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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ
З ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮ ТЬСЯ ДОВКІЛЛЯ
Степаненко Т. В.

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Харківський національний університет внутрішніх справ
м. Харків, Україна
В 1998 році з метою сприяння захисту права кожної людини нинішнього і
прийдешніх поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її
здоров’я та добробуту, схвалено Конвенцію про доступ до інформації, участі
громадськості в прийнятті рішень і доступу до правосуддя з питань, що стосу
ються довкілля (далі - Орхуська Конвенція). Даною Конвенцією на міжнарод
ному рівні визнано такі процесуальні екологічні права як право на доступ до
екологічної інформації; право на участь у прийнятті рішень; та право на дос
туп до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, які є необхідною перед
умовою та гарантією забезпечення фундаментального права людини на сприя
тливе довкілля, що, в свою чергу, є невід’ємною складовою механізму реаліза
ції права людини на життя [1].
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О д н и м і з учасників Орхуської Конвенції є Європейський Союз - єдина
сторона, яка не є державою, а регіональною організацією економічної інтегра
ції. Приєднання Європейського Союзу до Орхуської Конвенції спричинило
наслідком модернізацію законодавства ЄЄ в екологічній сфері.

У контексті теми наукової доповіді та з огляду на потребу гармонізації за
конодавства України із законодавством Європейського Союзу особливої уваги
заслуговує право на доступ до правосуддя з питань охорони довкілля і, зокре
ма, його закріплення в нормах законодавства ЄС.
Доступ громадськості до правосуддя згідно ст. 9 Орхуської Конвенції міс
тить три основні елементи: право оскаржувати рішення про ненадання еколо
гічної інформації, право оскаржувати порушення процедур участі громадсько
сті у процесі прийняття рішень та право звертатися до суду щодо будь-яких
порушень національного екологічного законодавства з боку приватних осіб чи
державних органів. При цьому, процедури оскарження повинні забезпечувати
адекватні та ефективні засоби юридичного захисту, в тому числі, у формі су
дової заборони, а також бути справедливими, неупередженими, своєчасними і
не пов’язаними з непомірно великими затратами.
Директивою 2003/4/ЄС щодо свободи доступу до інформації відносно ста
ну навколишнього середовища, що замінює Директиву 90/313/ЕЕС в ст. 6 за
кріплено гарантії доступу до правосуддя з питань отримання екологічної інфо
рмації. Так, відповідно до згаданої норми, держави-члени забезпечують, що
заявник, який вважає, що його запит про надання інформації було проігноро
вано, незаконно відмовлено у його виконанні (частково або повністю), на за
пит було надано незадовільну відповідь або запит не було опрацьовано будьяким іншим способом відповідно до ст.ст. З, 4 або 5 даної Директиви, міг роз
почати процес, у рамках якого дії або бездіяльність відповідних органів дер
жавної влади можуть бути переглянутими ними самими або іншими органами
державної влади, або стати о б ’єктом адміністративного позову, який розгляда
тиметься незалежним та неупередженим органом, встановленим законом.
Будь-яка така процедура має бути швидкою та безкоштовною або недорогою.
Додатково до процедури подання позову, зазначеної вище, держави-члени за
безпечують будь-якому заявникові доступ до судового процесу, який проводи
тиметься судовим або іншим незалежним та неупередженим органом влади,
встановленим законом і уповноваженим переглядати дії або бездіяльність від
повідного органу державної влади, рішення якого можуть ставати остаточни
ми. Більше того, держави-члени передбачають, що треті сторони, звинувачу
вані у розголошенні інформації, також можуть мати доступ до процедури су
дового провадження . Остаточні рішення є обов’язковими для виконання орга
ном державної влади, що утримує інформацію. Причини зазначаються у пись71
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мовій формі, принаймні, коли у доступі до інформації відмовлено згідно з цією
статтею [2].
Директивою 2003/35/ЄС про участь громадськості у розробці деяких пла
нів та програм, пов’язаних з довкіллям, і внесення змін до Директив Ради
85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя
доповнено діючи акти ЄС щодо доступу до правосуддя. Так, до Директиви Ра
ди 85/337/ЄЕС додано статтю 10а, а до Директиви 96/61/ЄС додано аналогіч
ного змісту статтю 15а. Даними статтями передбачено, що держави-члени в
рамках своїх національних правових систем забезпечують представникам заці
кавленої громадськості: (а) які проявляють достатню зацікавленість або (Ь) які
вважають, що мало місце порушення їх права, коли це зумовлено нормами ад
міністративно-процесуального права держави-члена, доступ до процедури пе
регляду в суді або в іншому незалежному та неупередженому органі, заснова
ному згідно з законом з метою оскарження рішень, дій чи бездіяльності з матеріально-правових чи процесуально-правих підстав, за умов дотриманням по
ложень щодо участі громадськості, передбачених цією Директивою. Державичлени визначають, на якій стадії можуть бути оскаржені рішення, дії чи безді
яльність. Держави-члени визначають, що становить суттєвий інтерес та пору
шення права відповідно до цілі надання зацікавленій громадськості широкого
доступу до правосуддя. З цією метою зацікавленість будь-якої неурядової ор
ганізації, що відповідає вимогам, зазначеним у частині 2 статті 1, вважається
достатньою для цілей пункту (а) цієї статті. Такі організації також мають право
заявляти про порушення своїх прав для цілей пункту (Ь) цієї статті. Положення
цієї статті не виключають можливості використання процедури попереднього
перегляду адміністративним органом і не впливають на вимогу щодо вичер
пання процедур адміністративного перегляду перед зверненням до процедур
судового перегляду, якщо така вимога передбачена національним законодав
ством. Кожна з таких процедур повинна бути об ’єктивною, неупередженою,
справедливою, своєчасною та не надто коштовною. З метою підвищення ефек
тивності положень цієї статті держави-члени забезпечують надання громадсь
кості практичної інформації щодо доступу до процедур адміністративного та
судового перегляду [3].
Питанням доступу громадськості до правосудця у зв ’язку із порушенням
процедур участі громадськості у процесі прийняття рішень присвячено й нор
ми інших актів ЄС. Так, ст. 11 Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окре
мих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація і
врегульовано питання доступу заінтересованої громадськості до правосуддя з
питань законності рішень, актів або упущень при проведенні екологічної оцін
ки впливу державних і приватних проектів на навколишнє середовище [4]72
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Статтею 25 Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегроване запо
бігання та контроль забруднення) регламентовано питання доступу заінтересо
ваної громадськості до правосуддя з питань перевірки законності рішень, дій
або бездіяльності при здійсненні процедур надання дозволу на розміщення
установок які можуть чинити вплив на викиди та забруднення [5]. При цьому
зміст вищезазначених норм практично є аналогічним положенням ст. ст. З та 4
Директиви 2003/35/ЄС.
У жовтні 2003 року Європейською Комісією також був представлений
проект окремої Директиви щодо доступу до правосуддя з питань, що стосу
ються навколишнього середовища. З точки зору Комісії, Європейський Союз,
який прямо є стороною Орхуської Конвенції, зобов’язаний забезпечити реалі
зацію всіма державами-членами права доступу до правосуддя, даючи громадя
нам право звертатись до суду щодо порушень екологічного законодавства,
проти органів державної влади та безпосередньо проти приватних осіб чи ком
паній. Європейський Парламент підтримав таку пропозицію, але в Раді М ініс
трів значна коаліція держав до цього часу перешкоджали прийняттю директи
ви, оскільки на думку цих країн вони, як окремі сторони Орхуської Конвенції
мають індивідуальне, а не колективне зобов’язання застосовувати третій ком
понент Конвенції - доступ до правосуддя. Наразі директива щодо доступу до
правосуддя відносно будь-яких порушень національного екологічного законо
давства з боку приватних осіб чи державних органів все ще знаходиться в про
цесі прийняття [6].
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КЕ ууІІ2921 уЬ ЗЬ 'А Ш тЛ роК І 1Хг6ЛСЛОР§§ЬМАА&иг1--Ііир%ЗА%2Р%2Руул\'\у.
рагіісіраіс.ог§%2Ріпсісх.рИр%2РриЬІІсаІіоп5%2РЬоок5-1еаПе1і-ЬоокІсі5%2
Р іІет% 2Р сіо'лгпІоа(1%2Р67_435се 1Ґ6037а91Га0Ьс14Ге9аа4233196&и5£=АРОіС№
Ус15Ш У0АВяРу90т-КРс1хВ258ЬА.

Н А IШ О N I2А ТIО N ОР РКОУІ8Ю1Ч8 ОР ТНЕ ^ЕС I8^А ТIО N
ОЕ 11ККАШЕ ОN ТНЕ М ОМЕNТ ОР СОІМТЯАСТ С О N С ^^8IО N
\¥ІТ Н ЬА\У ОР ТНЕ Е^КО РЕАN УМОМ
У агутоуусії II. V.

Сапсіісіаіе о/Л гісііса і Зсіепсеа,
АххіхІапГ Рго/еххог аі Іке Оерагітепі о / С т і І.ам> апсі Ргосесіиге
Ігап Ргапко Маїіопаї Ипіуегхіїу о / / л ї Ч ’
Л і ч у , і/кгаіпе
Іп іЬе ргосезз оґЬ агтопігаїіоп о ґ іЬе Іецізіаііоп оґІЛсгаіпе ууііЬ Іа\\' о ґ (Не Еигореап Ш іоп ІІіеге із ітрогіапі теап іп § о ґ сотрііап се \ у і і Ь і і о ґ іНе сопігасі 1а\у
о ґ ІЛсгаіпе іп рагіісиїаг. Опе о ґ іЬе кеу іззиез о ґ іЬе сопігасі Іаи' із іЬе т о т е п і
зіпсе чуНісН а сопігасі із сопзісіегесі Іо Ье сопсіисіесі.
ТЬиз, ассог<ііп£ Іо ргоуізіопз о ґр . 1 о ґ Агі. 2:205 о ґіЬ е Ргіпсіріез оґЕигореап
Сопігасі Ьа\у (ґигіЬег оп - іЬе РЕСЬ): «Іґап ассеріапсе Ьаз Ьееп сІізраісЬесІ Ьу іЬе
оґґегее іЬе сопігасі із сопсіисіесі \уЬеп іЬе ассеріапсе геасЬез іЬе оґґегог» [1]. ТЬе
з а т е арргоасЬ із Яхссі іп р. 2 о ґ Агі. 2.1.6 о ґ іЬе Ргіпсіріез о ґ Іп іетаїіопаї С о т тегсіаі Сопігасіз (ҐигіЬег оп - ТЬе ІМ Ю К О ІТ Ргіпсіріез) [2]. 8исЬ із а §епега1
гиіе іп іЬе ЕІ), апсі 1е@а1 гедиіаііоп оґіЬ е т о т е п і, зіпсе \уЬісЬ а сопігасі із сопзісі
егесі Іо Ье сопсіисіесі ассогс1іп§ Іо іЬе Сіуіі Сосіе о ґ ІЛсгаіпе (Агі. 640), со тр ііез
адіїЬ іі со тріеіеіу [3]. Н о у у є у є г , аз ґог ап ассеріапсе Ьу сопсіисі іЬеге аге з о т е іпассигасіез іп іЬе 1е§із1аІіоп оґІЛсгаіпе. ТЬиз, іп 1а\у оґіЬ е Вії іЬеге ехізіз іЬе погт
\уЬісЬ ґіхез а сіеаг гиіе, іЬаІ іп сазе о ґ ассеріапсе Ьу сопсіисі, іЬе сопігасі із соп74

