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Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним депутатам України інформації, яка може бути 

використана ними у законотворчій діяльності. Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом "Східна 

Європа". Більше про центр на сайті http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/


Резюме 

У конституціях розглянутих країн Європейського Союзу немає положень щодо енергоефективності, переходу на відновлювальні 

джерела енергії та зміни клімату (Болгарія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Литва, Естонія, Словенія, Словаччина, Угорщина). 

Майже всі конституції розглянутих країн, крім Данії, мають загальні положення щодо захисту навколишнього середовища: 

 Громадяни зобов'язані берегти навколишнє середовище (Болгарія) 

 Кожен має право на те навколишнє середовище, яке зберігає здоров'я, і на охорону природного різноманіття (Норвегія) 

 Кожен зобов'язаний берегти навколишнє середовище (Польща) 

У конституція деяких країн є положення про право громадян на отримання інформації щодо стану навколишнього середовища: 

 Громадяни мають право на отримання інформації про стан природного середовища та про вплив на природу планованих і 

здійснюваних заходів (Норвегія) 

 Кожен має право на інформацію про стан і захист навколишнього середовища (Польща) 

 Кожен має право на повну інформацію про стан навколишнього середовища, причини і наслідки цього стану (Словаччина) 

Також більшість конституцій мають положення про обов’язки держави у сфері захисту навколишнього середовища: 

 Державні органи повинні дбати про захист і покращення стану навколишнього середовища (Нідерланди) 

 Держава піклується про охорону природного середовища, тваринного і рослинного світів, окремих природних об'єктів, 

здійснює нагляд з метою дбайливого використання, а також відновлення та примноження природних ресурсів (Литва) 

 Держава зобов'язана попереджати і контролювати забруднення навколишнього середовища, створювати і забезпечувати 

розвиток заповідників і природних парків, розвивати раціональне використання природних ресурсів та ін. (Португалія) 

Таблиця: «Зелені» питання у конституціях країн Європейського Союзу 

Держава Стаття Конституції Зміст статті 

Республіка Болгарія стаття  55 Конституції1 Громадяни мають право на здорове і сприятливе навколишнє середовище 
відповідно до встановлених стандартів і нормативів. Вони зобов'язані берегти 
навколишнє середовище. 

Королівство Данія У Конституції немає положень щодо захисту навколишнього середовища 

Королівство Іспанія стаття 149 (1) Конституції2 Держава володіє виключною компетенцією в наступних областях: [1-32] 

23) Основи законодавства з охорони навколишнього середовища без шкоди для 

                                                           
1 Конституция на Република България — http://www.parliament.bg/bg/const  
2 Constitución española — http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html  



повноважень автономних співтовариств щодо встановлення додаткових норм з його 
охорони.  

Королівство 
Нідерланди 

стаття 21 Конституції3 Державні органи повинні дбати про збереження населення, захист і покращення 
стану навколишнього середовища. 

Королівство 
Норвегія 

стаття 112 Конституції4 Кожен має право на те навколишнє середовище, яке зберігає здоров'я, і на охорону 
природного різноманіття. Природні ресурси повинні перебувати під постійним 
наглядом, щоб піклуватися про них для наступних поколінь. 

Громадяни мають право на отримання інформації про стан природного середовища 
та про вплив на природу планованих і здійснюваних заходів. 

Державні органи приймають більш детальні постанови для виконання цих 
конституційних положень. 

Естонська 
Республіка 

стаття 53 Конституції5 Кожен зобов'язаний дбайливо ставитися до природного середовища та 
відшкодовувати завдану навколишньому середовищу шкоду. Порядок 
відшкодування шкоди встановлюється законом. 

Литовська 
Республіка 

стаття 53 Конституції6 Держава і кожна особа зобов'язані охороняти навколишнє середовище від 
шкідливого впливу. 

стаття 54 Конституції7 Держава піклується про охорону природного середовища, тваринного і рослинного 
світів, окремих природних об'єктів, здійснює нагляд з метою дбайливого 
використання, а також відновлення та примноження природних ресурсів. 

Забороняється виснажувати землю, її надра, води, забруднювати води та повітря, 
здійснювати радіаційний вплив на навколишнє середовище, а також негативно 
впливати на рослинний і тваринний світи. 

Республіка Польща стаття 74 Конституції8 Державна влада реалізує політику забезпечення екологічної безпеки теперішніх та 
майбутніх поколінь.  

Кожен має право на інформацію про стан та захист навколишнього середовища. 

Захист навколишнього середовища — це відповідальність державних органів. 
Державні органи влади підтримують дії громадян щодо захисту та поліпшення 
стану навколишнього середовища. 

                                                           
3 Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden — http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17  
4 Kongeriket Norges Grunnlov — https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_1-3#KAPITTEL_1-3  
5 Eesti Vabariigi põhiseadus — https://www.riigiteataja.ee/akt/12846827  
6 Lietuvos Respublikos Konstitucija — http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm  
7 Lietuvos Respublikos Konstitucija — http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm  
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej — http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm  



стаття 86 Конституції9 Кожен зобов'язаний піклуватися про стан навколишнього середовища і несе 
відповідальність за заподіяну ним шкоду. 

Румунія стаття 135 (2) Конституції10 Держава повинна забезпечувати: [a-g] 

e) відновлення і охорону навколишнього середовища, а також збереження 
екологічної рівноваги 

Республіка 

Угорщина 

стаття 18 Конституції11 Угорська Республіка визнає і реалізує право кожного на здорове навколишнє 

середовище. 

Словацька 

Республіка 

стаття 44 Конституції12 1. Кожен має право на сприятливе навколишнє середовище. 

2. Кожен зобов'язаний берегти і покращувати стан навколишнього середовища та 
культурну спадщину. 

3. Ніхто не має права створювати загрозу або завдавати шкоди навколишньому 
середовищу, природним ресурсам та пам'яткам культури. 

4. Держава піклується про економне використання природних ресурсів, про 

екологічну рівновагу та про дієвий захист навколишнього середовища. Держава 

забезпечує охорону певних видів рослин і  тварин. 

стаття 45 Конституції13 Кожен має право на своєчасну та повну інформацію про стан навколишнього 
середовища, причини і наслідки цього стану. 

стаття 55 Конституції14 Економіка Словацької Республіки ґрунтується на принципах соціально та екологічно 
орієнтованого ринкового господарства. 

Республіка Словенія Стаття 72 Конституції15  Кожен має право на здорове навколишнє середовище.  

Держава піклується про охорону навколишнього середовища. 

Закон встановлює умови та розмір відшкодування шкоди, заподіяної 
навколишньому середовищі. 

Стаття 73 Конституції16 Кожен зобов'язаний берегти природні пам'ятки і цінності, а також пам'ятки 
культури. Держава і місцеві органи влади повинні піклуватися про збереження 
природної і культурної спадщини. 

                                                           
9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej — http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm  
10 Constitutia din 31/10/2003 — http://www.constitutia.ro/const.htm  
11 A Magyar Köztársaság alkotmánya — http://mek.oszk.hu/00000/00056/html/143.htm  
12 Ústava Slovenskej Republiky — http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/8578/druha-hlava.html 
13 Ústava Slovenskej Republiky — http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/8578/druha-hlava.html 
14 Ústava Slovenskej Republiky — http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/8578/druha-hlava.html 
15 Ustava Republike Slovenije — http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1 
16 Ustava Republike Slovenije — http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1 



Португальська 
Республіка 

Стаття 66 Конституції17 1. Всі мають право жити у здоровому середовищі та в умовах екологічної рівноваги. 
Всі зобов'язані захищати це середовище. 

2. Держава зобов'язана через власні органи, а також спираючись на народну 
ініціативу і підтримку, забезпечувати права на здорове навколишнє середовище в 
умовах сталого розвитку: 

а) попереджати і контролювати забруднення навколишнього середовища і його 
наслідки; 

b) упорядковувати і сприяти благоустрою території з урахуванням національного 
розміщення виробничих потужностей, збалансованого соціально-економічного 
розвитку та збереження ландшафтів; 

с) створювати і забезпечувати розвиток заповідників і природних парків, а також 
класифікувати і охороняти природні пам'ятки для того, аби гарантувати збереження 
природи і культурних цінностей; 

d) розвивати раціональне використання природних ресурсів, зберігаючи їхню 
здатність до відновлення та екологічної стійкості; 

e) сприяти співробітництву з місцевими органами влади щодо розвитку якісного 
міського середовища;  

f) сприяти наданню екологічної спрямованості політикам; 

g) розвивати освітні програми з проблем навколишнього середовища, виховувати 
повагу до навколишнього середовища. 

Федеративна 
Республіка 
Німеччина 

стаття 20 (а) Основного 
Закону18 

Держава, усвідомлюючи свою відповідальність перед майбутніми поколіннями, 
охороняє навколишнє середовище в рамках конституційного ладу відповідно до 
закону. 

Фінляндська 
Республіка 

стаття 20 Конституції19  Кожен несе відповідальність за природу, її різноманітність, а також за охорону 
навколишнього середовища і культурної спадщини.  

Державні органи повинні сприяти покращенню стану навколишнього середовища та 
забезпечувати право кожного впливати на прийняття рішень з питань, які 
стосуються його власного життєвого простору. 

 

                                                           
17 Constituição da República Portuguesa — https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view  
18 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland — https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02/245124  
19 Suomen perustuslaki — https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P20 
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