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правО маЙбутніх пОкОлінь  
на безпечне навкОлиШнє прирОдне середОвище

короп і.в.
національний юридичний університет імені ярослава Мудрого

у статті йдеться про необхідність захисту права майбутніх поколінь на безпечне навколишнє середови-
ще. наголошується на тому, що це право лише декларується і не має досконалого механізму захисту. 
встановлено, що на сьогодні ця проблематика практично не досліджується вченими, а також практиками, 
хоча і є актуальною. здійснено спробу комплексно дослідити право на безпечне навколишнє природне се-
редовище не лише на національному, а й міжнародному рівні. запропоновано, власні варіанти вирішення 
поставленої проблеми.
ключові слова: навколишнє природне середовище, право на безпечне довкілля, майбутнє покоління,  
декларація прав майбутніх поколінь.

Постановка проблеми. в кінці 80-х – по-
чатку 90-х рр. минулого століття, під 

час загострення екологічної кризи на світовому 
та національному рівні, екологічні права грома-
дян отримали закріплення в конституціях різ-
них держав світу. вперше право на сприятливе 
довкілля було закріплене Конституцією іспанії 
у 1978 р. і вже пізніше до конституцій інших 
держав були внесені відповідні норми [1]. треба 
звернути увагу на те, що в деяких конституці-
ях було передбачене право природокористуван-
ня, проте воно є більш вузькою категорію, ніж 
екологічні права загалом. оскільки, по-перше, 
воно є одним з різновидів екологічних прав, а, 
по-друге, воно спрямоване на задоволення еко-
номічних потреб та інтересів [2, с. 94].

люди – єдині істоти, які мають здатність зна-
чно змінити стан навколишнього середовища, про-
те ніхто не наділений правом знищувати його ці-
лісність. Ми несемо особливу відповідальність за 
дії, що завдаємо середовищу, в якому живемо. 
відомим є факт того, що стан екологічної безпеки 
є кризовим. Кожного дня ми бачимо, як неефек-
тивно використовуються природні ресурси та за-
бруднюється навколишнє природне середовище. 
століття тому зрошення без дренажу призводи-
ли до того, що великі площі родючої землі пере-
творювались на безплідні пустелі. в той час на-
селення землі, внаслідок своєї недосвідченості, не 
могло знати, як правильно використовувати багат-
ства, які дає їм навколишнє природне середовище. 
Проте, на сучасному етапі розвитку права, науки 
та техніки не можна говорити про недосвідченість. 
в діях людей присутня лише халатність, самовпев-
неність та недбалість. Прикладом цього є активна 
вирубка лісів, що призводить до зсувів ґрунту або 
лавин в гірських місцевостях; неефективне та не-
розумне добування корисних копалин, що призво-
дить до зменшення їх кількості; забруднення на-
вколишнього середовище побутовими відходами, 
наслідком чого, в тому числі, є зменшення популя-
ції звірів та птахів; збільшення кількості автотран-
спортних засобів чи заводів, що здійснюють вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу, що сприяє 
появі або збільшенню вже існуючих озонових дір. 

у таких умовах надзвичайно актуальним 
є дослідження права громадян на екологічно без-
печне для життя навколишнє середовище, яке 
передбачено статтею 50 Конституції україни, 

в якій вказується, що кожному гарантується 
право вільного доступу до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових продуктів і пред-
метів побуту, а також право на її поширення. 
така інформація ніким не може бути обмежена 
у доступі [3], а також в статті 9 закону украї-
ни «Про охорону навколишнього природного се-
редовища», де вказується, що кожен громадянин 
україни має право на безпечне для його життя 
та здоров'я навколишнє природне середовище [4]. 

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
дане питання було предметом вивчення та до-
слідження Кобецької н.р., Матвійчука а.о., зо-
лотарьової н., черемнової а.і. та деяких інших 
вчених та практиків. 

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. дехто з вчених, перерахо-
ваних вище, вказував на необхідність зосеред-
ження на вирішенні державою, перш за все, 
екологічних проблем та пов’язаних з екологією 
питань, інші – на веденні адекватної екологічної 
політики чи звернення до іноземних держав за 
отриманням досвіду. Проте, жоден з них повно 
не розглядав це питання в ретроспективному 
аспекті, зі сторони наслідків для майбутніх по-
колінь до яких приведе недбале ставлення до на-
вколишнього середовища зараз. 

тому метою даної статті є дослідження питан-
ня права майбутніх поколінь на безпечне навко-
лишнє середовище, а також обов’язок теперіш-
нього покоління оберігати природне навколишнє 
середовище. оскільки, не слід забувати, що існує 
стійкий зв'язок між різними поколіннями. всі вони 
пов’язані у використанні спільного надбання землі. 
а, отже, кожне покоління людей вчиняючи ті, чи 
інші дії, несе за них відповідальність перед наступ-
ними поколінням. для того, щоб визначити рівність 
між поколіннями та їх відповідальність один пе-
ред одним варто розглянути людську спільноту, як 
партнерство усіх поколінь. едмунд Берк, описуючи 
державу як партнерство, вказував, що таке парт-
нерство закінчується не лише тими, хто живе, воно 
охоплює і загиблих, і тих, хто тільки має народи-
тись. Метою ж такого партнерства має бути реалі-
зація та захист благополуччя кожного покоління, а 
не лише сучасного чи прийдешнього.

виклад основного матеріалу. вже не один 
рік на міжнародній арені використовується таке 
поняття, як «права та інтереси майбутніх по-
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колінь». у нормативно-правових актах україни 
це поняття також застосовується, наприклад 
в законі україни «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення». Про-
те, незважаючи на наявність поняття в законо-
давстві україни, проблемою залишається від-
сутність його дефініції. спільною ж проблемою 
міжнародного співтовариства та україни є те, 
що це право не стільки охороняється, скільки де-
кларується та обговорюється [5, с. 43]. Крім того, 
відсутнє відмежування поточного покоління від 
майбутнього, адже щосекунди певна кількість 
людей помирає, а певна кількість народжується.

Проте, деякі кроки із вдосконалення законо-
давства все ж здійснюються. так на міжнародно-
му рівні існує декларація прав майбутніх поколінь 
(далі – декларація) [6], яка свідчить про колек-
тивне бажання відмовитись від принципу «після 
нас – хоч потоп» [5, с. 44]. Перший проект декла-
рації був підготований жіночим конгресом для 
майбутніх поколінь (women’s congress for future 
generations) восени 2012 р. в Моабі, штат Юта, 
сШа. в подальшому до декларації вносились змі-
ни та доповнення і зараз вона функціонує в меж-
ах сШа. також, прикладом активної розробки 
питання збереження навколишнього природного 
середовища для майбутніх поколінь є, наприклад, 
статут організації об’єднаних націй (далі – оон), 
де йдеться про бажання позбавити майбутнє по-
коління жахіть війни та негативних наслідків, що 
пов’язані з цим [7]; Конвенція про охорону всесвіт-
ньої культурної та природної спадщини, прийняті 
генеральною конференцією ЮнесКо [8]; рамкова 
конвенція оон про зміну клімату [9]; декларації 
ріо-де-жанейро з охорони навколишнього природ-
ного середовища та розвитку [10]. Проте, вінцем 
правового регулювання було прийняття 12 листо-
пада 1997 р. в Парижі на 29 сесії генеральної кон-
ференції оон з питань освіти, науки і культури 
декларації про відповідальність нинішніх поколінь 
перед майбутніми поколіннями, де у статті 1 вка-
зується, що ми зобов’язані забезпечити повний 
та всесторонній захист потреб та інтересів ниніш-
ніх та прийдешніх поколінь [11].

одночасно з цим існують противники такої 
відповідальності. вони зазначають, що особи, 
права яких хочуть захистити, цією нормою не 
є правоздатними, оскільки вони не народженні, а 
отже їх не існує для правової системи держави, 
крім того, вони вказують на часову віддаленість, 
а отже і неактуальність та не важливість розроб-
ки та дослідження даної проблеми. 

з цією позицією не можна погодитись. По-
перше, в подібних ситуаціях необхідно звертати 
увагу на наслідки, до яких призведуть ті чи інші 
рішення, а особливо – ігнорування проблеми, зне-
важливе ставлення та недбалість до навколиш-
нього середовища. це може знищити те, що нас 
оточує, за допомогою чого ми живемо, що дає нам 
чисте повітря. тобто треба розуміти, що природне 
середовище є сферою існування людини, не тіль-
ки її життя, а й життєдіяльності в цілому, яка пе-
редбачає здійснення виробничих, комунікативних, 
рекреаційних та інших функцій [12, с. 30].

По-друге, безперечно виходячи з букви зако-
ну, а саме з норми цивільного кодексу україни 
(далі – цК україни), яка зазначає, що цивільна 
правоздатність фізичної особи виникає з момен-

ту її народження і закінчується моментом смерті 
[13], можна зробити висновок, що проблема захис-
ту навколишнього середовища заради прийдеш-
ніх поколінь є дійсно абсурдною. норму, яка буде 
закріплювати такий обов’язок можна буде вва-
жати мертвонародженою, тому що для реального 
виконання будь-якому обов’язку необхідно, щоб 
було кореспондуюче йому право. однак, не слід 
забувати, що в тій же статті цК україни зазначе-
но, що в деяких передбачених законом випадках 
захищаються права та інтереси ще не народженої 
дитини. саме тому доцільним було б внесення від-
повідних доповнень до цК україни, які дозволять 
уникнути в подальшому питання правоздатності 
ненароджених людей в сфері захисту екологічно-
го права на безпечне навколишнє середовище. 

окрім того, не потрібно забувати, що закрі-
плюючи на національному рівні захист прийдеш-
ніх поколінь тим самим посилюється захист лю-
дей, що живуть зараз. наприклад, відповідно до 
сучасного процесуального законодавства кожен 
з нас може звернутися за захистом свої поруше-
них прав, свобод чи інтересів. але розгляньмо си-
туацію, коли промисловці, розроблять новий спо-
сіб поводження з відходами, негативні наслідки 
якого віддалені в часі. такі дії не пошкодять те-
перішньому поколінню, отже ніхто не буде звер-
татись за захистом своїх прав, так як вони ще не 
порушені, але такі дії можуть стати пагубними 
для майбутніх поколінь, захист яких відповідно до 
національного законодавства не передбачається. 

отже, за умови закріплення судового захисту 
майбутнього покоління на сприятливе навколишнє 
природне середовище та належного рівня доступу 
до екологічної інформації, був би шанс на отри-
мання судової заборони такої діяльності, а отже, 
буде юридичний обов’язок вже сьогодні вжити всі 
можливі заходи для запобігання шкоди, мінімізації 
шкідливого впливу в майбутньому [5, с. 47].

у той самий час треба розуміти, що закріплен-
ня права майбутнього покоління на сприятливе 
навколишнє природне середовище має і певний 
ряд недоліків. зокрема, це неефективність закрі-
пленого права, як наслідок обмеження доступу 
до екологічної інформації. вжиття радикальних 
заходів для захисту, що можуть негативно відо-
бразитись на людях, які живуть зараз. Крім того, 
може з’явитись політична спекуляція цією про-
блемою або, іншими словами, коли говорити бу-
дуть всі і багато, а результатів не буде жодних. 
і звичайно, виходячи з особливостей українсько-
го менталітету, проблемою може стати недобро-
совісна конкуренція чи рейдерство. 

на жаль, швидше за все, ця проблематика 
поки що вирішується на папері, оскільки сучасні 
українські реалії дають можливість зробити ви-
сновок про те, що держава не може забезпечити 
повноцінний захист поточного покоління, не ка-
жучи вже про майбутні.

висновки. навколишнє природне середовище 
(поза діяльністю людини) – екосистема, яка існує 
самостійно, яка має здатність до самооновлення 
і не потребує правового регулювання. такого ре-
гулювання потребує раціональне використання 
об’єктів навколишнього природного середовище 
людиною, яка завдає йому шкоди. 

вітчизняне законодавство не закріплює жод-
ного конкретного права майбутнього покоління. 
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таким чином, найважливішим зараз є усвідом-
лення обов’язку збереження природи для тих, 
хто буде після нас, тому що недостатньою є лише 
правова регламентація поняття «інтереси май-
бутніх поколінь», необхідно в обов’язковому по-
рядку створити реальний механізм захисту та-

ких інтересів. недостатнім є лише усвідомлення 
обов’язку збереження природи для майбутнього 
покоління на побутовому рівні, такий обов’язок 
необхідно закріпити на національному рівні 
у формулі «те, що шкодить прийдешнім поколін-
ням, шкодить теперішнім поколінням і навпаки».
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правО будущих пОкОлениЙ на безОпаснуЮ ОкруЖаЮщуЮ среду

аннотация 
в статье говорится о необходимости защиты права будущих поколений на безопасную окружающую 
среду. Подчеркивается, что это право только декларируется и не имеет совершенного механизма за-
щиты. установлено, что на сегодня эта проблематика практически не исследуется учеными, а также 
практиками, хотя и является актуальной. Предпринята попытка комплексно исследовать права на без-
опасную окружающую среду не только на национальном, но и международном уровне. Предложено, 
собственные варианты решения поставленной проблемы. 
ключевые слова: окружающая середа, право на безопасную окружающую среду, организация  
объединенный наций.
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the right Of future generAtiOns On sAfe enVirOnment

summary
the article is telling about the importance of right of future generations on safe environment. it’s marked, 
that this right is only declared, but have no mechanism of protection. it is mentioned, that nowadays this 
problem is not discovered by scientists and lawyers, but still it is actual. it is made a try of making a com-
plex research of the right on safe environment not only on the national, but also on international level. 
own ways of solving the problem are given.
keywords: the environment, the right to a safe environment, future generations, a declaration of rights 
for future generations.


