текста В. В. Целищева. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. — С. 173
122 Note. Lat. — animal rights.
123 Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle 22d July 1822 
[Електронний ресурс] // Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, 



310

The same year first judicial trial of the persons who abused the animals 
was held to end up with the judgment of conviction and amercement 
of the guilty124.

British legislation in the sphere changed many times in due course, 
and by the beginning of the XX-th century there appeared a whole 
series of acts directed at prohibition of cruelty to all kinds of animals 
in broader sense (not only the cattle); there was also the special act 
on protection of the captive wild animals against abuse. Since then 
those civic activists of the Western European countries and USA 
concerned about cessation of the tortures and abuse of the living 
beings launched powerful campaign to support the humane treatment 
of animals, creation and further implementation of existing regulatory 
prohibitions.

In the late ХІХ-th century S. Fisher, a doctor from Petersburg, 
noted that the legislation of that period foreseeing liability for animal 
abuse differed in various countries in the set of attributes required 
for finding the delict to be the punishable offence of the animal125. In 
particular, these attributes included: the “publicity” of abuse, “arousing 
of moralist reproaches of witnesses”, “cruelty”, “malicious intent”, and 
“needlessness of the tortures”. Thus, e.g. most often cruel treatment of 
animals witnessed by other people was considered “public”. In case of 
“arousing of moralistic reproaches of witnesses” the sharp contrast of 
the crime to moral public spirit was concerned. “Malicious” torture was 
called the one caused just for the sake of torture to satisfy the torturer 
with the victim’s pain. “Rude and cruel” treatment was considered the 
one when the guilty was aware that he was causing sufferings to the 
animal, but did not take it into account126. According to the afore-
mentioned criterion, the author divided the countries that established 
liability for animal abuse into six groups.

George IV. — 1822. — Режим доступу: http://books.google.com.ua/books?id=6Ls
uAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=uk. — Заголовок з екрана.
124 Guerrini A. Experimenting with Humans and Animals: From Galen to Animal 
Rights  // Anita Guerrini.  — Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 
2003. — P. 58.
125 Фишер С. Человек и животные. Этико-юридический очерк. — СПб, 1899. — 
C. 16.
126 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 16.
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Austria and Germany made up the first group; their legislation 
demanded prosecution for public torturing of animals and violation 
of moralistic feelings. According to German legislation of those times, 
the fine of 150 DM or imprisonment was imposed on the person 
maliciously torturing the animals either in public or in a way that 
causes moralistic resentment, or rudely and cruelly treats them127.

The second group included France and the Swiss canton of Ticino 
the laws of which stipulated criminal responsibility for public cruel 
treatment of domestic animals128. It shall be noted that the French law 
of 1850 also stipulated 1 to 5 days imprisonment as punishment in 
case of repetition of the crime129.

To the third group belonged the cantons of Fribourg, Neuchatel and 
Valais regulatory basis of which demanded the publicity of delict only 
and did not differentiate between the domestic and wild animals130.

The legislation of the fourth group (Swiss cantons of Berne, Garus, 
Graubunden, Zurich and Zug) stipulated violation of the moralistic 
feeling as the prerequisite of prosecution131.

Into the fifth group of states S. Fisher included Norway, Sweden, 
Denmark, Finland and the Netherlands in the laws of which the word 
“torture” is accompanied with such adjectives as “cruel”, “rude” and 
“malicious”132.

The researcher is of the opinion that the best legislation in the 
branch of protection of animals against tortures is that of Great Britain, 
Belgium, Italy, the USA, Canada, Australia and some Swiss cantons 
where responsibility occurred for pointless torturing of animals 
without any additional attributes133.

With time protection of animals in the world underwent frequent 
improvements and alterations towards further humanness of the 

127 Фишер С. Человек и животные. Этико-юридический очерк. — СПб, 1899. — 
С. 17.
128 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 17.
129 Krstić N. Animal Protection from Killing and Abuse in the European and Serbian 
Criminal Law / Novak Krstić // Facta Universitatis. — Law and Politics, 2012. — Vol. 
10. — № 1. — P. 48.
130 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 17.
131 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 18.
132 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 19.
133 Див.: Фишер С. Указ. праця. — С. 19.
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management of domestic animals and cattle, regulation of biotomy, 
prohibition of dog and cockfighting, of cruel methods of circus 
education, etc. Nowadays Western European countries demand 
that their residents carefully observe such regional acts as European 
Convention for the Protection of Pet Animals, European Convention 
for the Protection of Experiment Animals and European Convention 
for the Protection of Animals during International Transport etc. 
However, in our opinion, particular attention should be paid to 
regulatory support of protection of animals against cruel treatment in 
the countries of the Central and Eastern Europe (Albania, Bulgaria, 
Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, 
Slovakia, Slovenia, Hungary, Croatia, and Czech). Close historical, 
social and cultural connections as well as adaptation of the post-
socialist legislation to the EU standards within short period of time is a 
substantial reason for the native legislator to focus on the achievements 
and errors of the neighbouring countries.

Thus, as compared to the national similar act, the Law on Protection 
of Animals against Abuse in Czech Republic regulates every detail 
of management of various animal groups differentiated not only by 
the type of their use by men (cattle, wild, domestic, experimental, 
etc.), but also by their peculiarities — disables animals, handicapped 
animals, pets looked after permanently by human and those not 
permanently looked after, etc.134. The conditions of making sacrifice 
possible or those when it turns into crime (including while hunting) 
are by no means less detailed. The developed shelter network gave the 
country the opportunity not to use the Trap-Test-Vaccinate-Alter-
Release (TTVAR) method. Polish animal protection act is severe 
and is directed not only onto protection of animals against abuse 
and provision of proper conditions of their management, but onto 
promotion of responsible attitude of human towards animals and 
prevention excess quantity of pets and consequently their turning into 
ownerless as well135. Since 1997 in Poland it has been prohibited to 

134 Метельова Т. О. Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ / 
Т. О. Метельова // Віче. — 2013. — № 20. — С. 17 – 25.
135 Ustawa o ochronie zwierząt — Internetowy System Aktow Prawnych [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W
DU19971110724. — Заголовок з екрана. 
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breed animals for sale and distribute them at markets, fairs, by means 
of trade enterprises and facilities, etc. Municipal authorities shall 
provide the ownerless animals with shelters, care about the free-living 
cats including feeding them, as well as ensure altering of animals at the 
shelters and searching for the owners for them.

It shall be noted too that international law is rather fragmentary 
in the field of regulation of human-animals’ relationships as of today. 
Unfortunately, there is no unified law of international standard that 
would comprise basic principles of animal treatment obligatory for 
Russia and China in particular, the legislation of which is considered 
to be far from perfect in terms of protection of animals against abuse136.

Conclusions. The history of regulatory support of animal 
protection against abuse roots in the remote past and needs to be 
studied and developed. The perspectives of further studies in the 
field are the issues of evolution of the Ukrainian legislation regarding 
protection of animals against improper treatment and implementation 
by the national legal and law enforcement agencies of the European 
Conventions ratified by Ukraine.

Nataliia Kuts
Lawyer in Environment — People — Law

PRoBlEms of lEgal REgulation of RElations 
aRising in tHE sPHERE of HomElEss animals

The theme of homeless animals is not new, but today there are many 
still open problematic issues in this area. They include inhumane 
treatment of animals, lack of shelter, lack of appropriate financing, 
and others, one of the causes of which is the absence of adequate legal 
regulation of investigated relationships. For example, today there are 
many gaps in the legal regulation of the identification and registration, 
euthanasia of animals, control and financing measures in the sphere 
of stray animals.

136 Лобов И. И. Уголовная ответственность за жестокое обращение с 
животными: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / И. И. Лобов; М.: [б. в.], 
2000. — С. 3.
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One of the solutions aimed to solve the problems of homeless 
animals is financing from the local budgets. However, such funding 
is too small. Received funds are not enough for sterilization of caught 
animals, which often leads not only to euthanasia of completely 
healthy animals, but also to their inhumane killing. This is due to the 
lack of sources that can fill the local budget funds. One of the ways 
of resolving this problem is to establish local government tax for dog 
owners, the proceeds of which could be directed on resolution of issues 
in the sphere of homeless animals. However, there is no possibility of 
introducing such local tax: during the adoption of the Tax Code of 
Ukraine in 2010 tax for dog owners was lost. Thus, the local council 
has no right to introduce such fee. Including tax for pet’s owners in 
Article 10 of the Tax Code of Ukraine, which enshrines the list of local 
taxes and duties, will help to solve this situation.

Animal identification is the process of identifying animals by 
appointing them the identification number with using visual, electronic 
and mixed means, depending on the type of animal, after what the 
identification number is entered into the Unified State Register of 
animals137. Today on the legislative level there is a mechanism for 
identifying only farm animals, information about which are entered 
into the Unified State Register of animals. But there is no legal 
regulation of identification of other animals, including homeless. 
The introduction of mandatory registration of animals will help to 
establish the fact of an animal’s belonging to a particular person. With 
the help of data from the state register of animals you can find whether 
the caught animal has the owner and if it does — return it to him/her, 
which also affects the solving of the problem of lack of places in the 
shelters for animals. In addition, if an animal appeared outside because 
of the owner fault, he/she would be brought to justice for violating the 
rules of keeping animals. Introduction of the compulsory registration 
system of animals by adopting special law will increase legal culture of 
owners, because it is usually their fault that animals become homeless.

Under the current legislation, euthanasia of animals is possible not 
only in the cases of their serious illness, their injury that is incompatible 
with life, their excessive and irreparable aggression, but also in the 

137 Про ідентифікацію та реєстрацію тварин Верховна Рада України; Закон від 
04.06.2009 № 1445-VI
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cases, when there is no another way to regulate the number of animals. 
For example, according to article 17 of the Regulation of the animal 
shelter, approved by the State Committee for Veterinary Medicine of 
Ukraine from 15.10.2010 № 439, euthanasia is made in the case when 
animals have especially dangerous infectious diseases, severe trauma 
or injuries that are inconsistent with life, incurable diseases or when 
there are other reasons for their using. Such unclear classification of 
cases of making euthanasia and legal recognition of making it when 
there is no possibility to regulate the number of animals in another 
way, leads to mass euthanasia of completely healthy animals and 
their offsprings. Formulating article 16 of the Law of Ukraine “On 
protection of animals from cruelty” in such a version: “Number of 
wild animals and animals which are not kept by man, but which are in 
conditions, fully or partially created by human activity, is regulated by 
sterilization or biologically grounded method» will help to avoid the 
mentioned situation.

It is also necessary to supplement the above mentioned Law by 
provisions that would determine clear list of cases when euthanasia of 
animals, including the homeless animals, is allowed.

In addition, Ukraine has no legal regulation of the institution of 
guardianship over homeless animals, which is widely used abroad 
and helps to solve problems in the sphere of handling stray animals. 
Guardians take care of homeless animals, assist shelters, look for new 
owners for pets, maintain order in specially created areas for wintering 
homeless animals. Guardianship over homeless animals has voluntary 
basis, but the cost of maintaining the animals are compensated from 
the local budget. In Ukraine guardianship practice is widespread at 
zoos that offer anyone who wants to become a guardian of animals 
in order to reduce zoo outgoings. Mostly the big enterprises became 
guardians in order to create a positive image and promote their 
activities.

There are many volunteers today who take care of homeless animals 
in Ukraine, cooperate with shelters and veterinary institutions, but their 
legal status is not defined, so they are limited in their activities. That is 
why it is important to adopt the legal act, which would determine the 
procedure of guardianship over the animals, legal status of guardians, 
requirements for persons wishing to take care of animals, procedure 
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of compensation guardians’ expenses, list of subjects engaged in 
compensation, procedure of creation and location of special places for 
wintering homeless animals (especially cats).

Today there is no state body in Ukraine that would control the 
observance of legislation measures in the sphere of homeless animals. 
Some authorities partially have above mentioned functions, but they 
do not realize them properly. There are special police units abroad 
that monitor compliance with the provisions of legal acts concerning 
humane behavior with homeless animals, rules of pets walking, of 
keeping animals. These units also have the right to bring to justice 
violators, to confiscate their animals and send them to shelters. The 
powers of the veterinary officers in Ukraine are limited only to control 
and supervision over the implementation of veterinary-sanitary 
measures on prevention, localization and liquidation of quarantine 
animal diseases. To ensure the verification of compliance of current 
legislation in the sphere of homeless animals it is necessary to expand 
their powers. In particular, it is necessary to expand authorities on 
realization of control compliance with the rules of catching, euthanasia, 
sterilization, walking, holding animals and others. Also it is necessary 
to provide them free access to the areas, facilities, regardless of form 
of their ownership, which they will use in case of detection of cruel 
treatment with animals. This will help to stop offense, to provide 
primary health care to animal, to deliver it to the veterinary hospital, 
and to bring the offender to justice. Fixing such powers on special 
controlling authority would help to ensure compliance with the law in 
the sphere of homeless animals.

There are also legislative gaps in establishing sanctions for 
violations of legislation that regulates sphere of homeless animals. For 
example, the Criminal Code of Ukraine in Article 299, which provides 
responsibility for animal cruelty, doesn’t contain sanctions in the form 
of animal confiscation from the owner if he/she had mistreated his 
animal. Also the Criminal Code of Ukraine does not contain articles 
which envisage responsibility for poisoning animals or inhumane 
killing them. The Code of Administrative Offences of Ukraine also 
contains a very limited list of articles which fix the responsibility for 
violation of legislation in the sphere of homeless animals. For example, 
the Administrative Code of Ukraine has no responsibility for illegal 
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catching of stray animals. Thus, in order to ensure observance of legal 
norms in the sphere of homeless animals, and to provide a mechanism 
of bringing to justice violators of law, it is necessary to supplement the 
Criminal Code and Administrative Code of Ukraine.

As you can see, there are many problems in investigated relations 
which are caused by lack of proper legal regulation. That’s why the 
current legislation that regulates relations in the sphere of homeless 
animals must be improved. But we need to remember that the reason 
of existing problems with homeless animals is not only inadequate 
funding, legislation gaps, but also the lack of environmental and 
ethical awareness and culture of citizens. Therefore, in order to solve 
the above mentioned problems, much attention should be paid to the 
education of human relations with animals, providing friendly attitude 
to animals, promoting their welfare, improving their quality of life and 
the prohibition of cruelty.
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HOW TO ACHIEVE THE JUSTICE IN THE COURT

Aida Iskoyan
Professor of the Department of Civil Procedure of EHU, Ph.D. (Law), 
Head of Academic Environmental Law Centre of EHU, Armenia

PRocEduRal lEgal standing of PuBlic oRganiZations  
(constitutional and lEgal analYsis)

In the former USSR countries the door to democracy was closed 
tight, it was heavy, formidable and cobweb-covered since no one 
tried to open it. Many people believed, though, that they lived in 
a democratic country. There was a solid lock hanging on the door.

Over the period of changes citizens and public organizations 
started knocking on that door and attempted to open it. It wouldn’t 
and won’t always work. A key in the form of knowledge, skills and 
experience is necessary.

Svitlana Kravchenko
from the book “A Door to Democracy”, Lviv, 1998.

An ever deepening disturbance of the eco-system balance and the 
balance in the interaction of human society with nature causes a grave 
concern worldwide. Such a situation logically leads to intensification 
of international cooperation in the sphere of environmental 
protection, which, in its turn, causes activation of environmental 
policy, environmentalization of human consciousness, expansion of 
the range of adequate measures taken in different states.

Increase in the role of international coopration in the sphere 
of environmental protection is based on the two key conditions of 
further existence of human civilization: limited space  — the planet 
of Earth as the sphere of human life-sustaining activity and limited 
natural resources of the biosphere.

Among positive social factors one should specifically point out the 
right of individuals to a healthy and safe environment which is being 
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confidently shaped in many countries, this being consistently fixed not 
only in international law norms, but in national legislation as well, for 
instance, in the valid Constitution of the Republic of Armenia:

“State ensures protection and reproduction of the environment, 
rational use of natural resources (article 10).

Each individual shall have the right to live in the environment 
having a positive effect on his/her health, shall personally and jointly 
with other individuals protect and improve the environment. Officials 
bear responsibility for concealing environmental information or 
refusal to provide it (article 33.2.).

Science and technology development can stimulate more 
envorinmentally expedient ways of energy generation, transport 
modes, technology cycles, which, in its turn, would lead to the 
irrelevance of a number of current legal norms. Technical progress 
can, under some circumstances, lead to some side-effects of the new 
harmful impact (for example, DDT), change of the natural resources 
use provisions (GMO), which, in its turn, leads to the elaboration of 
new international nature-conservation rules.

The system of international legal rules of environmental 
protection gets formed not only under the influence of environmental 
requirements stemming from objective laws of nature. Formation 
and development of international environmental law is also caused 
by the interaction of environmental, political, economic, and social 
requirements.

The need to ensure healthy natural environment aimed at human 
welfare, sustaintable and favourable development as a principle is fixed 
in international documents. Аdequate environmental protection is 
also necessary for humans to enjoy their basic rights, including the 
very right to life.138

In the issues relating to the environment improvement of access to 
information and public participation in the decision-making process 
as well as improvement of access to justice improves the quality of 
decisions made and their enforcement procedure, contributes to 
the improvement of public awareness of environmental problems, 

138 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making 
and Access to Justice in Environmental Matters, UN, New York and Geneva, 1999, 
p. 38 – 71
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provides the public with the opportunity to express its concern as well 
as enables state authorities to ensure due account of such interests.139

It is known that one of the key motives for passing the UNICE 
Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters 
(the Aarhus Convention) was concern about the fact that global and 
regional environmental agreements “would not work, would not 
function, would not be applied” duly, and their low efficiency could 
be traced. Within the “Environment for Europe” Program framework, 
the European countries came to the conclusion that environmental 
protection depends on the involvement of the public in decision-
making process in the sphere. In that way the Convention delegated 
broad powers to the public, with account of national legislation. 
However, environmental protection constitutes a process, and not just 
the goal. That process would not stop with the Law adoption. Adoption 
of the Environmental Protection Law as the result of consensus on the 
need to regulate the environmental conditions opens up a new chapter 
in the history of nature protection and development of democratic 
principles of the society, recognition of environmental rights as human 
rights.

It was back in the XX-th century that the associate justice of the 
US Supreme Court Willam  O. Douglas stressed the importance of 
environmental law and legislation in his book The Three Hundred Year 
War: A Chronicle of Ecological Disaster. He emphasizes that “legislative 
power is the power on which it depends whether the environment will 
be spatious to the same extent as it is clean, sustainable, and, at the 
same time, carefully protected”.

Within the discussion of human right to a healthy and savfe 
environment which has been going on for over 30 years in Western 
Europe, and now also in the the EECCA (Eastern Europe, Caucasus 
and Central Asia) countries, a conclusion has been made that it 
is impossible to have the wording of the fundamental right that 
would enable a separate individual to demand a clean and healthy 
environment in court. Even in the countries the constitutions of 
which contained such wording, there were some problems with the 
practional formation of that right and attaching some real meaning 

139 Ibid.
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to it. Provisions of the articles of the Constitution of the Republic of 
Armenia (RA)  — art. 10, 18, 33.2, 48.10,  — are rather of a wishful 
nature,  — and their function is similar to the “declaration of state 
goals”.

And still, to fix the right, its authority, the legal science in Western 
Europe has interpreted the right to a healthy and clean environment 
as the one which is “formalized” and consists of three parts: the right 
to access to environmental information; citizens’ right to participate 
in significant environmental decision-making; the right to access to 
justice, in particular, to courts.

In the legal system where protection of rights primarily depends on 
infringement of individual subjective rights, symmetric and complete 
protection of available environmental norms can only be achieve if for 
cases when objective rather than subjective right is infringed there will 
be formed special opportunities for initiating actions.

In a democratic society citizens should have the right to defend in 
court compliance with the legal norms in the sphere of environmental 
protection passed by the authorities and published on behalf of them. 
In many countries with democratic traditions, for instance, in France 
or in the USA, such right exists.

Legal norms regulating public relations in the sphere of 
environmental protection and nature use should have judicial 
protection. Otherwise, there is a risk that they will become a tool 
for a symbolic, just “imaginary” environmental policy. When 
somebody initiates the action in court, (s)he must meet the demand 
for admissibility. Most important for the claimant is the issue of 
procedural legal standing. On the other hand, understanding of those 
issues can help state authorities the decisions or actions of which are 
being contested to determine whether the case will be accepted by 
court or rejected.

In order to initiate an action in court, the claimant must convince 
the judge that (s)he is really interested in the action, that one or several 
of his/her rights and legal interests have really been infringed. Here 
standards also differ depending on whether that is a case for civil or for 
administrative record management. The basic criteria for determining 
whether the person is entitled to initiate a case depends on what 
procedure or what action is being contested (art. 9, p.  1, Aarhus 
Convention, access to justice).
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Since the preliminary precondition in the decision-making process 
shall be the correspondence of the category of “interested public”, 
the claimant has to prove that he or she will really be affected by the 
decision (for instance, since (s)he resides in the territory for which a 
permission is issued or in which there will be implemented the plan to 
be passed).140 Probably, that is the most complicated case for proving 
the right to taking action. Most countries are not very much prone to 
acknowledge the right of an individual or a legal entity to hand over 
to court cases which do not directly affect him/her in order to prevent 
environmental legislation breaches. It is of importance to mention 
here provision of paragraph 3 of art. 9 of the Aarhus Convention 
which stresses some opportunities for taking action in cases relating 
to enforcement of legislation in the sphere. The practice of a number of 
countrie shows that courts passed decisions stating that any individual 
is interested in environmental protection both under the constitutional 
right to a healthy and safe environment, and following the duty to 
protect that environment.141

During the discussion of the issue of procedural legal standing of a 
public organization in the sense of the Aarhus Convention, it becomes 
evident that the main criterion for going to court is the fact of right 
infringement, but no proper attention is paid to the fact that court 
functions are not limited exclusively to the discussion of the fact of 
right infringement.

Quite often availability of procedural legal standing of public 
organizations is related to availability of “legal interest” for those 
organizations. In this case, the content of the term “legal interest” is 
related to the term “justice”. In contrasting those notions, it becomes 
evident that both “subjective” and “objective” interest constitutes 
the grounds for going to court. And this differentiation is based on 
the ambiguity of the term “right” — which is “subjective” right and 
“objective” right. In case of public organizations, in the sense of the 

140 Access to Justice Advisor; case number 4, Compliance with the provisions of 
the Aarhus Convention in the countries of Western Europe and the Caucasus, Man-
ual for civil society representatives, Kyiv, Ukraine, page 203
141 Access to Justice Advisor; case number 1, Compliance with the provisions of 
the Aarhus Convention in the countries of Western Europe and the Caucasus, Man-
ual for civil society representatives, Kyiv, Ukraine 2004, Great Britain, page 201
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Aarhus Convention, of crucial importance is infringement of objective 
right, since only in that case can there be an interest stemming from 
public relations. Even if it is simultaneously accompanied by an 
infringement of subjective right, the latter, in itself, does not constitute 
the grounds for providing procedural legal standing to the public 
organization for it to go to court in order to protect public interests. In 
other words, public organization advocates the rights of other people 
not in the classical sense, or, following the “actio popularis” principle, 
but on the basis of an “objective legal interest”, that is, when objective 
law is breached. Along with that, not every infringement of an 
objective right constitutes the basis for the appearance of procedural 
legal standing with public organizations. Only the infringement of 
an objective right which is of public importance, stems from public 
relations and in which, according to its statutory goals, the NGO has 
got a “sufficient interest”, can be considered to be the one.

Decision of the Constitutional Court (hereinafter referred to as 
the CC) of Armenia No. 906 dated September 07, 2010 relating to the 
constitutionality of article 3, p. 1, p. 1 of the “Code of Administrative 
Offences” (CAO) (Article 3.  The right to addressing administrative 
court shall be manifested in the following:

1. Any individual or legal entity shall be entitled to address the 
administrative court following the procedure set by the present 
Code, in case (s)he considers that due to administrative acts, 
actions, or omission of activity of state authorities and local self-
government bodies or their officials:

1) there have been or can be directly infringed his/her/its rights 
enshrined in the Constitution, international treaties, laws 
and other legal acts of the Republic of Armenia, including 
cases when: 
a. obstacles on the way to exercising of those rights and 

freedoms have been created,
b. there have not been secured conditions necessary to 

exercise those rights which, however, must be secured 
under the Constitution, international treaty, law or other 
legal acts of the Republic of Armenia; 

2) any commitment has been illegally imposed on him/her/it;
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3) (s)he/it has been brought to administrative account 
following an administrative procedure), and after the word 
“infringed” “it” an explanation shall be provided why it is 
public organizations that could be given the right to go to 
court on the basis of “objective legal interest”.

As far as the issue is concerned whether a subjective right 
infringement could be the only condition for going to court, here, on 
the basis of analysis of the Code of Civil Procedure of the RA and the 
Code of Administrative Procedure of the RA it becomes clear that it 
could not.

In our opinion, it is not quite legal to consider only articles 18 and 
19 of the Constitution of Armenia142 while discussing the issue of 
procedural legal standing of public organizations.

The exhaustive answer is also not provided by article 6 of the 
European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. 
The problem is that those legal acts are related exclusively to 
fundamental rights of individuals, and procedural norms are fixed 
in them only to the extent they are assessed as the guarantees for 
implementing the principle of access to justice.

As far constitutionality of the legislation on procedural legal 
standing of public organizations is concerned, then, back by 
Decision of the Constitutional Court No. 269 dated December 26, 
2000, discussing constitutionality of the Aarhus Convention, it 
was determined that Armenia has got a number of commitments 
including ‘’….to secure most expedite opportunities for restoring 
rights of individuals determined by the Convention following the 
home legislation, resorting to extra-judicial system and independent 
142 Article 18. Everybody shall be entitled to effective means of legal remedy in 
terms of rights and freedoms in judicial as well as other state authorities. Everybody 
shall be entitled to effective means of legal remedy in terms of rights and freedoms 
resorting to all the means possible and not banned by the law. Everybody shall be 
entitled for the sake getting legal remedy in terms of rights and freedoms get the 
support of the Ombudsman under the grounds and following the procedure set 
by legislation. Everybody, under international treaties of the Republic of Armenia, 
shall be entitled to address international human rights and freedoms protection 
bodies with the request to protect their rights and freedoms. Article 19.  Every-
body shall be entitled to a public hearing of his/her/its case within a reasonable 
period by an independent and impartial court in the conditions of equality, follow-
ing all the requirements of justice, for his/her/its infringed rights to be restored.
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entities, up to securing access to justice or creation of a system for 
revision or reduction of financial and other obstacles”.

The Constitutional Court has also come to the conclusion that the 
Law of the RA “On Public Organizations” (art.15, p. 3), and the Code 
of Administrative Procedure of the RA (art. 3, p. 1) do not exclude 
the possibility for protecting the rights of other individuals by public 
organizations following the “actio popularis” principle, with the 
corresponding “legal interest”. Articles 18 and 19 of the Constitution 
of the RA have become the grounds for such a conclusion, since they 
do not exclude the possibility for “going to court in order to protect the 
rights of other people”.

The Constitutional Court of Armenia also came to the conclusion 
that both international legal documents and the Constitution of the 
RA and current legislation of the Republic of Armenia do not exclude 
procedural legal standing of public organizations in case of availability 
of “objective legal interest”.

The right of public organizations to go to court for the sake of 
protecting environmental rights of other individuals is mainly related 
to the Aarhus Convention. But it refers not only to specific spheres of 
public relations in environmental protection. In particular, article 9 of 
the Convention “Access to Justice” refers not only to disputes in the 
issues of public participation in the specific environmental decision-
making (access to information and public participation). Obviously, 
the issue of access to justice is regulated by the above Convention 
only from the above-mentioned point of view, with a certain logical 
sequence — that is, “access to justice”is a norm-guarantee to secure 
enforcement of the two previous rights: the right to “access to 
information” and the right to “public participation in environmental 
decision-making”.

All the international and legal documents relating to the problem 
acknowledge such legal standing of public organizations and stress 
the need to enshrine it in the national legislation. “Each state shall 
be entitled to expand the range of people who can initiate legal 
proceedings and include third parties covered by the act into it”143. 
Thus, the European Commission «For Democracy through Law» 
143 Recommendations (2004) 20 of the Committee of the Ministers of the Council 
of Europe for member-states on judicial revision of administrative acts. (Problems 
of State and Municipal Governance, 2009, N 2) p. 38.
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(the Venice Commission) has expressed the following standpoint: “It 
is a priority that everybody shall be entitled to appeal the decision 
claiming that it infringes his/her/its right. However, if the decision 
has not directly infringed his/her/its rights, provision of the right to 
appeal is the task of the national legislation”.

Under Rec (2004)20 of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe “On Judicial Review of Administrative Acts” dated December 
15, 2004, it follows: “Member states are encouraged to examine whether 
access to judicial review should not also be opened to associations 
or other persons and bodies empowered to protect collective or 
community interests. The Recommendation shall be applied only in 
cases when rights or interests are directly affected. Hence it follows 
that there must be an obvious linkage between rights and interests. If 
the linkage between the appealed act and the infringed right is minor 
and vague, the Recommendation shall not be applied”144.

Both in the international practice and on the national level there is 
no absolute right to represent third parties. For having access to justice, 
under Decision of the Constitutional Court, it is necessary to elaborate 
the criteria for accessing justice. State can set objective criteria via 
Law. However, it is of greatest importance to stress that preventive 
measures are necessary to avoid abuse of that right, since in this case 
public rights could be restricted. Therefore, it is necessary to carefully 
study judicial cases in the sphere and come to certain conclusions. The 
standpoint of the Constitutional Court is to improve the situation in 
the sphere, since even international practice does not have clearcut 
criteria of “legal interest”. And due to this, it would be good to disclose 
the content of the institute of “interested public”, “sufficient interest” in 
the national legislation.

Such criteria could, for example, be timely NGO’s request for 
being provided with environmental information; active involvement 
in public hearings on the project, making suggestions on project 
development; introducing well-grounded amendments and addenda 
to environment impact assessment projects, etc. The above documents 
will help court in its decision to acknowledge NGO as an interested 
organization.
144 Recommendations (2004) 20 of the Committee of the Ministers of the Council 
of Europe for member-states on judicial revision of administrative acts. (Problems 
of State and Municipal Governance, 2009, N 2) p. 39
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Thus, in our opinion, systemic approach to the interpretation of 
the three pillars of the Aarhus Convention, following internal logic 
of the Convention leads to the application of article 9, which fixes 
basic steps in p. 1 of art. 9: That is the right to access to information, 
public participation in decision-making and access to justice via 
formulation of the legal and philosophical basis for those rights. It 
shows that the above rights do not constitute a result “in themselves”, 
their importance lies in the fact that they are the means of ensuring 
protection of a material right — to life in a healthy and safe natural 
environment (however, there is another interpretation of the reference 
to that right as the expression of intentions, and not a subjective right).

The main role assigned to the public following the spirit of the 
Convention is not that much to identify drawbacks and criticize 
the actions planned, but rather to assist the authorized departments 
in implementing a more accurate, scientifically substantiated 
environmental policy.

At the same time it should be noted that there is a need to 
supplement and adjust national legislation, in particular, through the 
prism of criteria for determining “legal interest” in order to follow the 
philosophy of the Aarhus Convention and comply with it.

Ana Barreira145

Lawyer, NGO International Institute  
for Law and the Environment (IIDMA) (Spain)

Judicial intERPREtation and aPPlication  
of accEss to infoRmation in sPanisH casEs  

undER tHE aaRHus convEntion

To comply with its obligations under the Aarhus Convention and the 
EU Directives on Access to Environmental Information and Public 
Participation, Spain adopted Law 27/2006, of 18 July, regulating 
the rights on access to information, public participation and access 

145 Director, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) and 
Lawyer of Oceana-Europe. LL.M in Environmental Law (London University, 1993) 
and in International Legal Studies (NYU, 1996). She is a member of the IUCN Envi-
ronmental Law Commission. 
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to justice in environmental matters. In spite of the existence of this 
Law, many public administrations are still reluctant to provide 
access to environmental information. This happens in cases where 
the environmental information is not requested to “environmental” 
administration per se but to another ministerial departments dealing 
with another competencies such as public works or fisheries.

Oceana is an international NGO whose work focuses in the 
protection of the world oceans including fisheries, marine protected 
areas and marine pollution among other fields of work. To carry out 
its work Oceana needs to have access to environmental information 
in these fields. In spite of its right being recognized by the Aarhus 
Convention, EU Directives and Law 27/2006, it many times has to go 
to courts to have his right recognized.

My presentation will consist of some of the cases on access to 
environmental information I brought before Spanish Courts on behalf 
of Oceana.

The first case consisted on a request by Oceana to the Ministry on 
Rural and Marine Affairs to have access to the list of Spanish vessels 
having special permits to fin sharks on board and to have access to the 
scientific report prepared by the Spanish Institute of Oceanography 
on the content of heavy metals, mainly mercury on fish and fisheries 
products. The main argument by the Administration in this case was 
that the application of the exception on the confidentiality of personal 
data and/or files relating to a natural person contending that the list 
of Spanish vessels was protected under Spanish personal data Organic 
Law. The Audiencia Nacional (National Court) ruled in favour of 
Oceana.

The second case was on a request by Oceana to the Canary Islands 
Ministry of Fisheries have access to certain information of three 
fishing vessels which were suspicious of practicing IUU fisheries in the 
Canary Islands. The lawyer representing Canary Island alleged that 
fisheries information is not environmental information. The Supreme 
Court of Canary Island recognized the right of Oceana to have access 
to that information although it gave room to the Administration to 
apply the exceptions to access to environmental information provided 
in the Law what I consider a contravention to the Aarhus Convention.
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The third one consisted on a request by Oceana to the Spanish 
Ministry of Public Works to have access to the administrative sanctions 
imposed to two vessels discharging in Spanish territorial waters 
against the MARPOL Convention. The Director General for Shipping 
said that Oceana lacked standing to ask for that information given that 
it was not environmental information. The lawyer representing the 
Ministry of Public Works contended that the requested information 
was confidential information. The Central Judge for the Judicial 
Administrative Review judged in favour of Oceana.

Finally, the last case which is still pending before the Madrid 
Supreme Court relates to a request on access to information on plans 
prepared by the Administration to control the power of fishing vessels 
engine according to the EU Common Fisheries Policy submitted to 
the Secretary General for Fisheries, under the Ministry of Agriculture, 
Food and the Environment. The lawyer representing the Ministry has 
alleged the lack of standing of Oceana in this case given that fisheries 
information is not environmental information.
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NEW THINKING FOR THE NEW UKRAINE

Sofia Shutiak
attorney, International charitable organization  
“Environment-People-Law” (Ukraine)

tHE foRmation of PERsonalitiEs of Young lawYERs 
tHRougH lEgal clinical PRogRams on tHE EXamPlE of 
tHE clinic of intERnational cHaRitaBlE oRganiZation 

“EnviRonmEnt-PEoPlE-law”: tHE sciEntific scHool 
of svitlana kRavcHEnko

To study and not think is a waste. To think and not study 
is dangerous.

Confucius

Between the laws and real life there is always a gap because 
quite good laws exist only on paper as they are not applied 
in practice.

Professor Kravchenko S. M., LLD

Environmental law of independent Ukraine was developing on the 
basis of the science of environmental law, primarily on the basis of 
theoretical developments of Yu.S. Shemshuchenko, V. L.  Muntian, 
S. M.  Kravchenko, V. I.  Andreitsev, V. K.  Popov, N. R.  Malysheva, 
A. P. Hetman and theoretical views of the best representatives of the 
Soviet school of environmental law  — O. S.  Kolbasov, V. V.  Petrov, 
M. M. Brynchuk (Russia, Moscow), M. M. Storozhev (Belarus, Minsk), 
D.B Baysalov (Kazakhstan, Alma-Ata) and others.

Up till now in ecological and legal literature there is no consensus 
regarding the definition of the essence of environmental law while the 
spectrum of points of view on this question is quite broad and it covers 
both: opinions about how different the nature of environmental law 
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as a branch of law (independent or integrated) is and the complete 
absence of this branch of law as such.

The independence of the branch of environmental legislation was 
always calling in doubts among the Ukrainian scientists. Thus, in the 
scientific work of the 1976 Yu.S. Shemshuchenko pointed out: “in 
the legal literature an opinion that the legislation on the protection 
of the environment is an independent branch has only appeared, but 
this view has not yet received sufficient theoretical development. This 
question is closely connected with the question of the independence of 
the correspondent branch of law since the legal system itself is derived 
from the system of law”.

In the modern period O. Plotnikova (1997) casts doubt on 
the existence of environmental legislation as a branch. She notes: 
“environmental legislation should not be considered a branch of 
legislation. The law of nature applies to the vast variety of objects 
that requires different forms and methods of their protection. This 
cannot be restricted by the potential of a single branch of legislation. 
If the branch of the environmental law is that which really exists, the 
presence of the branch of environmental legislation raises objections”.

If disputes concerning the existence of environmental law exist 
in the scientific circles, one can only imagine how important for the 
preservation of environment for future generations is to give young 
lawyers proper understanding of the nature of environmental law and 
to show them its importance and effectiveness. The existence of the 
EPL and its clinic in work proves the existence of environmental law 
and environmental legislation. Another question arises if to take into 
consideration the etymology of the word “environment”. It is probably 
more expeditious not to talk about the “environmental” law, but about 
the “law of environment”. But let’s leave this discussion for another 
article.

Under the Law of Ukraine “On natural environment protection” 
relations in the field of natural environment protection in Ukraine 
are regulated by this Law as well as land, water, forest legislation, 
the legislation on subsoil, on protection of atmospheric air, on the 
protection and use of flora and fauna, and other special legislations. 
Therefore, environmental legislation is broader than environmental 
law. We can assume that environmental law is a procedural law, which 
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is intended to create such procedures of economic activity and human 
life, which fully provide harmonious ecological or, in other words, 
sustainable development. That is why the norms of environmental 
law intertwine with all branches of law. Professor S. M.  Kravchenko 
claimed: “the professors of law should go beyond studies and actually 
defend the implementation of legal regulations”. She came up with an 
effective formula which allows you to combine academic knowledge, 
practice and deep motivation to achieve the goals of environmental 
law  — the existence of the EPL and its legal clinic.  Harmonious 
development of the state with regard to socio-economic needs with 
possible anthropological load on nature and environmental conditions 
in the region” — that is how S. M. Kravchenko saw the development of 
environmental law in Ukraine.146

Stockholm Declaration of 16 June 1972147 and the Rio de Janeiro 
Declaration of 14 June 1992148 consolidated sustainable development 
of the economy based on the principle of the Earth’s natural resources, 
including air, soil, flora and fauna, and especially presentation samples 
of natural ecosystems must be preserved for the welfare of present 
and future generations through detailed planning and management 
as needed.

Environmental “reshaping” of social relations in Ukraine began 
after the catastrophe at the Chernobyl NPP. It is an explosion at the 
nuclear power plant that was impetus for the explosion of activity of 
the public in the field of environmental protection and development 
of social movements, although the first ideas that were defended were 
first and foremost the ideas of protection of human health.

The policy in the sphere of environmental protection has gained 
the legal status since the proclamation of independence of Ukraine. 
The first postulates of this policy were set out in the Declaration on 
state sovereignty of Ukraine adopted in 1990. The emergence of social 
movements as such is always a manifestation of incomplete, imperfect 
state policy. In Ukraine the ecolitigation movement was an act of 

146 Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды (социально-
психологические условия): дис….д-ра юрид.наук: 12.00.06/ Светлана 
Николаевна Кравченко.-Харьков, 1991. — С. 355.
147 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_454
148 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_455
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disagreement with the lack of information, systematic concealment 
of facts, uncontrolled intervention in the natural environment and 
ineffectiveness of laws, in particular, in the sphere of environmental 
protection. The development of a democratic society made possible 
the expression of the interests of the individual layers of the public 
and creating a basis for the further system development impacts in the 
field of environmental protection.149

The Conference on the use of legal means by non-governmental 
organizations (NGOs) put the beginning of the creation of the first 
environmental law NGO in Ukraine in 1993, when S. M. Kravchenko 
understood what can be achieved through NGOs in the application 
of environmental law.  Then in 1996, the international charity 
organization “Environment-People-Law” opened the first in Ukraine 
and in Central and Eastern Europe legal clinic.150

The legal clinic is a formation that is created for advocacy and 
raising legal awareness. It functions on the basis of higher educational 
institutions (of III — IV level of accreditation, which provides training 
in the direction “Law”) on the initiative of the institution of higher 
education (or public organizations in collaboration with an academic 
institution) and includes students, teachers and practitioners.151

The activities of the legal clinic is an integral part of the educational 
activities of the organization “Environment-People-Law” aimed at 
promoting comprehensive development of legal education in Ukraine, 
providing practical knowledge and skills for young lawyers in the 
sphere of protection of environmental rights of citizens and educating 
a new generation of environmental lawyers. The main objectives of the 
legal clinic consist in preparation of qualified specialists in the field of 
environmental law, practical training of law students, provision of legal 
services for the public, assistance to students in finding employment as 
lawyers and promotion of legal environmental culture.

149 Громадський екологічний рух  — світова практика та український досвід. 
Історичний поглая. Я. Мовчан, Ю. Бондаренко, http://ridnapriroda.wordpress.
com/
150 Люди і роки: як ЕПЛ починалася і якою вона стала, ж-л «Екологія. Право. 
Людина» № 3 (49) 2009 рік с. 13.
151 Standards of legal clinics of Ukraine, http://www-jurfak.univer.kharkov.ua/
yurklinika/yk_dok_stand.php
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Owing to the cooperation with the faculty of law (official internship 
is prescribed by the curriculum) EPL has managed to maintain 
relationships with the academic environment, to inspire students and 
to educate the next generation of public environmental lawyers.152 The 
first head of the clinic was I. Tustanoska, who was the teacher of the 
author of this article.

The problem of the formation of a high level of legal culture in 
the context of system reforming of state institutions in Ukraine today 
acquires priority significance. The problem of the formation of legal 
culture of young lawyers at the theoretical level was investigated 
by such scientists as   V. Honcharenko153, S. Moliboh, D. Pavlenko, 
D.Braun154, P. Belanchuk155, S. Husariev156.

Economic and social changes that are currently taking place 
in Ukraine stipulate the need to reform not only the legal system 
but also to improve the system of legal education. The solution to 
the problem of theoretical and practical components’ correlation 
is one of the important steps to improve their quality. Traditional 
scheme of legal education “lectures  — seminars  — module tests” 
showed that graduates are not ready for practical work. In addition, 
graduates of law schools face the problem of unemployment as the 
requirement of most employers is to have an individual practical 
experience in the speciality.157 Such Ukrainian and foreign scientists as 
N. V. Artykutsa, V. H. Honcharenko, V. M. Savishchenko, P. A. Smirnov, 
V. M. Sushchenko, Sh. M. Toyhanbekova, Ye.E. Zybart and others paid 
attention to the deficiencies in the traditional system of the education 
of lawyers.

152 Люди і роки: як ЕПЛ починалася і якою вона стала, ж-л «Екологія. Право. 
Людина» № 3 (49) 2009 рік с. 13.
153 Гончаренко В. Загальна і спеціалізована юридична освіта / В. Гончаренко // 
Адвокат. — 2002. — № 2 – 3. — С. 3 – 5.
154 Молібог С. Юридична клініка / С. Молібог, Д. Павленко, Д. Браун — К.: Центр 
комерційного права. — 2002. — 104 с.
155 Біленчук П. Правова деонтологія  / П. Біленчук, С. Сливка; за ред. акад. 
П. Д. Біленчука. — К.: АТІКА, 1999. — 320 с.
156 Гусарєв С. Юридична деонтологія / С. Гусарєв, О. Тихомиров. — К.: ВІРА-Р, 
1999. — 506 с.
157 Проблеми законодавчого визначення статусу юридичних клінік в Україні, 
ж-л «Адвокат» № 11 (146), 2012 с. 40.
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This problem determines the necessity of the application of 
qualitatively new forms and methods of training for young professional 
lawyers to be able to perform their professional tasks immediately 
after the graduation. The legal clinic is now a new form of gaining 
practical professional experience for future lawyers in many countries 
of the world. M. V. Duleba, V. A. Yelov. Zh.V. Zavalna, P.Ye. Kazanskyi, 
A. O. Lublinskyi, V. V. Moldovan, Ye.Pisulinski and others examined in 
their works the peculiarities of formation and activities of legal clinics.

Modern life does not require graduated trainees, who need to 
be taught again or young professionals, who are not responsible for 
anything, but true professionals, who immediately start performing 
their job duties specified in their diploma of education.158

Over the past 20 years the EPL clinic prepared 175 students-clinics 
directed from Ivan Franko National University of Lviv, University 
“Lviv Polytechnic”, Lviv Forestry University, who are now successful 
lawyers known and respected both at the national and international 
level. While learning theory, students study the fundamentals of law, 
and learn how to use them in practice. To make students realize their 
knowledge in order to apply it in practice, there are certain types of 
activities: interview with the client, writing queries, providing advice 
(verbal and written), representation of natural people in government, 
courts, writing of procedural documents, training trials, simulation 
exercises, research of facts, organization of legal work.

The transition to the Bologna system of education underscores the 
need and importance of practical activity: a lot of time is granted for 
self-training and it can be used to deepen the theoretical and practical 
knowledge.

At the law faculties of many countries of the world the teaching of 
legal theory in the classroom is combined with “clinical education”, 
the centre of the development of which are legal clinics. At the present 
stage of implementation of the Bologna process in Ukraine, the 
review of the national system of higher education in accordance with 
European standards is of particular importance.

158 Гончаренко В. Загальна і спеціалізована юридична освіта / В. Гончаренко // 
Адвокат. — 2002. — № 2 – 3. — С. 3 – 5.
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The new law of Ukraine “On higher education” of July 1, 2014 at 
the legislative level has confirmed the existence of a legal clinic as the 
structure of the educational institution in the article No. 33.159

Before that the Ministry of Education and Science issued an order 
No. 592 of August 3, 2006, which approved A standard statute on 
the legal clinic of a higher educational institution of Ukraine, which 
stipulates that a legal clinic is a structural subdivision of a higher 
educational institution of III  — IV accreditation levels; it provides 
training in the direction of “Law” and is created as a base for practical 
training and conducting senior students’ internship.160

The state target program of the formation of the system of free 
legal aid for 2013 – 2017 approved by the CMU resolution No. 394 
of February 13, 2013161 provides as a second solution to the problem 
of formation of the system of free legal aid that the system of free 
secondary legal aid is formed by a gradual expansion of the network 
of centres that provide free secondary legal assistance; free legal 
assistance is provided in extent of not less than those guaranteed by 
law, with its gradual increase, due to the attraction and support of such 
legal service providers as legal clinics and public organizations.

Among the main objectives of the programme there are trainings for 
the representatives of public organizations, provision of organizational 
and/or financial support in the implementation of institutional 
development programmes of legal clinics and public organizations 
working with the subjects of the law for free legal assistance as well as 
the publication of books and brochures on the matters of free legal aid.

In the draft law of Ukraine “On amendments to some legislative acts 
of Ukraine”, adopted on the first reading, (regarding the determination 
of the status of legal clinics as subjects providing free primary and 
secondary legal aid) is noted that the legal clinic is a Ukrainian 
structural subdivision of a higher educational institution of legal 
profile, created as a base for conducting senior students’ internship 
and provision of free legal assistance;162 and also details the procedure 
of the establishment of clinics and their activities.

159 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/conv/print1389887787394924
160 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06
161 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/394-2013-%D0%BF/conv/print1382533941279633
162 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=9502&skl=7
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Considering the long experience of the legal clinic, it is possible 
to state with certainty that there are extremely positive impacts on 
the professional training of law students, who are the members of 
this organization. At the time of graduation all the participants of the 
EPL clinical programme are experienced in business management, 
have developed tactics of legal practice as well as deep knowledge of 
environmental law, which is not possible to be learned thoroughly 
within the allotted academic hours.

One more aspect of the activities of legal clinics should be taken 
into consideration, namely, the activity of educating law, the purpose 
of which is to increase and deepen the knowledge on environmental 
law and then to use this knowledge to design a desired for EPL scheme 
of behavior of future lawyers, judges, prosecutors, solicitors.

On the basis of the clinic EPL was one of the first to use 
extrajudicial methods of dispute resolution, such as mediation, to 
resolve environmental disputes. An integral part of the activities of 
the Legal clinic is practical educational work. Taking into account the 
specificity of the clinic the Board of the organization approves the 
list of theoretical courses that will be taught in the framework of the 
activities of the clinic, and relevant curriculum.

Practical educational work includes: conducting interviews with 
clients; providing legal consultations and representation in courts in 
specific cases; the study of alternative methods of dispute resolution; 
cooperation with public organizations, charity foundations, public 
authorities and local self-government.

EPL’s clinic popularizes the principles of the client interests’ 
dominance, the inadmissibility of representation of clients with 
conflicting interests, respect for the activity of law clinics and cultural 
behaviour. The principles of legal ethics cannot be fully applied to the 
activities of legal clinics as their employees, unlike lawyers, do not 
have special status, enshrined in the legislation. However, the need to 
comply with most of them is also practically assured.163

The level of legal culture of a future lawyer depends on the level of 
formation of his professional feeling for law and order, the formation 
of certain legal values and ideals in the process of studying in higher 

163 «Юридичні клініки» в Україні: роль, завдання та організаційно-правові 
засади: Посібник / За ред. М. В. Дуліби. — К.: «МП Леся», 2003. — 120 с.
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educational institution. It is in the process of learning that the social 
experience is assimilated and the emotional and value-conscious 
relation to the reality is formed.164

Thanks to its clinic, EPL educates a new generation of super 
professional public environmental lawyers. The concentration and the 
amount of public environmental lawyers in the EPL are the highest 
in Ukraine and one of the highest in Europe. Due to this fact Lviv is 
the center and the key point of public environmental law in Europe. 
That is why EPL always goes in pace with the development of social 
relations, and sometimes gets far ahead.

Thus, our lawyers together with students involved in clinical 
programmes are working on such problems. As of today in Ukraine, it is 
imperative to develop and adopt the Law of Ukraine “On Environmental 
Impact Assessment”, which will establish the legal and organizational 
frameworks for the assessment of environmental impact, which is 
aimed at ensuring environmental safety, environmental protection, 
rational use and reproduction of natural resources in the process 
of making decisions on the implementation of the environmentally 
hazardous economic activity with due regard to the state, public and 
private interests.

It is very important to ratify the Protocol on Strategic environmental 
assessment of environmental impact in a transboundary context to 
the Espoo Convention. The Protocol aims at ensuring a high level of 
environmental protection, including population health, by establishing 
clear, transparent and effective procedures for strategic environmental 
assessment, by the participation of the pubic in strategic environmental 
assessment, and also by taking into account the interests of public 
health in policy development and legislation.

Strategic environmental assessment is carried out for plans and 
programmes that are developed for agriculture, forestry, fisheries, 
energy, industry, transport, regional development, waste management 
and any other projects that require impact assessment on the 
environment in accordance with national legislation.

The law of Ukraine “On basic principles (Strategy) of the state 
environmental policy for the period till 2020” in part A says: The 

164 Біленчук П. Правова деонтологія  / П. Біленчук, С. Сливка; за ред. акад. 
П. Д. Біленчука. — К.: АТІКА, 1999. — 320 с.
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instruments of implementing the national environmental policy, 
in particular p.  4.2 “The assessment of the impact of strategies, 
programmes, plans on the state of environment” points out the 
need for improvement of environmental legislation in terms of the 
application of SEA as a compulsory instrument for strategic planning 
of socio-economic policies at the national, regional and local levels. 
This presupposes the development and adoption of the law “On 
strategic environmental assessment”.

Despite the ratification by Ukraine of the Convention on access to 
information, public participation in the process of decision-making 
and access to justice on issues relating to the environment (Hereinafter 
Aarhus Convention) transparency and public consultation in the 
process of making environmentally significant decisions, including 
laws, still requires further improvement. Rudimental is also the practice 
of establishment of public councils under the authorities of the state 
councils, which is formally and actually the substitution of notions 
of the public, and it in its turn negatively affects the implementation 
of the principle of publicity and considering public opinions on the 
issues concerning the environment.

It is particularly topical to facilitate the implementation of the 
environmental part of the Association Agreement and the European 
Energy community as well as to ensure the fulfilment of the obligations 
of Ukraine in the frameworks of international law. Therefore, we need 
to standardize approaches to environmental policies and practices in 
Ukraine with EU countries in order to implement measures for the 
convergence of the norms of legislation, in particular, on the basis of 
the Plan for the approximation of the other approaches.             

Special attention should be given to such issues as: improvement 
of the licensing system in the sphere of environmental protection 
through the introduction of the integrated permission on the 
regulation of environmental pollution in accordance with the EU 
Directive on the prevention and control of pollution (‘IPPC’ 96/61/
EC Directive), simplification of procedures of issuing permits (in view 
of the shortcomings of the law of Ukraine “On amendments to some 
legislative acts of Ukraine on reducing the number of permits” № 2436а 
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47651), 
which “opens the way” to the market of dangerous substances 
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and waste) and ensuring transparency. An important aspect is the 
improvement of scientific support of setting limits on use of natural 
resources and establishing the maximum permissible levels of 
environmental pollution.

The objects of nature reserve fund which experience significant 
loss of biological and landscape diversity through the perception of 
them as separate objects of natural resources, land, water, air, flora and 
fauna require particular attention. At present there is no appropriately 
elaborated ecological network.

Regarding climate change issues, Ukraine still does not have any 
official laws which would define the legal and institutional framework 
for preventing and mitigating the effects of climate change and 
which would state that Ukraine should take on obligations under the 
framework of Convention on climate change and the Kyoto Protocol. 
As a result, enterprises, institutions and organizations shall not take 
any measures to reduce emissions of substances, accumulation of 
which in the atmosphere may lead to the negative climate changes; 
there is no information about how many of these substances produced 
by the activities of companies are valid and such that have a negative 
impact on the climate; there are no restrictions on the amount of 
emissions.

The issues regarding the circulation of genetically modified 
organisms in Ukraine, etc are not still fully resolved.

As it can be seen from the abovementioned, environmental law is 
a set of cross-cutting norms that should be a red thread through all 
social relations, because all relations are about people, their health and 
environmental preservation. Students, whose teacher was Professor 
Kravchenko S. M., will in the future, regardless of their positions, 
adhere to the principles of harmonious ecological development 
both in personal and professional life. Let us summarize that in the 
legal scientific field there is an ecological law school of doctor of law 
sciences, Professor Kravchenko S. M., whose members combine a wide 
range of knowledge about the environment and the law, the ability for 
deep operational analysis of legislation and scientific literature with 
the love for the environment and people. EPL, as a representative 
of this school, following dreams of Svitlana Mykolaivna, follows its 
dreams and continues developing the law school of Professor Svitlana 
Kravchenko.
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Anke Stock
Women in Europe for a Common Future (WECF) (Germany)

EnviRonmEntal dEmocRac Y: womEn’s RigHt 
to land, natuRal and PRoductivE REsouRcEs 

as a kEY PREREQuisitE foR a sociallY Just and 
EcologicallY sustainaBlE dEvEloPmEnt agEnda

gEndER and EnviRonmEnt — cHallEngEs 
foR Ecological sustainaBilit Y, 

dEvEloPmEnt and JusticE?

Background

Principle 20 of the Rio Declaration, 1992 is the first to highlight 
that gender inequality is an obstacle for sustainable development by 
stating: “Women have a vital role in environmental management and 
development. Their full participation is therefore essential to achieve 
sustainable development.” Climate change provides a good example: 
it impacts not only differently on women and men, it is also their 
behavior that contributes in different ways to the factors that account 
for the emergence of climate change as well as men and women play 
different roles in mitigating and adapting to climate change.

Women and men face dangers from climate change in relation to 
their livelihood, their security and their health (e.g. higher death rate 
amongst women during and after natural disasters165). It is the human 
dimension of the use and the management of natural and productive 
resources and the environment that needs closer observation. The 
different activities men and women undertake in fulfilling their roles 
and tasks in providing for their livelihood and the one of their families 
depend on the availability of land, natural and productive resources166. 
In particular rural women who spend a lot of time in securing food, 
water and fuel/energy for the sustenance, health and well-being of their 
families, are in need of land, natural and productive resources, their 

165 A/HRC/10/61 2009, para. 45.
166 Land can be understood to include farmland, wetland, pasture, rangeland, 
fishery, forest, as well as harvesting and hunting territories. Productive resources 
encompass property, fisheries, livestock and game. 
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sound management and an intact environment. Climate change with 
its serious ramifications of food, water and other natural resources, 
such as wood and similar energy sources is a threat to all of these 
factors. Unequal access to land, natural and productive resources and 
to decision-making processes can even magnify these adverse effects.

But women also play a unique role in the stewardship of natural 
resources as they hold special knowledge on resource management 
and the environment.

The interdependence and interrelatedness between the environment 
and human rights167 lead to the conclusion that environmental 
deterioration has impacts on all human rights. “Women’s rights are 
human rights” as para.14 of the Beijing Declaration (1995) states, 
ensuring the perpetuation of the principle of “equality and non-
discrimination” — core elements of the human rights framework — 
for a “vulnerable” and “marginalized” group within society. Groups 
who already face inequality within society due to, for example, 
inhibiting gender stereotypes/roles and gender-based discrimination 
suffer even more by the impacts of e.g. climate change168. Existing 
social inequalities are exacerbated by environmental deterioration.

Challenge and Opportunity

The complexity of linkages between rights, social dimensions and 
sustainable development is a challenge and has so far not been 
addressed adequately in multilateral environmental agreements 
(MEAs). The sustainable development agenda and the development 
of related legislation, policies and programs often lack attention to 
the social dimension, including a gender-sensitive understanding of 
human rights169. The Millennium Development Goals (MDGs) faced 
much criticism due to their compartmentalized approach to issues, 
such as gender equality170 and environmental sustainability171 which 
are by nature cross-cutting issues. The Agreed Conclusions of the 58th 

167 As recognized in the Resolution A/HRC/RES/25/21 2014.
168 A/HRC/10/61 2009, para. 45.
169 Blomstrom 2013, 60.
170 MDG 3 „Promote Gender Equality and Empower Women“.
171 MDG 7 „Ensure Environmental Sustainabilty“. 
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Session of the Commission on the Status of Women (CSW) in 2014172 
summarized in para.37: “progress on the MDGs for women and girls 
has been limited owing to the lack of systematic gender mainstreaming 
and integration of a gender perspective in the design, implementation, 
monitoring and evaluation of the Goals.” Furthermore, the CSW 
accuses governments in para.38 of the Agreed Conclusions of not 
providing sufficient funds for gender equality and the empowerment 
of women in the realization of the human rights of women and girls 
which limits progress on the MDGs for women and girls.

If the new post-2015 development framework aims at making a 
real difference it has to take into consideration a comprehensive 
approach, relying on a human rights based approach to sustainable 
development. The importance of the principles of gender equality and 
the empowerment of women for sustainable development need to be 
reflected more than being a mere lip service, they have to be integrated 
throughout the new framework and within rights and goals by using 
a cross-cutting approach (e.g. through setting gender sensitive targets 
and indicators173).

International Legal Instruments

The women’s right to land, natural and productive resources is 
guaranteed in several international legal instruments. The right to land 
includes the right to own, use, access, control, transfer, exclude, inherit 
and otherwise make decisions about land and related resources174.

Most declarations and treaties175 explicitly recognize the right of 
non-discrimination towards women and/or the right of equality 
between women and men in relation to other rights, such as the 
right to private and family life, protection of the law, property, food, 
housing and education which are closely linked to the enjoyment of 
the right to land, natural and productive resources. The treaty-based 
bodies that monitor the implementation of the core international 

172 E/CN.6/2014/L.7 2014, para. 37.
173 E/CN.6/2014/L.7 2014, para. 43.
174 Gomez and Tran Hien 2012, 1.
175 Such as the Universal Declaration of Human Rights (1948), the International 
Covenant of Civil and Political Rights (1966) and the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (1966). 
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human rights treaties, such as the Committee on Economic, Social 
and Cultural Rights176, issued over the past years general comments 
and recommendations highlighting specific issues related to the right 
to land and to property and assets.

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW, 1979) comprehends more specific 
references to the right to land, natural and productive resources and 
women, inter alia in articles 14, 15 and 16. Article 14 relating to the 
special needs of rural women commits state parties to take appropriate 
measure for women regarding “access to economic opportunities” (14 
(e)), “access to agricultural credit and loans” and “equal treatment in 
land and agrarian reform as well as in land resettlement schemes” (14 
(g)) and the enjoyment of “adequate living conditions, particularly in 
relation to housing, …” (14 (h)). Article 15 (2) stipulates the equal rights 
to conclude contracts and to administer property and Article 16 (1)(h) 
guarantees “same rights for both spouses in respect of the ownership, 
acquisition, management, administration, enjoyment and disposition 
of property”. Further detailed interpretation of these provisions is 
available in the General Recommendations by the Committee on the 
Elimination of Discrimination Against Women (in particular Nos. 19, 
21 and 29177).

These numerous commitments from the international community 
have to be flanked by overarching principles of the human rights 
framework in order to add authority to the implementation of this 
complex right. These are human rights standards contained in, 
and principles derived from, the Universal Declaration of Human 
Rights (1948) and other international human rights instruments. 
Those of relevance in this context are, inter alia178, equality and non-
discrimination, participation, accountability and the rule of law 
(governance).

176 In particular: General Comments No. 7 (the right to adequate housing, 1997), 
No. 12 (the right to adequate food, 1999) and No. 16 (the equal right of men and 
women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights, 2005).
177 No. 19 (violence against women, 1990), No. 21 (equality in marriage and family 
relations, 1994), No. 29 (economic consequences of marriage, family relations and 
their dissolution, 2013). 
178 Other common principles are: universality and inalienability, indivisibility, in-
terdependence and interrelatedness. 
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1. Experiences From the Field: Tajikistan

Project work with grassroot women in Tajikistan provides an insight in 
the complex realization of the right to land and natural and productive 
resources.

Background
Tajikistan had to suffer from political upheaval in the last two 

decades as well as from a civil war (1992 – 1997). This generally 
deteriorated the political and socio-economic situation and had a 
destabilizing effect.

Tajikistan is one of the countries which faces gaps within its legal 
framework and practices in regards to gender equality, in particular 
within rural communities. Even though, equality between men and 
women is established by article 17 of the Constitution of the Republic 
of Tajikistan (1994) traditional gender roles contribute to women 
having less time for independent financial pursuits, women tend to 
lack ownership and control over productive assets, lack professional 
skills, lack of access to finance and lack of decision-making power179. 
These problems have become even more acute since a substantial part 
of the male population started to migrate to other countries like Russia 
and Kazakhstan, leaving many women behind who are left to provide 
for themselves and their dependents on their own.

The Human Development Index value of Tajikistan for 2013 is 
0.607 positioning the country at 133 out of 187 countries180. 39 per 

179 Data available from baseline study of Women in Europe for a Common Future’s 
(WECF) EWA project financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. 
The project ‘Empower Women — Benefit for All’ (EWA) is a four-year program that 
targets six countries (Afghanistan, Georgia, Kyrgyzstan, South Africa, Tajikistan, 
and Uganda), one hundred communities, and at least 50,000 women and men. The 
objectives of the program are: (i) to increase economic self-reliance and women’s 
political participation in low-income rural and peri-urban region through capac-
ity building on sustainable economic empowerment of the target groups; (ii) to 
increase women’s participation and leadership role in policy and the economy, and 
strengthen policies and legal frameworks for gender equality and women’s access 
to resources through experience sharing and policy advocacy in four developing 
countries and internationally. To achieve these objectives, the EWA program ap-
plies four strategies: focusing on women’s livelihoods, income generation, wom-
en’s participation and leadership roles, and gender advocacy. 
180 UNDP 2014, 38.
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cent of the population lives in multidimensional poverty181. According 
to the World Bank Tajikistan ranks first amongst European and 
Central Asian countries in terms of vulnerability to climate change182, 
in particular due to low adaptive capacity. Existing problems, such as 
the feminization of poverty, are expected to exacerbate and a particular 
increase of water shortage, as expected due to the disappearance of 
many small glaciers in Tajikistan183, will have severe effects on food 
security, inter alia, by lacking proper irrigation, and the use of land.

Women’s Right to Land, Natural and Reproductive Resources: Legal 
Basis and Challenges

Even though Tajikistan has ratified most of the common human 
rights treaties, implementation is slow. In particular, a right, such as 
the right to land, natural and productive resources, with its multiple 
layers is far from being recognized.

Ownership of land in Tajikistan lies with the government. Land 
reforms of the last two decades concentrated on the rights of individuals 
or groups on how to use the land and how to transfer these rights. Of 
particular interest is the Law on Dekhan Farms which provides every 
Tajik citizen the right to establish a dekhan farm (family type farm)184 
by applying for a Land Use Certificate. In theory, women and men are 
eligible for the land use title, however, in practice women do rarely 
hold such a title.

The main challenge is the distribution of Land Use Certificates 
which are often only given to the head of the household, traditionally to 
a man. Other gender stereotypes cultivated by religious or traditional 
practices hinder women to make use of their right to land. Even 
though the number of women with access to land (dekhan farm) has 
risen, women with registered Land Use Certificates still represent less 
than 10 per cent of the Tajik population (data from 2010)185.

Research of several Tajik NGOs186 undertaken within different 
projects187 has shown that the missing link in law between the Land 
Use Certificate and matrimonial property law is an obstacle. The 
181 UNDP 2014, 183.
182 Shah 2013, 2.
183 Shah 2013, 4.
184 Pasqual 2012, 10.
185 CEDAW/C/TJK/4-5 2012, para.193.
186 Coalition of NGOs of Tajikistan 2012, 53 and Kuvatova 2014, 20.
187 Inter alia by the EWA project of WECF.
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spouse (male or female) of a formal landholder who received the Land 
Use Certificate during the marriage has no right to the land despite 
his or her contribution while working on it during the existence of the 
marriage. When the title owner disposes the land right, in particular 
while taking on a mortgage, the other spouse has no influence 
whatsoever on this decision. In the case of a divorce the land title 
cannot be split. If the title holder deceases the other spouse could 
not inherit the title. Experience shows that the same applies when a 
man migrates to another country: the Land Use Certificate cannot be 
transferred to the woman who stays behind often with her children, 
parents and in-laws.

This situation creates enormous problems for the women who stay 
at home having to provide for their families. Given the peculiarity of 
land rights in Tajikistan, namely the absence of private ownership, the 
disposal of the right to use land and the division of property upon the 
dissolution of a marriage (by death or divorce) have to be addressed 
adequately in order to secure the right to land.

2. Conclusion and Recommendations

The right to land, natural and productive resources for women in rural 
Tajikistan is not a secure right. It cannot be “owned” in a legal sense 
and not be transferred or inherited.

Furthermore, its realization depends on many other factors. Due to 
existing poverty rates and the growing impacts of climate change, in 
particular on the natural resource of water, women in rural Tajikistan 
have to fight hard to secure their and their dependents livelihood. 
Additionally, traditional and religious practices hinder women to enjoy 
equal rights and foster patriarchal patterns discriminating women and 
girls. The resurgence of patriarchal attitudes is of particular concern188.

Legal illiteracy and the missing awareness of their rights and the 
related issues are also a reason for the difficult situation of women. The 
CEDAW Committee called several times for more state intervention 
and activities related to awareness raising, trainings and capacity-
building189. The key element is the lack of women in decision-making 
processes. The participation of women and girls in all decision-making 

188 CEDAW/C/TJK/CO/3 2007, para. 19.
189 CEDAW/C/TJK/CO/3 2007, paras. 33 and 34.
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bodies, from parliament to government at local, regional and national 
level towards the executive suites of big companies is the vehicle to 
eliminate discriminatory legislation and prejudices, to remove de facto 
barriers for women’s participation and to raise awareness amongst 
decision-makers and the population. At the same time, a broadening 
of women’s access to information has to be undertaken, inter alia 
by guaranteeing proper access to communication technologies for 
women of all ages, even for those who may be marginalized, including 
indigenous women, women with disabilities, women from rural areas 
and others.

Women in Tajikistan hold only 19 per cent of seats in national 
parliament and not even 6 per cent of ministerial positions190. Only, 
the Jamoat positions (the lowest local representation) are held by 
nearly 20 per cent of women. The CEDAW Committee upholds its 
call for more public participation of rural women and girls in its 
Concluding Comments of 2007191 (para.26) as well as in its Concluding 
Observations of 2013192 (para.30).

These conclusions from experiences in Tajikistan lead to the 
following recommendations:

(A) National Level
(1) Legal discriminatory barriers for women and their right 

to land, natural and productive resources need to be 
abolished.

(2) A transformation of customs impeding gender equality 
has to take place requiring a long-term, broad and 
inclusive approach.

(3) Specific (temporary) proactive measures have to be taken 
to raise awareness and secure capacity-building and legal 
literacy.

(B) International Level: post-2015 development agenda
(1) The current proposal of SDGs193 are not enough rights 

based. Human rights have to be at the center of a socially 

190 Hausmann, Tyson, Zahidi 2011, 324.
191 CEDAW/C/TJK/CO/3 2007, para. 26.
192 CEDAW/C/TJK/CO/4-5 2013, para. 30.
193 Open Working Group on the Sustainable Development Goals 2014.
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just and ecologically sustainable development. The right 
to land is of cross-cutting nature and will only be reality 
if flanked by other rights and included in different goals, 
targets and indicators:

(і) The recognition of women’s and girls’ human 
rights is missing in goal no.5194.

(іі) The term “land” is mentioned in targets nos. 1.4. 
and 2.3., but there is no link to the term “right”.

(ііі) Under goal no. 5 as means of implementation in 
(a) the term “access to land” is not sufficient.

(2) The lack of recognition of women as farmers and key 
persons for sustainable natural resource management is 
striking as highlighted in red flag no. 5 within the Women’s 
Major Group Statement195. The recognition of women’s 
significance would help to foster the right to land, natural 
and productive resources for women. “Half of the goals 
lack references to gender equality and women’s human 
rights, particularly in the context of decision making on 
climate, oceans, ecosystems, fisheries, water and energy, 
including from rural, remote and pastoralist communities. 
There is a very concerning lack of recognition that 
small farmers, particularly women farmers, pastoralists, 
artisanal fishermen and women, and other small food 
providers are already feeding the majority of the world 
population, and are more productive per unit than large 
industrial agriculture, while maintaining the largest seed 
and livestock diversity.”196

Efforts to strengthen and enforce the right to land, natural and 
productive resources are crucial as a strong right will help to achieve 
further goals within the post-2015 development framework.

194 Women’s Major Group 2014.
195 Women’s Major Group 2014.
196 Women’s Major Group 2014, Red Flag 5.
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REFORMS OF THE INSTITUTIONS AND 
PROGRAMS OF THE ENVIRONMENTAL LAW

Sandor Fulop
PhD, Director, Environmental Management and Law Association (EMLA), 
Hungary

tHE sYstEm natuRE of EnviRonmEntal law

On the early morning of the 4th of October, 2010 at the Reservoir No. 
10 of the Ajka Aluminum Factory at the village Kolontár, Hungary one 
porous wall of the dam cracked open and several millions of tons of red 
sludge in high intensity alkali solvent flooded on three villages killing 
10 people. During the one and a half decades before the catastrophe 
the supervision of the reservoir belonged to 5 different authorities: 
environmental protection (because of waste), mining (because of 
mining waste), water management (because of the location of the 
reservoir was an abandoned rivulet bank), construction (because of 
the construction and solidity of the walls) and catastrophe prevention 
(because of a qualified activity was taking place). All the authorities 
did their regular jobs, no major infringements of their responsibilities 
could be revealed at the examinations after the catastrophe. However, 
individually none of them was in the position to prevent the catastrophe, 
while they had very limited if any cross-authority communications, let 
alone institutionalized cooperation.

Environmental catastrophes do not honor the borders between 
sciences, university departments or between administrative branches 
and authorities. In the last couple of years EMLA took part in 
various complex researches where we had to establish that while the 
environmental problems are very complex as a rule, their handling is 
highly compartmentalized. Protection of valuable natural territories 
is performed by environmental/nature protection authorities, 
soil protection, land register, forestry and even cultural heritage 
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authorities. Management of precious drinking water sources is divided 
between several branches of environmental (water protection, waste 
management etc.), water management, agricultural (supervising good 
agricultural practice and the use of chemicals near the water bodies 
etc.), soil protection, forestry and other authorities. If we take another 
example, the most threatening and most complex system of present 
and future environmental disasters, climate change, we will find a 
similarly astounding division of administrative tasks. Meteorological 
authorities, several branches of environmental, agricultural and water 
management authorities, departments planning and supervising 
energy and transport procedures and many other governmental 
bodies are responsible for mitigation and resilience issues in the field 
of climate protection.

How do we hope to tackle complex, multidisciplinary environmental 
problems with a XIX-th century, highly specialized and poorly 
communicating system of administrative bodies? There are certain 
new traits in the environmental law and more broadly in the relevant 
administrative laws that could offer some solutions to this striking 
contradiction. Public participation is one of them. Environmental civil 
organizations and loosely organized local communities concentrate 
on the environmental problems themselves, rather than the divided 
system of the administrative bodies responsible to solve certain part-
tasks concerning the problem. Therefore, this problem oriented public 
participation is usually more familiar with holistic, system approaches 
and urge the governmental institutions to accept them, too. Institutions 
that are independent from the government or the administrative 
bodies, such as ombudsmen or administrative prosecutors in some 
countries can also support system thinking in solving environmental 
conflicts. Finally, spatial planning procedures, especially when and 
where local communities have fairly strong control over than, might 
be the place for considering the whole system of environmental causes 
and effects in the life of a local municipality, therefore these procedures 
represent another useful tool to overcome the compartmentalized, 
narrow minded approach of the regular administrative bodies.

Naturally, the real solution could only be if our societies change 
their way of thinking, including education and media, from the 
specialized, narrow focus approaches to system thinking. The Age of 
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Networking (Manuel Castells) and the computerized, Internet based 
communication systems create beneficial conditions to such social, 
cultural change. However, it is a desperate race in time with the ever 
accelerating pace of environmental degradation of our planet, and 
many says (for instance Dennis Meadows, to mention probably the 
most acknowledged system thinker of our time) that environmental 
catastrophes directly and indirectly through mass migration, 
armed conflicts and economic collapse might soon prevent us from 
reorganizing our way of thinking and our governance system in 
order to have a better chance to tackle the system of environmental 
catastrophes.

Merab Barbakadze
lawyer, lecturer in environmental law, Georgian American University (GAU)

tHE coRRuPtion PRoBlEms and REfoRms of 
EnviRonmEntal lEgislation in gEoRgia

One of the main threats for rule of law, justice, democracy, human 
rights as well as social and economic development in any country is 
corruption.

The system of protection of environment and use of natural 
resources is one of the most sensitive sectors for the corruption.

Fighting the corruption and development of new transparent legal 
and institutional system remains to be one of the main challenges in 
the social and economic development of Ukraine too.

Unfortunately, Georgia belongs to the countries that still face the 
corruption problems on their way to democratic development but at 
the same time Georgia also has some positive experience in fighting 
with corruption.

At the end of 20th century Georgia was one of the most corrupted 
countries in the region.

Georgia was in ruin after civil war, with huge foreign and internal 
debt, high level of criminal and corruption.

There are many similarities between current situation in Ukraine 
and Georgia of the mentioned period.
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Corruption was in all levels of authorities (including Parliament, 
Courts, Government and local authorities) with some small exceptions.

The system of the Ministry of Environmental Protection and 
Natural Resources also was partly corrupted but in my view this was 
the lest corrupted ministry in Georgia and it was the result of hard 
work of many honest individuals (including Minister, some high level 
officials and staff members) mainly with NGO background that were 
not involved in corruption.

The government of Georgia partly stabilized the economic 
situation in 1995 by introducing a new currency and better managing 
the money supply.

For the year 2000 Georgia already has the first positive results of 
court system reforms too.

During this reform the old corrupted judges were totally replaced 
by new more honest individuals that passed hard examination and 
special selection. The salaries and social guaranties of new judges were 
increased as well as the control on their activity.

Within next few years all governmental system was totally 
transformed and the fighting against corruption became one of the 
main lines of institutional and legislative reforms.

Anti-corruption reforms in Georgia were mainly successful but 
there were some negative aspects as well that had an influence on the 
system of environmental protection too.

During institutional reforms, the system of the Ministry of 
Environmental Protection was weakened. Main part of it’s functions 
were disseminated between other ministries. The most sensitive was 
that its function of control for environmental protection was weakened 
(powerful administrative agency  — Inspection of Environmental 
Protection was almost totally dismissed and continued very limited 
activity as a part of the Ministry of Energy and Natural Resources) and 
it was explained as anti-corruption remedy.

As a result, the level of control for environmental protection was 
decreased.

Starting from 1995 there was developed the first environmental 
legislation of Georgia that basically met international standards but, 
in the mid-2000s Georgian environmental legislation underwent a 
substantial restructuring.
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This legislative reform aimed to support investment and elimination 
of corruption.

The main part of this legislative reform in the field of environment 
was the reform of licenses and permits system in 2005 – 2007.

Within this reform, the old legislation was replaced by new laws 
(like Law on Licensees and Permits, Law on Ecological Examination 
and Law on Permits on Impact on Environment).

One of the main trends of the new Law on Licensees and Permits 
was so called “one window” principle that was declared as one of the 
most effective instruments for elimination of corruption.

It is true that Georgia made significant progress in elimination of 
corruption but at the same time as a result of this legislative reform 
the level of public participation in environmental decision-making 
and transparency of this process was significantly decreased. The 
list of activities that require EIA, Ecological Examination and public 
participation in decision-making was also significantly shortened (for 
instance, the construction on nuclear facilities in Georgia does not 
require any EIA and public participation as per current legislation of 
Georgian).

Without transparency and high level of public participation in 
environmental decision-making the fight against corruption cannot 
be successful so these legislative reforms had not only positive but also 
some negative results too.

For support of investment and business friendly environment in 
Georgia, the effectiveness of environmental legislation was weakened 
during legislative reforms and unfortunately, current legislation 
of Georgia in this field is not corresponding to the requirements of 
international standards and EU legislation.

As a result of legislative reform of environmental sector in the mid-
2000s, the corruption risks have been partly increased.

I want to present one example of negative amendments to 
the environmental legislation that decreased transparency and 
increased the corruption risks. These amendments were argued as 
necessary remedy for avoiding bankruptcy of old big enterprises not 
corresponding to the environmental requirements.

Ukraine may face similar problems because there also may be some 
enterprises not corresponding to the environmental requirements in 
Ukraine too.



355

On March 5, 2012, on initiative of the Georgian Government, a 
draft law prepared by the Ministry of Energy and Natural Resources 
of Georgia “On Making Amendments to Some Legislative Acts of 
Georgia” (hereinafter “the draft law”) was submitted to the Parliament 
of Georgia.

The draft law envisaged amendments to the Laws of Georgia on 
Environmental Protection and on Enforcement Proceedings, as 
well as to the Code of Administrative Offences of Georgia and the 
Criminal Code of Georgia. According to the legislative amendments, 
any interested person was entitled to enter into an agreement with the 
Ministry of Energy and Natural Resources of Georgia, under which 
any of its actions committed in the area of environmental protection 
and use of natural resources within the period envisaged by the 
agreement will be considered lawful.

The proposed procedure of decision-making was supposed to 
be without public participation in decision-making and sufficient 
transparency.

The civil society organizations learned about the planned legislative 
amendments only after Aarhus Centre reported about it on March 14 
of 2012.

The draft law triggered concerns among the civil society 
organizations. In their opinion, the legislative amendments were 
unacceptable in terms of economic and sustainable development; they 
neglected the principles of social and environmental justice, created a 
high risk of corrupt deals and would definitely lead to environmental 
degradation.

Despite all these risks, on March 20, 2012, the Parliament of Georgia 
adopted the draft law hastily, without any public participation.

The state agencies officially responded to the concerns of civil 
society organizations and interested citizens only after the Parliament 
adopted the draft law.

On March 21, 2012, four hours before the planned meeting, the 
Ministry of Environmental Protection invited all interested persons to 
the Ministry through social network and its own website “to talk about 
the issue and provide accurate information on it”.

The meeting essentially yielded no results — the Minister tried to 
convince the audience that the draft law applied only to past (already 
committed) violations and that it was impossible to save Georgian 
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enterprises without this draft law. The arguments cited by the Minister 
proved to be unconvincing for the majority of participants.

On March 23, 2012 the Ministry of Energy and Natural Resources 
posted an explanation on its website, accusing the non-governmental 
organizations of misinterpreting the already adopted draft law. 
Furthermore, in its explanation the Ministry did not provide any 
arguments or statistics, which would have proved the urgency of 
adopting the law, the correctness of regulatory mechanism offered 
by the draft law or would have allayed the concerns of civil society 
organizations.

On March 22, 2012 the non-governmental organizations gathered 
in frames of the third working group of National Platform of Eastern 
Partnership.

They focused on the inadmissibility of endorsement of the draft 
law and planned joint actions.

On March 23, 2012, civil society organizations held a rally outside 
the presidential residence, during which the protesters called on the 
President to veto the draft law. An appeal with the same request was 
submitted to the President on the same day. Despite civil resistance, 
the President signed the draft law; thus, the Law of Georgia on Making 
Amendments to Some Legislative Acts of Georgia (hereinafter “the 
law”) came into effect on March 30, 2012.

Analysis of the law allowed to conclude that this law contradicted 
the Constitution of Georgia, as well as Georgia’s international 
commitments, the principles strengthened by international and 
national environmental legislation and contained important risks of 
environmental, corrupt, economic, social and political nature.

These unacceptable amendments to the law on Environmental 
Protection were cancelled only after election of new Parliament.

There is available a lot of information about successful anti-
corruption reforms in Georgia but I think that for Ukraine it is 
important to learn also about mistakes that were made by Georgia 
during this process to avoid them during future reforms.

Georgia already started work on development of new environmental 
legislation to bring it in compliance with international standards. The 
signature of EU-Georgia Association Agreement was very important 
stimulus for this process.
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I do hope that if Ukraine takes into account experience of Georgia 
(to avoid making of similar mistakes), the legislative and institutional 
reforms in Ukraine will be more successful than in Georgia.

Halyna Moroz

Candidate of Juridical Sciences, Lecturer, Department of labor, 
environmental and agricultural law, Law Institute of  
Carpathian National University named after V. Stefanyk. (Ukraine)

PuBlic PaRticiPation in tHE PRocEss 
of EnviRonmEntal imPact assEssmEnt: 

intERnational lEgal asPEcts

Recently, many countries in the world (including Ukraine) take 
measures to protect the environmental resources and individual’s 
health from the negative anthropogenic influence. An integral part of 
such measures is the procedure of the environmental impact assessment 
under the implementation of environmental and hazardous activities. 
The environmental impact assessment (EIA) is an institute which 
theoretical development in the science of environmental law should 
be given special attention. Its main task is to provide the balance of 
interests of all parties concerned at the concept design stage. Moreover, 
non-governmental organizations and individual citizens can use this 
institute for expressing their opinion and for the direct impact on the 
making decisions which may concern their environmental concerns. 
And they are strongly advised to do that.

Under the conditions of the society democratization public 
participation in the environmental impact assessment is especially 
essential. It becomes of a great interest for the theory and practice 
because of the problems of legal regulation. For the purposes 
mentioned it becomes reasonable to study and borrow some positive 
experience of the USA and developed Western countries.

The “western” procedure of in the EIA implies the greatest possible 
involvement of the public to settle the question of organizing certain 
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economic activity at the earliest possible stage.197 The information 
about public opinion must be included in the EIA planned or ongoing 
activities. Public participation in EIA is an important and desired 
part in achieving the goal of democratic decisions-making and this 
participation should begin at the earliest stages of activities planning 
and last during all process of decisions making and realization. The 
Aarhus Convention requires that “the results of public participation 
must be considered in the corresponding determination.” (paragraph 
8, Article 6). Unfortunately the experience of recording public attitudes 
is absent nowadays and also the actions as to their modification 
in the desired direction to provide constructive solutions for the 
implementation of activities and avoid hopeless confrontation of 
businesses. Some considerable changes have taken place in the system 
of the impact assessment of the proposed activity on the environment. 
The procedures of obtaining permits for building are simplified and the 
projects of construction of high environmental hazard are eliminated 
from the list of state ecological expertise after the Law of Ukraine 
adoption on February 17, 2011 “On regulation of urban development”. 
Those changes almost completely eliminated the procedure of 
environmental assessment, which was traditionally viewed as a form 
of a form of preventive environmental control. It is still necessary to 
obtain the EIS documentation for the t projects of construction of high 
environmental hazard according to the state building codes 2.2-1-
2003 “Structure and content of the impacts on the environment in the 
design and construction of enterprises, buildings and structures. The 
fundamental engineering principles, created by the main Ukrainian 
State Institute and approved by the Scientific Council of state building 
on December 9, 2003 № 89.

The materials of EAI are considered with other project 
documentation according to the procedures of the urban planning 
expertise and the special authorities like the Ministry of Nature of 
Ukraine or the Ministry of Health of Ukraine do not take part in it. 
That fact creates real risks of considerable industrial pollution. Apart 
from it even if the modern procedure of EIA provides some minimal 
possibilities of public participation in the process of EIA but the 

197 Legal and practical aspects of the assessment of environmental impact. Pro-
ceedings / Coposed by Tyhyj V, Yarovoy L. — Кyiv.: Veselka, 2002. — p. 21.
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procedures of the urban planning expertise do not correspond to 
the democratic criteria because they do not take into consideration 
public opinion at the stage of planning and building certain industrial 
objects. This will lead to the conflicts on the local level between the 
investors and local people and create a negative image of local and 
state authorities198. Nowadays the only existing form of public activity 
as to the incorporation of public interests in the development of 
urban projects at the local level (general layouts of settlements, zoning 
plans and detailed spatial plans) are public hearings. Thus, the Law 
of Ukraine “On regulation of urban development” does not establish 
the public’s right to participate in decisions making concerning the 
construction of individual objects.

Thus, the current EIA procedure in Ukraine does not meet the 
European system requirements, in which the emphasis is maid on 
environmental part of decision-making about construction projects. 
The key principles and elements of the European model are publicity 
and the importance of public opinion.

Environmental Assessment in the EU is a procedure that ensures 
that the environmental consequences of the decision to approve 
certain activities are taken into consideration in making this decision. 
The Environmental Assessment may be carried out for separate 
projects, such as dams, highways, airports or factories, on the basis 
of Directive 2011/92 / EU (Directive known as the “assessment of the 
impact on the environment” — the EIA Directive) or for plans and / 
or programs on the basis of Directive 2001/42 / EC (known Directive 
as “strategic Environmental Assessment”  — SEA Directive). The 
general principle of both Directives is to ensure the fact that the plans, 
programs and projects are assessed according to the impact they have 
on the environment before their approval. Public consultation is one 
of the key features of environmental assessment199.

198 Andrusevych А. Environmental Impact Assessment in Ukraine: solving prob-
lems in a European way  / Andrusevych A.  — RAC “Society and Environment” 
2011. — p. 9.
199 Environmental Impact Assessment and public participation: analytical compar-
ative overview of European and Ukrainian legislation, and recommendations for 
European standards implementation in Ukraine / Jezhy Yendroshka, Alekseeva E., 
Skrylnikov D. // Under the general editorship of Kravchenko O. Lviv: 2013. — p. 19.
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In the USA and developed Western countries the ideology 
of EIA is based first of all on having the alternative (variance) of 
economic decisions during the whole period of their accepting 
from the conception (idea) till their practical implementation in 
order to optimize and rationalize investments and avoid ineffective 
expenses of economic resources. One of the main objectives of the 
EIA of “western type” is the assessment and analysis which is planned 
through taking into the consideration of all the circumstances and 
situations and ultimately choosing the most appropriate direction for 
planned activity. As it was mentioned by professor S. Kravchenko: 
“EIA of one project consider the alternatives in a very narrow way. 
Wider consideration may provide better strategies, thus providing 
an environmentally sustainable development. Moreover, the negative 
aspect of projects’ separate study is that the general assessment of their 
impact becomes worse” 200

.
The principle of alternatives in EIA is one of the most important. 

The possibility of its practical implementation greatly depends on the 
position of the interested communities. The choice of the best possible 
project realization depends on the activity, completeness and objective 
reasoning of the position of the interested communities. Submitting 
for decision of the single option of the project may be taken by the 
community as the sign that all decisions are actually made, and this, in 
turn, significantly reduces the effectiveness of public participation in 
EIA and even may lead to conflict situation. Although, as it mentioned 
in the literature, when the confrontation between the community and 
business arises the potential of EIA (“western type”, as well as national) 
is unable to provide the solution acceptable for all parties, solving 
of which in such cases is possible only through making voluntary 
administrative decisions (the worst case) or in court. 

201
.

The Convention on the assessment of the impact on the environment 
in a Transboundary Context (Espoo Convention) also pays great 
attention to the public participation. Clause 2 article 2, Clause 1 

200 Bonine J. Kravchenko S. Strategic environmental assessment together with 
public / Bonine J. Kravchenko S. // Journal of Environmental Advocacy. — Vesna — 
2001. — № 14. — p. 11 – 14.
201 Legal and practical aspects of the impact on environment assessment. Pro-
ceedings. / Coposed by Tyhyj V, Yarovoy L. — Кyiv.: Veselka, 2002. — p. 23.



361

article 3, Clause 8 article 3, Clause 2 article 4. According to Clause 
6 article 2, the community of another country, which will probably 
be effected by the Transboundary influence of planned activity, is 
provided with the equal possibilities in the process of influence on 
the environment with the community of the Party of origin (the 
Contracting Party of this Convention under the jurisdiction of which 
the planned activity is planned to be carried out). This demands from 
the countries that have ratified the Convention (including Ukraine), to 
develop the appropriate national procedures for public participation 
in the EIA, which correspond to European standards. In article 3 of 
the Convention which is called “Notification” about the report of 
suggested activity the construction “as soon as possible” is used. The 
Aarhus Convention is more precise in this question, it requires to 
inform the interested publicity at the at the initial stage of the decision 
making process concerning the environment with the detailed list of all 
necessary informative questions (Clause 2 Article 6). Indeed, the most 
problematic issue was and still is to inform the public about the planned 
project. On January 13, 2011 the Law of Ukraine “On Access to Public 
Information” was accepted, which aims to ensure transparency and 
openness of government entities and the establishment of mechanisms 
for implementation of the right of access to public information. But 
in reality, the community of our country has the possibility to learn 
about the planned environmental hazardous activity through mass 
media from Environmental Impact Statement (Article 10 the Law of 
Ukraine “On Ecological Expertise” Clause 2.1. of the provisions on 
public participation in decision-making in environmental sphere) that 
is the final (summative) stage of EAI. This procedure of informing 
the public, we believe, is ineffective or even purely formal, because 
it does not meet the standards set by international acts. Moreover, in 
practice, the public learns about the most of the planned activities 
after making the decision when the project starts. Regularly informing 
the public in the process of EAI, beginning from the earliest stages is 
the key for ensuring openness and transparency of the whole process 
of EIA. On the other hand, it is quite possible that at the early stages 
there is not enough available material intended for publication, and 
the customer (executive) does not always have the full answers to all 
questions which may arise. Considering this, it is necessary to plan 
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public participation at each stage of the EIA procedure in advance. 
This may be implemented in the form of specific programs of public 
participation in the EIA process, setting objectives and forms of such 
participation for each stage. The programs should be developed in a 
simple and comprehensible form, understandable for general public. 
Under such conditions the process of public participation may take 
the form of dialogue or partnership that will allow the public not only 
get the information about planned activities, but also inform about 
their point of views according to specific program provisions, and this, 
in turn, will improve the quality of decisions.

The importance of in time public participation to the project 
discussion is also important because it may prevent the substantial 
financial costs, connected with making changes and in some way 
improve the acceptance of planned activities among all whom it may 
concern.

Providing the public with environmental information in time (e.g. 
initial stages of the EAI process) can accelerate objective approval of 
the full range of issues related to the suggested activity and promote 
the right and substantiated choice among other alternatives. 

202

At present in the contexts of EAI Ukraine lags in implementation of 
international commitments, and implementation of its own plans for 
the implementation of relevant conventions and approximation with 
EU legislation. The system of EAI needs considerable improvement 
and basically should start from the very beginning building the 
mechanisms that meet international standards and practice of EAI203.

Nowadays a number of experts  — the representatives of public 
society create a proposed law on environmental impact assessment 
within the Emergency reform package which is an important step in 
the implementation of Ukraine’s commitments under the Association 
Agreement with the European Union (EU). Ukraine, nowadays, is the 
only European country where the full procedure of environmental 
impact assessment is absent. With the enactment of the Law of Ukraine 

202 Moroz G. Rights of public participation in decision-making in environmental 
protection / Moroz G — Ivano-Frankivsk, 2008. — p. 113.
203 Environmental impact assessment and public participation: an analytical com-
parative overview of European and Ukrainian legislation, and recommendations 
for the implementation of European standards in Ukraine / Lviv:, 2013. — p. 28.
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“On regulation of urban development” in 2011the projects of such 
dangerous objects as nuclear power plants can be designed without 
taking into account the views of the profile authority (Ministry of 
Environment) and the public. The implementation of the European 
model of environmental impact assessment will also let Ukraine to 
fulfill a number of its international obligations, including claims under 
the European Energy Community and for the Association Agreement 
on the implementation of Directive 2011/92 / EU (85/337 / EEC) 204

. 
Implementation of procedures in the field of the EIA is also provided 
by sectorial policy documents in the field of environmental protection: 
Fundamentals (strategy) of the National Environmental Policy 2020 
(2010) and the National Action Plan for Environmental Protection 
2011 – 2015 (2011).

Thus, to ensure environmental safety and to fulfill its international 
obligations under the environmental agreements Ukraine really 
needs a complete system evaluating the environmental acceptability 
of industrial activities renewal and mandatory consideration the 
interests of public.

204 Environmental Impact Assessment — another step towards Europe // [Elec-
tronic resourse].  — http://necu.org.ua/otsinka-vplyvu-na-dovkillya-sche-odyn-
krok-do-evropy/
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ENVIRONMENTAL LAW AND JUSTICE

Serhiy Mahonov
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EXPERiEncE in PuBlic intEREst EnviRonmEntal  
lawsuits actio PoPulaRis in BElaRus

I. Introduction into the subject of actio popularis
One of the ways of protecting the public interest by individuals in the 
Roman law was through popular lawsuits  — actio popularis. These 
actions could have been pressed by any citizen in certain cases. Actio 
de positis et suspensis action, for example, could have been filed against 
the owner of the house by anyone who complained about some things 
hung or placed in such a way that they could cause harm to passersby; 
actio popularis was also applied in the case of the burial of corpse in 
someone else’s grave and other cases. This action is called the general 
public lawsuit ‘to protect everyone.’

In current practice, the term actio popularis is used to determine the 
lawsuit by individuals, groups of individuals and non-governmental 
organizations (hereinafter referred to as NGOs) in court or other 
bodies for the benefit of general, public interest or the interests of 
certain groups without having to prove personal interest.

In a number of countries in order to protect the public interest 
the so-called ‘class action lawsuit’ is claimed to protect the interests 
of the general public, (such as labor disputes in Poland). In Russia, to 
protect the public interests in cases stipulated by law, in accordance 
with Article 53 of the Arbitration Procedural Code of the RF only 
government agencies, local authorities and other bodies may claim. 
In this case, the violation of public interest must be clearly stated in 
a lawsuit. Some participants of civilian process who suffered damage 
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because of to anti-social actions of other participants may act only to 
protect their own interests.

The legislation of the Republic of Belarus (in particular, Article 6 
CPC RB205) provides that the person concerned is entitled to go to 
court in due course to protect the violated or disputed rights or legally 
protected interest. In particular, according to the CPC a person can go 
to court with an action to the protection of rights or to complain about 
actions (inaction) of governmental bodies and other legal persons and 
organizations that are not legal persons and officials that infringe the 
rights of citizens as well as the rights of legal entities in cases stipulated 
by legislative acts.

Thus, the general criterion for going to court is a violation of rights 
or interests of persons protected by law.

However, the same Article 6 of CPC RB stipulates that ‘lawsuits 
to protect the rights or legal interests of citizens and legal persons in 
certain cases may also be affected by the request of the prosecutor, 
governmental bodies, legal entities and individuals.’ This provision 
formally establishes the applicability of actio popularis in civil 
proceedings, but, as stated in the norm only ‘in certain cases’.

Thus, according to the Article 86 of CPC trade unions may go to 
court to protect the rights and interests of their members protected by 
law in disputes arising from the employment relationship in the cases 
referred to in Article 85 of CPC.

It should also be noted that according to Article 47 of the Republic 
of Belarus ‘On Protection of Consumers Rights’206, consumers 
associations have the right to go to court to protect the rights of 
consumers, represent and protect rights and legal interests of a 
consumer (for the general group of consumers); to sue in court for 
recognition of actions of manufacturer (seller, distributor, agent, 
contractor, repair organization) as unlawful with the terms of contract 

205 Civil Procedural Code of the Republic of Belarus, JN. 19 1999// National register 
of legal acts of the Rebublic of Belarus, 1999, # 18-19, 2/13; 2003, # 133, 2/995; 2005, 
#120, 2/1134; 2006, #6, 2/1173; # 86, 2/1215; 2007, # 264, 2/1378; 2008, #14, 2/1414, 
# 170, 2/1463; National Legal portal of the Republic of Belarus, 21.07.2012, 2/1969.
206  On Protection of Consumers: the Law of the Republic of Belarus, 9 January 
2002г.// National register of legal acts of the Republic of Belarus, 2002, № 10, 2/839; 
2003, № 8, 2/932; 2006, № 107, 2/1235; № 122, 2/1259; 2008, № 170, 2/1463; 2012, 
№ 52, 2/1905).
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recognized void for the general group of customers and the actions 
being suspended.

The most interesting in terms of protecting the ecological rights of 
the public seems to be a possibility enshrined in the law of the Republic 
of Belarus ‘On Environmental Protection’207 (hereinafter referred to 
as Law) to sue for the benefit of a general group of persons: ‘Public 
associations operating in the field of environmental protection and 
citizens have the right to bring a lawsuit to suspend (ban) economic 
and other activities that have harmful effects on the environment, 
if the consequences of such activities violate the requirements of 
environmental protection, environmental damage is caused or creates 
a risk of causing environmental damage in the future (Article 100). It 
should be noted that the law provides such right only to one type of 
legal entities — public associations, and only to those operating in the 
field of environmental protection, which should be specified in the 
statute.

II. Protection of ecological rights of the public  
 filing this type of a lawsuit

According to the Article: ‘In case of violation of the legislation of the 
Republic of Belarus, a threat of harm to the environment, economic 
and other activities of legal entities and individual entrepreneurs that 
have harmful effects on the environment may be suspended (banned) 
by a governmental agency that oversees the area of environment and 

207 Law of the Republic of Belarus “On Environmental Protection” of 26 November 
1992, № 1982-XII:
In the edition of 17 July 2002 № 126-З (amended on 29 October 2004 № 319-З, of 
19 July 2005 № 42-З, of 31 2005  № 80-З, of 29 June 2006, № 137-З, of 20 July 2006,  
№ 162-З; of 7 May 2007, № 212-З, of 13 July 2007 № 238-З, of 21 December 2007, 
№ 298-З, of 8 July 2008, № 367-З, of 10 November 2008, № 444-З, of 2 July 2009, 
№ 32-З, of 31 December 2009, № 114-З, of 6 May 2010, № 127-З, of 31 December. 
2010, № 228-З, of 17 May 2011,  № 260-З, of 30 December 2011, № 331-З) // Herald 
of the Supreme Council of the Republic of Belarus,1993. № 1. At. 1; National regis-
ter of legal acts of the Republic of Belarus’. 2002. № 85. 2/875; 2004. № 174. 2/1068; 
2005. № 121. 2/1139; 2006. № 6 2/1177; № 107. 2/1235; № 122. 2/1259; 2007. № 
118. 2/1309; № 147. 2/1335; 2008. № 1. 2/1395; № 170. 2/1464; № 275. 2/1541; 
2009. № 161. 2/1584; 2010. № 15. 2/1666; № 120. 2/1679; 2011. № 5. 2/1780; № 59. 
2/1811; 2012. № 5. 2/1883).
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natural resources management, in accordance with the laws of the 
Republic of Belarus on control (supervisory) activities in the Republic 
of Belarus.’

Public associations that are active in the field of environmental 
protection, and citizens have the right to file a lawsuit to suspend 
(ban) economic and other activities that have harmful effects on 
the environment, if the consequences of such activities violate the 
requirements of environmental protection, environmental damage 
is caused or it creates a risk of causing environmental damage in the 
future.’

In this case, the public has an advantage even over the governmental 
authorities who have the right to suspend or ban activities through an 
administrative decision, as it can take place only if there is a ‘threat of 
harm to the environment.’

However, the injunction by the public can be applied ‘if the 
result of such activities violates the requirements of environmental 
protection, environmental damage is caused or it creates a risk of 
causing environmental damage in the future.’

The issues of causing environmental damage are more or less 
obvious to the authorities, to the public and the court. It could be 
subjected to examination and recorded by experts using measuring 
devices. Situations with a danger of causing environmental damage 
in the future seem to be more controversial, but here the decision 
depends largely on the opinions of specialists and experts — with what 
probability they evaluate the possibility of harm and the prospects for 
its prevention. If a conclusion is reasoned, we can expect an injunction 
or suspension of activities.

The most interesting and effective in protecting the public interest 
is the possibility of filing a lawsuit to suspend or ban activities if it 
results in violation of the requirements of environmental protection. 
As defined in Article 1 of the Law, ‘the requirements of environmental 
protection (environmental requirements, the requirements of 
environmental safety) are the required conditions, their limitations 
or combination is stipulated by laws and other normative legal acts, 
including technical normative legal acts, the standards in the field of 
environmental protection for economic and other activities.’
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This implies that if the conditions and requirements of laws, 
regulations, technical normative legal acts which have to be 
considered in the exercise of an activity that has a damaging effect 
on the environment (and harmful effects, according to Article 1 of 
the same Act is ‘any direct or indirect impact on the environment 
of economic and other activities, the consequences of which lead to 
negative changes in the environment’) were not met, there is a right of 
appeal to the court to suspend or ban such activities.

For example, there was a case in judicial practice when a lawsuit was 
filed to suspend the business of reconstruction of the shop and fibered 
glass manufacturing, as there were violations of the decision-making 
process because of a violation of the public’s right to participate in 
decision — making. Compliance with the International Convention208 
is a prerequisite imposed on economic activity; the plaintiff reasoned 
his position, and the court found it necessary to institute legal 
proceedings.

It should be noted that the very requirement alone to suspend the 
activity in case of damage to the environment, and especially in the 
case of non-compliance of certain requirements of the law, would 
not be effective. An action is to suspend some activities to eliminate 
violations committed or liquidation of consequences or preconditions 
for violation of the law will be reasonable, while a lawsuit to ban this 
type of activity without such conditions may also be reasonable if the 
nature of the activity is irreversible and necessary steps should be 
taken to liquidate or suspend it and it is impossible to renew it under 
certain limitations.

As noted earlier, the right to file such lawsuits is guaranteed 
to citizens as well as public associations that operate in the field of 
environmental protection. Non-commercial and non — governmental 
organizations that have a different legal form cannot go to court.

The apparent advantage of this possibility is the absence of the need 
to prove their interest in the outcome of the case and / or violation of 
rights of the plaintiff, as in other legal proceedings. The very statement 
of the plaintiff about damage to the environment, the possibility of 

208 The Aarhus Convention is the Convention of the UN Eropean Economic Com-
mission on access to information, public participation in decision-making, and ac-
ces to justice in environmental matters (Aarhus, Denmark, 23-25 June 1998).
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causing harm in the future or non-compliance with the requirements 
of environmental protection is enough for legal action. Of course, the 
burden of proving the facts or the correctness of his interpretation of 
the situation is the plaintiff ’s responsibility, but it is much easier to do 
this, being equal parties in court, than to fight with the organization 
that is involved in disputed activities, in administrative or private 
proceedings.

Expenses for filing a lawsuit are not high and consist of three basic 
values — a special units used in Belarus to calculate state duties and 
fines, where one basic unit as of today is 150 000 rubles, which is about 
$ 15, that means that the state duty for filing a lawsuit equals $ 45.

III. Judicial practice
Judicial practice of environmental NGOs in Belarus includes five 
cases. They were all filed to the general jurisdiction courts of law as 
based on the place of residence of the defendant (the general rule 
of jurisdiction). Most were filed by a mixed composition of the 
plaintiffs  — by environmental NGOs and citizens whose interests 
could be affected by disputed activities.

The first lawsuit of such kind was filed by ‘Eco House’ NGO and 
community activists who opposed the construction of a Chinese 
hotel in Minsk in February 2012. The cause of the dispute consisted 
in the violation by the developer and the district administration of 
the procedure for public discussion about vegetation removal (the 
hotel was being built in the 40th Anniversary of October park, half 
of which had to be cut down for that purpose). In substantiation for 
the action it was stated that the construction which required cutting 
down so many trees was an activity which caused harmful effects to 
the environment, leading to the destruction of the recreation area, 
and the cutting permit was issued with the violation of procedures 
as no public discussion was held. Despite the limited number of the 
plaintiffs, demands concerned the general public, since the right to a 
healthy environment was declared as the common good, the protection 
of which was claimed.

The court proceedings lasted for five months, and eventually 
the proceedings were discontinued, with the court’s ruling that the 
dispute was outside the jurisdiction of the court. The likely reasons 
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for such outcome lied in the complexity of the case: the court did 
not know precisely how to try this complaint as such practice did 
not exist. Another possible explanation is the lack of coordination 
between the plaintiffs who changed the actions several times during 
the proceedings (from request to prohibit vegetation removal on the 
territory of the 40th Anniversary of October park to the requirement 
to hold a public discussion; although the court certainly had no right 
to do so), eventually bringing the case to the absurd. The Court of 
Cassation agreed with the decision of the court of the first instance.

Almost simultaneously with this case in March 2012 a lawsuit 
to suspend the activity of JSC ‘Noman’ Glass Factory’ was filed in 
connection with the implementation of the project ‘Reconstruction 
of shop number 3 for glassed fiber manufacturing’. The essence of 
the debate consisted in the fact that the company started a new kind 
of manufacturing process, but named this project as reconstruction 
to circumvent national legislation and do without assessment of the 
impacts on the environment, with public discussion being one of the 
mandatory components, because the public reaction in Berezivka 
village, where the plant was located, was quite negative.

The lawsuit was filed by ‘Eco House’ NGO and a local activist as a co-
plaintiff, however common interest was defined and discussed in court 
as the interest of all residents of the village and surrounding villages. 
Failure to comply with the public’s right to participate in decisions on 
this type of activity was a violation of the Aarhus Convention, as the 
manufacturing of fiber glass was not reconstructed, and the name of 
the economic project made no difference.

The condition of the action was to hold a public discussion of 
planned activities. During the proceedings the court persistently tried 
to persuade the parties to resolve disputes by peaceful means, in other 
words to persuade the defendant to agree to a discussion, thus there 
would be no need for litigation. Such attempts to persuade the parties 
to compromise failed, resulting in the court dismissing the action, 
citing the fact that making the public aware through the media about 
plans to start production is sufficient public participation. The decision 
was justified in the following ridiculous way: ‘refusing the lawsuit, the 
court also draws upon the fact that the Convention itself does not 
provide for any civil liability for failure to comply with its provisions.’
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The third claim (August 2013) about the activity suspension was 
against Chinese-Belarusian industrial park that refused to provide 
documents about one of the construction projects to ‘Eco House’ NGO 
for public environmental review — the announcement of the public 
debate included the data of a different organization which was not the 
holder of the requested documents. As a result, the plaintiff sought 
to suspend the implementation of a particular project to eliminate 
violations of the public’s right to conduct public environmental review, 
but the court refused to hear the case, claiming the lack of jurisdiction 
of the court. The ruling of the Court of Cassation remained effective.

Alongside the previous one, in August 2013 the court of 
Svetlohorsk district received a lawsuit filed by ‘Eco House’ NGO and 
a local community activist to suspend the activity of Svetlohorsk 
pulp mill regarding the implementation of the project ‘Construction 
of a plant for the production of sulfated bleached pulp at capacity of 
400 thousand tons per year’ because according to the plaintiffs, the 
customer chose an unsafe bleaching technology. The outcome of the 
case concerned the interests of the entire population of the region.

Court took a very serious approach to the proceedings with 
experts participating who gave their assessment of the likely two 
pulp bleaching technologies — chlorine-free and without the use of 
elemental chlorine, and as based on the opinion of the experts, the 
court sided with the plant, recognizing that the technology they chose 
was safer than the one which was insisted upon by the public.

In January of 2014, one of the district courts of Minsk received the 
fifth of all existing actions of this kind in Belarus. This time it was a 
lawsuit to ban the construction of a building in the park. The lawsuit 
was prepared by ‘Eco House’ NGO but submitted by local activists. ‘Eco 
House’ as a co-plaintiff was engaged in the process from the second 
meeting. The essence of the debate lied in the fact that it was within 
the interests of the general public, who reside in Minsk, to preserve 
green areas, rather than to construct the building, causing damage to 
the environment. Also the issuance of general permit for construction 
in that place proved to be controversial.

To this moment the case is being heard by the court, but the 
construction process has been stopped, and the Minsk City Executive 
Committee terminated the investment contract with the developer.
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IV. Prospects for the development of strategic lawsuits  
 to  protect the public interest

Analysis of the existing judicial practice in Belarus allows us to state 
that in fact national legislation provides for the possibility of legal 
action to protect the interests of the general public (actio popularis), 
when it comes to the protection of the right to a healthy environment. 
Moreover, existing cases show that practical implementation of these 
norms is possible.

Despite this, there was not a single precedent, when the court 
stopped or banned the activity on the basis of the public lawsuit. 
Perhaps this could be related to the overall situation in the country, as 
even governmental agencies (environmental inspection etc) impose 
very few bans. To solve the matters of restricting the activities harmful 
to the environment, preventive measures are taken.

In the future, a direct court injunction based on the public lawsuit 
seems unlikely, since if the threat to the environment exists, the 
problem will be solved by governmental agencies through available 
mechanisms, but filing a lawsuit to suspend or ban such activities can 
be an effective way to influence administration bodies and entities, 
forcing them to comply with environmental legislation and the 
interests of society, not its individual representatives.

To improve the efficiency of this tool, it is necessary to provide 
the training of public interest lawyers, as very often it is difficult to 
substantiate the action and substantiate one’s stand in court. Also, it 
is useful to summarize the practice and discuss it with the judicial 
community to jointly achieve the improvement of the quality of justice.
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tHE RigHt to accEss to JusticE 
on EnviRonmEntal RigHts

According to the Article 1 of the Constitution of Ukraine209, Ukraine 
is the legal state, the state which is based on the recognition and 
guarantee of the human rights and freedoms, supremacy of law, mutual 
responsibilities between the state and an individual. The mandatory 
attribute such State is the independent judicial power, which is a form 
of justice that provides protection and restoration of human rights and 
freedoms.

The key criterion for evaluating the efficiency of the judicial power 
and justice in a legal state is the availability of judicial protection of 
rights, freedoms and interests of individuals and legal entities210. The 
Constitution of Ukraine entrenched the right to judicial protection as 
unlimited and inalienable right. This right is stated in the part 1 Article 
55 of the Constitution of Ukraine where it is stated that human rights 
and freedoms are protected by the court. The mentioned constitutional 
provision is fully applicable for protection of the environmental rights 
and is reflected in the special legislation. The legislation regulates the 
relations in the field of environmental protection. In particular, the 
Article 11of the Law of Ukraine “On Environmental Protection”211. 
states that violated citizens’ rights in the field of environmental 
protection should be renewed, and their defense is carried out in court 
in accordance with the laws of Ukraine.

209 The Constitution of Ukraine [Electronic recourse].  — http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
210 Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: 
монографія / Н. Ю. Сакара. — Х.: Право, 2010. — С. 5.
211 On Environmental Protection: the Law of Ukraine 25.06.1991. [Electronic re-
course]. — http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
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The protection of environmental rights in the field preservation 
and rational use of a particular type of natural resources are regulated 
by Resource Codes and special laws, though a common legal position 
has not been created. Thus, the Land Code of Ukraine212 defines the 
methods of protection of land rights (article. 152), Forest Code of 
Ukraine213 contains just a general rule, which provides that the rights 
of forest owners, forest managers and citizens are protected by law 
(article. 24).

The national scientists investigated some questions of legal 
protection of environmental rights in the field of environmental 
law. (Kravchenko S., Krasnova M., Koetska N., Malysheva 
N.Shemshushenko U.). The works of the scientists — processualists, 
as to the defining the features of the judicial procedures for handling 
this category of cases. (Komarov V., Sakara N., Yarema A. and others).

The right to judicial protection of environmental rights is 
understood as a subjective right, which has an independent place in 
the system of environmental rights of citizens of Ukraine. It is the 
legal possibility of the citizen of Ukraine by the using the methods of 
the existing norms of legislation, forms and remedies, in the manner 
stated by the laws of Ukraine, perform the actions aimed at restoring 
the subjective environmental rights, the elimination of obstacles to 
their implementation in the case of their violation, non-recognition, 
contestation, or the threat of committing such acts in the future, as 
well as the presence of other negative consequences214.

As it is stated in the scientific literature, the right to apply to court 
to protect one’s violated rights (the right to access to justice), being, on 
the one hand, an independent environmental law, while the other hand 
defines the mechanisms for protecting other environmental rights.

The following forms of access to justice in defense of environmental 
rights are presented:

212 The Land Code of Ukraine 25.10.2001. [Electronic recourse] – http://zakon0.
rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
213 The Forest Code of Ukraine 21.01.1994 р. [Electronic recourse] — http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/3852-12.
214 Kaluschuk L. Legal means of protecting the environmental rights of citizens of 
Ukraine:. thesis. ... Candidate of Juridical Sciences: 12.00.06, Donetsk, 2011. — 20 
pages.
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• appeal against decisions, actions (inaction) of state authorities 
and other entities that violate national environmental legislation;

• claim form of protection, which is implemented by means of 
complains as to the termination of a dangerous for environment 
activities, compensation for damage, etc.)215.

Taking into the consideration the constitutional provisions that, 
firstly, the jurisdiction of the courts extends on all legal relations which 
arise in the state. (part 2 Article 14). Secondly, the court procedure is 
carried out by the Constitutional Court of Ukraine and the courts of 
general jurisdiction (part. 3. Article 124). Thirdly, the system of courts 
of general jurisdiction is created basing on principles of territoriality 
and specialization (part 1 Article 125) (the specialized courts are 
economic and administrative courts — author’s note). To conclude, an 
individual may realize the right of judicial protection of environmental 
rights, using various types of fixed procedural codes, procedures of 
the judiciary (judicial forms), namely, civil, economic, administrative, 
criminal and constitutional litigation.

The activity of general, commercial and administrative courts is 
delimit d by a defined set of legal empowerments to hear cases referred 
to their competence — jurisdiction. The courts’ specialization creates 
problems in delimitation of competences between them. Experience 
shows that, the most acute problems of affiliation arise from the 
separation of administrative jurisdiction and the separation of civil, 
criminal and commercial (the last is the most frequent)216.

Timely and accurate determination of the appropriate court 
directly affects the effectiveness of judicial protection. Regarding the 
division of competence of the courts to protect environmental rights, 
in this case it is necessary to proceed from the general provisions of 
jurisdiction distinction of the courts in general.

In civil proceedings the general courts deal with cases of protection 
of violated, unrecognized or disputed rights, freedoms and interests 
arising from civil, land, family, labor relations and other relations, unless 
such cases are ruled by other legal proceedings. The consideration of 
215 Kobetska N. The ecological Law of / Кyiv. : Urinkom Inter, 2007. – p. 56.
216 Belkin L. Effective protection of the rights of businesses and  / or individuals 
as a factor in determining the administrative jurisdiction. Administrative Law and 
Procedure. — № 1 (1). — 2012. — p. 88 – 95.
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other cases under the rules of civil procedure may be provided by the 
law. (Article.15th of the Civil Legal Code of Ukraine)217.

In view of the mentioned above, the courts should proceed from 
the fact that the criteria for distinguishing cases from other civil 
jurisdiction is first of all the that they have a dispute about the civil 
right (cases for claims arising out of any legal relationship, except when 
reviewing of such cases is performed according to the rules of other 
legal proceedings), secondly, the subjective part of such dispute (one 
of the parties is usually an individual) (article 3 of the Resolution of 
the Supreme Court of Ukraine for Civil and criminal Affairs “On some 
issues of general jurisdiction courts and determining jurisdiction in 
civil cases” of 03.01.2013 p. № 3)218

Enterprises, institutions, organizations and other entities (including 
foreign), citizens engaged in entrepreneurial activities without forming 
a legal entity and acquired the status of a business entity, as well as 
government and other agencies, citizens, non-business entities have 
the right to address to the Commercial Court in accordance with the 
established jurisdiction of economic affairs for the protection of their 
violated or disputed rights and legally protected interests, in cases 
stipulated by legislative acts of Ukraine (Article. 1 the Commercial 
Procedural Code of Ukraine). Affiliation of cases to the commercial 
courts is determined by 12of the Commercial Procedural Code of 
Ukraine219.

The Resolution of the Plenum of the Supreme Commercial Court 
of Ukraine of 24.10.2011 p. № 10 “On some issues of jurisdiction and 
jurisdiction over cases of commercial courts”220 determines that the 
commercial dispute is subordinated to the Commercial Court under 

217 The Code of Civil Procedureof Ukraine 18.03.2004. [Elerctronic recourse]  — 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
218 Some question the jurisdiction of the courts of general jurisdiction and the def-
inition of civil cases: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine for 
Civil and Criminal Cases 01.03.2013 р. № 3. [Elerctronic recourse] — http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13.
219 Commercial Procedure Code of Ukraine on 06.11.1991. [Electronic recourse] —: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
220 On some issues if jurisdiction and cases in commercial courts: the Resoltion of 
the Plenum of Higher Commercial Court of Ukraine of 24.10/2011 # 10. [Electronic 
resources] – access regime: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/v0010600-11.
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the following conditions: business entity in dispute; the existence 
between the parties, firstly, economic relations regulated by the Central 
Committee of Ukraine, Ukraine GC and other acts of commercial and 
civil law, and, secondly, the dispute about the rights arising from the 
corresponding relations; the existence of law rules provided directly 
to dispute the commercial court; lack of law rules which provides 
resolution of such dispute by a court of another jurisdiction.

The task of administrative proceedings is to protect the rights, 
freedoms and interests of individuals, the rights and interests of legal 
persons in public-law relations from violations by state authorities, 
local authorities and their officers and employees and other subjects 
while performing the management functions on the basis of legislation, 
including delegated powers. Any decision, action or inaction of 
government authorities may be appealed to the administrative courts, 
unless such decisions, actions or inaction Ukraine have another order 
of proceedings according to the Constitution or Laws of Ukraine 
(Article. 2 The Code of Administrative Proceedings of Ukraine221). 
Jurisdiction of administrative courts to address administrative matters 
is regulated by Art. 17 of The Code of Administrative Proceedings of 
Ukraine.

The Plenum of the Supreme Administrative Court of Ukraine 
in the provision dated on 20.5.2013 part. №  8 “On some issues of 
jurisdiction of the administrative courts”222 through a systematic 
analysis of the provisions of the Code of Administrative Procedure 
of Ukraine established the general rules of administrative jurisdiction 
separation from other jurisdictions: conceptual and functional 
(determination of proceeding is specified in item. 1 h. 1 tbsp. 3 of The 
Code of Administrative Proceedings of Ukraine); definitions of types 
of public relations (relationship management and relationship related 
to the formation of a public government entity) specified in part 1 
article 17 of The Code of Administrative Proceedings of Ukraine; 
establishing the list of public law disputes within the jurisdiction 
221 The Code of Administrative Proceeding of Ukraine of 06.07.2005. [Electronic re-
source] — Access regime: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
222 On some issues of jurisdiction of administrative courts: resolution of the Ple-
num of Higher administrative court of Ukraine of  20.05.2013 № 8. [Electronic re-
source] — Access regime: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0008760-13
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of administrative courts (including. 2 tbsp. Ukraine 17 Code of 
Administrative Proceedings of Ukraine); establishing the list of public 
law cases which are beyond the subject of administrative jurisdiction 
(including. 3. Ukraine of The Code of Administrative Proceedings of 
Ukraine 17).

The objectives of the criminal proceedings are to protect an 
individual, society and the state from the criminal offences; the 
protection of rights and freedoms and the legitimate interests of the 
criminal proceedings participants. Ensure prompt, full and impartial 
investigation and trial, so that every participant committed crime is 
brought to responsibility, an innocent individual has not been accused 
or convicted, no one has been a victim of a procedural infraction and 
the correct process of law was applied to each member of the criminal 
proceeding. (Article 2, of the Criminal Procedure Code of Ukraine223). 
The protection of the environment in the process of the criminal 
proceedings is realized through a civil claim for compensation of 
material and / or moral damage caused by a criminal offense or other 
socially dangerous acts against the environment.

At constitutional proceedings the citizens of Ukraine, foreigners, 
non-citizens and legal entities may fulfill their right for the legal 
defense in the form of a constitutional appeal in written form to the 
Constitutional Court of Ukraine about the necessity for an official 
interpretation of the Constitution of Ukraine to realize or protect 
the constitutional human rights and freedoms and the rights and 
freedoms of legal entities. (articles 42, 43 of the Law of Ukraine “On 
the Constitutional Court of Ukraine”224).

Special procedure of disputes consideration and adjudication is 
provided by the courts of arbitration. In accordance with the Article 
5 of the Law of Ukraine “On Arbitration Courts”225, any legal entity 
and / or an individual has the right to refer to arbitration any dispute 
which arises in civil or commercial relations, except as provided by 

223 Criminal Procedural Code of Ukraine 13.04.2012. [Electronic resource] — Ac-
cess regime: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
224 The Law of Ukraine About the Constitutional Court: 16.10.1996. [Electronic re-
spurse] –http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80
225 On Arbitratry Courts; Law of Ukraine of 11.05.2004. [Electronic resource] — Ac-
cess regime: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-15.
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law. The dispute may be referred to arbitration if both parties signed 
the arbitration agreement which meets the requirements of this Law. 
Taking into the consideration the list of cases that cannot be the 
subject of arbitration courts (Article. 6 of the Law), we conclude that 
not all disputes relating to the protection of environmental rights 
may be settled by arbitration. For example the cases where one of 
the parties is a state authority, local authority, their official or officer 
or other entity is fulfilling the administrative functions basing on 
the legislation, including delegated authorities, state institution or 
organization, state enterprise. Also in disputes concerning real estate, 
including plots of land; cases where after the legal investigation 
an arbitration court will require certain actions from government 
authorities, local governments, their officials and other units while 
they are implementing their duties on the basis of legislation, including 
delegated powers etc.).

Exploring the question of access to justice for the protection of 
environmental rights, it is important to determine the range of entities 
that have the right to appeal to court. The existing national procedural 
law specifies that the right to go to court have the individuals whose 
rights, freedoms or legitimate interests are violated, are not recognized 
or disputed. As well as authorities and individuals who have been 
granted the right to protect the rights, freedoms and interests of others, 
or national or public interests in cases established by law (Article. 3 of 
the Code of Civil Procedure of Ukraine, article 1 of the Commercial 
Procedural Code of Ukraine, article 6 of the Code of Administrative 
Proceedings of Ukraine).

In this context, it is worth paying attention and analyzing the Aarhus 
Convention226 provisions, which gives the society “the right of wide 
access to justice” (Article 9, part 2 of the Convention). Adapting that 
norm to the legal legislation means “to have the right to go to court, 
within the meaning of the Convention, it is not necessary to prove 
that personal rights of the applicants themselves are violated. In this 
case it is enough to be a public organization established by the Law of 
226 Convention on access to information, public participation in decision-making 
and access to justice in environmental matters ratified by the Law of Ukraine of 
06.07.1999 [Electronic resource] — Access regime: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/994_015.
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Ukraine “On Public Associations”, if in the Articles of the organization 
among its activities the protection of environmental rights of citizens 
is mentioned”227. Moreover, in national scientific literature proves an 
idea that any individuals which form the community and not only the 
individuals whose rights were violated and the environmental public 
organizations under the condition of failure to prove their rights in case 
when such violation has a negative impact on the environment have 
the right to complain against the actions of state authorities violating 
the legislation relating to environmental protection; when violating the 
set of legal norms leads to the fact that the actions of state authorities 
or individuals ensuring environmental safety or environmental 
protection are clearly less effective in terms of environmental safety 
and / or environmental protection228. 

Summing up the results of the conducted investigation, it should 
be noted that nowadays the problem of protecting the environmental 
rights of citizens of Ukraine remains actual. The issue of the right to 
access to justice on environmental rights is not regulated, that creates 
problems of real protection of these rights in practice, and ultimately 
reduces the efficient implementing of environmental rights.

227 Judicial protection of the environmental rights of citizens of Ukraine: for judges / 
Krasnova M., Malysheva N, Shevchuk P. М. — Кyiv: КМ Academiya, 2001. — p. 34.
228 Tretiak T. Legal issues of access to justice for the public on matters relating to 
environmental protection // Law and civil society. — 2012. — № 1. — pp. 75 – 81.
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PaRticiPatoRY dEmocRac Y in tHE contEXt 
of tHE lEgislativE Envision of tHE Human RigHt 

to a safE and HEaltHY EnviRonmEnt

The problem in general and its connection  
with important scientific and practical tasks.

The human right to a safe and healthy environment in Ukraine is an 
integral and inalienable, which belongs to moral rights and is provided 
in Article 50 (Part 1) of the Constitution of Ukraine229. It is absolutely 
clearly and legally prescribed that everyone (a citizen of Ukraine, a 
foreigner, a refugee, an asylum seeker or a person without citizenship) 
is entitled to compensation for damage caused by the violation of 
this right230. Also, in accordance with the constitutional provisions, 
everyone is guaranteed the right to free access to information about 
the environment, the quality of food and household items that cannot 
be confidential. It is quite clear that this right can be effectively 
implemented to ensure the well-being of residents of territorial 
communities (a citizen of Ukraine, a foreigner, a refugee, an asylum 
seeker or a person without citizenship), especially at the local level in 
the context of implementation of the participatory democracy as one 
of the main international standards of local government.

Analysis of the latest research and publications
Having examined recent publications in Ukraine and in the world, 
we are convinced that the issue of international standards of local 
government, in particular participatory democracy, in order to protect 

229 Конституція України. Закон України № 254к/96-ВР. 28.06.1996.  // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
230 Конституція України. Науково-практичний коментар  / редкол.: В. Я.  Тацій 
(голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. 
прав. наук України.  — 2-ге вид., переробл. і допов.  — Х.: «Право», 2011.  — 
С. 381 – 383.
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the environmental human rights are not always sufficiently illuminated 
and convincingly substantiated. Therefore, in our opinion, this 
research will be a positive argument for the effective implementation 
of international standards for local government in order to ensure 
welfare of the residents of territorial communities based on the 
protection of their right to a safe and healthy environment.

The main goal of the proposed article was an attempt to clarify the 
application of the basic forms of participatory democracy as one of the 
main international standards of the local governments in the context of 
implementation of the human right to a safe and healthy environment.

The main material
In determining the constitutionality of the human right to a safe and 
healthy environment, firstly it should be noted that in 2012, 177 of 
193 member states of the United Nations (UN) recognize such human 
right in their constitutions, they have effective judicial protection 
in case of violation of this law, also they have signed and ratified 
international agreements. Exceptional States which don’t determine 
the constitutionality of the human right to a safe and healthy 
environment are Australia, Afghanistan, Cambodia, Canada, China, 
Kuwait, Laos, Lebanon, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Oman, 
North Korea, United States (despite the fact that in January 1970 
US Congress adopted the National Environmental Policy Act, and 
in 1996 there was an unsuccessful attempt to make the appropriate 
constitutional amendment), Japan etc231. Other member states of the 
UN enshrined human right to a safe and healthy environment, first of 
all in their constitutions, in particular they are Argentina (art. 41 (1)), 
Belgium (art. 23 (3 (4))) Brazil (art. 225), Greece (art. 24), Georgia 
(art. 37 (3)), Estonia (art. 5, 53), India (art. 21), Colombia (art.79), 
Peru (art. 2 (22)), Hungary (art. 20 (2)), Croatia (art. 69 (2)) and so on. 
By the way, it is worth to remind that the first states that fixed human 
right to a safe and healthy environment at the constitutional level were 
Portugal in 1976 (art. 66) and Spain in 1978 (art. 45).

231 David R. Boyd (2012): The Constitutional Right to a Healthy Environment, Envi-
ronment: Science and Policy for Sustainable Development, 54:4, pp. 4 – 5.
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France has “gone” even further in the context of constitutional 
enshrining of the environmental human rights. In 2001, the president of 
France Jacques Shirak (Jacques Chirac) proposed to adopt the Charter 
of the environment (la Charte de l’environnement) and, despite some 
skepticism, on March 1, 2005 the Congress adopted Constitutional 
Law №  2005 – 205 «On Environmental Charter” where art.1 states 
that “everyone has the right to live in the (steady) safe for health 
environment”232. Also, the current Constitution of France (of Fifth 
Republic) of 1958 has separate chapter XI (Articles 69 – 71), which is 
dedicated to functioning of the Economic, Social and Environmental 
Council, the composition of which cannot exceed 233 persons, status 
of which is determined by organic law, the main task of its operations 
is to advise the government and the Parliament of France in solution 
of economic, social and ecological issues233.

However, despite all above mentioned constitutional provisions 
about the protection of the right to a safe and healthy environment, 
repeatedly there are some doubts among scientists about the aim and 
potential benefits of fixing in the constitution such a human right. 
Supporters argue the expediency of constitutional recognition of this 
right in connection with the widespread reform of environmental 
legislation and the increasing responsibility of state and local 
governments for its violation, which undoubtedly helps to improve 
the environment, to reduce the environmental disasters and the risk of 
their occurrence, as well as to increase public participation in solving 
local problems related to the environment in the form of participatory 
democracy. However, skeptics (even his critics) of constitutional 
recognition of the human right to a safe and healthy environment are 
convinced that in this case the environmental human rights are too 
“vague” in order to be important, so they are impossible to use and not 
effective. Perhaps the result of such skepticism is that over 90 countries 
232 Loi constitutionnelle n° 2005 – 205 du 1er mars 2005 relative à la Charte 
de l’environnement [Електронний ресурс]  / Офіційний сайт законодавства 
Франції. — Режим доступу: http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Consti-
tution/Charte-de-l-environnement-de-2004. — Дата доступу: 24.07.2014.
233 La Constitution de la V République (Конституція П’ятої Республіки, прийнята 
4 жовтня 1958  р.) [Електронний ресурс]  / Офіційний сайт законодавства 
Франції. Режим доступу: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
LEGITEXT000006071194#LEGISCTA000006095833. — Дата доступу: 05.03.2014.
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in the world in their constitutions declare the presence only of the 
substantive human right to a safe and healthy environment, and only 
less than 40 of them declare the procedure of judicial protection in 
case of the violation of this right234.

We consider it to be logical that taking into account the more 
than 60-year long history of modern local democracy in Europe and 
the development of local government, ensuring of environmental 
human rights is considered to be a priority for local authorities and 
their officials. All European countries, taking into account their 
geographical features and individual traditions, focus their attention 
primarily on the the areas of public life that directly influence the level 
of the welfare of their citizens and play an important role in ensuring 
the provision of services in these areas at the local level.

We note that based on the report of the  Council of European 
Municipalities and Regions (CEMR) on “Local and regional 
governments in Europe: Structures and competences” on December 
12, 2011, each member state of the Council of Europe has priority 
(problematic or painful) areas of ensuring environmental human 
rights, the implementation of powers in which primarily falls under the 
authority of representative and executive bodies of local government 
and their officials. They have such powers in order to ensure the well-
being of local inhabitants235. In these areas, the main legislators should 
be a local government of the basic territorial level, the powers of 
which have completely “covered” these areas. Because of local issues 
being solved by the local government, only their effective operation 
defines successful development of the territories and welfare of local 
inhabitants236.

234 Erin Daly (2012): Constitutional Protection for Environmental Rights: The Ben-
efits of Environmental Process, International Journal of Peace Studies, 17:2, p. 72.
235 Local and Regional Government in Europe [Електронний ресурс] / Офіційний 
сайт Ради європейських громад та регіонів // Режим доступу: http://www.ccre.
org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf.  — Дата доступу: 
15.02.2014.
236 Софінська І. Д. Громадянське суспільство і принцип субсидіарності: погляд 
крізь призму Європейського Союзу  / І. Д.  Софінська  // Вісник Львівського 
національного університету ім. Івана Франка (серія юридична).  — Львів, 
2012. — Вип.: 56. — С. 195.
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Nowadays, special attention in resolving local issues by the local 
governments at the level of their occurrence in the environmental 
protection context (at local level) among the member states of the 
Council of Europe is given in Belgium, Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria, of Denmark, Estonia, Iceland, Italy, Cyprus, Lithuania, 
Luxembourg, Macedonia, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Turkey, 
Hungary, Ukraine, Croatia, Montenegro, Switzerland and Sweden237.

We believe that the effective implementation of international 
standards of the local authorities should help the local authorities 
to solve local issues at the level of their occurrence in the context 
of environmental protection. When we are talking about the 
international standards of local authority, we usually mean the rules in 
the local authority’s area that are enshrined in international legal acts 
and are implemented in the national legislation in order to regulate 
the effective interaction of local governmental institutions between 
themselves and with the state.

The desire to achieve the development of local communities and to 
improve the welfare and well-being of local inhabitants by solving local 
issues at the level of their occurrence is the basis of the international 
legal acts. In particular, such a goal of the international standards of 
local authority is directly provided in the preamble of the European 
Charter on Local Self-Government, adopted by the Committee 
of Ministers of the Council of Europe in Strasbourg in June 1985, 
where the desire to achieve “a much stronger unity” between states 
is mentioned238. Among the main international standards of the 
local authority in the context of the realization of the human right 
to a safe and healthy environment is the participatory democracy, 
decentralization, municipal cooperation, cross-border cooperation, 
good governance, steady development etc.

And now a bit more detailed review. Thinking about the 
“participatory democracy”, we usually talk about the process of 

237 Local and Regional Government in Europe [Електронний ресурс] / Офіційний 
сайт Ради європейських громад та регіонів // Режим доступу: http://www.ccre.
org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf.  — Дата доступу: 
15.02.2014.
238 Європейська хартія місцевого самоврядування, Страсбург, 15 жовтня 
1985  р.  // Київ: Парламентське видавництво, Збірка договорів Ради Європи, 
2000.
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involvement of wide range of participants to the process of solving 
issues about the development and effective functioning of local 
communities. More precisely  — it’s democracy of participation of 
local communities’ inhabitants in solving local problems at the place 
of their occurrence (local level). We support scientists that believe 
that “participatory democracy” usually reflects the basic principle of a 
wider involvement of inhabitants of local communities to the process 
of public governance of the local community.

Supporters of such interpretation of participatory democracy 
were and are writers (O. Wilde, E. Goldmen, R. Osborn, J. Orwell), 
philosophers (C. Wei, M. Gandhi), polititians (L. Walęsa, V. Gawel) 
and scientists (K. Ross, MI Warren and JS Fishkin and P. Fournier).

In view of the spread of participatory democracy in the context of 
protection of environmental human rights the Convention on Access 
to Information, Public Participation in Decision-making and Access 
to Justice should be mentioned. As mentioned in article 1 of the 
Convention, it was adopted “in order to contribute to the protection of 
the right of every person of present and future generations to live in an 
environment adequate to his or her health and well-being”. It is known 
that Ukraine signed the Aarhus Convention on June 25, 1998 and the 
Verkhovna Rada of Ukraine ratified it on July 6, 1999 as the Law of 
Ukraine №  832239. Aarhus Convention came into force for Ukraine 
on October 30, 2001, after which it became the part of the national 
legislation of Ukraine.

Analysis of the Convention leads to the conclusion that its three 
“pillars” are access to information, public participation in the decision-
making and access to justice in environmental matters. According 
to the article 2 (p.  3) of the Aarhus Convention, everyone shall be 
guaranteed free access to environmental information, the subject of 
which can be:

a) The state of elements of the environment, such as air and 
atmosphere, water, soil, land, landscape and natural sites, 
biological diversity and its components, including genetically 
modified organisms, and the interaction among these elements;

239 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
від 25.06.1998 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015. — Дата доступу: 25.07.2014.
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b) Factors, such as substances, energy, noise and radiation, and 
activities or measures, including administrative measures, 
environmental agreements, policies, legislation, plans and 
programmes, affecting or likely to affect the elements of the 
environment within the scope of subparagraph (a) above, and 
cost-benefit and other economic analyses and assumptions used 
in environmental decision-making;

c) The state of human health and safety, conditions of human life, 
cultural sites and built structures, inasmuch as they are or may 
be affected by the state of the elements of the environment or, 
through these elements, by the factors, activities or measures 
referred to in subparagraph (b) above240.

It is worth reminding that the constitutional right to a safe and 
healthy environment in Ukraine is legally enshrined in article 9 of the 
current Law of the USSR № 1264-XII «On Environmental Protection”, 
dated June 25, 1991. Also, in article 11 (p. 2) of this law representative 
bodies of local self-governance are mentioned because like public 
authorities they “are obliged to provide comprehensive assistance 
to citizens in the implementation of environmental protection, to 
consider their proposals for improving state of environment and 
rational use of natural resources, to engage citizens to resolving issues 
of environmental protection and use of natural resources”241.

Currently there is an important and urgent issue, which should 
be separately described as the most questionable one, and it concerns 
the fact whether local authorities are the party to the Convention in 
accordance with art.2 (p. 2a) or not. Yes, they are. At least, they are so 
in the light of the interpretation of this article in 2000242 and in 2014243.
240 Ibidem.
241 Law of the USSR № 1264-XII «On Environmental Protection”, dated June 25, 1991.
242 The Aarhus Convention: An Implementation Guide / Prepared by Stephen Stec 
and Susan Casey-Lefkowitz in collaboration with Jerzy Jendroska, Editorial Adviser 
for the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. — United 
Nations: New York and Geneva, 2000. — Р. 32.
243 The Aarhus Convention. An Implementation Guide. Securing the public’s rights 
through access to information, public participation and access to justice for a 
healthy environment. / / Prepared by Stephen Stec and Susan Casey-Lefkowitz in 
collaboration with Jerzy Jendroska, Editorial Adviser for the Regional Environmen-
tal Center for Central and Eastern Europe. Second edition. — United Nations: New 
York and Geneva, 2014. — P. 46.
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However, in the Ukrainian version of the Convention, this 
paragraph of Article 2 sounds as “Government at national, regional and 
other levels”244. Based on this, in our view, “simplified understanding”, 
on December 18, 2003, there was adopted the Order of the Ministry 
of Environmental Protection №  168 “On approval of the public 
participation in decision-making in the area of environmental 
protection”, where the paragraph 1.2 states that “the subjects of public 
discussion are public authorities”, on the local level these are local state 
administrations. But, in the context of euro-integration aspirations 
of Ukraine and in view of inevitable reforming of local government 
in Ukraine, also taking into account the Concept of reforming local 
government and territorial organization of authorities in Ukraine, 
adopted by the Cabinet of Ministers of Ukraine on April 1, 2014 
№ 333-r, the existence of local state administrations needs additional 
explanation.

According to the article 33 of the Law of Ukraine “On Local Self-
Government”, executive bodies of village, township and city councils 
in the area of environmental protection have their own and delegated 
powers245. Own powers of the executive bodies of village, township 
and city councils in the area of environmental protection are grouped 
in three directions:

1) to prepare and submit for the council’s consideration proposals 
on establishing the rate of payments for the use of natural 
resources; to determine according to the established procedure 
the amounts of compensation from enterprises, institutions 
and organizations, regardless of property form, for eliminating 
environmental contamination and other ecological damages;

2) to prepare and submit for the council’s approval projects on 
local programs of environmental protection, and to participate 
in the drafting of national and regional environment protection 
programs;

244 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
від 25.06.1998 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015. — Дата доступу: 25.07.2014.
245 Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України. №  280/97-ВР. 
21.05.1997. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст. 170. (з наступними 
змінами та доповненнями).
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3) to prepare and submit, for the council’s approval, proposals on 
adopting decisions on the organization of territories and objects 
of the local natural reserve fund, and other territories which 
enjoy special protection; to submit proposals to the relevant 
state bodies on declaring objects of nature and other objects of 
ecological, historical, cultural or scientific value, as memorials 
of nature, history or culture, which are protected by the law246.

Delegated by the state powers of local authorities for environmental 
protection can be grouped into seven main areas:

1) to exercise control over the compliance with legislation on land 
and nature protection, over the utilization and protection of 
national and local land, natural resources, and forest restoration;

2) to coordinate issues of granting permission for the special use of 
natural resources of national significance;

3) to take necessary measures towards liquidating the aftereffects of 
ecological and natural disasters, epidemics, epizootic and other 
emergency situations, to inform the population thereof, and to 
involve enterprises, institutions and organizations as well as the 
population in these measures, in the procedure established by 
law;

4) to determine, in accordance with legislation, areas for placing 
waste;

5) to control the activity of business entities in the area of waste 
management;

6) to create and to ensure the functioning of local environmental 
automated analytical information systems which are the part 
of the network of nationwide ecological automated analytical 
information system of ensuring access to environmental 
information;

7) to control compliance with requirements in the field of 
household and industrial waste management, to consider cases 
on administrative offenses or to transmit their materials to the 
other state bodies in the case of breaking waste legislation247.

It is worth recalling that members of the public (in the context 
of the Aarhus Convention “the public” means one or more natural 
246 Ibidem.
247 Ibidem.
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or legal persons, and, in accordance with national legislation or 
practice, their associations, organizations or groups) have the right to 
participate in decision-making in environmental matters directly (by 
holding local referendums, public hearings, in particular in the form 
of town hall meetings, public debates in the form of public hearings, 
public meetings or public meetings in the place of residence, as well 
as a presentation of local initiatives) or indirectly (by holding the 
election of local government or their officials, through the creation 
of public expert clubs and bodies of people’s self-organization, by 
holding sociological polls and interview of the residents of territorial 
communities).

Important questions about the use of participatory democracy in 
the context of environmental protection, which often arises in the era 
of modern globalization of the world, deals exactly with the public as 
the residents of local communities. In our case, we are talking more 
specifically about the public involvement (of active residents of the 
territorial communities) to the local issues solution at the local level, 
which allows to participate jointly in the life of streets, neighborhoods, 
local communities and to play an active role in creating well-being, 
safe life and healthy environment, in performing tasks of the Strategy 
for Innovation and Good Governance. In particular, these can be local 
environmental initiatives for the recycling of used chemical sources 
of electric power, public hearings about impact of chemical industry, 
mining, extracting companies on environment, about interference 
in the natural environment and landscapes, particularly related with 
the mining, about the modernization of highways and express roads, 
public discussion in the decision-making process about the placement, 
construction, reconstruction of an object or other activities that 
have or may have a negative impact on the environment. But, in the 
opinion of the experts, the involvement of the public in Ukraine in 
resolving issues related to the environment in the form of access to 
information, participation in decision-making and access to justice is 
not sufficient248.

248 Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний 
порівняльний огляд європейського й українського законодавства та 
рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні. / Львів: 
ЕПЛ, 2013. — С. 68 – 71.
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In conclusion, we believe that environmental factors today are no 
less important in the development process of every democratic state, 
civil society and local authorities, than the social, political and economic 
ones. Therefore, further application of participatory democracy as an 
international standard of local government, will provide complete 
citizen participation in the protection of the human right to a safe and 
healthy environment by participating in local referendums, public 
hearings or public meetings in the place of residence, and also in 
presentation of local initiatives, or indirectly by holding the election of 
local government or their officials, through the creation of public expert 
clubs and bodies of people’s self-organization, by holding sociological 
polls and interview of the residents of territorial communities.

Yelena Layevskaya
Assistant Professor, Cand. Sc. in Law,  
Department of Law of the Belarus State University

PuBlic accEss to JusticE in EnviRonmEntal mattERs: 
sElEctEd PRoBlEms of lEgislation and law 

EnfoRcEmEnt in BElaRus

The definition of “access to justice in environmental matters” has been 
used in the legislation of the Republic of Belarus since adoption of 
the Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters in 
1998 (hereinafter referred to as the Aarhus Convention) (approved on 
December 14th 1999 with the Edict of the President of the Republic of 
Belarus)249. The Aarhus Convention was adopted under the aegis of the 
UNECE within the frames of “Environment for Europe” (EfE) process 
and now is the part of the applicable legislation on the territory of 

249 Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды: Указ Президента Республики 
Беларусь, 14 дек. 1999 г., № 726 // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
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the Republic of Belarus and subject to direct applicability250. Key ideas 
of the Aarhus Convention lies in declaring the rights of citizens to 
obtaining information related to the environment, participation in the 
decision-making process and having access to justice in environmental 
matters251.

Adoption and implementation of the Aarhus Convention illustrated 
dynamic tendency of the European countries to face modern global 
challenges, as for instance, the problems of pollution; on the other 
hand, it symbolized the beginning of formation of the new approach 
to the legal groundwork of environment protection by means of 
introduction of the private-law forms and methods of protection of 
the environmental rights of citizens. Regarding this the context of the 
Aarhus Convention clearly indicates appearance of a special subject 
to whom the “access to justice in environmental matters” should be 
provided  — that is the public represented both by individuals and 
organization, in particular, non-governmental organization following 
the Convention terminology.

The efficiency of implementation of the Aarhus Convention 
provisions is to a large extent predetermined by the adequacy of 
implementation and perception of the international norms by the 
national legislation and law enforcement. Recently in Belarus the number 
of complaints and lawsuits filed by citizens and public associations to 
protect the environmental rights has increased. Since 2010 more than 
20 cases has either been heard or are under consideration. This figure 
may undoubtedly seem negligible in comparison with thousands of 
considered cases, e.g. concerning the partition of property, divorces 
etc. However, in our opinion the comparison of quantitative indices 
here is irrelevant, for any environmental dispute may be considered as 
socially significant and strategic: the judgment at the suit of cessation 
of environmental abuses satisfies not only the personal interest of 

250 О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики 
Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
251 Лаевская, Е. В. Орхусская конвенция как элемент законодательства 
Республики Беларусь / Е. В. Лаевская // Обзор экологического законодательства 
Республики Беларусь: Практ. пособие / С. А. Балашенко, Е. В. Лаевская, В. Е. Лиз-
гаро, Т. И. Макарова. — СПб.: Невский простор, 2003. — С. 43 – 77.
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the appellant, but also those of hundreds and thousands of people 
dwelling the area of the violator’s impact, and their descendants. 
Therefore, definition of the law enforcement issues with the purpose 
of improvement of the national legislation appears to be essential.

It shall be noted that in the Belorussian legal literature dominant 
is the viewpoint according to which the notion of “access to justice” 
means the right of citizens to judicial protection guaranteed by the 
international documents and national legislation252, 253, 254, 255. Such 
doctrinal approach is in line with the provisions of the Convention on 
International Access to Justice establishing legal basis for exercising of 
right of receiving of legal assistance at civil and commercial courts256. 
However, the norms of the Aarhus Convention allow outlining 
certain conceptual particularity of the definition of “access to justice 
in environmental matters” as compared to the general phenomenon. 
Thus, Article 9 thereof, which is directly dedicated to access to justice 
in environmental matters, states, that any person shall have the 
possibility to use “…access to review procedure before a court of law 
or another independent and impartial body established by law” in 
case of violation of the right to the environmental information (Par.1 
Art.9), the rights to participate in environmental decision-making 
(Par.2 Art.9), and also in cases of challenges of “the acts and omissions 

252 Богданов, Е. В. Проблемы теории и практики реализации судебной власти 
в форме правосудия  / Е. В.Богданов.  — Минск: ИООО «Право и экономика», 
2002. — С. 18.
253 Кукреш, Л. И. Доступность суда гражданам Республики Беларусь  / 
Л. И.  Кукреш  // Утверждение принципов правового демократического 
государства в Республике Беларусь посредством конституционного 
контроля: Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26 – 27 июня 2003  г.  / Европ. 
Комис. к демократии через право, Конституц. Суд Респ. Беларусь; Редкол.: Г. А.
Василевич и др. — Минск, 2003. — С. 148 – 150. 
254 Филипчик, Р. И. Реализация права на доступ к правосудию / Р. И. Филипчик // 
Вестн. Конституц. Суда Респ. Беларусь. 2006. № 3. — С. 47 – 61.
255 Филипчик, Р. И. Конституционное право граждан на судебную защиту в 
Республике Беларусь / Р. И. Филипчик // Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Мн., 
2008. — С. 4. 
256 О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о международном 
доступе к правосудию: Указ Президента Республики Беларусь, 29 окт. 1997 г., 
№ 553//  // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс]  / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
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by private persons and public authorities which contravene provisions 
of its national law relating to the environment” (Par. 3 Art. 9).

Analysis of the norms of the Aarhus Convention makes it possible 
to state that access to justice in environmental matters implies not 
only the subject’s right (here — that of the public) to legal protection, 
but also the right to apply for protection to another, non-judicial 
agency. The latter, according to the Convention, shall be independent, 
impartial and established by law, and its decision shall be binding for 
other bodies. In some countries, including Belarus, there is a procedure 
for the so called administrative appeal of actions (omission) of the 
public authorities (officials) contravening the civil rights. Selecting 
this procedure the claimant has a right to address a superior agency 
(officer) with a complaint of infringing activity (omission) of the 
subordinate body (official). Nevertheless this procedure does not meet 
the requirements of the Aarhus Convention to the full, particularly 
what concerns the impartiality of decisions, because the superior 
agencies (officers) adjudicate on the filed complaints about the bodies 
(officers) subordinated to them257.

The principle of access to justice is formalized in the Constitution 
of the Republic of Belarus through the definition of the right to legal 
protection: everyone shall be guaranteed protection of one’s rights 
and liberties by a competent, independent and impartial court of law 
within time periods specified in law. To defend their rights, liberties, 
honour and dignity, citizens shall be entitled in accordance with the 
law to recover, through the courts, both property damage and financial 
compensation for moral injury (Art. 60)258. However, implementation 
257 Лаевская, Е. В. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды: имеющиеся средства правовой защиты, сроки и издержки (для стран 
ВЕКЦА). Отчет по результатам исследования в рамках международного проекта 
ЕЭК ООН, Швейцария, г. Женева / Е. Лаевская, Д. Скрыльников // 2014. С. 11.
258 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. с изм. и доп. от 24 
нояб. 1996  г., 17 окт. 2004  г.  // Эталон  — Беларусь [Электронный ресурс]  / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.  — Минск, 2014 9 Лаевская, 
Е. В. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды: 
имеющиеся средства правовой защиты, сроки и издержки (для стран ВЕКЦА). 
Отчет по результатам исследования в рамках международного проекта 
ЕЭК ООН, Швейцария, г. Женева  / Е. Лаевская, Д. Скрыльников  // 2014.  — 
[Электронный ресурс] http://live.unece.org/env/pp/a.to.j.html  — дата доступа 
10 июня 2014. С. 10 – 11.
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of this principle concerning consideration of cases relating to the 
provisions of the Aarhus Convention (hereinafter referred to as the 
environmental matter) in some instances is very problematic.

Thus, in certain countries there are administrative courts where 
any decisions and acts (omissions) including environmental ones of 
the governmental bodies may be disputed (Armenia, Ukraine). These 
courts consider the cases referred to the protection of the right to 
access to environmental information and the right to participation in 
the decision-making in the environmental matters, and such decisions 
are disputed259. There are no administrative courts in Belarus, and 
the afore-mentioned types of environmental matters are considered 
at general or economic courts. Particularly in compliance with the 
Civil Code of Judicial Practice of the Republic of Belarus (hereinafter 
referred to as the CCJP)260 a person may file a lawsuit in court to 
protect the contravened right or lodge an appeal with the court for 
“the actions or lack of actions of the government bodies and other 
legal entities and organizations not being the legal entities, and of the 
officials prejudicing the rights of citizens, and in cases provided for in 
the legislation — the rights of legal entities as well”. It shall be noted that 
according to Art. 354 of the CCJP “a complaint…, except otherwise is 
provided by the law, shall be lodged to court after appealing of the 
act of a government body, legal entity and organization not being the 
legal entity, and the official,… by the governmental body, legal entity, 
organization or official superior by way of subordination”. Art. 358 
of the CCJP imposes this rule onto the legal entities (organizations) 
which consider that their rights are prejudiced with the wrongful 
actions (lack of actions) of the government bodies, legal entities as 
well as the organizations not being legal entities and officials. Similar 
rule is formalized in Art. 6 of the Code of Commercial Procedure 
259 Лаевская, Е. В. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды: имеющиеся средства правовой защиты, сроки и издержки (для стран 
ВЕКЦА). Отчет по результатам исследования в рамках международного 
проекта ЕЭК ООН, Швейцария, г. Женева / Е. Лаевская, Д. Скрыльников // 2014.  
[Электронный ресурс] http://live.unece.org/env/pp/a.to.j.html — дата доступа 
10 июня 2014. С. 10–11.
260 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. 
Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-З // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
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of the Republic of Belarus261: Should the legislative acts or contract 
permit the pre-trial dispute resolution procedure for certain category 
of disputes, the dispute may be submitted to the Commercial Court 
only on condition this procedure is complied with, except the cases 
permitted by law when in order to protect the state and public interests 
as well as the interests of the persons mentioned in Part 1, Art. 6, the 
Commercial Court is applied to by the prosecutor, governmental 
bodies, institutions of local government and public authorities and 
other bodies.

Consequently, according to the general rule, in Belarus the 
complaint shall be lodged to the superior body (official), and only after 
that filed to the court. Alternative procedure, that is the possibility of 
direct recourse to the court omitting the stage of administrative appeal 
pursuant to the norms of procedural law mentioned above, shall be 
expressly prescribed by law.

The general rule of observing the obligatory stage of appeal in 
the administrative order before reference to the court, the duration 
of complaints procedure (first the appeal and then the complaint), 
the lack of binding stay of enforcement of the disputed decision of a 
government body on the environmental matter considerably reduces 
the effectiveness of the public access to justice in environmental 
matters in Belarus.

Because in the nearest future Belarus does not plan establishment 
of the administrative court system, solution to this problem could be 
the requirement of including to the Law of the Republic of Belarus 
“On Protection of the Environment”262 the norms which would allow 
the public to directly file the complaints to the courts about the 
actions (lack of actions) of the government bodies, other legal entities, 
organizations which are not legal entities and officials contravening 
their rights under the Aarhus Convention. These legal innovations 
will considerably help shorten time necessary to consider similar 
261 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс 
Респ. Беларусь, 15 дек. 1998 г., № 219-З // Эталон — Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
262 Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992  г., 
№ 1982-ХII (в ред. Закона Респ. Беларусь, 17 июля 2002 г., № 126–З) // Эталон — 
Беларусь [Электронный ресурс]  / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. — Минск, 2014.
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complaints and promote the effectiveness of public access to justice in 
environmental matters.

Another problem of the public access to justice in environmental 
matters in Belarus is the legal uncertainty about selection of the 
court in case the applicant is a nongovernmental organization and 
the respondent  — a legal entity. Thus, disputes may be considered 
both in civil or economic court litigation by general or commercial 
courts. According to the general rule, dispute cases arising from civil, 
marital, labour, housing, land relations and those of the use of natural 
resources and environment are subject to the general courts provided 
at least one of the parties to the dispute is the citizen. Commercial court 
resolves economic disputes and considers other cases with involvement 
of legal entities and self-employed entrepreneurs, and if permitted by 
the regulatory acts — of the Republic of Belarus, the administrative 
and territorial entities of the Republic of Belarus, government bodies, 
institutions of local government and public authorities, organizations 
which are not legal entities, of the officials and citizens. There are 
known cases when the claim for termination of the activities of a legal 
entity which is performed with the breach of environmental legislation 
put by the nongovernmental organization before the commercial 
court is not accepted by the court under the pretext that the dispute is 
not economic. On the other hand, the general court is not justified in 
consideration of the dispute because of the lack of significant criterion 
of the jural relations being in place  — at least one of the parties to 
the lawsuit shall be a citizen. This “conflict” essentially extends the 
process of consideration of the environmental matter which evidently 
testifies to the fact of weak efficiency of public access to justice in 
environmental matters.

In our opinion, resolution of this conflict of law can be achieved 
by amending the Law of the Republic of Belarus “On Protection of 
the Environment” with the regulation allowing public authorities 
and other non-profit organizations performing their activity in the 
sphere of environmental protection to directly apply to the general 
court with the environmental matters while exercising their rights 
under the Aarhus Convention. This novation takes account of the 
context of the regulation of the CJP according to which the disputes 
of the legal entities in cases stipulated in the CJP and other legislative 
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instruments; arising from the jural relations under administrative law, 
e.g. complaints about the actions (lack of actions) of the government 
bodies and other legal entities and organizations which are not legal 
entities, and officials contravening the rights of citizens, and in cases 
permitted by the acts of law — the rights of legal entities as well (Art. 37 
of the CJP), are subject to the general jurisdiction courts.

The relevancy of provision of public access to justice in the 
environmental matters has been recently confirmed in the series of 
decisions and declarations of several powerful international forums, 
in particular Johannesburg Principles on the Role of Law and 
Sustainable Development adopted at the World Summit of judges held 
in South Africa as the side event of the World Summit of Sustainable 
Development on August 18 – 22, 2002, and in Decision III/3 “Promoting 
Effective Access to Justice” adopted at the third meeting of the Parties 
to the Aarhus Convention on June 11 – 13, 2008 in Riga263.

Apart from already mentioned most significant problems 
of implementation of the Aarhus Convention provisions in the 
Republic of Belarus which refer to provision of access to justice in the 
environmental matters, we should also name:

• the necessity for development and application of the criteria 
of public standing and provision of effective judicial remedies, 
including injunction with the account of the principles of the 
Aarhus Convention;

• elimination of financial obstacles, e.g. associated with 
expenditures of receiving of legal opinion and advisory services 
as well as with the financial risk of the legal proceedings and 
pleading therein;

• the necessity for shortening time of consideration of 
environmental matters;

• the necessity for enhancement and providing support, including 
financial one, to the legal workers and nongovernmental 
organizations defending public interests, particularly by 
means of initiating review procedure of adopted decisions and 
rendering professional assistance to public representatives;

263 ECE/MP.PP/2008/L.5.
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• the need for raising awareness of the judges, prosecutors and 
other law enforcement officials about the environmental 
legislation.

Nowadays the bodies of the Ministry of Natural Resources and 
Environmental Protection of the Republic of Belarus plays the leading 
initiating role in the implementation of provisions of the Aarhus 
Convention which is fair enough taking into consideration the trend 
of activity of the Ministry. Nevertheless the need for improvement of 
legislation intended to provide access to justice in the environmental 
matters as well as the trends of development of the international 
institutes in the realm of relations in question provides strong 
evidence of the essentiality of the courts, Prosecution Service and 
other law enforcement agencies to be involved in the process in order 
to effectively implement the Aarhus Convention provisions.
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somE PRoBlEms of accEss to JusticE 
in tHE mattER of tHE PRotEction of RaRE 

sPEciEs of animals in ukRainE

Most countries in the world, and Ukraine is not an exception, in their 
legal frames are focused on the legal mechanism of protection of the 
rights of a human (physical person) as the main entity along with 
legal entities (i.e. their collective entities264), endowing them with legal 
personality, in other words, with the rights, duties and responsibility. 
Despite the fact that animals are the living beings, together with 
“inanimate” objects of the material world, they are considered to be 
the 265things and are merely the objects of law.

According to the provisions of the art.3 of the Fundamental law 
(Constitution) of Ukraine, The human being, his or her life and 
health, honour and dignity, inviolability and security are recognised in 
Ukraine as the highest social value. Human rights and freedoms and 
their guarantees determine the essence and orientation of the activity 
of the state. According to p. 1 art.55 of the Constitution of Ukraine, 
human and citizens’ rights and freedoms are protected by the court. By 

264 Цивільне право. Частина перша / За редакцією Бобрової Д. В., Дзери О. В., 
Кузнецової Н. С., Підопригори О. А. — К.: Вентурі., 1997. — С. 83.
265 According to the art.179 of the Civil code of Ukraine, an item of the material 
world with respect thereto civil rights and obligations may arise shall be recog-
nized as a thing.
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the provisions of p. 2 art.124 of the Constitution, the jurisdiction of the 
courts extends to all legal relations that arise in the state.266

That is, for a human and for the associations of people (physical 
and legal entities) as subjects the state recognizes the rights and, 
establishing legal mechanisms, provides the possibility of immediate 
protection, in particular, by juridical means. Animals as objects have 
no rights, but as unique, specific, “living” things of the material world, 
especially in environmental protection legislation and in civil law at the 
institute of property rights they have certain value and are subjected to 
legal protection. This is important for the extremely valuable animals 
as well — rare and threatened species (hereafter rare animals). These 
rare animals as legal objects are under the protection at the national 
and international level with the aim of preventing the extinction of 
their species and preservation of their gene pool, and are entered into 
the national, regional and international red books (lists).

In accordance with the provisions p. 1 art.5 of the law of Ukraine 
“On environmental protection” issued on 25.06.1991, No. 1264-
XII, the animal world is the object of legal protection of the natural 
environment.267 According to the provisions of art. 3 of the law of 
Ukraine “On the animal world” issued on 13.12.2001, No. 2894-III, 
wild animals268, their parts (horns, skin, etc) and waste products 
(honey, wax etc) are the objects of the animal world.269

According to p.  1 art.180 of the Civil code of Ukraine (CC of 
Ukraine), animals shall be specific objects of civil rights. The legal 
regime of a thing shall extend to them, except for the cases established 
by the law.270 Animals included in the Red Book can be an object of 
civil circulation only in cases and per the procedure established by the 
law. (p. 3 art. 180 of the Civil code of Ukraine). 271

266 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — ст. 141.
267 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1991. — № 41. — ст. 546.
268 According to the pgh.1 p. 1 art.3 of the law of Ukraine “On the animal world” 
issued on 13.12.2001 № 2894-III, wild animals are chordate  including vertebrates 
(mammals, birds, reptiles, amphibians, fish and invertebrates (arthropods, mol-
luscs, echinoderms and other) in all their species and population diversity and at 
all stages of development (embryos, eggs, pupae, etc. are in a condition of natural 
liberty in semi-free conditions or in captivity.
269 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2002. — № 14. — ст. 97.
270 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — №№ 40 – 44. — ст. 356.
271 Ibidem.
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In accordance with the provisions of art.64 of the law of Ukraine 
“On environmental protection” issued on 25.06.1991, No. 1264-XII272, 
p. 1 art.4 of the law of Ukraine “On the Red book of Ukraine” issued 
on 07.02.2002, No. 3055-III, rare and threatened species of fauna are 
the entities of the Red book of Ukraine.273

It should be noted that the Constitution of Ukraine also declared 
that the natural resources274 located within the territory of Ukraine, the 
natural resources of its continental shelf, and the exclusive (maritime) 
economic zone, are objects of the right of property of the Ukrainian 
people. (art.13)275 The general law of Ukraine “On environmental 
protection” issued on 25.06.1991, No. 1264-XII (art. 64)276 and the 
special law of Ukraine “On the Animal World” issued on 13.12.2001, 
No. 2894-III (art. 44)277 state that rare and threatened species of the 
animal world are subjected to special protection.

In legal practice, there are cases where rare animals throughout 
the territory of Ukraine or within a particular region need protection 
from unlawful extermination and/or cruelty. This is effectuated, for 
example, as a result of adoption and operation of the whole range of 
illegal norms enshrined in by-acts. In practice there are cases when 
ecological NGOs go to the law in order to protect rare animals on the 
territory of Ukraine (including the protection of rare animals’ life, their 
health, providing them with humane treatment and protection from 
cruelty)278. However, one of the problems of satisfying such claims in 
the court is the necessity of bringing the evidence of the violation of 
rights, freedoms or interests of the plaintiff i.e. the rights, freedoms 
or interests of the person who gives the protection to rare animals 
that do not directly relate to any legal title and that are not in his 
272 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1991. — № 41. — ст. 546.
273 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2002. — № 30. — ст. 201. 
274 In accordance with the provisions p. 1 art.5 of the law of Ukraine “On environ-
mental protection” issued on 25.06.1991, No. 1264-XII, natural resources include 
land, subsoil, water, air, forest and other vegetation, fauna.
275 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — ст. 141. 
276 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1991. — № 41. — ст. 546.
277 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2002. —№ 14. — ст. 97.
278 The author knows the experience of going to court for the protection of rare 
animals of such public organizations as community environmental legal organiza-
tion “Ecopravo-Kyiv” and Charitable Foundation of Dniprovsky district of Kyiv “Kyiv 
ecological and cultural center”. 
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immediate possession, use and/or disposal. For example, a court case 
about the protection of endangered wisents from extinction279 (these 
animals were allowed to be exterminated by selective culling under 
the number of official regulations280, also by foreign hunters for money 
or by other interested people who had the right to buy their trophies); 
the case of disapproving and not publishing by public authorities 
The third edition of the Red book of Ukraine with the updated and 
extended information about animals that acquire the status 281of rare, 
threatened, endangered and subject to special protection; a case for 
the protection of wolves from the cruel extermination (repeal of 
provisions of official orders about the possibility of shooting female 
wolves on the territory of Ukraine during pregnancy and cubs who are 
not capable of independent existence), 282etc.
279 The wisent (Bison bonasus) is listed in the Red book of Ukraine (publications, 
1980, 1994, 2009), the Red book of the International Union for preservation of na-
ture (IUCN, constantly), the European red list (since 1991) and is protected by the 
Convention on the preservation of wild flora and fauna and natural habitats in Eu-
rope (Ukraine joined the Berne Convention in accordance with the law of Ukraine 
on 29.10.1996, No. 436/96-VR).
280 For example: the regulations on the procedure of registration, certification and 
issuance of permits for resettlement extraction (trapping, shooting) with the aim 
of breeding bison, approved by the Ministry of environment protection of Ukraine 
issued on 19.12.1991; regulations on the procedure of registration, certification 
and issuance of permits for resettlement extraction (trapping, shooting) for the 
purpose of breeding bison, approved by the Minister of environmental protection 
of Ukraine on 19.12.1991; the limit levels for hunting trophies obtained by foreign 
nationals, and limit levels of tariffs for the services they feature, approved by order 
of the State Committee of forestry of Ukraine dated 28.02.2002, No. 26; Instruction 
on the culling of game-animals, approved by the order of the State Committee of 
forestry of Ukraine of 30.05.2001, No. 47; order of the State Committee of forestry 
of Ukraine “on measures to hunting and trapping of predatory and harmful ani-
mals” issued on 16.12.1997, No. 121. 
281 Wolf (canis lupus) is listed in the European Red list and is protected by the Con-
vention on the conservation of wild flora and fauna and natural habitats in Europe 
(Ukraine joined the Berne Convention in accordance with the law of Ukraine on 
29.10.1996, No. 436/96-BP).
282 For the further information on these cases search for: Г. М. Левіна (Пристінська). 
Досвід захисту екологічних прав громадян.  — Київ: КЕКЦ, «ЕкоПраво-Київ», 
«Логос»  — 2009.  — 136  с.; В. Е.  Борейко, Г. М.  Левина. Настольная книга 
зоозащитника. — Київ: КЕКЦ, «ЕкоПраво-Київ», «Логос» — 2011. — 100 с.; веб-
сайт-Київського еколого-культурного центру: http://ecoethics.ru/. 
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During the court examination of these cases the plaintiffs were 
required to specify and prove their rights, freedoms and/or interests 
that were violated (or are violated) as a result of the existence of illegal 
by-laws, allowing people to shoot wisents on the territory of Ukraine 
for money through selective culling; providing the possibility to shoot 
pregnant female wolves and cubs who are not capable of independent 
existence on the territory of Ukraine; and also as a result of the failure 
to comply with the requirements of the law of Ukraine “On the Red 
book of Ukraine” to republication of the Red book of Ukraine every 
10 years.

The requirements of this are established by the procedural 
legislation of Ukraine. In particular, in accordance with the Civil 
procedural code of Ukraine (CPC), in civil proceedings, the courts 
examine cases concerning the protection of the violated, unrecognized 
of disputed rights, freedoms or interests arising from civil, housing, 
land, family, labour relations and other legal relations, except when 
reviewing of such cases is performed under the rules of other legal 
proceedings (p. 1, 3 p. 1 art.15). 283The law may provide the review of 
other cases under the rules of civil procedure (p. 2 art.15 of the CPC of 
Ukraine). According to p. 1, 2 art.3 of the CPC of Ukraine, everyone 
is entitled in the manner prescribed by the Code to apply to the court 
for the protection of their violated, unrecognized or disputed rights, 
freedoms and legitimate interests. Every person is entitled in the 
manner prescribed by this Code, apply to the court for protection of 
their violated, unrecognized or disputed rights, freedoms or interests 
(p. 1); in cases established by law, the court may contact agencies and 
people granted the right to protect the rights, freedoms and interests 
of others, or state or public interests.(p. 2)284

According to the Economic procedural code of Ukraine, enterprises, 
institutions, organizations, other legal entities (including foreign legal 
entities), citizens who perform business activity without creation the 
legal entity and in accordance with the established procedure acquired 
the status of the subject of business activity(hereinafter — enterprises 
and organizations), have the right to address in economic court 
according to the established jurisdiction of economic cases in the 
283 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2004. — № 40 – 41, 42. — ст. 492. 
284 Ibidem.
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protection of the violated or disputed rights and legitimate interests, as 
well as for acceptance of the measures provided by this Code directed 
on the prevention of offenses; in the cases provided by legal acts of 
Ukraine of Ukraine, in economic court the state and other bodies, the 
physical persons which are not subjects of business activity also have 
the right to address in court.(p. 1, 2 art.1)285

According to the Code of administrative legal procedure of 
Ukraine (CAP Ukraine), the task of administrative proceedings is 
to protect the rights, freedoms and interests of physical persons, the 
rights and interests of legal entities in the field of legal public relations 
from violations by state authorities, bodies of local self-government, 
their officials and officers, other subjects during their performance of 
the power management functions on the basis of legislation, including 
the execution of delegated powers by a fair, impartial and timely 
consideration of administrative cases   (p. 1 art. 2)286 Also p. 1, 2 of the 
art.6 of the CAP of Ukraine states that everyone has the right in the 
manner prescribed by this Code, to apply to the administrative court, 
if he or she considers that a decision, action or inaction of the subject 
of state authorities violated his or her rights, freedoms or interests. In 
cases established by law, to the court may refer the bodies and persons 
who have the right to protect the rights, freedoms and interests of 
other persons.287

According to p. 1 art.2 of the Criminal procedural code of Ukraine, 
the objectives of criminal procedure is, in particular, the protection of 
individuals, society and the state from criminal offence, the protection 
of rights, freedoms and legitimate interests of participants in criminal 
proceedings. 288

That is, judicial protection subject to any rights, freedoms and 
interests of the person, which are of property or non-property nature. 
But the right to judicial protection has only the person who is the 
subject (the bearer) of the violated rights, freedoms or interests. In 
order for the person to be granted judicial protection, the court must 
establish that the person really has the right, freedom or interest, the 
285 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1992. — № 6.— ст. 56. 
286 Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2005. — № 35 – 36, № 37. — ст. 446. 
287 Ibidem.
288 Відомості Верховної Ради України (ВВР).  — 2013.  — №  9 – 10, №  11 – 12, 
№ 13. — ст. 88.
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protection of which he asks, and it’s right, freedom or interest are 
violated by the opposite party (defendant).

In the abovementioned cases for protection of rare animals it is 
very difficult to specify and prove the violations fixed by the current 
legislation of Ukraine of the rights of the plaintiffs, their freedoms and/
or interest, for essentially the very rare animals and certain conditions, 
aspects of their existence, use, etc. are protected. In practice, in 
litigation of this issue considerable amount of time is devoted. There 
are cases of rejection of the claim adjustments on this ground. This 
issue provokes long discussion between the parties to the dispute in 
court with numerous questions on the parts of both the court and the 
defendants.

Legal practitioners of the public sector, who work in this field, is 
order to get out of problematic situations, for example, first prove 
that the plaintiffs  — environmental NGOs are the members of the 
disputed legal relations, which in their essence are environmental. 
Environmental friendliness of the disputed legal relations is proved 
due to the fact of their settlement by laws and other legal acts, which 
are environmental. Also, the specified position is substantiated by 
indication of the provisions of the Statutes of environmental NGOs, 
which states that the purpose, task, activity of NGOs is the protection 
of natural environment, natural resources, wildlife and/or rare 
animals. In addition, it is noted that the plaintiffs as environmental 
non-governmental organizations are legally recognized by the public 
concerned in this field. Reference is made to the p.  5 art.2 of the 
289Convention on access to information, public participation in the 
process of decision-making and access to the judge on matters relating 
to the environment, 290where it is said that the interested public means 
the public, which is or may have been subjected to an impact on the 
decision-making process on issues relating to the environment, or 
which is interested in this process; for the purposes of this definition, 
non-governmental organizations promoting environmental protection 

289 Офіційний вісник України. — 2010. — № 33. — стор. 12.
290 Ратифікована законом України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до 
інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля» від 06.07.1999 р. № 832-XIV // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. —№ 34. — ст. 296.
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and meeting the requirements of national legislation are considered to 
be interested.

That is to say, as the conclusion, that environmental NGOs have 
a particular environmental interest, for example, the interest of the 
preservation of rare animals for present and future generations, the 
interest of the prohibition of cruelty to pregnant female wolves by 
shooting them in this period, etc. Moreover, the interest itself is an 
independent object of protection under the laws of Ukraine. The legal 
definition of this term in Ukraine does not exist. However, according 
to the Decision of the Constitutional Court of Ukraine in case No. 
1 – 10/2004 due to the constitutional representation of 50 people’s 
deputies of Ukraine concerning the official interpretation of certain 
provisions of part one of art. 4 of the Civil procedural code of Ukraine 
(the case of the protected legal interest) issued on 01.12.2004, No. 18-
RP/2004, the interest protected by law should be understood as the 
desire to use a specific tangible and/or intangible benefit, as determined 
by the general content of objective and not directly mediated by the 
subjective law simple legitimate resolution that is a separate object of 
legal protection and other means of legal protection to meet individual 
and collective needs, which are not inconsistent with the Constitution 
and laws of Ukraine, the public interest, fairness, integrity and other 
General legal principles.291

In the part of the violated rights in cases of rare animals’ protection 
environmental NGOs refer to, for example, the violation of the 
plaintiffs’ rights, the law and order in the state, provided for and 
arising from art.1292, 8293, 68294, and in disputes with state authorities 
291 Офіційний вісник України. — 2004. — № 50. — стор. 67.
292 According to the art.1 of the Constitution of Ukraine, Ukraine is a sovereign and 
independent, democratic, social, law-based state.
293 According to the art.8 of the Constitution of Ukraine, In Ukraine, the principle 
of the rule of law is recognised and effective. The Constitution of Ukraine has the 
highest legal force. Laws and other normative legal acts are adopted on the basis 
of the Constitution of Ukraine and shall conform to it. The norms of the Consti-
tution of Ukraine are norms of direct effect. Appeals to the court in defence of 
the constitutional rights and freedoms of the individual and citizen directly on the 
grounds of the Constitution of Ukraine are guaranteed.
294 According to the art.68 of the Constitution of Ukraine, Everyone is obliged to 
strictly abide by the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine, and not to 
encroach upon the rights and freedoms, honour and dignity of other persons. Ig-
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and bodies of local self-government  — from p.  2 art.19 295of the 
Constitution of Ukraine. As long as there is a failure in the fulfilment 
of the requirements of legal acts concerning the protection (security) 
of rare animals (including higher legal force), the state has no regime 
of law and order in this sphere.

Consequently, the relationship on access to justice in the field 
of protection of rare animals to the extent of proving the plaintiffs’ 
violated rights, freedoms and interests require improvement in terms 
of legal regulation, and enforcement.
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only on the grounds, within the limits of authority, and in the manner envisaged 
by the Constitution and the laws of Ukraine.
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tHE cRitERia foR EnviRonmEntal safEt Y RigHt 
in ukRainE and its imPoRtancE foR tHE Judicial 

PRotEction of tHis RigHt
The ground for the appeal to the court for the protection is only 

the violation of a subjective right or legally protected interest of the 
plaintiff. The rationale for this thesis can be found in all the codes of 
juridical practice. In particular, according to the p.1 of the art.3  of the 
Civil procedure code of Ukraine issued on 18.03.2004 No.1618-IV296 
“everyone is entitled in the manner prescribed by the Code to apply to the 
court for the protection of their violated, unrecognized or disputed rights, 
freedoms and legitimate interests”.  The same is stated in the first part 
of the art.6 of the Code of administrative procedure of Ukraine issued 
on 06.07.2005 No.2747-IV297 (hereinafter — CAP), the first part of the 
art.1 of the Commercial and Procedural code of Ukraine issued on 
06.11.1991 No. 1798-XII298 (hereinafter CPC). In order to determine 
what actions or lack of actions of the liable party are the violations 
of the rights of the plaintiff, it is necessary to establish criteria of that 
right.

According to the second part of the art. 218 of the Economic Code 
of Ukraine of 16.01.2003 No. 436-IV (hereinafter — EC) “a participant 
of economic relations shall be held responsible for... the violation of the 
rules of economic activities unless this entity proves that he took all 
the possible measures to prevent the economic violation”. In order to 
avoid liability for the violation of the rules of economic activity of the 
participants of economic relations the entity should take all the possible 
measures. Even before the adoption of the EC Puhinskyi B.I. and 
Safiulin M.D. drew attention to the fact that “the fault in the economic 
and jurisdictional practice is the existence of two circumstances 
giving grounds for bringing to responsibility: 1) the debtor has real 
possibilities for the proper execution and 2) the failure to take all 
296 Офіційний вісник України. — 2004. — № 16. — Ст. 1088.
297 Офіційний вісник України. — 2005. — № 32. — Ст. 1198.
298 Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 6. — Ст. 56.  
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necessary measures to prevent violations, to avert harm”299. We are of 
the opinion that this concept can be used to establish the adequacy 
of the measures which should be taken by the liable entity to prevent 
violations of the right to environmental security. Any impacts or 
risks that can be eliminated through the adoption of all the possible 
measures should be eliminated.

Traditionally, this rule allows us to establish the guilt of the 
participant of economic legal relations as the basis for application of 
the liability300. We believe that this provision is a general duty to take 
all possible measures to prevent violations of the rules of economic 
business management301.Part of rules of economic activities is the 
obligation not to violate the right to environmental safety including 
the right to favorable environment. 

The General criterion of the environmental security right is a 
rule, according to which the liable entity have to take all the possible 
measures to ensure the person, who has the right to environmental 
security, the highest level of ecological safety or the highest level of the 
environmental quality302. If the level of the environmental quality is 
not the highest or the degree of environmental risk is not reduced, the 
liable entity must have good reasons for this. 

In addition to that, the liable entity shall take measures to ensure 
the achievement of the proper level of environmental quality or the 
level of the impact on the environment, defined by the legal acts or 

299 Пугинский Б.И. Правовая экономика: проблемы становления / Б. И. Пугин-
ский, Д. Н. Сафиулин. — М.: «Юридическая литература», 1991. — С. 217. 
300 Брагинский  М.  И., Договорное право. Книга первая: Общие положения: 
[Брагинский М.И., Витрянский В. В.] Изд. 3-е, стереотипное. — М.: Статут, 
2001. — С. 723; Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільномуправі (терія, 
законодавство, судова практика) / В.  Д. Примак. — К.: ЮрінкомІнтер, 2008. —  
С. 315–321; Пугинский Б. И. Гражданско-праовые средстава в хозяйственной 
деятельности / Б. И. Пугинский. — М.: Юрид. лит., 1984. — С. 151; Пугинский Б. И. 
Правовая экономика: проблемы становления / Б. И. Пугинский. Д. Н. Сафиу-
лин. — М.: «Юридическая литература», 1991. — С. 217.
301 This thought was expresses by the professor Pronskyi H.V. during the practical 
lesson on economic law at Kyiv National Taras Shevchenko University in 2003.
302 Вільне тлумачення думки висловленої в роботі Брагинського М.І. та 
Вітрянського В. В. — Брагинский М. И., Договорное право. Книга первая: Об-
щие положения: [Брагинский М. И., Витрянский В. В.] Изд. 3-е, стереотипное. — 
М.: Статут, 2001. — С. 721.
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permissions, regardless of whether it is possible to achieve them 
without the excessive measures to be taken or not. The exclusion of 
the abovementioned levels from the process of examination of the 
accessability of measures of their achievement can be explained by 
the right of authorities to adopt the binding legal acts in the field of 
environmental security, which means that they have the right to set 
limits on the environmental security right and proprietary rights.303

However, if the level or environmental quality or the level of 
environmental impact, approved by law or permission is not exceeded, 
but the influence of the building still causes inconvenience to others, 
the owner of this building should additionally take all the “available” 
measures to reduce the level of the influence. 

If the reduction of the level of the influence is impossible by taking 
all the measures “available” to the owner of the building, the person 
who has the right to environmental security should be subject to that 
impact as if to make the owner of the building, which has a negative 
impact on the environment, to take the inaccessible for him measures 
while the levels of the environmental impact or  environmenatal 
quality are not exceeded, it would violate the principle of equality of 
rights of natural people or legal entities.

303 The free interpretation of the idea expressed by Eberhard Bohne, expressed in 
the work — Bohne E. The Quest for Environmental Regulatory Integration in the 
European Union. Integrated Pollution Prevention and Control, Environmental Im-
pact Assessment and Major Accident Prevention. — New York: Kluwer Law Inter-
national, 2006. — P. 41–42
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tHE issuEs of PRoviding accEss to EnviRonmEntal 
infoRmation on food and dRinking watER safEt Y

Information about condition of the environment (environmental 
information) is part of public information as nobody can make it 
classified (Article 50 of the Constitution of Ukraine). The Law of Ukraine 
«On Access to Public Information» of January 13, 2011 includes the 
definition of the public information — it is the information reflected 
and recorded by any means and onto any information storage media 
that was obtained or created by the public bodies in the process of 
performing their duties which are envisaged by the current legislation 
or which is owned by such public bodies, other public information 
owners defined by this Law. Providing information at the requests for 
information is envisaged in the Chapter IV of the Law of Ukraine «On 
Access to Public Information».

Request for information is a request of a person to the information 
owner to provide public information owned by him. The requester has 
a right to submit request for information to the information owner 
irrespective of the fact whether this information concerns him/her 
personally without explaining the reasons for such a request. Request 
for information can be individual or collective one. Such a request can 
be submitted orally, in written form or in any other way (via mail, fax, 
phone, e-mail) as chosen by the requester. Written request is submitted 
in any form and should include the following data: name and surname 
(full name) of the requester, mail address or e-mail address as well 
as the number of communication means if any; general description 
of information or type, name, requisites or content of the document 
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which is requested if it is known to the requester; signature and date in 
case the request is submitted in written form. Owner of the information 
is to respond to the request for information within fife working days 
since the date of request receipt. Often there are complains that the 
majority of responses to requests are formal and not specific, do not 
include answers to the questions or contain an answer about lack of 
data on respective situation.

Right to access to environmental information, provided in paragraph 
2 Article 50 of the Constitution, consists of three elements: 1) this is 
a right to access to environmental information, to information on 
quality of food and household items; 2) this is a right to spread such 
information; 3) this is a right to free access to information. According 
to Yu. S. Shemshuchenko, the right to environmental information is a 
guarantee of exercising one’s right to environmental safety304 that is why 
in cases of its violation the legislation envisages not only its renewal but 
also reimbursement of monetary and moral damages if it was caused. 
The amount of compensation is determined by the court (Article 49 of 
the Law of Ukraine «On Information»). This right is exercised not only 
by the private subjects but also by the public bodies. Let us consider 
some aspects of providing access to environmental information about 
environmental safety of foodstuffs and drinking water. The right to 
environmental information as a constitutional human right has been a 
subject of scientific research of the well-known Ukrainian scholars — 
S. M. Kravchenko, М. V. Krasnova, N. R. Kobetska.

The rights of manufacturers and consumers of food products and 
drinking water to information. Specific rights of people, who according 
to the Law «On Safety and Quality of Food Products» deal with 
manufacturing and selling of foodstuffs, are envisaged in Article 19 of 
the respective Law — for instance, to receive in the established order 
necessary, accessible and reliable information from the respective 
executive bodies on the results of state control and state monitoring 
of manufacturing and selling of their food products; demand 
confidentiality of any information and non-disclosure of confidential 
information except for cases envisaged by the current legislation; 
receive from the suppliers of agricultural products, food products, food 
supplements, aromatizing agents and materials for manufacturing 

304 Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии. — К., 1989. — 231 с.
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(processing) of food products declaration of manufacturer specified 
in Article 21 of this Law. Consumer rights to quality and safe products 
as well as to reliable, complete and timely information about these 
products are defined in Articles 6, 8, 9, 14, 15 of the Law of Ukraine 
«On Protection of Consumer Rights».

Marking and labelling for consumers. In this field effective is DSTU 
(National Standards of Ukraine) 4518 “Food Products. Marking 
for Consumers. General Rules”305. According to the requirements 
of this standard regarding the information necessary for the 
consumer, marking of the product should be clear and convenient 
for understanding. Product information should not be misleading for 
the consumer, it should be clear, specific, non-ambiguous, provide an 
opportunity for the correct choice on the part of the consumer and 
provide true data about the product: its composition, properties, 
nutrition value, nature of origin, ways of production and consumption. 
Information for the consumer should be provided directly onto the 
consumption package, label, tag, etc. together with the food product 
in the form of text, symbols, as well as the bar code and drawings 
taking into account means of indicating the information accepted for 
certain types of products. The name of the product should include 
characteristics of product properties and special processing of the 
product. Information about such features of the products as «Grown 
with organic fertilizers only», «Grown without pesticides», «Grown 
without mineral fertilizers», «Vitaminized», «Without preservatives» 
and others are allowed only if the producer has document confirmation 
of this information from the respective central bodies of executive 
power according to the established procedure. Standard norms also 
require mandatory marking of information on using food additives, 
nutritional supplements, flavours, food products of non-traditional 
composition with addition of components of protein character non-
characteristic to them in the process of product manufacturing and 
on food products obtained by using sources of genetically modified 
organisms as well as their content in the raw material used. This 
information should be indicated with the font which is not smaller 
than the font of the main text on product composition.
305 ДСТУ 4518 “Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні 
правила” від 1.11.2008  // Режим доступу: http://www.gerelo.dp.ua/index/info_
dstu_4518-2008.html
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Also, on February 25, 2011, came into effect Technical Regulation 
on the Rules of Labeling Food Products elaborated on the basis 
of the Laws of Ukraine «On Safety and Quality of Food Products», 
«On Protection of Consumer Rights», «On Baby Food», as well as 
regulations of the Directive of the European Parliament and of the 
Council of March 20, 2000 № 2000/13/EC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to the labelling, presentation and 
advertising of foodstuffs and Commission Directive of January 30, 2008 
№  2008/5/EC concerning the compulsory indication on the labeling 
of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in 
Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council.

The Technical Regulation clearly indicates the type of labeling 
of certain products with examples  — requirements to the font the 
name and composition of products is written in, to usage of general 
names in the composition of products, to labeling of food additives. 
The Technical Regulation also specifies when the manufacturer has to 
indicate the components present in the product in minimum amount 
and cases when this information shall not be indicated. One should 
state that Technical Regulation prevents misleading of the consumers 
as it guarantees their right to clear, understandable and accessible 
information about the product on its label and corresponds to Article 
15 of the Law of Ukraine «On Protection of Consumer Rights». 
Though enough time has already elapsed, still not all the producers 
meet the requirements of the afore-mentioned Technical Regulation. 
In particular, in April 2014 State Consumer Inspection of Ukraine 
informed that Russian products are sold in the trading networks 
of our country with violation of the legislation on labeling and that 
certain measures will be taken towards those who violate the law on 
withdrawal such Russian products that are distributed with violations 
from the hypermarkets of the key trade chains, as the products are 
sold against the requirements of Article 38 of the Law of Ukraine 
«On Safety and Quality of Food Products», Articles 15, 19 of the Law 
of Ukraine «On Protection of Consumer Rights» and rules of the 
Technical Regulation concerning labeling of foodstuffs306.

306 Україна оголосила війну російським цукеркам та сиру  // Електронний 
ресурс.  — Режим доступу: http://espreso.tv/new/2014/04/02/derzhspozhyvins-
pekciya_zabrakuvala_rosiyski_cukerky_ta_syr
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Information on genetically modified organisms (GMO) and products 
containing such organisms. Recent years have seen an increase in 
unauthorized dissemination of genetically modified organisms and 
products produced with their usage. Soybean concentrates, treated 
soya proteins, feed additives are illegally but practically freely used in 
poultry farming, there are lots of products which are not tested for 
GMO, grown is genetically modified potatoes, corn, rape, soybeans. 
The situation has not changed even nowadays when this field is 
regulated by the number of regulatory acts. When Resolution of the 
Cabinet of Ministers of May 13, 2009 came into force, since July 1, 
2009 all producers of food products containing GMO more than 0,1 
per cent are obliged to label their products as such that contain GMO. 
However, the data of the environmentalists show that shops massively 
sell unlabelled products containing GMO. However, the very first 
testing in the accredited laboratory of 45 samples of food products 
taken as samples in the supermarkets of Kyiv has shown that almost 
50% of these products contained GMO while the corresponding 
labeling was absent307. The consumer himself/herself practically cannot 
check reliability of information on GMO content in the products as 
he/she has to address the agency of State Standard and Metrological 
Service with a request to do GMO-analysis of every component from 
a specific batch of product, the cost of one test of every component for 
GMO content starts from 800 UAH. The same procedure is for every 
new batch of the product.

Ivano-Frankivsk oblast does not conduct such tests while the state 
control is realized according to the Law of Ukraine of April 5, 2007 
only at enterprises with high level of risk and mandatory warning 
about the test 10 days before, which is enough for the entrepreneurs to 
dispose of the products which doe not meet the safety requirements. 
This is the reason why the results of such tests are not impressive. 
For instance, according to the data of Ivano-Frankivsk Inspection 
for the protection of consumer rights, the first half-year of 2014 saw 
204 court orders for violation of consumer rights legislation issued 
by the Inspection. At the same time, selling of the products was 

307 Пономарьов П. Х., Донцова І. В. Генетично модифікована продовольча 
сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням.  — К.: «Центр 
учбової літератури». — 2009. — С. 110.
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banned 469 times due to violation by the economic operators of the 
legislation on consumer rights protection. It should be mentioned 
that the order of the procedure, which is envisaged by the Law of 
Ukraine «On the Fundamentals of the State Monitoring (Control) 
in the Field of Entrepreneurship Activity» and the Order of the State 
Consumer Standard of October 25, 2006 № 311 «On Adoption of the 
Order of Inspections of Economic Operators in the Field of Trade and 
Services including Restaurants, of Products Quality, Compliance with 
Mandatory Requirements on Products Safety as well as Compliance 
with the Rules of Trade and Service Provision» and amendments to 
this Order, introduced by the Order of the State Consumer Standard 
of April 24, 2008 № 137 makes the consumers get disappointed about 
the fact that addressing the competent state body can help them 
protect consumer rights because if a person submits a complaint to the 
Inspection regarding protection of consumer rights, then the regional 
inspection sends the corresponding substantiation for the Inspection 
of the State Consumer. The procedure of approving the inspection of 
the products that are complained about lasts up to one month and 
during that time the products that were the subject of the complaint 
usually are sold long time ago. An element of control over products 
safety is also implementation of the control system over production at 
the critical control points (HACCP).

Hazard Analysis and Critical Control Point systems or НАССР 
system is a system of ensuring foodstuffs safety at all the stages of the 
product lifecycle which envisages systematic identification, evaluation 
and management of hazard factors which significantly influence 
products safety308. In Ukraine application of the НАССР system 
(Hazard Analysis and Critical Control Points) is obligatory for all 
the enterprises that produce food products or introduce them into 
circulation according to the Laws of Ukraine «On Safety and Quality 
of Food Products» and «On Baby Food». In the Law of Ukraine «On 
Safety and Quality of Food Products» HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control (Regulation) Points) is defined as a system for 
identification, evaluation, analysis and control of hazards that is 
important for food products safety.
308 Пономарьов П. Х., Донцова І. В. Генетично модифікована продовольча 
сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням.  — К.: «Центр 
учбової літератури». — 2009. — С. 92.
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Information on safety and quality of drinking water. In general 
regulatory provisions regarding quality of drinking water in Ukraine 
are realized in two fields: control over quality of underground and 
surface water for centralized and non-centralized water supply and 
control over quality of the bottled drinking water. Quality of drinking 
water in Ukraine is regulated by the requirements of the State Sanitary 
Norms and rules «Hygienic Requirements to Drinking Water Intended 
for Humans» State Sanitary Rules and Norms 2.2.4-171-10, adopted by 
the Order of the Ministry of Health Care of Ukraine of May 12, 2010 
№ 400. The above-mentioned document formilizes requirements to 76 
indicators of water quality (Previous GOST (All-Union State Standard) 
2874-82 — 28 indicators). Introduction of norms takes place in several 
stages: on July 3, 2010 controlled will be 53 indicators, since January 
01, 2015 — 64 indicators, since January 1, 2020 — 76 indicators). The 
afore-mentioned State Sanitary Norms and rules are harmonized with 
the Directive of the EC Council and they set up requirements to safety 
and quality of drinking water intended for human use as well as the 
rules of manufacturing control and state sanitary and epidemiological 
monitoring in the field of drinking water supply to population. Water 
supply and drainage services are subject to the general norms of the 
civil legislation of Ukraine on contractual commitments and on goods 
(services) quality and also norms of Articles 19 – 23 of the Law of 
Ukraine «On Drinking Water and Drinking Water Supply». According 
to Articles 9, 10 of the Law of Ukraine «On Information» of October 
2, 1992, Article 15 of the Law of Ukraine in the edition of December 1, 
2005 «On the Protection of Consumer Rights», Article 4 Convention 
on Access to Information, Public Participation in Decision-making 
and Access to Justice in Environmental Matters, point “е” paragraph 
1 of Article 9 of the Law of Ukraine “On Environmental Protection”, 
Articles 9, 22 of the Law of Ukraine “On Drinking Water and Drinking 
Water Supply”, the citizens have a right to obtain all the necessary 
information from the owner of waters (water supplier) before 
conclusion of a certain agreement or sending a request on drinking 
water quality, that is supplied according to the contract. Information 
of water resources condition and level of their pollution is part of 
the information in the field of environment (Article 25 of the Law of 
Ukraine «On Environmental Protection») and nobody can classify it 
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according to Article 50 of the Constitution of Ukraine. The order and 
form of request for information is regulated by the Law of Ukraine «On 
Access to Public Information» of January 13, 2011.

Article 9 of the Law of Ukraine «On Drinking Water and Drinking 
Water Supply» states that the state guarantees every consumer of 
drinking water a right to free access to information on drinking water 
quality. To this end, the central body of the executive power on the 
issues of housing and utility services annually prepares and releases in 
the order established by the Cabinet of Ministries of Ukraine National 
Report on Drinking Water Quality and Condition of Water Supply 
in Ukraine, provides information on cases and reasons for drinking 
water pollution to the interested state agencies, public organization, 
enterprises, institutions, organizations and citizens, informs about the 
order of calculating tariffs for centralized water supply and drainage 
services. The procedure of annual preparation and public release of 
the National Report on Drinking Water Quality and Condition of 
Water Supply in Ukraine is regulated by the Resolution of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine of April 29, 2004 № 576 «On Adoption of the 
Order of Preparation and Public Release of the National Report on 
Drinking Water Quality and Condition of Water Supply in Ukraine». 
One can read the text of the 2012 report at the website of the Ministry 
of Regional Development, Construction and Housing and Communal 
Services of Ukraine309. In case drinking water has deviations from the 
indicators of the state standard, local self-government bodies inform 
the consumers via mass-media on its quality and take measures on 
prevention of danger to people’s health.

To conclude, there are certain difficulties related to realization of 
the right to information on environmental safety and quality of food 
products and drinking water caused by both existing imperfection 
of normative and legal regulations in the respective field and 
shortcomings of the mechanism of implementing these norms.

309 Міністерство з питань житлово-комунального господарства України  — 
Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.min-
region.gov.ua/attachments/content-attachments/1782/..2012.pdf
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Yelyzaveta Aleksyeyeva
Head of information and analytic department, Senior lawyer at 
Environment-People-Law

lEgal aRgumEnts to ovERcomE sEcREc Y  
of tHE PRoduct-sHaRing agREEmEnts (Psas) in ukRainE

It is well known that Ukrainian bureaucracy even after two decades 
of independence still tends to secrecy in its operations. In addition to 
this, since early nineties the new “democratic” government has worked 
out various ways of conspiracy to appropriate taxpayers’ money and 
inherited tradition of secrecy came in very handy.

In what happened to be the last year of President Yanukovich’s 
ruling, his Government has entered into three secret environmentally 
hazardous deals with multinational oil&gas corporations. All of 
these contracts were sealed, concluded without environmental 
impact assessment and public participation. It is yet to be established 
whether there were bribery or conspiracy involved, but complete 
limitation of public access to any information on the issue suggests 
just that. Furthermore, the secrecy of PSAs made it impossible for 
environmental NGOs to oversight environmental performance of 
operations which in a country, where governmental environmental 
control is far from effective, poses a real threat to the environment, 
public health, wellbeing and even life.

EPL currently works on disclosure of the PSAs to provide for a 
possibility of public control over shale gas development in Ukraine in 
the name of environmental and social justice.

Facts on the first agreement
On January 24, 2013, the Government of Ukraine, the Dutch-British 
company Shell, and Nadra Yuzivska Ltd. (Ukraine) signed a 50 year 
long Production Sharing Agreement for exploration and production 
of hydrocarbons at Yuzivska field (hereinafter  — Yuzivska PSA). 
Yuzivska PSA is the second PSA in the Ukraine’s history and the first 
shale gas deal.

In the course of its negotiation, neither of the Yuzivska PSA 
preliminary drafts, nor its final draft approved by the Governmental 
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Decree, and not even its signed text had ever been released to the public. 
Both the Government and the investors claim that in accordance with 
international custom they agreed on confidentiality of all and any 
terms of the Yuzivska PSA.

Meanwhile the news on prospective shale gas extraction in Ukraine 
raised a wave of protests in environmental community of Ukraine as 
well as in the local communities of Yuzivska field. EPL, many other 
private citizens and NGOs filed numerous information requests to 
various public authorities asking about the terms of Yuzivska PSA and 
requesting for a copy of the deal. The unanimous position of all public 
authorities was that since the parties agreed on the confidentiality of 
the terms of the agreement, they are not in a position to provide any 
third party with any draft, signed text, or any information on the terms 
of the PSA.

The situation with the two other PSAs was the same. The overall 
territory designated for shale gas exploration under the PSAs is over 
16 000 km2 which amounts to half of Belgium, but the destiny of this 
land and the people living on it was decided by a few men with power.

Key applicable national legislation
According to Article 4.1 of the Law on PSAs310, a production-sharing 
agreement — is a contract by which one party, Ukraine (the State), 
assigns the other party, the investor, to prospect for, explore and extract 
mineral resources in the designated subsoil area(s) and to perform the 
works provided for by the agreement for a specified period of time, 
whereas the investor undertakes to perform the assigned works at its 
own cost and risk, with further compensation of the costs and receipt 
of payment (remuneration) in the form of a portion of the profit 
production.

According to the Constitution of Ukraine311, minerals are the 
property of the People of Ukraine and public authorities exercise 
ownership rights on behalf of the People of Ukraine (Article 13).

The right to free access to environmental information is guaranteed 
to everyone. No one can classify this information (Article 50 of the 
Constitution of Ukraine).
310 Про угоди про розподіл продукції: Закон України  // Відомості Верховної 
Ради України. — 1999. — № 44.
311 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
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According to Article 1 of the Law on Access to Public Information312, 
all information possessed by public authorities is considered to be 
public information, which is open unless the law provides otherwise. 
Pursuant to the law, there are three types of information with limited 
access — secret, for official use, and confidential (Articles 6). According 
to Article 6.2 limitation of access to information can only be imposed 
under the combination of the following conditions (Article 6.2 test):

1) exclusively in the interests of the national security, territorial 
integrity and civil order with the purpose of prevention of 
unrests or crimes, protection of public health, protection 
of reputation and rights of other people, prevention of the 
disclosure of information received confidentially, promotion of 
the authority and impartiality of justice;

2) disclosure of information can significantly harm these interests;
3) harm from disclosure of this information overweighs public 

interest in its obtaining.
Furthermore, access to environmental information, except for 

information on location of military facilities, cannot be limited at all 
(Article 7.1, Article 13.3 of the Law of Ukraine on Information313). 
The rule concerns not only public authorities, but also private entities, 
possessing environmental information (Article 13).

Article 13 of the Law of Ukraine on Information defines 
environmental information similarly to the Convention on Access 
to Information, Public Participation in Decision-making and Access 
to Justice in Environmental Matters (hereinafter  — the Aarhus 
Convention)314. According to Article 13.1 environmental information 
means, among other things, any information on factors affecting or 
likely to affect the elements of the environment (substances, energy, 
noise and radiation, as well as activities or measures, including 
administrative measures, environmental agreements, plans and 
programs).

312 Про доступ до публічної інформації: Закон України // Відомості Верховної 
Ради України. — 2011. — № 32.
313 Про інформацію: Закон України  // Відомості Верховної Ради України.  — 
1992. — № 48.
314 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля // 
Офіційний вісник України. — 2010. — № 33.
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Extraction of any minerals including natural gas — regardless of 
the amount of extraction or the technology — is included in the List 
of Environmentally Hazardous Activities, approved by a decree of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine315. Thus information on such activities 
shall be regarded as environmental.

Furthermore, in conformity with the Aarhus Convention the 
Law on Access to Public Information (Article 6.7) provides that, if 
information exempted from disclosure can be separated out without 
prejudice to its confidentiality, public authorities make available the 
remainder of the information that has been requested.

According to Article 8.2 of the PSA Law, a PSA shall stipulate: a list 
of types of the investor’s activities and a program of mandatory works, 
indicating performance deadlines, scopes and types of financing, 
technological equipment and other indexes which shall not be lower 
than those proposed by the investor in the tender application, as well 
as other essential terms and conditions. According to Article 9, these 
terms would include inter alia the procedure and term for evaluating 
the environmental pollution level in the subsoil exploitation area 
as well as the scopes and time-frames for the implementation of 
environmental protection measures.

Conclusions

In our opinion,
1) notwithstanding the nature of the PSAs — as being a contract — 

since PSAs texts are held by public authirities, they constitute 
public information and thus the Article 6.2 test on access regime 
shall apply;

2) furthermore, most, if not all information, included in any PSA 
shall be regarded as environmental information and thus cannot 
be limited in access whatsoever either by public authorities, or 
by private investors;

315 Перелік видів діяльності та об’єктів, що становить підвищену екологічну 
небезпеку: Постанова Кабінету Міністрів України  // Офіційний вісник 
України. — 2013. — № 87.
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3) in case of necessity to treat some portions of information of 
a PSA confidential, the rule of exclusion of this portion and 
provision of the rest of the document to the public shall apply.

In our opinion, by agreeing on full confidentiality clauses in all PSAs, 
by improperly striking balance between public interest in obtaining 
such information and confidentiality concerns public authorities of 
Ukraine illegally limited access to the PSAs. Consequently, public 
authorities denied all public requests for any information on the terms 
of the PSAs, for the copies of the PSAs or any other documents that 
the Government claims contain some provisions of the PSAs. These 
actions not only violate provisions of domestic legislation on access 
to public information including special rules for environmental 
information, but also raise to the level of infringement of international 
obligations of Ukraine under the Aarhus Convention.

This situation is unacceptable in any state governed by the rule of 
law and it would not be accepted in the New Ukraine. The Ukrainian 
environmental civil society groups will find the appropriate means 
and fora to overcome secrecy of Ukrainian bureaucracy. Having gain 
access to shale deals scientists, civil society leaders and organizations, 
the media and ordinary citizens will be able to properly assess the 
economic, financial, legal, technical, environmental and other aspects 
of the PSA, which in its turn will increase the level of responsibility of 
investors for insuring rational and sustainable use of the property of 
present and future generations Ukrainian.
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Bern Johnson
Executive Director, Environmental Law Alliance Worldwide (USA)

REal accEss to REal JusticE

All citizens should have access to justice. Citizens should be able to seek 
judicial remedies to protect their human rights, to obtain information, 
to assert their right to participate in government decisions, and to 
enforce laws protecting the environment.

Even where constitutions or statutes provide that citizens have such 
access, citizens seeking to pursue judicial remedies face substantial 
practical hurdles. Citizens often lack information about their legal 
rights and responsibilities, how to protect those rights, and the 
remedies available to them. Many citizens are unable to pay for legal 
representation they need to access justice—or believe that they are 
not able to pay. Citizens may also fear additional financial burdens 
resulting from pursuing justice, such as bond requirements, paying 
the opposing side’s costs, and expert fees.

The Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) works with 
courageous public interest environmental lawyers around the world. 
These lawyers are dedicated to helping citizens access justice to defend 
human rights, obtain information, assert their right to participate, and 
enforce environmental laws.

Drawing on lessons from grassroots advocates around the world, 
this presentation will feature innovative, effective measures to:

• inform citizens about legal rights, responsibilities, and remedies 
so that citizens can make informed decisions to access justice;

• provide affordable legal services to citizens seeking to defend the 
public interest; and

• overcome additional financial barriers to obtaining justice, such 
as bond requirements, paying the other side’s costs, and expert 
fees.

There are a few examples of ELAW helping local advocates obtain 
access to environmental information and protect the environment and 
environmental rights.
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ELAW U. S. helped win a unanimous landmark ruling from 
the European Court of Human Rights in 2005 that could improve the 
lives of people who suffer from pollution-related illnesses.

Lawyers with the European Human Rights Advocacy Centre called 
on ELAW U. S. for the science they needed to protect a Russian woman 
who  is  suffering serious health problems caused by toxic emissions 
from Russia’s largest steel manufacturing plant.

Nadezhda Fadeyeva was a 56-year old mother of three. She 
lived in a government-owned apartment near the Severstal steel plant 
in Cherepovets, an industrial center 300 km northeast of Moscow.

In 1965, the Soviet Government established a “sanitary  security 
zone” around the steel plant. The government said it planned 
to relocate everyone inside this zone, but it never did. Mrs. Fadeyeva 
filed a case against the Russian government in 1995 seeking relocation, 
but authorities only put her on a waiting list. Lawyers at the European 
Human Rights Advocacy Centre in London took up Mrs. Fadeyeva`s 
case.

They called on ELAW U. S. to assess the risk of exposure to pollutants 
near Mrs. Fadeyeva`s home. The European Court of Human Rights 
relied on ELAW U. S.`s health risk assessment to issue a unanimous 
landmark ruling that  the toxic pollution from the factory violated 
Mrs. Fadeyeva’s human rights. It ordered the Russian government to 
pay the costs of relocating  Mrs. Fadeyeva. This case establishes that 
people have a human right to live free from toxic pollution and makes 
it easier for pollution victims to pursue justice. Kirill Koroteyev of the 
Russian human rights group, Memorial, said: “Lots of people live in a 
comparable situation to Mrs. Fadeyeva. Now they have a tool to fight 
against the companies that are polluting the air, water or soil around 
them.”

ELAW partner Phil Michaels said: “This case has the potential to 
fundamentally  shift thinking in Europe on the connection between 
human rights and the environment.” Phil is a lawyer with Friends of 
the Earth U. K. and has collaborated with ELAW U. S. for many years316. 

316 See: The Times  Online (U. K.), “Legal Victory Gives Hope to Victims of Rus-
sia’s  Smokestacks,” June 10, 2005.   http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/
article1980265.ece
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In  South Africa, lawyers for the Center for Environmental 
Rights (http://cer.org.za) sought information from a steel  company, 
ArcelorMittal SA  Limited, pursuant to South Africa’s access 
to information laws.  CER sought the information because CER’s client 
needed it to protect its right to an environment not harmful to health 
or wellbeing, as protected by South Africa’s constitution.  The clients 
wanted to ensure that the company was operating in accordance with 
the law and properly preventing pollution.

The South African court agreed with CER and ordered the company 
to release information317.

The company has appealed this ruling and the courts are considering 
the appeal. 

Citizens need access to justice so they can play a strong role in 
protecting human rights and the environment. To afford citizens real 
access to justice, we must look beyond statutes and recognize practical 
hurdles to achieving real justice. As we recognize these practical 
hurdles, we can look to the experienced advocates in the ELAW 
network for proven, innovative ways to overcome these hurdles. 
Drawing on lessons from around the world, we can help overcome 
barriers to access to justice and craft a greener, more just future.

317 http://cer.org.za/news/joint-media-release-victory-vaal-community-court-or-
ders-arcelormittal-sa-hand-documents. 
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