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з питань захисту суспільної моралі 

л
юдина, її життя та здоров'я ба
гато в чому залежить вщ впли

ву створеного нею навколиш

нього природного середовища. І це 

при тому різноманітті соціально-еко

Іюмічних, політичних , культурних та 

інших її прав і свобод, які проголо
шен і та зафіксовані у численних зако

нах і підзаконних нормативно-право

вих актах. Са~е права та свободи 
визначають певні можливості людини 

для існування та розвитку в конкрет

них історичних умовах . 

На загальнотеоретичному рівні 

інтерпретація поняття ~права люди

ІJ И~ визначена в таких точках зору: це 

певним чином нормована свобода [ 1, 
78], потреби людини [2], і нтереси лю
дини [3], форма існуваиня або спосіб 
прояву моралі [4]. 
© А. Гетьма11 , В. Костицький, 2012 

Зазначені підходи до поняття <<пра

ва людинИ>> (крім першого) , на думку 

П. Рабіновича, відбивають досить 
суттєв і , проте не онтологічні ~стату

си~ досл іджуваного феномену, і тіль

ки категорія свободи дозволяє най
більш адекватно відобразити саме он
тологічну соціальну сутність прав 

людини [5, 25]. З такою позицією не
обхідно погодитися. 

Класифікація основних прав люди

ни має велике значення для розуміння 

феномену історизму в процесі станов

лення законодавчого регулювання 

екологічних прав. Прийняті у 1966 р. 

міжнародні пакти про права <<Соціаль

ні , економічні і культурні~, а також 

про права <<громадянські і політичні~ 

сформулювали відповідну класифіка

цію, що була відображена у цих на-
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звах і означала значний крок з огля

ду праворегулятивної практики та 

суспільної науки. Країни колюш1ього 

СРСР були зорієитовані у своєму за
конодавстві саме на запропонова11у 

класифікацію прав людини. Зокрема, 

відповідно до ст. 37 Конституції Ук
раїни 1978 р. окремі права особи були 
об'єднані в такі групи, як: соціально
економічні, політичні та особисті. 
У літературних джерелах це питан

ня мало найрізноманітніші з широ

ким діапазоном точки зору. Їх можна 
узагальнити з посиланням на запро

поновану П . Рабіновичем класифіка
цію основних прав за змістом потреб 
людини, а саме: 

фізичні (або життєві, вітальні) пра
ва - це можливості людини, необхід
ні для їі фізичного існування, для за

доволення її біологічних та матеріаль
них потреб; 

особисті права - це можливості 
збереження, прояву, розвитку та захи

сту морально-психологічної індивіду

альності людини, її світогляду та ду

ховності; 

культурні (гуманітарні) права -
це можливості доступу до духовних 

здобутків людства, їх засвоєння, вико
ристання та учасп у подальшому ІХ 

розвитку; 

економічні права - це можливості 

людини реалізувати свої здібності і 
здобувати засоби до існування, беручи 
участь у виробництві матеріальних та 
інших благ; 
політичні права - це можливості 

людини брати участь у державному і 
громадському житті, впливати на 

діяльність різноманітних державних 

органів, а також громадських об'єд
нань політичного спрямування rs, 26]. 
Можливі також й інші класифі ка

ції основних прав людини за різнома

нітними критеріями, що супроводжу

ватимуть такі розподіли. Але наведена 

класифікація важлива з точки зору її 

неподільності і взаємозалежності. Во

на охоплює і такий різновид, що нале

жить до основних прав людини, як 

екологічні права. 

Визначення поняття еколоrічних 

прав міститься в окремих наукових 

дослідженнях українських вчених [6; 
7]. Між іншим, за справедливим заува
женням російської вченої М. Васи

льєвої, можливо два тлумачення обся
гу поняття ~екологічні права>> . Пер

ше - це тільки право на безпечне 
навколишнє середовище. Друге - це 

коли мається на увазі конгломерат по

вноважень, прав та обов'язків у сфері 

природокористування 1 охорони на

вколишнього природного середовища. 

Для такого тлумачення, як вважає 

М. Васильєва, типовим є широке ро

зуміння прав громадян екологічного 

характеру [8]. На думку української 
вченої Н. Кобецької, слід розрізняти 
поняття ~права громадян у галузі еко

логічних відносин~> і ~екологічні пра

ва громадян». Екологічні права -
більш вужче поняття, тоді як права 
громадян у галузі екологічних відно

син включають всі повноваження гро

мадян, які так чи інакше пов'язані з 

навколишшм природним середови

щем, природними ресурсами [9]. 
Запропоновані підходи мають важ

ливе значення для вирішення пробле
ми реалізації екологічних прав, прак

тики застосування відповідних еколо

го-процесуальних норм. 

Але вважаємо за доцільне розгляда

ти обсяг поняття екологічних прав у 
дещо інших аспектах, а саме: у вузь

кому розумінні - безпосередньо пра
во на безпечне навколишнє природне 

середовище; у широкому розумінні -
як права, пов'язані з використанням та 

відтворенням природних ресурсів і 

охороною довкілля. При цьому в ос

танній аспект тлумачення обсягу по-
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няття екологічних прав не слід вклю

чати відповідні повноваження та обо
в'язки, як це роблять деякі науковці 
110]. 
Терr.·Іін «екологічні права>> вперше в 

Україні як незалеЖІіі й, демократичній, 

соціальній та правовій державі на за

конодавчому рівні був зафіксовюшй у 
ЗакоtІі України «Про охорону навко

лишнього природного середовища>> 

в ід 25 червня 1991 р. Потім він вико

ристовувався у документах з підго

товки проекту нової Конституції 

України і , нарешті, у прийняпи 

28 червня 1996 р. Конституції Украї
ни. Але це зовсім не означає, що еко

логіч І-tі права до теперішнього часу бу
ли відсутні. Спробуємо зазирнути в 
минуле та знайти те соціально-право

ве явище, яке зараз ми називаємо 

«екологічні права людини>>, і дати їм 

відповідну оцінку. 

Сучасна постановка питання про 

екологічні права людини спирається 

на великий поnередній досвід людст

ва , передусім у галузі організації 

суспільного життя людей, nравового 

способу регуляції їх nоведінки, їх ролі 

та значення в оточуючому світі. Істо-
. . 

р1я прав людини взагаш становить 

і сторію прогресуючого розширення 

nравового визнання того чи іншого ко

ла сусnільних відносин , історію збага
чення й поширення принципу право

вої рівності на все більш широке коло 
. . . 

сусшльства 1 вщносин. 
Виникнення в історико-політич

ній думці ідеї природної рівності всіх 

людей (рівності за природою) стало 

важливою віхою в обrрунтуванні та
кого аспекту, як всезагальність і єд

ність вимог Закону. В усьому процесі 

поступової універсалізації (внутріш

ІІІ>Одержавний ріве11ь - міжнародний 

рівень) положень вро права , уявлення 

про природжені та невідчужувані при

родні права людини, на думку В. Нер-

сесянца, вщ1грали істотну роль. Ці 

права, зберігаючись і в умовах дер
жавності , мають бути визнані та гаран
товані публічною владою і законом 
[1, 27]. 

Розвиваючи природно-правові по

гляди антична-просвітницького під

ходу до людини, Б. Спіноза зазначав, 

що «Мета держави в дійсності є сво

бода>> [11]. Він підкреслював, що при
родне право кожного не вирішується 

. . 
наnеред, осюльки людина д1є за зако-

нами своєї природи, пристосовуючись 

до своєї користі, спонукається стра

хом або надією. 

Теоретичне уявлення про невідчу
жувані nриродні права людини накла

ло свій відбиток на конструкцію влас
tІе прав людиІ-tи на використання, 

експлуатацію природних ресурсів, їх 

охорону від знищення, nошкодження, 

псування, заподіяння шкоди природі 

будь-яким іншим способом. 
Найперші тексти загальновідомих і 

доступних nам'яток права, які стосу

ються охорони природи, наочно де

монструють, що встановлення прав у 

цій сфері першопочаткова визна

чається наперед природними чинни

ками. У тих місцях, де необхідні для 

життєзабезпечення людей природні 

ресурси були обмежені , правові норми 
встановлювали такий режим їх вико

ристання, який задовольняв би при
родні потреби людей у nитній воді та 

родючих землях, розумне ведення гос

подарства в цих природних умовах. 

Там, де запаси тих чи інших при

родних ресурсів були величез ні, а 
масштаби їх використання обмежені, 
що в сукупності не спричиняло загро

зи для їх виснаження чи знищення як 

засобу і умов життя, правове регулю
вання здійснювалося інакше. У цьому 

разі природне середовище протистоя

ло людині як сила, з якою необхідно 

боротися, щоб вижити. Тут права при-
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родакористувачІВ переважно визнача

лися економІчними чинниками, ре

алізовувався мехаиізм охорони влас

ності (першопочатково общинної, а 
згодом і приватної). 
Збільшення масштабів господарсь

кого впливу на природу приводить до 

структурування прав відносно окре

мих природних об'єктів, їх викорис
тання обмежується або навіть заборо
няється для одних цілей в інтересах 

ведення інших видів господарської 

діяльності, які визначаються держа

вою як пріоритепrі. 

Першим писаним документом, 

який належав до періоду правління 

Ярослава Мудрого в Київській Русі, є 
«Руська Правда>>, від якої, на думку 

М. Булгакова та А. Ялбулганова, бере 
свій початок природаохоронне зако

нодавство, пов'язане із захистом влас

ницьких прав [12, 137]. <<Руська Прав
да>> встановлює право власності на 

окремі природні об'єкти, які перебува
ють під охороною держави, її статті пе

редбачають штраф за крадіжку бобра 
(власності князя), псування княжої 

борті з бджолами, неумисну парубку 

дереватаін. [13). 
У подальшому право власності на 

природні об'єкти з їх флорою і фау
ною як одне з основних прав не пору

шилося і, в мі ру розвитку феодальних 

відносин, зміцнювало свої позиції, 

зачіпаючи ті чи інші об 'єкти приро
ди - диких тварин, які є об'єктами 
полювання, рибні ресурси, лісові ба
гатства з різноманіттям фауни і фло

ри, що є в них. 

У цей період державна влада надає 

великого значення захисту лісових ре

сурсів. Оскільки ліс завжди становив 

основу економічної та воєнної могут

ності феодальної держави Російської 

імперії, вже починаючи з XVI ст. су
воро заборонялася вирубка дерев у 
зарубовій смузі, штучно утвореній на 

південних кордонах Росії. За Указом 

Івана IV від 1571 р. під час щорічних 
. . . 

осІнюх випалювань полІв на русько-

польському кордоні дліf кращого спос

тереЖення за супротивником заборо
нялося спалювати лі си і лісові заруби 
у <<государевьrх украинск11х городов» 

[12, 140]. 
Поряд із захистом лісів, починаючи 

з другої половини XVII ст., стали ви
даватися укази, які стосувалися обме
ження і регламентації полювання. 

Достаток тварин і птахів сприяв по

ширенню полювання, яке пересліду

вало дві основні мети - особистий 
інтерес дворянського стану до заняття 

полюванням та інтереси скарбниці. 
Усе це мало велике позитивне значен

ня для охорони і захисту дикої фауни. 

Відомо, що царевими указами окремі 

території Мурманського узбережжя, 
які використовувалися для царевого 

полювання, оголошувалися заповід

никами. У свою чергу, казенні інтере

си примусили із середини XVII ст. 

оголошувати заповідними цілі райони 

Сибіру і Далекого Сходу, де хутровий 
промисел ставав хижацьким [14]. 

Достаток водоймищ, а відповідно 

риби та інших водних тварин, що зна
ходилися в них, тривалий час не ви

магав спеціалмшх заходів їх правової 

охорони. Уперше захист права приват

ної власності на рибні багатства перед
бачався в Соборному уложенні 
1649 р. [15]. 

Таким чином, основним екологіч

ним правом, яке з'явилося в період 

феодальної держави, слід вважати 

право власності (держави в цілому, 

царевої родини, окремих С'{анів) на 

природні ресурси, що становили еко

номічний і воєнний інтерес. 

У той же період уперше видаються 

укази про захист довкілля в зоні про

живання людини (користуючись су
часною термінологією - санітарні 
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110рми). Виконання відповідних сані 

тарних норм було зумовлене необ
х і тtністю запобігання і боротьби з 
еп ідеміями - 1-1айбільшим лихом се
редньовічної держави. За Указом 

рос і йського царя в ід 1640 р. передба
чалися заходи охорони населення від 

масових захворювань в місцях його 

проживання, а також приписувалося, 

що слід виконати для боротьби з по
рушенням санітарно-епідеміологічних 

правил [12, 146- 147]. 
З початку XVIII ст. проблема охо

рони середовища проживання людини 

набуває особливої актуальності. На
приклад, згідно з таким правовим до

кументом, як <<Учрежденія для управ

ленія губерн ій~ 1775 р. , земський 
справник зобов'язаний стежити, <<ЧТО
бьІ везде на местах и дорогах бьrла чи
стота>> [16] . Відповідно до Уложення 
про покарання криміІіальні та ви

правІі і 1845 р., «если кто-либо постро
ит признанньrе по закону вреднь1ми 

ДЛЯ ЧИСТОТЬІ ВОЗдуха ИЛИ ВОДЬІ фабри
ку, мануфактуру или завод в городе 

или хотя и вне города, но вь1ше оного 

по течению реки или протоки, то сии 

заведения уничтожаются на счет ви

новного и он подвергается аресту на 

время от семи дней до трех месяцев 

или денежному взьrсканию не свьтше 

трехсот рублеЙ>> [17] . 
Викладені тут положення законо

давства XVIII ст. доповнюють істо

ричні аспекти охорони атмосферного 

повітря, що містяться в дослідженнях 

Н. Малишка. Так, у Лікарняному ста

туті 1905 р. у розділі << Про охорону 
чистоти повітря~ зазначалося, що <<ПО

лиция наблюдает, дабьт на улицах, до
рогах, мостах и возле оньrх нигде не 

бьІло ничего такого, что может зара
жать воздух>> . Там же встановлювало

ся , що «за водь! , мануфактурньrе и 

лруrие заведення, вредньrе чистоте 

воздуха и водьr, лолжньr бьrть устраи-

ваемь1е по особь1м правилам, изложен
ньrм В Уставах О ПрОМЬІШЛеННОСТИ И 

Строительном>>. Заборонялося будів
ництво фабрик і заводів, що завдають 
шкоди чистоті повітря в містах і ви

ще міст за течією рік та протік. 

У 1833 р. були видані правила <<Про 
. . 

розмІщення 1 влаштування приватних 

заводів , мануфактурних, фабричних та 
інших закладі в у С.-Петербурзі >>, які 
передбачали , що <<все вредньrе газьr, 
могущие отделяться при производстве 

работ, должньr бьrть непременно по
глощаемьr или сжигаемьr>> [18, 19]. 
У цьому документі промислові під

приємства залежно від шкідливості 

впливу на атмосферне повітря поділя

лися на три категорії, а підприємства 

третьої категорії не повинні були 
розміщатися в місті [18, 20]. 

Таким чююм, у правових докумен

тах XIV ст. уперше з'являються нор
ми, що передбачають життєве середо
вище людини, захист життєво необ
хідних для людей об'єктів природи 
атмосферного повітря , води, rрунту. 

На думку російських вчених, які 

досліджують проблеми історії розвит
ку правових норм охорони довкілля, 

розвиток капіталізму приніс нові риси 

у правове регулювання відносни су

спільства і природи. Законодавство 

не могло ігнорувати процеси, пов'я

зані з розвитком капіталістичного 

підприємництва і промисловості , хо

ча нерідко иамагалося обмежитися 

компромісом між інтересами під

приємців і земельних власників. З'яв
ляються спроби правового регулюваи
ня природокористування в загалЬJ-ІИХ 
. . 
Інтересах ПІдтримання чистоти, по-

рядку, боротьби з епідеміями та ін. 
[19]. 

Створення відповідних правових 

норм, а також їх реалізацію у процесі 

правового регулювання суспільних 

відносин природокористування, на на-
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шу думку, слід розглядати як переду

мову зародження правового явища, 

яке ми називаємо безпечним для люди
ни середовищем існування. За відсут
ності відповідного об'єктивного права, 
держава опосередковано передбачає 
механізм його захисту, а саме: вибір 

місця будівництва шкідливих для пев

них об'єктів природи промислових та 

інших підприємств , необхідність по
глииания або спалювання газів, які 

справляють негатишrий вплив на ат

мосферне повітря, та ін. 

На початку ХХ ст. , внаслідок різко

го підвищення, використання землі 

для потреб сільського господарства, 
промисловості, транспорту, виникла 

реальна загроза зникнення не тільки 

окремих об'єктів природи, а й цілих 
природних ландшафтів. Виникла не

обхідність захисту природного середо

вища як єдиного комплексу, де 

суб'єктивне право людини на безпечні 
умови життя визначається ступенем 

безпеки її середовища існування . 
У цей період виникає громадський 

природоохоронний рух. У 1905 р. пи
таннями охорони природи займають

ся Московське товариство дослід
ників природи, а також Російське гео

графічне товариство, яке створило у 

1912 р. постійиу природоохоронну 

комісію . Виникають місцеві товарист

ва охорони природи, а також створю

ються заповідники, які сприяють 

збереженню в незмінному стані окре

мих видів тварин і рослин, цікавих ге

ологічних об'єктів, найбільш типових 
ділянок ландшафтів. Перший держав

ний заповідник - << Супутинський~ -
був організований у 1911 р. У 1912 та 
1916 рр. було створено декілька дер
жавних заповідииків: на острові Мо

риця (Латвія), Баргузинський, Сали

ський, << Кедрова ПадЬ» та ін. 

Вже згадуване Російське географіч

не товариство стало ініціатором одно-

го з важливих <<починів>> того періо

ду - створення першого в Росії зако

ну про охорону природи, проект якого 

був розроблений у 1915-1916 рр. по
стійною природоохоронною комісією. 

На жаль, перепоною для прийняття 

цього важливого закону стали со

ціально-економічні зруйнувания, що 

відбулися роком пізніше. 
JКовтневий переворот 1917 р. 

не тільки змінив державно-політич

ний, економічний та соціальний уклад 

країни, а й вніс істотні корективи у 

природоохоронну діяльність. Процес 

охорони природи, де остюшя розгля

далася як мІсце Існування людини, 

необхідна для її життєдіяльності сфе

ра, перетворюється у процес спожи

вання, експлуатацй, використання 
. . . 

природних ресурсІВ І в щлому навко-

лишнього природного середовища. 

Турбота про чистоту атмосферного 

повітря і водних ресурсів, місць про

живання людини відсувається на другі 

позиції. Переважаючим стає право на 

добування різних властивостей і яко

стей об'єктів природи (право на ек

сплуатацію). 

У Декреті ІІ Всеросійського з'їзду 

рад робочих, солдатських та селянсь

ких депутаті в <<Про землю>> від 

26 жовтня 1917 р. закладається прин

цип експлуатації природних ресурсів 

як основний зміст екологічних прав 

громадян. Так, згідно із <<Селянським 

наказом про землю~>, що став складо

вою частиною Декрету <<Про землю>>, 

вся земля (державна, удільна, кабінет
ська, монастирська, церковна, посесій

на, майоратна, приватновласницька, 

громадська, селянська тощо) відчу

жується безплатно і переходить у ко

ристування всіх працюючих на ній: 

«Всі надра землі, руда, нафта, вугіль, 

сіль і т. д., а також ліси і води, що 

мають загальнодержавне значення, пе

реходять у виключне користування 
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державою. Всі дрібні річки, озера, ліси 
та ін. переходять у користування об

щин, за умови завідува~шя ними місце

вими органами самоврядуваиня~ [20]. 
За Декретом ВЦВК <<Про соціа

лізацію земл і >> в ід 27 січня 1918 р. [21] 
земля переходить у користування 

всього трудового народу. При цьому 

права користуваиня землею у своїй 

належності було обмежене колом тих 
суб'єктів, які обробляли її своєю пра
цею. 

Декрет ВЦВК ~Про ліси>> від 

27 травня 1918 р. [22] встановив, що 

всІм громадянам належить право на ко

ристуваtшя лісом. Кожний громадяиин 

мав право ~брати участь у побічних 

користуваннях~. ~входячи у ЛІси~ . 

Поряд із цим у законодавстві за

значеного періоду починає складатися 

тенденція до встановлення норм, що 

передбачають екологічні обов'язки 
громадян. Згідно із зазначеним Декре

том <<Про ліси>> кожний громадянин 

був зобов 'язаний ~всіма доступними 

засобами охороняти ліси від пожеж, 
потрав, псування, нападу комах тощо і 

вживати заход ів щодо дбайливого 
ставлення до загальнонародного блага 
та до якомога бережливого витрачан
ня одержаних лісових матеріалів». 

Першим із нормативних акпв 

післяжовтневого періоду, який перед

бачає охорону природних територій з 

метою створення умов для життє

діяльності людини, відновлення 11 оз

доровчих функцій, став Декрет РНК 

~Про лікувальні місцевості загально

державного значення~ від 4 квітня 

1919 р. [23]. До лікувальних місцевос
тей (або курортів) належали місця з 

джерелами лікувальних (мінеральних 

та хімічно нейтральних) вод або з 
лікувальними грязями, соленоозерні, 

. . . . 
лиманнІ та морсью купальНІ, клІма-

тичні та гірські станції, а також місця 

для користування кумисоЛІкуванням. 

Ліси, що виростають у межах округів 

гірської та санітарної охорони ліку

вальних місцевостей, оголошувалися 

захищеними. 

Наступним нормативним актом, 

що передбачав можливість викорис

тання природиих ландшафтів і ком

плексів як оздоровчо-відновлюючого 

місця життєдіяльності людини, був 
Декрет РНК ~про використання Кри

му для ЛІкування трудящих>> вщ 

21 грудня 1920 р. [24, 51-52]. 
Поряд з охороною і захистом те

риторій, що мають лікувально-оздо

ровче (курортне) значення для люди

ни, приймаються нормативні акти, які 

стосуються збереження особливо цін
них у науковому, культурно-пізна

вальному та естетичному аспектах 

природно-заповідних зон. 

Декретом РНК ~Про охорону 

пам'яток природи, садів і парків>> від 

16 вересня 1921 р. [25] ділянки приро
ди і окремі витвори (тварини, росли

ни, гірські породи тощо), що станов

лять особливу наукову і культурно
історичну цінність та потребують охо
рони, могли бути оголошені недотор
канними пам'ятками природи. Більш 

значні за площею ділянки природи, 

відомі своїми пам'ятками, оголошува

лися заповідниками і національними 

парками. 

На додаток і в розвиток цього нор

мативного акта 7 січня 1924 р. РНК і 
ВЦВК прийняли Декрет ~про облік і 
охорону пам'яток мистецтва, старови

ни та природю~ [26], яким забороня
лися самовільна рубка заповідного 
лісу і винищення насаджень, а також 

полювання на звірів і птахів , рибаль
ство, розорення гнізд, експлуатація 

надр і землі, меліораційні роботи в 

місцевостях, що підлягають особливій 
охороні. 

Прийняття нормативно-правових 

акпв, що регламентують використан-
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ня лікувально-оздоровчих (курорт

них) і особливо охоронюваних (за
повідних) природних територі й і ком

плексів з метою захисту життя і здо

ров'я людини, створення необхідних 
для її функціонування умов, у перші 

роки так званого <<комуністичного бу
дівництва1> не одержало свого подаль

шого якісного розвитку. Продовжував 

розширятися лише кількісний арсенал 

таких актів. У 1925 р. приймається 
Декрет ВЦВК і РНК РСФРР <<Про 

охорону ділянок природи та її окремих 

витворів, що мають переважно наукове 

або культурно-історичІ-Іе значення1> 

[27] , а 20 червня 1930 р. - постанова 

ВЦВК і РНК РСФРР ~Про охорону і 

розвиток природних багатств РСФРР>> 
[28]. Приймаються декрети РНК по 
формуванню заповідників - Астра

ханського (квітень 1919 р.), Ільменсь
кого (травень 1920 р.), Байкальського 
(січень 1921 р.), Кримського (липень 
1923 р.), які є національним надбаи
ням і призначені виключно для вико

нання наукових і науково-технічних 

завдань [29). 
Відсутність в цей період правових 

основ екологічної безпеки людини (її 
права на здорове довкілля) можна по

яснити егоїстичними і1пересами прав

лячої в державі партії лише експлуа

тувати об'єкти природи, підкорити 
природу владі людюш, не прогнозую

чи тих негативних наслідків, які наста

нуть у майбутньому. У словах В. Ле
ніна було закладено споживацьке 
ставлення до природи, а відповідно і 

до самої людини, коли він писав: 

« .. .природа нескіиченна, як нескінчен

на і найдрібніша крихітка ЇЇ>>. Неви
падково в Конституції СРСР 1924 р. і 

Конституції СРСР 1936 р. було 
закріплено право державної власності 

на землю, її надра, води, ліси і мож

ливість експлуатувати ці природні ре

сурси лише на праві користування. 

Ті незначні правові норми, що рег

ламентують ви користання лі кувал ь

но-оздоровчих і особливо охоронюва
них комплексів, не компенсували лю

дині її суб'єктивного права на здорове 
(або безпечне) довкілля. 

Війна, яка завдала країні величез

них втрат, похитнула пануючий по

гляд про безмежність природних 
ресурсів [ЗО]. Тому післявоєнний 

період розвитку екологічного законо

давства характеризується прийняттям 

численних нормативних актів, спря

мованих на nоліпшення діяльності з 

охорони nрироди. 

Поряд з охороною і захистом ок

ремих nриродних об'єктів намітився 

прогрес в організації створення і 

функціонування особливо охоронюва
них nриродних територій. До 1947 р. у 
СРСР калічувався 91 заnовідник за
гальною площею 12 млн га [31], що га
рантувало нормальну охорону при

родного комnлексу і створювало умо

ви для реалізації фізіологічних, куль

турно-виховних та естетичних функ

цій людини. 

Велике значення для життєдіяль

ності людини, охорони й місця прожи

вання мала постанова Ради Міністрів 

СРСР <<Про заходи боротьби з за
брудненням атмосферного повітря та 
про поліпшення санітарно-гігієнічних 

умов населених місць>> від 29 травня 
1949 р. [24, 90- 93]. Це був nерший 
нормативний акт національного зако

нодавства, який заклав фундамент 

правового регулювання сусnільних 

відносин, що виникають з приводу за

безпечеиня nрава людини на здорове 
довкілля. 

Відповідно до цієї nостанови було 
заборонено затвердження проектів бу

дівництва, реконструкції чи в іднов

лення промислових підприємств , ок

ремих цехів і агрегатів, електростан

цій та електроцентралей, при експлуа-
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тації яких в атмосферне повітря ви

кидаються зола, неспалене вугілля, 

кіnоть і І Іил, якщо у проектах будів
ництва не nередбачені спорудження 
для уловлювання газу; очищення до-

. . 
менного газу вщ пилу 1 наступне ви-

користання його як добриво тощо 
(п. 1). 

Міністерствам і відомствам забо
ронялося вводити в дію нові під

приємства, окремі цехи чи агрегати, 

що викидають в атмосферне повітря 

шкідливі гази, пари та пил , без забез
nечення очищенІfя промислових ви

кидів (п. 4). Крім того, передбачалась 
розробка перспективного плану за
хол.ів щодо організації боротьби із за
бруднен!fям повітря, водоймищ та 
rрунту промисловими викидами та 

відходами з урахуванням у ньому ви

пуску необхідних для заз!fачених 
цілей обладнання, приладів автома

тичного коtrтролю по визначенню 

шкідливих і небезпечних концент
рацій забрудІfеаь у повітрі, видання 
техиічних і санітарних аормативів, 

черговості та строків закінченая робіт 
по будівництву очисних споруджень і 
устаткувань на всіх діючих промисло

вих ніднриємствах, які не мають таких 

сnоруджень та устаткувань (п. 9). 
Названою постановою Міністерст

ву охорони здоров'я СРСР дозволяло

ся організувати у складі Державної 

саt-Іітарної інспекції Міністерства охо

рони здоров'я СРСР групу спеціа

лістів для контролю за санітарною 

охороною атмосферного повітря від 
забруднення промисловими викидами 

(п. 8). Тим самим започатковувалася 
саиітарно-епідеміологічна охорона ат

мосферного повітря від забруднення з 
метою створеная сприятливих жит

тєвих умов для людини. 

Після прийняття цієї постанови 

протягом 20 років питання про охоро
ну атмосферного повітря та інших 

об'єктів природи як життєвого середо
вища людини в законодавчій політиці 

колишнього СРСР не обговорюється. 
Аж до 1968-1969 рр. , коли були прий

няті постанова партії та уряду ~про 

заходи щодо подальшого поліпшення 

охорони здоров'я і розвитку медичної 

науки в країні (1968) та Основи зако
нодавства Союзу РСР і союзних рес
публік про охорону здоров'я (1969), 
не був прийнятий жоден нормативний 
акт, який би безпосередньо передбачав 
охорону довкілля як життєвого сере

довища людини. 

Між тим опосередковане право лю

дини на здорове життєве середовище 

закрІПлюється у деяких нормативно

правових актах, які приймаються в 

цей період. Так, в постанові Ради 

Міністрів СРСР «Про заходи щодо 

удосконалення використання і поси

лення охорони водних ресурсів 

СРСР~ від 22 квітня 1960 р. констату
валося, що «використання водоймищ 

для спускання неочищених виробни
чих і побутових вод призвело до 
І-Іадмірного їх забруднеІ-Іня. Особливо 
сильно забруднені ріки Волга, Кама, 
Беляр, Урал, Сіверський Донець, Чу
сова, Москва-ріка та ін. Окремі ділян

ки цих рік стають не тільки не придат

ними для господарських потреб, 
купання, спорту та відпочинку, а й 

становлять собою небезпеку для насе
лення>> [32]. Цією постановою заборо
нялося приймати та вводити в екс

nлуатацію підприємства, цехи та агре

гати, які викидають стічні води, без 

виконання заходів , що забезпечують 
очищення і знешкодження цих вод. 

Пуск таких підприємств, цехів та агре

гатів допускався тільки з дозволу 

Державної санітарної інспекції Міні

стерства охорони здоров'я СРСР. 

У цей період у всіх союзних рес

nубліках СРСР приймаються ресnуб
ліканські закони про охорону nриро-
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ди. Закон Української РСР «Про охо

рону природи Української РСР>> був 
прийнятий ЗО червня 1960 р. lЗЗ]. 

У цілому цей Закон був спрямова
ний на регулювання суспільних відно

син, пов'язаних з охороною природи 

та її окремих об 'єкті в. Наприклад, 
відповідно до ч. 2 ст. 1 цього Закону 
«державній охороні і регулюванню 

використання на території Україн 

ської РСР підлягають: земля, надра, 

водні ресурси, ліси, полезахисні і во

доохоронні лісосмуги , зелені наса

дження , типові ландшафти, курортні 

м ісцевості, рідкісНІ 1 визначні при

родні об'єкти, державtІі заповідники і 
заказники, тваринний світ, атмосфер

не повітря та інші природні багатства 
як такі , що використовуються в гос

подарському обороті , так і ті, що не 
експлуатуються>> . А в частині З ст. 1 
було зазначено, що в інтересах охоро
ни природи забороняється така госпо
дарська діяльність, яка може шкідливо 

вплинути на стан природних багатств , 
призводить до ерозії rрунтів, забруд
нення й обміління водойм, забруднен
ня повітря, знищення корисних тва

рин і рослин, зруйнування або по
шкодження інших цінних об'єктів 
природи>> [З4] . 
М іж тим окремі норми зазначеного 

Закону містили положен1-rя , що перед

бачали охорону об'є ктів природи як 
життєвого середовища людини. Згідно 

зі ст. 21 цього Закону «повітря в насе
лених пунктах, курортних районах, 

місцях масового відпочинку трудя

щих, зелених зонах підлягає охороні 

від забруднення шкідливими газами і 
парами , сажею, пилом та іншими речо

винами , які негативно впливають на 

санітарно-гігієнічний стан населених 

пунктів, шкодять здоров'ю людини>> . 

Таким чином , в аналізованому норма

тивно-правовому акт і опосередковано 

передбачалося суб'єктивне право лю-

дини на безпечне для здоров'я атмо

сферне пов ітря як складову частю1 у 

довкілля. 

Що стосуєп,ся Закону РСФСР 

<<Про охорону природи в РРФСР~ від 

27 жовтня 1960 р. f35], то в ін, на жаль, 

не містив нормативних положень, які 

б передбачали охорону природи як 

необхідного для життєдіяльності лю

диtІИ життєвого середовища. Лише 

побічно ст. 10 цього Закону ветанов
шовала охорону всієї сукупності при

родних умов курортних місцевостей, 

лісопаркових захисних поясів та 

приміських зелених зон, що сприяє їх 

лікувальному та оздоровчому призна

ченню. Крім того, заборонялося виии

щення непромислових диких тварин, 

якщо вони не спричиняли шкоди здо

ров'ю населення (ст. 11). 
Наступний етап у становленні 

суб'єктивного права людини на здоро
ве довкілля пов'язаний із прийняттям 

19 грудня 1969 р. Закону СРСР 

<<Основи законодавства Союзу РСР і 
союз1шх республі к про охорону здо
ров'я>> [24, 163- 175]. Згідно з цим ак

том охорона здоров'я населення забез
печувалася системою соЦІально-еко

номічних та медико-санітарних захо

дів і зд ійснювалася шляхом: прове

дення заходів щодо ОздоровленІ-Ія зо

внішнього середовища, забезпечення 

санітарної охорони водоймищ, rрунту 

та атмосферного повітря; розширення 

мережі санаторіїв, профілакторіїв, бу-
. . . . 

динюв вщпочинку, пансюнапв, турис-

тичних баз та інших установ для лі ку
вання і відпочинку трудящих та ін. 

Основами законодавства про охо

рону здоров 'я на керівників під

приємств, установ та організацій при 

проектуванні , будівництві , реконст
рукції та експлуатації об'єктів покла
далися обоп'язки вживати заходів що
до запобігання забрудненню атмо
сферного повітря, водоймищ, підзем-

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2012 • N!! 1-2 • ----------------------- 189 



А. Гетьман. В. Костицький 

них вод та rрунту. Заборонялося вве

дення нових і таких, що реконструю-
. . . 

ЮТЬСЯ, П ІДПрИЄМСТВ, ЦеХІВ, ДІЛЬНИЦЬ, 

установок та інших об'єктів, які не за

безпечують ефективність очищення, 
знешкодження , уловлювання шкідли

вих викиді в та відходів. 

Таким чииом, цим Законом серед 

інших заходів, що регулюють суспіль

ні в ідносини у галузі охорони здоров'я 

населення, нередбача.тшся й такі , які 
були пов'язані зі створенням сприят
ливих екологічних умов у місцях про

живання людини. Інакше кажучи, у 

людиии виникало суб'єктивне право 
вимагати створеиt-ІЯ екологічних умов, 

необхідних і достатніх для охорони її 

здоров'я. 

Серед нормативних актів , прийня

тих на початку 70-х років, важливе 

місце належало постанові Ради Міні

стрів СРСР <<Про заходи щодо зни

ження шуму на промислових під

приємствах, в містах та інших населе

них пунктах>> від З жовтня 197З р. [З6] , 
яка з метою захисту людей від шкід

ливого впливу шуму, зобов'язувала 
міністерства та відомства розробити 
та здійснити комплекс інженерно

технічних і ор ганізаційних заходів 

щодо знижеиня рівня шуму до сані

тарних норм , які, зокрема, передбача
ють: впровадження малошумних тех

нологічиих процесів; застосування в 

необхідних випадках автоматичного 
та дистаиційноrо управління, що ви

ключає контакт тих , хто працює , з об

ладнанням, яке створює інтенсивний 

шум; забезпечення утримання вулич
них покриттів, трамвайних шляхів, а 

також транслортиих засобів , техно
логічного обладнання та механізова

ного інструменту в стані, що не вик

ликає підвищеиого шуму при їх екс

плуатацн, та ІН. 

Боротьб і з шумом у 1960-70-х ро
ках були присвячені також спеціальні 

лостанови Уряду УРСР. Зокрема, з 
цього питання приймалися лостанови 

Ради Міністрів УРСР ~про заходи 

щодо обмеження виробничого та ло

бутового шуму і боротьбу з ним>> від 
28 березня 1969 р. [З7] , <<Про заходи 
щодо зниження шуму на промислових 

підприємствах, в містах. та інших на

селених пунктах>> від З грудня 197З р. 

[З8] , а також <<Про додаткові заходи 

щодо зниження шуму на промислових 

підприємствах, в містах та інших на

селених пунктах>> від 12 січня 1979 р. 
[З9]. 

Організація правового захисту лю

дини від шумового впливу становила 

важливий аспект створення умов для 

її здорового довкілля, виробничої 
діяльності та відпочинку. 

Мабуть , без перебільшення можна 
сказати, що вперше взаємозв'язок між 

охороною природи і суб 'єктивним 
правом людини на безпечне для життя 
і здоров'я довкілля найбільш рельєф

но простежується у постанові Верхов

ної Ради СРСР <<Про заходи щодо по

дальшого поліпшення охорони приро

ди і раціонального використання 

природних ресурсів~ від 20 вересня 
1972 р. Як зазначалося в цій поста
нові, охорона природи і раціональне 

використання природних ресурсів в 

умовах поступового розвитку промис

ловості, транспорту та сільського гос

подарства , зростання різноманітних 

матеріальних і культурних потреб на
роду стають одним із найважливіших 

загальнодержавних завдань. Його ви
рішення нерозривно пов'язане з охо

роною здоров'я населення, забезпе
ченням людини необхідними умовами 
для плідної праці та відпочинку. 

У резолютивній частині цієї поста

нови було записано: << Вважати одним з 
найважливіших державних завдань 

невпинну турботу про охорону приро
ди і найкраще використання природ-
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них ресурсів, суворе додержання зако

нодавства про охорону землІ та н надр, 

лісів і вод, тваринний і рослинний 

світ, атмосферне повітря , маючи на 

увазі , що науково-технічний прогрес 

повинен сnолучатися з бережливим 
ставленням до природи та її ресурсів, 

сприяти створенню найбільш сприят
ливих умов для життя і здоров'я ... >> 
Отже, зазначена постанова вводить 

в національний законодавчий обіг 
термін <$СПриятливі умови для життя і 

здоров'я>> , безпосередньо пов'язуючи 
його з якістю і станом довкілля. Бе

зумовно, використаиня такої терміна-
... . . 

лош у нацюнальному законодавстВі 

стало можливим завдяки прийняттю 

на Стокгольмській конференції ООН 

щодо навколишнього середовища 

Декларації про оточуюче людину се

редовище (1972), де сформульований 
такий принцип: %Людина має основне 

право на свободу, рівність та сприят
ливі умови життя в навколишньому 

середовищі , якість якого дозволяє вес

ти гідне та квітуче життя, і несе голо

вну відповідальність за охорону і 

поліпшення довкілля на благо ниніш
ніх та майбутніх поколінь>> [ 40) . 
У Декларації прямо не йдеться про 

право людини на сприятливе довкіл

ля. Однак фактично в ній було відоб
ражене саме це право через конст

рукцію права людини на <<сприятливі 

умови життя в навколишиьому сере

довищі, якість якого дозволяє вести 

гідне та квітуче життя >> , що справило 

позитивний вплив на оновлюване 

екологічне законодавство колишніх 

СРСР та УРСР. 
Поряд із розвитком законодавства, 

що забезпечує людині її право на без
печ не довкілля ( екологі чr-re право у 

вузькому розумінні), rювий імпульс 

одержує розвиток еколопчних прав 

людини в широкому розумінні , до 

яких належить право на користування 

природними ресурсами, право на 

здійснення громадського контролю за 

використанням і охороною довкілля 

та ін. Їх встановлення і закріплеиня 
пов 'язаr1і з кодифікацією екологічно

го закоиодавства СРСР, яка була запо
чаткована прийняттям 13 грудня 

1968 р. Основ земельного закоиодав
ства Союзу РСР та союзних республік 
[41). Відповідно до ст. 1 цих Основ за
вданнями земельного законодавства є 

регулювання земельних відносин із 

метою забезпечення раціонального 

використання земель, створеиня умов 

для підвищення їх ефективності, охо

рона прав організацій і громадян, 

зміцнення законності в галуз і земель

них відносин. 

Основи земельного законодавства 

практично не проводили розмежуван

ня між правами і обов'язками земле
користувачів, об'єднуючи їх не тільки 
однією статтею , а й єдиним змістом . 

Так, згідно зі ст. 11 цього нормативно

го акта землекористувачІ мають право 

і зобов'язані користуватися земель-
. . 

НИМИ ДІЛЯНКаМИ В ТИХ ЦІЛЯХ, ДЛЯ ЯКИХ 

вони їм надані. 

Крім того, не було чіткого розмежу
вання між екологічними (земельни

ми) правами, пов'язаними з користу

ванням об'єктом природи (землею), та 
майновими правами, що виникають у 

зв'язку з і снуючими земельними від

носинами . Наприклад, суб'єктам пра

ва користування надавалося право: 

споруджувати житлові, виробничі, 

культурно-побутові й інші будівлі та 
споруди (майнові права); здійснювати 

посіви сільськогосподарських куль

тур, посадку лісових, плодових, деко

ративних та інших насаджень (різно

вид екологічних прав - земельні 

права); користуватися сінокосами, па

совищами та іншими угіддями (різно

вид екологічних прав - земельні пра

ва); використовувати для потреб гос-
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водарства наявні на земельній ділянці 

загальнопоширені корисні коналини, 

торф та водні об'єкти , а також екснлу
атувати інші корис ні властивості 

землі (різновид екологічних прав -
земельні nрава); вимагати відшкоду

вання збитків (майнові nрава). 
Таке злиття екологічних (земель

них) та майнових nрав можна поясни

ти наявністю права виключної держав

ної впасиості на землю, а також 

пріоритетом колективtіОГО права кори

стування землею (право колгосшюго 

землекористування) над індивідуаль

ним землекористуваІ-Іням. 

У період з 1970 р. по 1980 р . прий

маються також Осtюви водного зако

нодавства Союзу РСР і союзних рес

публік [ 42], Основи законодавства Со
юзу РСР і союзних республік про 
надра [43], Основи лісового законо
давства Союзу РСР і союзних рес

публік (44], закоии СРСР ~Про охоро
ну атмосферного повітря~ [45] , <<Про 
охорону та використання тваринного 

світу>> [46]. У кожному з наведених 
нормативно-правових актів по-різно

му співвідносяться право користуван

ня відповідними об'єктами природи, 
обов'язки щодо їх охорони, а також 

майнові права, що вииикають у зв'яз

ку з існуючими відносинами. Однак 
їх особливіспо стало те , що в них не 

тільки закріплялося право громадян 

на користування природними ресур

сами, а й виЗначалися гарантії його 

здійснення. Такими гарантіями були: 
n ередбачений у ІfаведеІшх норматив
но-правових актах перелік підстав 

нрипинення відповідних видів приро

докористуваІ шя (землекористування, 

водокористування, надрокористуван

ня , л ісокористування та ін.); відшко

лування збитків у випадках припи
нення або зміни умов природокорис
тування; встановлений порядок ви

рішения сnорів з питань порушення 

правил експлуатації об'єктів природи; 
судовий захист порушених прав . 

Перслік підстав припинення видів 
права nриродокористування в деяких 

з названих нормативно-правових ак

тів був вичерпним (наприклад в Ос
новах земельного законодавства), а в 

інших такий перелік не обмежувався 
лише тими підставами, які містилися в 

Основах. Проте всі підстави мали 

міститися в законодавчих актах. Тим 

самим обмежувалося свавілля чинов
ників від органів державної влади та 

управління стосовно реалізації права 

природокористування можливосТІ 

його nрипинення. 

Збитки, заподіяні громадянам 

внаслідок припинення чи зміни умов 

землекористування, водокористуван

ня , лісокористування тощо, підлягали 

відшкодуванню у випадках і поряд

ку, що встановлювалися Радою Міні

стрів СРСР. Наnриклад, Урядом 

СРСР 9 серпня 1974 р. було затвер
джено постанову ~Про відшкодування 

збитків землекористувачам і втрат 
сільськогосподарського виробництва 
nри вщводІ земель для державних чи 

громадських потреб>> [ 4 7). 
Порядок вирішення спорів з nи

тань порушення прав на експлуатацію 

об'єктів nрироди (екологічних спорів) 
як один з елементів гарантій здійс

нення видІв nрава природокористу

вання містився не в наведених Осно

вах законодавства, а в республікансь
ких кодексах і законах, прийнятих на 

виконання цих Основ. Найбільш по
вно nорядок вирішення спорів був 
урегульований у земельному, водному 

законодавстві та законодавстві про 

надра. Так, відповідно до Земельного 

кодекса УРСР [48], прийнятого 8 лип
ня 1970 р., земельні спори розглядали
ся Радою МіІ-Іістрів УРСР, виконавчи

ми комітетами місцевих рад. Майнові 

спори, nов 'язані з земельними відно-
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синами, між державними, кооператив

ними (крім колгоспів) , громадськими 

ПІдприємствами, установами та орга

нізаціями розглядалися органами ар

бітражу, а в я ких сторонами чи одІіією 
зі сторіІІ були колгоспи або громадя
ни, розглядалися в судовому порядку. 

У Земельному кодекс і УРСР ви

значалися компетенція Ради Мініст

рів УРСР, виконавчих комітетів, об

ласної, районної, міської, селищної та 

сільської рад народних депутатів у ча

стині вирішення спорів, права та 

обов'язки сторін, оскарження рішень 
по земельних спорах, порядок вирі

шення спорів з питань користування 

земельними ділянками, розташовани

ми на території іншої союзної рес

публіки, а також вирішення земель
них спорів між співвласниками інди

відуальних будов. 
Відповідно до Водного кодексу 

УРСР, прийнятого 9 червня 1972 р. 
[49] , спори про водокористування 

вирішувалися Радою Міністрів УРСР, 

виконавчими комітетами місцевих 

рад, а також органами з регулювання 

використання і охорони вод, іншими 

уповноваженими на те державними 

органами. У цьому Кодексі встанов-
. . . 

лювалися компетенщя вщповщних 

органів у частині вирішення спорів 

про водокористування, порядок роз

гляду спорів, права та обов'язки сторін 
у спорах про водокористування, а та

кож порядок оскарження рішень по 

спорах. Аналогічні положення місти

лися в Кодексі про надра УРСР [50]. 
У Лісовому кодексі УРСР, прийня

того 13 грудня 1979 р. [511, та в Законі 
УРСР «Про охорону атмосферного 

повітря>> від 27 листопада 1981 р. [52] 
порядок вирішення відповідних видів 

екологічних спорі в обмежувався лише 
переліче1-шям системи державних ор

ган ів, що розглядають такі категорії 

спорі в, а в Законі УРСР <<Про охоро-

ну і використання тваринного світу» 

від 27 листопада 1981 р. [53] містилася 
юдсилкова стаття, що стосувалася по-

. . 
рядку вирн11ення спорІв з питань ко-

ристування тваринним світом. 

Проте законодавче закріплення 

«адмІНІстративного >> порядку вирІ

шення спорш щодо порушення права 

користування об'єктами природи ста
ло важливим етапом подальшого 

закріплення та реалізації екологічних 

(у широкому розумінні) прав людини. 

Уперше в Основах земельного, 

водного, лісового законодавства, зако

нодавства про надра, фауністичного та 

атмосферопавітряного законодавства, 

а також республіканських кодексах і 
законах, що стосуються регулювання 

відповідних видів відносин, були 
закріплені й деякі інші екологічні 

(у широкому розумінні) права люди

ни. Так, громадянин мав право брати 
безпосередню участь в реалізації за

ходів щодо раціонального викорис

тання і охорони вод, вносити пропо

зиції про поліпшення використання і 

охорони вод (ст. 18 ВК УРСР від 
9 червня 1972 р.) , раціонального вико

ристання і охорони земель (ст. 123 ЗК 
УРСР від 8 липня 1970 р.), здійснення 
заходів щодо охорони надр і раціо

нального їх використання (ст. 79 Ко

дексу про надра УРСР від 25 червня 
1976 р.), брати участь в проведенні 
заходів щодо раціонального викорис

тання, вщтворення, охорони та захис

ту лісів , вносити пропозиції про по-. . 
лшшення використання, вІдтворешія, 

охорони та захисту лісів (ст. 18 ЛК 
УРСР від 13 грудня 1979 р.), поліп
шення охорони атмосферного повітря 

(ст. 9 Закону УРСР <<Про охорону ат
мосферного повітря» від 27 листопада 
1981 р.) , брати участь у здійсненні за
ходів щодо охорони і раціонального 

використаІнІя твариниого світу, вно

сити пропозиції про поліпшення охо-
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рОІіИ і використа1шя тваринного світу 

(ст. 11 Закону УРСР «Про охорону і 
використання тваринного світу >> від 

27 листопада 1981 р.). 
Деякими з нормативно-правових 

актів, що діяли в період 1970-1980-х 

років, передбачалися й інші екологічні 
(у широкому розумінні) права грома

дян. Наприклад, Статут Українського 

товариства охорони природи, затвер

джений постановою Ради Міністрів 

УРСР від 12 жовтня 1973 р. [54], нада
вав право громадянам, які є членами 

цієї громадської організації, здійснюва

ти громадський контроль за проведен

ням заходів щодо збереження, розвит
ку та рацюнальиого використаиня при

родних багатств, за додержанням чин

ного законодавства з охорони природи, 

брати участь в наукових експедиціях, 

наукових конференціях, семінарах , 

присвячених проблемам охорони при
роди, та деяю шш1 права. 

У 1977 р. приймаються чергова 

Конституція (Основний Закон) СРСР, 
а також конституції союзних рес

публік. Проте в них право громадян 
на сприятливе або безпечне для життя 
і здоров 'я довкілля в прямій формі не 

nередбачалося. Тим часом опосередко
ване правове значення для формуван

ня відповідного суб'єктивного права 
мала ст. 18 Конституції СРСР, якою 
визначалося , що в країні , в інтересах 

нинішнього і майбутнього поколінь , 

вживаються необхідні заходи щодо 
охорони і науково обrрунтованого , 

. . 
рацюнального використання земш та 11 

надр, водних ресурсів, рослинного і 

тварюшого світу, для збереження в 
чистоті повітря , води, забезпечення 
відтворення природних багатств і 
nоліnшення оточуючого людину сере

довища. Крім того , у ст. 42 Конституції 
СРСР передбачалась охорона здоров'я 
населення заходами, пов'язаними з 

охороною довкілля. 

У зв'язку з цим в юридичній літе

ратурі виникло запитання: чому зако

нодавець надто обережно ставиться до 
офіційного закріплення цього права? 

Адже до прийняття Конституції 

СРСР 1977 р. у багатьох країнах 
соціалістичної орієнтації право грома

дян на здорове довкілля вже було 
зафіксоване безпосередньо в консти
туціях або законах про охорону 
довкілля [55]. Слід також зазначити, 
що питання про необхідність законо
давчого забезпечення права громадян 
на сприятливе довкілля неодноразово 

обговорювалося в наукових колах 
вітчизняних учених [56]. 

На думку Ю. Шемшученка, однією 

з причин обережного ставлення зако
нодавця до закріплення цього права є 

недостатня визначеюсть поняття 

<<сприятливе довкілля>>. Без цього, як 

вважав вчений, важко судити про об

сяг та зміст суб'єктивного права 
громадян на сприятливе довкілля і 

повною мірою гарантувати реалізації 

цього права (57, 10] . 
Дійсно, в юридичній літератур і не 

було розроблено досить чітких науко
вих критернв для визначення поняття, 

змісту та обсягу «сприятливого до
вкілля», <<Здорового довкілля>>, <<без
печного довкілля>>. 

Для об'єктивної оцінки якості на
вколишнього природного середовища в 

контексп права громадян на сприятли

ве довкілля потрібні були спеціальні, 
офіційно затверджені уповноваженими 

державними органами нормативи. 

Відповідність стану навколишнього 

природного середовища цим нормати

вам могла свщчити про сприятливу, а 
. . . 

невщповщюсть - про несприятливу 

його якість (57, 20]. 
Крім того , в юридичній літературі 

навіть після прийняття Конституції 

СРСР 1977 р. була відсутня єдина по
зиція щодо термінологічного визна-
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чення стану якості навколишнього 

природного середовища, а саме здоро
ве, сприятливе, безпечне. 
На думку Ю. Шемшученка, сприят

ливе навколишнє середовище характе

ризується не пльки ознаками здорово

го (не забрудненого), а й ресурсоємко
го, екологічно стійкого , естетично 

багатого та різноманітного життєвого 
середовища людини. У такому ком

плексІ ВСІ елементи є важливими, 

оскільки з ними пов'язане оптимальне 

задоволення багатьох потреб людей і 
суспільного виробництва. Тому кон
цепція права громадян на сприятливе 

навколишнє середовище уявляється 

більш ємкою за змістом порівняно з 
концепщєю права громадян на здорове 

навколишнє середовище [57, 20]. 
У своїх пізніших наукових працях 

Ю. Шемшученко ототожнив поняття 

«сприятливе>.> та <,:Здорове>> J-Іавко

лишнє середовище. Так, у статті <<Лю

дина та її право на безпечне (здорове) 
навколишнє середовище>> він відно

сить право людини на безпечне (здо
рове) навколишнє середовище до її 

фундаментальних прав, розглядаючи 

ці поняття як рівнозначні [58]. 
Дещо іншу позицію в терміноло

гічному позначенні навколишнього 

природного середовища в контексп 

питання про право громадян на відпо

відні умови проживання займали 

Г. Полянська, В. Ємельянова, О. Голі

ченков, Г. Шеварнадзе та ін. 

На думку Г. Полянеької та В. Єме

льянової, серед прав і свобод людини 
є право на охорону здоров 'я, одним із 

засобів забезпечення якого визнані за
соби щодо оздоровлення навколиш 
нього середовища. З огляду на ці пе

редумови стверджувалося , що <<грома

дяни СРСР мають право на таке вели

ке благо, як здорове навколишнє сере
довище>>. При цьому, як вважають ав

тори наведеної точки зору, право на 

здорове навколишнє середовище не є 

безмежним. Громадяни змушені мири

тися з існуючими обмеженнями цього 
права, терпіти відоме захаращення на

вколишнього середовища внасЛІдок 

промислових скидів і викидів, якщо 

вони здійснюються в межах гранич

иодопустимих концентрацій, підкоря

тися забороні перебувати в лісі в 
інтересах пожежної безпеки, якщо 
відповідну заборону встановлено в 
порядку, визначеному в законодав

стві тощо [59]. 
На думку О. Голіченкова, захист на

вколишнього природного середовища 

характеризується не тільки як еко

логічне, а й як економічне та соціаль

не завдання. Він пов'язаний із най

важливішим соціальним завданням, 

яким є турбота про здоров'я людей 
[60]. 

Підтримуючи існуючу в юридич

ній літературі тезу про те, що людина, 

її здоров'я та життя стали безпосе
редніми об'єктами охорони від шкід
ливого впливу перетвореного у про

цесі господарської діяльності навко

лишнього природного середовища, 

Г. Шеварнадзе стверджувала про пра

во громадяи на здорове навколишнє 

середовище (61]. 
М. Васильєва підтримувала по

зицію про право громадян на здорове 

навколишнє середовище, стан компо

нентів якого відповідає санітарно-гі

гієнічним стандартам , а співвідно

шення їх поміж собою створює еколо
гічиу рівновагу [62] . 

На думку В. Петрова, який був ав
тором проекту Закону СРСР <,:Про 

охороиу навколишнього природного 
. . 

середовища>>, слщ вищляти право гро-

мадян на здорове і сприятливе для 

життя навколишнє природне середо

вище r6З]. 
Отже, в юридичній літературі, яка 

є реа.тrьни~1 відображенням тих науко-
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вих напрацювань і досягнень, що 

існували в галузі екологічних пра

вовідносин, були відсутні єдині підхо
ди до визначення поняття і змісту 

якості навколишнього середовища в 

контексті питання про суб'єктивне 
право громадян на відповідні умови 

проживання. Це, в свою чергу, було 
одним з елементів, що ~гальмувало>.> 

законодавче закріплення такого важ

ливого суб'єктивного права людини. 
Нормативно-правові акти з питань 

. . 
регулюваННЯ еКОЛОГl'ШИХ ВіДНОСИН, 

що приймалися в період 1980-х років, 

продовжували забезпечення еко
логічних (у широкому розумінні) прав 

громадян, що відбувалося під тиском 
громадськості, налаштованої на захист 

навколишнього природного середови

ща. Серед них такі, як: на відтворення 
і відновлення природних ресурсів із 

використанням установлених спо

собів; на здійснення заходів, що поліп

шують якість екологічних об'єктів і 

11авколишнього природного середови

ща; на участь у заходах, що забезпечу

ють раціональне використання при

родних об'єктів; на участь у громадсь

ких утвореннях екологічної спрямова

ності; на обговорення нормативно
правових актів та інших матеріалів, 

що стосуються використання природ

них ресурсів і охорони навколишньо

го природного середовища; на участь у 

проведенні громадської екологічної 

експертизи; на участь у зборах, мітин
гах, пікетах, демонстраціях, референ

думах з питань охорони навколиш

нього природного середовища; на 

звернення з листами, скаргами та за

явами з екологічних проблем та ін. 
Так, у постанові Верховної Ради 

СРСР <<Про додержання вимог зако

нодавства щодо охорони природи 1 

раціонального використання природ

них ресурсів>> від З липня 1985 р. [64] 
передбачалося враховувати думку на-

селення при підготовці та розгляді пи

тань охорони природи і раціонально

го використання природних ресурсів, 

поліпшення координації діяльності в 

цій галузі, виконання законодавства у 

сфері природокористування. Тим са

мим опосередковано встановлювалося 

право громадян обговорювати еколо
гічні проблеми і брати участь в їх 
вирішенні (п. 3). Громадським орга
нізаціям було надано право сприяти 
державним органам у здійсненні за

ходів щодо охорони природи і поліп

шення використання природних ре

сурсІВ. 

У постанові Верховної Ради СРСР 

~Про невідкладні заходи екологічного 

оздоровлення країни>.> від 27 листопа
да 1989 р. [65] встановлювалась необ
хідність ширше залучати до вирішен

ня екологічних проблем громадськість 
держави. Була схвалена практика 

створення депутатських груп по кон

тролю за додержанням законодавства 

про охорону природи, ходом виконан

ня заходів, спрямованих на оздоров

лення навколишнього природного се

редовища. Таким чином, держава 

надала право населенню та його пред

ставникам (депутатам) брати участь в 
різних, дозволених законодавством, 

організаційно-правових формах, по

в'язаних із забезпеченням раціональ
ного природокористування, вдоскона

ленням методів економічної ефектив

ності природоохоронних заходів, 

проведенням екологічної експертизи 

та екологічного контролю (громадські 
екологічні утворення, участь в су

спільно-політичних заходах, пов'яза

них з охороною навколишнього при

родного середовища, та ін.) . 

Аналогічну постанову ~ про еко

логічну обстановку в республіці і за

ходи щодо її корінного поліпшеннЯ>> 

[66] було прийнято Верховною Радою 
УРСР 1 7 лютого 1990 р. Постанова ре-
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комендувала залучати громадськість 

до вирішення екологічних проблем, 
посилити дІяльнІсть депутатських 

груп по контролю за додержанням за

конодавства про охорону природи 1 

ходом здійснення відповідних заходів. 

Постановою партії та уряду УРСР 

•Про корінну перебудову справи охо

рони природи в республіці~ від 18 ли
стопада 1988 р. [67] закріплювалося 
право на одержання еколопчно1 

освіти, а також опосередковано пе

редбачалося право на сприятливі умо
ви проживаІ-ІНЯ людини. Зокрема, ви

знавалося найважливішим завданням 
. . 

держави полшшення стану довюлля з 

огляду на визнання життєвою не

обхідніспо вирішення цих питань для 
всього народу і людства. Встановлю

валася необхідність розробки заходів 
щодо забезпечення сприятливих еко

логічних та санітарно-гігієнічних умов 

для життєдіяльності людей. 

Право на участь громадян у гро

мадських організаціях та інших 

об'єднаннях екологічної спрямова

ності було передбачено постановами 
Ради Міністрів УРСР «Про затвер
дження Статуту Українського товари

ства охорони природи>> від 1 жовтня 
1986 р. [68], <<Про затвердження Ста
туту Українського товариства мис

ливців та рибалоК>> від 25 вересня 
1980 р. [69]. Аналогічні постанови 
приймалися й в інших союзних рес

публіках [ 7 О]. 
Окремо слід зупинитися на питанні 

про право на одержання еколопчнш 

інформації. Це право є відносно но

вим суб'єктивним правом людини, 
закріпленим в екологічному законо

давстві України. Його виникненню пе
редував інститут гласності у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища . Вперше постановою 

партії та уряду СРСР <<Про посилення 

охорони природи та поліпшення вико-

ристання природних ресурсів~ від 

29 грую1я 1972 р. [71] було визначено 
необхідність більш повно висвітлюва
ти природоохоронні питання по радіо і 

телебаченню, а також у засобах масо
вої інформації. 

Пізніше в Законі СРСР <<Про охо

рону атмосферного повітря>> від 

25 червня 1980 р. на загальнодержавну 
службу спостереження за рівнем за
бруднення природного середовища 
покладалося забезпечеиия зацікавле

них державних і громадських органів, 

підприємств, установ і організацій 

систематичною інформацією та про

гнозами про рівень забруднення атмо
сфери під впливом господарської 

діяльності та метеорологічних умов. 

Якщо внаслщок несприятливого 

поєднання метеорологічних чинників, 

викидів забруднюючих речовин в ат

мосферу та інших шкідливих впливів 

на атмосферне повітря виникала за

гроза здоров'ю людей, органи загаль

нодержавної служби спостереження і 
контролю за рівнем забруднення на
вколишнього середовища зобов'язаиі 
були повідомити про це центральні та 
місцеві оргаии державної влади. 

Окремі правові норми, що опосе
редковано регулювали відносини по 

інформуванню громадськості в сфері 

використання природних ресурсів та 

охорони навколишнього природного 

середовища, містилися також в інших 

нормативних актах екологічного зако

нодавства. 

Так , відповідно до Основ земельно
го законодавства Союзу РСР та союз

них республік (1969) підприємства, 
установи і організації, зацікавлені у 

вилученні земельних ділянок для 

несільськогосподарських потреб, зо

бов'язані до початку проектних робіт 

попередньо погоджувати з землеко

ристувачем та органами, що здійсню

ють державний контроль за викорис-
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танням і охороною земель, місце роз

ташування об'єкта та приблизні роз
міри наміченої для вилучення площі. 

Вилучення ділянок із земель, що пере

бувають у користуванні колгоспів, 
могло бути здійснено тільки за згодою 

загальних зборів членів колгоспу або 

зборів уповноважених. 
Деякі законодавчі акти Союзу РСР 

містили приписи про обов'язкове ого
лошення природоохоронних рішень. 

Наприклад, згідно з Указом Президії 

Верховної Ради СРСР «Про посилен

ня охорони природи в районах Дале

кої Півночі та морських районах, що 

прилягають до північного узбережжя 
СРСР>> від 26 листопада 1984 р. перед
бачався спеціальний порядок оголо
шення [72]. 

На думку професора С. Боголюбо
ва, правовий механізм розширення 

гласності має стати, безумовно , 
діючою системою, не мати прогалин, 

включати більш докладний перелік 

підстав, форм і навіть строків заходів , 

спрямованих на здійснення гласності , 

посадових осіб та державних органів , 
відповідальних за їх своєчасне та не

формальне проведення [73]. 
Інститут екологічної гласності вия

вився основним елементом зароджен

ня і розвитку прав громадян на одер

жання екологічної інформації [7 , 7]. 
Офіційним визнанням відповідно

го права в законодавстві слід вважати 

постанову Верховної Ради СРСР 
<<Про невідкладні заходи екологічного 

оздоровлення країни~> від 27 листопа
да 1989 р., у п. 11 якої передбачалась 
можливість одержання відомостей 

про екологічний стан навколишнього 

середовища, про всі види забруднень , 
а також про результати еколопчних 

експертиз, що проводяться. У поста

нові Верховної Ради УРСР ~Про еко
логічну обстановку в республіці і 

заходи щодо її корінного поліпшення>> 

від 17 лютого 1990 р. також було 

виз~Іано за необхідне забезпечити по
вне та об'єктивне інформування насе
лення про радіа11ійну обстановку і 
стан здоров'я людей на підставі даних 

моніторингу зони впливу аварії на 

Чорнобильській АЕС, а також забез
печити повну гласність про екологіч

ний стан навколишнього середовища. 

У цих постановах було закладено 

правову основу суб'єктивного права 
людини на одержання екологічної 

інформації. Проте в них не конкрети

зувався зміст цього права. Між тим, на 

думку українських учених, ці постано

ви стали основою і передумовою фор

мування правового інституту еко

логічної гласності загалом та еко

лопчного права на одержання еко

логічної інформації зокрема [74]. 
Особливе значення для закріплен

ня права людини на одержання еко

логічної інформації мала постанова 
Ради Міністрів України ~Про порядок 

і періодичність оприлюднення відо

мостей про екологічну, в тому числі 

радіаційну, обстановку і стан захво
рюваності населення>> від 28 квітня 
1990 р. Цією постановою покладався 
обов'язок на органи, що здійснюють 
державний контроль за станом еко

логічІ·ІОЇ , у тому числі радіаційної, 

обстановки, раціональним викорис-. . . 
танням природних ресурсІВ, та ІНШІ 

державні органи згідно з покладени

ми на них функціями надавати таку 

інформацію: про рівень забруднення, в 
тому числі радіоактивного, rрунтів, ат

мосферного повітря, поверхневих вод 

суші та морських вод, сільськогоспо

дарських угі.дь і стічних вод, що ски

даються з них, підземних вод; про 

рівень технологічних змін геологічно

го середовища; даю державного зе

мельного кадастру; даю державного 

водного кадастру; дані обліку держав
ного лісового фонду; про обсяг 
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відходів, зайнятих ними площах зе

мель і розм іри підтоплення міських 

територій; про застосування хімічних, 

біологічних засоб ів захисту сільсько
господарських культур і заходів щодо 

попередження забруднеtшя навко
лишнього середовища засобами хімі
зації; про результати контролю за охо

роною і використанням земельних, 

водних та лісових ресурсів, станом ат

мосферного повітря; про додержання 

державних стандартів по охороні на

вколишнього середовища та ін. [75]. 
Таким чином, у цій постанові без

посередньо закріплювалося суб'єктив
не право громадян на одержання 

інформації у вигляді певних відомо

стей про екологічну, в тому числі 

радіаціЙІ-Іу, обстановку і стан захво
рюваності населення. 

Наступним етапом становлення та 

законодавчого закріnлення еколо

гічних прав гро:-.•tадян стало прийняття 

25 червня 1991 р. Верховною Радою 

України Закону <<Про охорону навко

лишнього природного середовища>> . 

Законом України ~Про охорону на

вколишнього природного середовища>> 

до екологічних прав належать: участь в 

обговоренн і проектів законодавчих 
актів , матеріалів щодо розміщення, 

будівництва і реконструкції об'єктів, 

які можуть негативно впливати на стан 

навколишнього природного середови

ща, та внесення пропозицій до держав

них та господарських органі в , установ, 

організацій з цих питань; участь у роз

робці та здійсненні заходів щодо охо
рони навколишнього природного сере-

. . 
довища, рацюнального 1 комnлексно-

го використання природних ресурсів; 

здійснення загального і сnеціального 

використання природних ресурсів; 

об'єднання у громадські nравоохо
ронні формування; участь у прове
денні громадської екологічної ексnер

тизи та деякі інші (ст. 9). 

Велика кількість екологічних прав 

громадян відображена також у поре
сурсових кодексах та законах, що 

мають екологічну спрямованість (Зе

мельному, Водному, Лісовому кодек

сах, Кодексі про надра, законах <<Про 

охорону атмосферного nовітря>>, <<Про 

тваринний світ», ~Про природно-за

повідний фонд» тощо). 

Але найбільш важливими еко
логічними правами громадян України 

є право на безпечне для життя і здо
ров'я довкілля та право на вільний до

ступ до інформації про стан довкілля і 

про якість харчових продуктів. Ці пра

ва закріплені у ст. 50 Конституції 
України. 

Екологічні права забезпечуються: 
проведенням широкомасштабних дер
жавних заходів щодо підтримання, 

відновлення і поліпшення стану на

вколишнього природного середовища; 

обов'язком міністерств, відомств, під
приємств, установ, організацій здійс

нювати технічні та інші заходи для за

побігання шкідливому вПJІиву госпо
дарської та іншої діяльності на навко

лишнє природне середовище, викону

вати екологічні вимоги при плану

ванні , розміщенні, будівництві та 
експлуатації господарських об'єктів; 
компенсацією шкоди, заподіяної здо

ров 'ю і майну громадян внаслідок 

порушення екологічного законодавст

ва; невідворотністю відповідальності 

за екологічні правоnорушення. 

Реалізація конституційних прав 

людини на безпечне для життя і здо
ров'я навколишнє середовище відбу

вається як на міжнародному, так і на 

національному рівнях. 

На міжнародно-правовому рівні 

провадиться значна робота із забезпе
чення дотримання лержавами націо

нального законодавства щодо реалі

зації екологічних прав людини. На 

конференції міністерств з охорони 
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навколишнього середовища (Люцерн , 

Швей І tарія, 1993 р.) була схвалена 
Програма дій по охороні навколиш

нього ссретювища для Центральної та 

Східної Європи. Цією Програмою 
урядам відповідних країн рекомендо

вано: удосконалювати процеси вве

л.ення екологічtшх нормативів і стан-
. . . 

дарпв; вир І шувати питання про ВІДПО-

відальність за порушення національ

ІЮГО екологічного законодавства; ви
користовувати для охорони та відтво

рення нрнродних ресурсів екологічні 

важелі; переглянути пріоритети в га
лузІ державних витрат та інвестицій 

на охорону довкілля тощо. 

Важливим напрямом реалізації 
конституційних екологічних прав на 

національному рівні є розробка та ре
алізація тtержавних і регіональних 

програм охоропи довкілля, що перед
бачено п. 6 ст. 85 та п. З ст. 119 Консти
туції України. Їх метою є створення 
обірунтованих з екологічної та еконо
мічної точок зору імперативів раціо

нального і комплексного використан-
. . 

ня та вщтворення природних ресурсІв, 

а також належної охорони довкілля. 

Розробка та реалізація державних і 
репанальних програм охорони дов

кілля лає змогу забезпечити гармо
нічну взаємодію людиии з природою, 

поперелити негативний вплив антро

погенної діяльності на иавколишнє 

природне середовище, створити умови 

для подальшого розвитку економіко

правового стимулювання екологічної 
діяльності. 

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ 

Значною мірою реалізація консти

туційних екологічних прав громадян 

забезпечується законотворчою діяль
ністю Верховної Ради України. Так, 

відповідно до ст. 92 Конституції Ук
раїни виключно законами України ви

значаються: засади використання при

родних ресурсів, виключної (морсь

кої) економічної зони, континенталь
ного шельфу (п. S); засади екологічної 
безпеки (п. 6); правовий режим влас
ності (у тому числі і на природні ре

сурси) (п. 7); правовий режим зон над
звичайної екологічної ситуації (п. 19). 

На Ііашу думку, одним із напрямів 

реалізації конституційних прав люди

ни на безпечне для життя і здоров'я 
навколишнє середовище повинно ста

ти удосконалення процедури їх вико

наttня. На жаль, екологічне законодав

ство України майже не містить проце

суальних норм, якими було б урегу
льовано порядок реалізації громадяна

ми права на участь у розробці та вико
нанні заходів по охороні довкілля, 

раціонального і комплексного вико

ристання природних ресурсів або пра
ва доступу до інформації про стан на

вколишнього природного середовища 

та його впливу на здоров'я людини то
що. 

Вважаємо, що вдосконалення пра

вового механізму реалізації консти

туційних екологічних прав людини 

має стати важливим напрямом по

дальшого розвитку національного еко

логічного законодавства України та 

відповідних законодавств інших країн. 
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Гетьман А. П., Костицький В. В. Становлення та розвиток інституту екологічних пров люди
ни у законодавстві Украіни 

Анотація. З позиції історичного то системного підходів розглянуто питання стоновлення то 
розвитку інституту екологічних пров людини в національному законодавстві. Зроблено висно
вок про необхідність вдосконалення прававого механізму реалізації та забезпечення еко
логічних прав, широкого застосування міжнарадних стондартів у зазначеній сфері. 

Ключові слова: екологічні право, право но безпечне для життя і здоров'я людини довкілля, 
міжнородні стандарти у сфері екологічних пров. 

Гетьман А. П., Кастицкий В. В. Становление и развитие института зколаrических прав чела
века в законодательстве УкраинЬІ 

Аннотация. С позиции исторического и системнаго подходов рассмотреньt вопросьt ста
новления и развития института зкологических прав человека в национальном законодательст

ве. Сделон вьtвод о необходимости совершенствования правового механизме реализации и 
обеспечения зкологических пров, широкого применения международньІХ стандортав в указан
ной сфере. 

КлючевЬІе слова: зкологические право, право но безопосную для жизни и здоровья челове
ка окружоющую среду, международнЬІе стандортьt в сфере зкологических пров. 

Getman А., Kostytskyi V. Formatio n and development of the institute of environmental human 
rights in the legislatian of Ukraine 

Annotafion. The quest ioп of formoti oп ond developmeпt of institute of eпviroпmento l humoп 
rights in the пotionolleg islotion is coпsidered from positioп of historicol and system opprooches. The 
conclusion obout the necessity of improvement of legol mechoпism of realizotian опd provision of 
eпvironmental rights, wide use of iпterпotional stoпdords in the mentioned field is made. 

Кеу words: environmental rights, right to safe for а persan's life ond health enviranment, inter
notionol stondords in the field af environmentol rights. 
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