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Стаття присвячена природоохоронному законодавству Франції. Проведено аналіз законодавства 
Франції у сфері охорони навколишнього природного середовища. Автор акцентує увагу на таких нор
мативно-правових актах як Екологічний кодекс, який містить норми, що стосуються охорони вод, лісів, 
повітря, відходів, а також Лісовий кодекс, Сільськогосподарський кодекс, Цивільний кодекс, Кримі
нальний кодекс, що регулюють окремі аспекти природоохоронної діяльності.
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Статья посвящена природоохранному законодательству Франции. Проведен анализ законодатель
ства Франции в сфере охраны окружающей природной среды. Автор акцентирует внимание на таких 
нормативно-правовых актах как Экологический кодекс, который содержит нормы, касающиеся охраны 
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The article is devoted to environmental legislation in France. The analysis of the French legislation in the 

field of environmental protection. The author draws attention to such regulations as the Environmental Code, 
which contains provisions relating to the protection of water, forests, air, waste, and the Forest Code, Agricul
tural Code, Civil Code, Criminal Code that regulate some aspects of environmental performance.
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У статті аналізується законодавство Фран
ції у сфері охорони навколишнього природ
ного середовища. Автор акцентує увагу на 
таких нормативно-правових актах як Еколо
гічний кодекс, який містить норми, що стосу
ються охорони вод, лісів, повітря, відходів, 
а також Лісовий кодекс, Сільськогосподар
ський кодекс, Цивільний кодекс, Криміналь
ний кодекс, що регулюють окремі аспекти 
природоохоронної діяльності.

Метою цієї статті є аналіз системи ор
ганів державного управління охороною 
навколишнього природного середовища та 
обґрунтування необхідності застосування 
досвіду охорони довкілля у Франції в Україні, 
яка повинна застосовувати європейські ідеї 
сталого розвитку.

Україна має слідувати, зокрема цілям 
сталого розвитку 2016 -  2030 рр., які були 
прийняті у вересні 2015 року в рамках„70-ї 
сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йор
ку; Угоді про Асоціацію з ЄС, де закріплено 
велику кількість положень, що мають бути 
дотримані Україною. Францією накопичений 
великий досвід створення законодавства 
про довкілля, його реалізації. У 1960 році був 
прийнятий Закон «Про національні парки», а 
в 1964 року -  Закон «Про охорону водних ре
сурсів». Останній Закон був передовий для 
свого часу, встановлював механізм фінансо
вого стимулювання на основі принципу «Той, 
хто забруднює, той платить». У 1975 році був 
прийнятий Закон «Про відходи», в 1986 р. -  
Гірський закон.

Правова охорона навколишнього природ
ного середовища в Європі існувала з давніх

часів. Система, яка нині функціонує, почала 
розвиватися лише у другій половині XX ст., 
вона пов’язана з процесом реальної інтегра
ції Європи, який почався після Другої сві
тової війни, коли Франція 9 травня 1950 р. 
офіційно запропонувала закласти «перший 
конкретний фундамент європейської феде
рації» [1, с. 125].

У результаті до кінця 60-х рр. стан 
навколишнього середовища в них багатьма 
оцінювався як кризовий. Екологічна криза 
проявилася перш за все у високих рівнях 
забруднення, тоді ж прийшло усвідомлення, 
що забруднення -  шкода не тільки здоров’ю 
людей, але і гальмо в розвитку економіки.

Реакцією на деградацію природи в Фран
ції, інших економічно розвинених держав 
стало створення системи законодавства у 
сфері охорони навколишнього середовища. 
Одночасно в них створювалися державні 
структури, покликані забезпечувати дотри
мання цього законодавства.

Історично розвиток права навколиш
нього середовища починалося з місцевого 
рівня. Проблеми забруднення вод, атмос
фери повітря вирішувалося в рамках голов
ним чином санітарного законодавства або 
законодавства про охорону здоров’я шляхом 
прийняття актів органами місцевого само
врядування.

Загальнонауковою основою при дослі
дженні даної теми стали праці таких фахів
ців як Г.У. Балюк, А.Л. Деркач, Г. В. Анісімо- 
ва, Ю.В. Власенко, А.П. Гетьман, В.І. Лозко, 
1.1. Каракаш, В.В. Носік, а також слід зазна
чити праці зарубіжних науковців В.Е. Батле-
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ра, М. Коспфера, Е. Кехбіндера, М.Г. Фаує- 
ра. При цьому слід зазначити, що вивчення 
досвіду природоохоронного законодавства 
Франції є актуальним, тому що відсутній об
ґрунтований аналіз нормативно-правового 
регулювання охорони навколишнього при
родного середовища у Франції, цим і пояс
нюється новизна цієї теми. Україна інтегрує 
до Європейського Союзу і потрібно приве
сти законодавство України у відповідність 
до європейських стандартів у сфері охо
рони навколишнього середовища. Потріб
но реформувати екологічне законодавство 
України в контексті міжнародних правових 
зобов’язань, реалізація якого повинна ґрун
туватись на світовому досвіді розвинених 
країн.

З метою втілення в життя природоохорон
них заходів та здійснення екологічного контр
олю у Франції всі міністерства уповноважені 
в межах своєї компетенції здійснювати захо
ди щодо охорони природи і навколишнього 
середовища. Міністерство охорони природи 
та навколишнього середовища покликане 
координувати діяльність інших міністерств, 
готувати проекти нормативних актів у цій га
лузі, брати участь у роботі міжнародних на
рад, присвячених цим питанням.

Міністерство охорони природи та 
навколишнього середовища має на місцях 
уповноважених, на яких покладено функ
ції щодо здійснення спільного контролю у 
межах даної території. Повноваженнями 
щодо здійснення контролю в галузі охоро
ни навколишнього середовища в певній ад
міністративно-територіальній одиниці наді
ляються також місцеві органи державного 
управління, префекти, мери міст. Правове 
регулювання охорони навколишнього при
родного середовища у Франції пов’язане 
з поняттям якості життя, рівнем екологіч
ної свідомості, освіти населення. З приводу 
цього у Франції було створено Міністерство 
якості життя [2, с. 77].

У кожному департаменті існує Рада де
партаменту з охорони навколишнього се
редовища, який складається з представни
ків різних комісій і рад департаменту, що 
здійснюють екологічний контроль: комісія з 
ландшафтам, поради департаменту з каме
ноломень, гігієни, природних ризиків, фло
ри і фауни. Рада департаменту з охорони 
навколишнього середовища очолює пре
фект або його представник.

У кожному регіоні функціонує регіональ
ний комітет охорони навколишнього сере
довища, який складається з представників 
регіональних рад, асоціацій захисту довкіл
ля, призначених префектом регіону, і ком
петентних осіб, що призначаються прези
дентом регіональної ради. Однією з функцій 
регіонального комітету охорони навколиш
нього середовища є екологічний контроль 
[З, с. 45-46].

Основним нормативним актом є Еколо
гічний кодекс Франції 2000 р., який прого
лошує, що обов’язком кожного громадяни
на, всіх державних і приватних організацій 
є охорона природного середовища, в якому 
вони мешкають. До нього ввійшло 39 зако

нів, стаття І_. 110-1 цього Кодексу визначає, 
що природні території, ресурси та місця 
поширення (ареали), а також ландшафти, 
якість повітря, види тварин та рослин, біо
логічне різноманіття та баланс, якому вони 
сприяють, є частиною загального надбання 
нації. Захист, збільшення, відновлення, ре
абілітація та управління всім вищезгаданим 
має здійснюватися в загальних інтересах 
та сприяти меті досягнення сталого роз
витку. Правове регулювання базується на 
таких принципах, як запобіжний, принцип 
превентивних та реабілітаційних дій, прин
цип «забруднювач платить», принцип участі 
[4, с. 218]. Крім загального існує спеціаль
не законодавство, що регулює охорону ок
ремих природних об ’єктів: Лісовий кодекс 
1952 року, Сільськогосподарський кодекс 
1958 р., Закон про атмосферу та раціональ
не використання енергії, Закон про воду 
1992 р. і ін. [ 5, с. 425-426].

За французьким правом природні багат
ства, ресурси і довкілля, ландшафти, тварин
ний і рослинний світ, його різноманітність і 
біологічну рівновагу є частиною загально
го національного надбання, а охорона, від
новлення природних ресурсів та управління 
ними -  всезагальною завданням, спрямо
ваної на збереження природних багатств, 
захист від загрози можливих руйнувань. 
З метою збереження фауни, флори, ґрунту, 
вод, покладів мінералів і взагалі природно
го середовища певні частини території, що 
належать державі, і територіальних вод мо
жуть бути оголошені декретом уряду резер
ваціями. У відношенні приватної земельної 
власності територія може отримати зазначе
ний статус лише за згодою власника. З мо
менту публікації декрету в межах території, 
оголошеної резервацією, забороняються 
будь-які дії, які можуть порушити природний 
розвиток фауни і флори. Будь-які зміни мо
жуть бути проведені тільки з дозволу особи, 
відповідальної за охорону природи в даній 
адміністративно-територіальній одиниці, яке 
встановлює також порядок управління ре
зерваціями і контроль за дотриманням забо
рон, що діють в їх межах. Якщо в результаті 
створення резервації кому-небудь наносить
ся збиток, то це створює право на його від
шкодування [6, с. 868].

Сільськогосподарські закони Франції 
надають міністру сільського господарства 
право періодично інспектувати сільсько
господарські підприємства. При виявленні 
фактів неправильного використання землі 
та ведення господарства міністр може вста
новити нагляд над господарством, а в дея
ких випадках -  припинити оренду, замінити 
орендаря іншою особою, передавши йому 
право оренди; наказати зміну призначення 
земельної ділянки [7, с. 372].

Лісовий режим в лісах департаментів, 
комун, юридичних осіб та інших власників 
встановлюється префектом після укладен
ня угоди з усіх спірних питань між інжене
ром Національної служби лісів і власником. 
Будь-які зміни в методах експлуатації цих 
лісів і порядку управління здійснюються 
лише за наявності спеціального дозволу мі
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ністра сільського господарства, прийнятого 
за поданням Національної служби лісів, на 
основі клопотання представника комуни, 
департаменту або юридичної особи [8, с. 
20 ].

Власник не може вирвати або викорчу
вати лісову рослинність без попереднього 
дозволу компетентних органів. Декларація 
про намір звільнити площу від лісової рос
линності повинна містити відомості про міс
це розташування та стані лісу. Дозвіл даєть
ся міністром сільського господарства після 
обстеження стану лісу з урахуванням думки 
відповідного фахівця.

Води є частиною загального надбання 
нації, їх захист, освоєння та розробка вико
ристовуваних ресурсів при дотриманні при
родного балансу представляють загальний 
інтерес.

У Франції діє 6 басейних управлінь, у кож
ному басейні префект регіону, в якому роз
ташований комітет басейну, очолює і коор
динує державну політику в галузі контролю 
та управління водними ресурсами з метою 
досягнення єдності та злагодженості цен
тралізованих дій держави у цій галузі у від
повідних регіонах і департаментах. З метою 
розроблення, перегляду і спостереження за 
виконанням схеми устрою і управління вода
ми представником держави створиться міс
цева комісія по воді.

Загальні норми збереження якості, контр
олю та розподілу поверхневих, підземних і 
морських вод в межах територіальних вод 
визначаються указом Державної ради. Вони 
встановлюють правила розподілу вод в ці
лях примирення інтересів різних категорій 
користувачів, а також умови, за яких можуть 
бути:

-  заборонені або регламентовані скиди, 
сливи, викиди, прямі або непрямі поховання 
вод або матеріалів і в цілому будь-яка дія, 
здатне змінити якість водного середовища;

-  приписані заходи, необхідні для збе
реження даної якості та забезпечення 
спостереження за використовуваними або 
виведеними з експлуатації колодязями і 
свердловинами;

-  заборонені або регламентовані продаж 
і поширення продуктів чи пристроїв, які в 
умовах звичайного використання можуть 
завдати шкоди якості водного середовища 
[9, с. 29].

За французьким правом цивільна відпо
відальність за екологічні правопорушення 
передбачена нормами Французького цивіль
ного кодексу. Однак режим відшкодування 
в рамках цивільного права застосовується 
порівняно рідко, так як тягар доведення або 
причинного зв ’язку несе позивач, а розмір 
призначається судом компенсації зазвичай 
значно менше, ніж реальний збиток. Окрім 
рішення про виплату компенсації, суд може 
прийняти рішення про відновлення пошко
дженого навколишнього середовища або 
припинення діяльності, що завдає шкоди 
[10, с. 20].

Особливість пред’явлення вимог про ком
пенсацію за заподіяну шкоду довкіллю по
лягає в тому, що з відповідною позовною

заявою можуть звертатися до суду не тільки 
громадяни, але й неурядові екологічні орга
нізації.

Так як норми французького цивільного 
законодавства не тільки не вирішують про
блеми відповідальності та компенсації за 
екологічний збиток, але і не забезпечують 
ефективного здійснення принципу «забруд
нювач платить», закріпленого в Екологічному 
кодексі, то найбільший інтерес представляє 
Кримінальний кодекс Франції, відповідно до 
якого існує можливість застосування кримі
нальних санкцій за екологічні злочини до фі
зичних і юридичних осіб. Основними видами 
покарань, що застосовуються до юридичних 
осіб, є штраф, а також обмеження в діяль
ності підприємства, наприклад, екологічний 
тероризм карається позбавленням волі на 
строк до 15 років:

1) його ліквідація, встановлювана у разі 
вчинення злочину, за який для фізичної осо
би передбачено покарання у вигляді позбав
лення волі на строк більше п ’яти років;

2) заборона здійснювати будь-яку соці
альну чи професійну діяльність строком на 
п ’ять років або назавжди;

3) заборона на п’ять і більше років брати 
участь у ринкових відносинах;

4) юридичний контроль за діяльністю юри
дичної особи строком на п ’ять і більше років;

5) конфіскація предмета, який послужив 
або міг бути використаний для вчинення 
злочину або з ’явився продуктом злочину 
[11, с. 30-31].

Покарання у вигляді ліквідації підприєм
ства або призначення юридичного контро
лю за діяльністю підприємства, що порушує 
екологічні вимоги, не можуть застосовувати
ся до державних юридичних особ.

Отже, на наш погляд під час проведення 
реформування державного правління охоро
ни навколишнього природного середовища 
в Україні, коли запроваджуються принципи 
децентралізації влади, потрібно враховувати 
схожість державного устрою України і Фран
ції і те, що цей досвід є найбільш вдалим у 
світі. При цьому слід зазначити, що досвід 
Франції не може бути абсолютним шабло
ном, тому що в останні роки у Франції охо
рона навколишнього середовища займає 
пріоритетне місце у внутрішній і зовнішній 
політиці Франції.
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