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Όυεις ηης Διαδρομής ηοσ Διεθνούς Δικαίοσ ηοσ Περιβάλλονηος από ηη ηοκτόλμη ζηο
Γιοτάννεζμποσργκ (1972 — 2002)
Ι. Η Φύζη ηοσ Διεθνούς Δικαίοσ ηοσ Περιβάλλονηος
Ζ κέρξη ηψξα δηαδξνκή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο ζπλδέεηαη εμειηθηηθά κε
ηξείο επάιιεινπο θχθινπο πνπ έρνπλ σο θέληξα ηηο Γηαθεξχμεηο θαη ηα ρέδηα Γξάζεο ηξηψλ
παγθφζκηαο ζεκαζίαο πλδηαζθέςεσλ γηα ην Πεξηβάιινλ: ηε πλδηάζθεςε ηεο ηνθρφικεο γηα
ην Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ (1972), ηε πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ
Αλάπηπμε (1992) θαη ηελ Παγθφζκηα πλάληεζε Κνξπθήο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ηνπ
Γηνράλεζκπνπξγθ (2002). Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή καξηπξεί επαξθψο ηελ ηδηάδνπζα θχζε ηνπ
Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο σο δηαδηθαζίαο δηαθπβέξλεζεο δηεζλνχο θνηλνχ
ζπκθέξνληνο, ηελ νπνία νη κελ ζεηηθηζηέο λνκηθνί δηεζλνιφγνη αληηκεησπίδνπλ σο
παξαδνμφηεηα, ζην πιαίζην ηεο «κεζνδνινγηθήο ηνπο πξνζέγγηζεο» θαη ηεο ζεηηθηζηηθήο
παξάδνζεο, νη δε κε λνκηθνί ηείλνπλ λα ππνβαζκίδνπλ, εκκέλνληαο ζηελ αλαγσγή κηαο
απινπζηεπηηθήο ζηαηηθήο αληίιεςεο ηνπ δηθαίνπ, σο ζπζηήκαηνο εμαλαγθαζηηθήο επηβνιήο
λνκηθψλ επηηαγψλ, ζε «κεζνδνινγηθή πξνυπφζεζε» ή πεπνίζεζε. Καη ζηηο δχν απηέο
πεξηπηψζεηο, είλαη εκθαλήο ν κεζνδνινγηθφο εγθισβηζκφο ηνπο ζηε γεληθφηεξε ινγηθή ηεο
θνξκαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ σο ινγηθήο ησλ πξνεγνχκελσλ παξά σο
ινγηθήο ησλ ζπλεπεηψλ. Μίαο ινγηθήο πνπ απνθφπηεη ηερλεηά ην δηεζλέο δίθαην, ζε θάζε ηνπ
δηαθξηηή έθθαλζε, απφ ην πεδίν αλαθνξάο ηνπ (context), ραξάζζνληαο κία κεζνδνινγηθά
γεληθεπκέλε θαη αθεξεκέλε «νπηηθή πξνο ηα πίζσ» (νπηηθή δηθαζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ)
παξά κία «νπηηθή πξνο ηα εκπξφο» (νπηηθή δηαθπβέξλεζεο δηεζλνχο θνηλνχ ζπκθέξνληνο), φπνπ
ην δηεζλέο δίθαην παχεη λα εθιακβάλεηαη σο έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ινγηθήο - ελλνηνθξαηηθφ θαη
αθεξεκέλν - θαη πξνζεγγίδεηαη πιένλ σο ζχζηεκα αλνηθηφ ζηηο δηαζπλδέζεηο κε ην πεδίν
αλαθνξάο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ηθαλφ λα εγγπάηαη καθξνρξφληα λνκηθή βεβαηφηεηα ζε ηαρχηαηα
κεηαβαιιφκελνπο θνηλσληθνχο, ηερλνινγηθνχο-επηζηεκνληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο.
Σν Γηεζλέο Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο ππάξρεη θαη εμειίζζεηαη δηαξθψο σο δηαθξηηφ
ζχζηεκα δηθαίνπ.1 Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμή ηνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ
δηαλνεηηθνχ εθείλνπ πιαηζίνπ πνπ ζα επηηξέςεη ηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζή ηνπ ζε αλνηθηή
ζρέζε κε ην πεδίν αλαθνξάο ηνπ. ην πιαίζην απηφ, νη ηδέεο πξνζθέξνπλ ην γελεηηθφ πιηθφ ηεο
εμειηθηηθήο αληίιεςεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ απνδνρή θαη ε θαηάιιειε
ελζσκάησζή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ζεζκνπνηεκέλεο ή εκηζεζκνπνηεκέλεο ζπλεξγαζίαο,
ελδηάκεζεο (κε- ζπκβαηηθήο) ή θαζεζησηηθήο (ζπκβαηηθήο), ζπλεπάγεηαη, θαηά ηε δηαδξνκή ησλ
πην πάλσ επάιιεισλ θχθισλ, θαη ηελ εζσηεξηθνπνίεζή ηνπο, κεηαβαιιφκελεο έηζη ζε
ζεζκηθνχο ηξνθνδφηεο ηεο πξνσζεηηθήο δπλακηθήο ησλ θαζεζηψησλ πεξηβαιινληηθήο
δηαθπβέξλεζεο.
Σν Γηεζλέο Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο έρεη δεκφζην εκπηζηεπκαηηθφ (trust) ραξαθηήξα απφ
άπνςε νπζίαο πνπ, ιφγσ ησλ απνθιίζεσλ θαη ηνπ δηαθνξηζκνχ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ θνηλσλψλ, αζθείηαη πξνγξακκαηηθά σο θαζεζησηηθή πινπξαιηζηηθή
δηαθπβέξλεζε ζε παγθφζκην θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε ζθνπφ ηε δηαξθή θαη
νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη ηελ νξζφλνκε (equitable) δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωο
θαζεζησηηθή πινπξαιηζηηθή δηαθπβέξλεζε, ην Γηεζλέο Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο αξζξψλεη έλα
λέν νξακαηηζκφ ηεο δηαζχλδεζεο δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη δηθαίνπ. Οηθνδνκεί κία πξαγκαηηθή
δηεζλή «ζρέζε θνηλσλίαο», φπνπ ε θαηάιιειε απνηχπσζε ηεο εηεξνγέλεηαο θαη ηνπ ζρεζηαθνχ
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Ζ αλαγλψξηζε ηεο ρσξηζηήο ζεκειίσζεο ηνπ «Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο» ή ηνπ «Γηεζλνχο
Πεξηβαιινληηθνχ Γηθαίνπ», πέξα απφ ηελ πινχζηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή αλάδεημε ηεο (βι. π.ρ. BlRNIE P.W. &
BOYLE Α.Δ., International Law and the Environment, Clarendon Press- Oxford, 1992, ζει. 1 επ.), καξηπξείηαη
πιένλ θαη ζε δηάθνξεο αλαθνξέο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ, βι. π.ρ. Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros
Project (Hungary/Slovakia), [1997] IC3 Reports, παξ. 112.

πινπξαιηζκνχ ζηε δηαξθή άζθεζε ηεο ζπκβαηηθά εγθαζηδξπφκελεο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο, πεξηθεξεηαθήο ή παγθφζκηαο, επηηξέπεη ηφζν ηελ θαζεζησηηθή αλάδεημε ηεο
πξννδεπηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαίξσλ,2 φζν θαη ηε δεκηνπξγηθή
δηαζχλδεζε ηεο επηδησθφκελεο ζπκκφξθσζεο κε ηε δεκηνπξγηθή αλέιημε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
θαζεζηψηνο πνπ εγθαζηδξχνπλ νη ζρεηηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία
επειημία θαηεχζπλζεο θαη ε δηαξθήο θαη απνηειεζκαηηθή λνκηθή θαη θνηλσληθή αληαπφθξηζε
ζηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο ηνπ θφζκνπ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. ην πιαίζην απηφ είλαη
θαλεξφ φηη ε βεβαηφηεηα ησλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ έρεη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ζεκαζία εάλ
αλαδεηεζεί ζηελ ππνηηζέκελε «θαζαξφηεηα ησλ ελλνηψλ», ζηελ αθεξεκέλε ηειεηφηεηα ησλ
δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζηελ αθξίβεηα ηεο εθπιήξσζήο ηνπο, αιιά θαη ζηνλ απαηειφ
εθεζπραζκφ ηεο «κνλαδηθφηεηαο» θαη ηεο «απνθιεηζηηθφηεηαο» ηεο λνκηθήο πεηζαξρίαο. Ζ
ηαρχηαηε αιιαγή ησλ επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ φξσλ
επηβάιινπλ ηελ αλαδήηεζε ηεο λνκηθήο βεβαηφηεηαο ζηε καθξνπξφζεζκε θαη αδηάιεηπηε λνκηθή
δηαθπβέξλεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε.
Με βάζε ηηο πην πάλσ παξαηεξήζεηο, ε κεηάβαζε ζηνλ επφκελν θχθιν είλαη ε αλακελφκελε
πνιηηηθή απάληεζε ζηε θπζηθή αλεπάξθεηα θαη αηειή δηαθπβέξλεζε πεξηθεξεηαθψλ θαη
παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θχθινπ, κε ππφβαζξν θαη πξννπηηθή ηε ζπλέρεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηελ πξαγκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε θαλνληζηηθή
αληαπφθξηζε ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ζηηο δηεπηζηεκνληθέο δηαζπλδέζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε
ηηο νπνίεο αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, θαη ηε δηαξθή ελζσκάησζε ηεο απνθηψκελεο γλψζεο κέζα απφ ηελ εκπεηξία απηήο ηεο άζθεζεο ηεο δηαρείξηζεο (ηεο δηαθπβέξλεζεο)
ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. Ζ αηέιεηα απηή είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θπζηθή, αθνχ
ελππάξρεη ζε θάζε κνξθή δηαθπβέξλεζεο. Καη φπσο ζε θάζε κνξθή δηαθπβέξλεζεο, ε νπζία ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο βξίζθεηαη αθξηβψο ζηνλ αδηάιεηπην θαη αλζεθηηθφ ραξαθηήξα
ηεο. ην πιαίζην απηφ ν δηεζλνιφγνο λνκηθφο δελ απνθηά κφλν αίζζεζε ηεο αλαπφθεπθηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ εθάζηνηε επηθξαηνχληνο λνκηθνχ δφγκαηνο θαη, επνκέλσο, ηεο ζρεηηθφηεηάο ηνπ,
αιιά ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αλάγθε ζχιιεςεο ηνπ δηθαίνπ σο δηαδηθαζίαο θαη σο ελεξγήκαηνο
πινπξαιηζηηθήο πξνζηαζίαο αιιά θαη πξναγσγήο δηεζλνχο θνηλνχ ζπκθέξνληνο. Γηα ην ιφγν
απηφ, ε ζεψξεζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο δελ έξρεηαη
απιψο λα επηβεβαηψζεη κηα «εθ ησλ πξνηέξσλ ππνηηζέκελε» εμειηθηηθή πνξεία αιιά λα
δηαθσηίζεη απηή ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο ξπζκηζηηθήο πξνζέγγηζεο απνθαιχπηνληαο ηε δηαζχλδεζή
ηεο κε ην πεδίν αλαθνξάο. ην πιαίζην απηφ, ε έλλνηα ηνπ «παξαδνζηαθνχ» (σο εληζρπηηθφο
επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο είηε αξρψλ θαη θαλφλσλ είηε ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ) δελ ζεκαίλεη
«αληηθεηκεληθά αλαιινίσην», αιιά δηαζχλδεζε κε ην παξειζφλ», ε αμία ηεο νπνίαο εθηηκάηαη κε
βάζε ηε ινγηθή ησλ ζπλεπεηψλ ζην πιαίζην αλαθνξάο ηεο.3
Έηζη απφ ηνλ ζηελφ θχθιν ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο κε βάζε ηελ πξφιεςε, κείσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ πεγψλ ξχπαλζεο θαη ηε ζηελή αληίιεςε ησλ θπζηθψλ πφξσλ «κέζα απφ ηε
κνξθνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαζεζηψησλ) κεηαβαίλνπκε ζηνλ επξχηεξν θχθιν ηεο
δηαζχλδεζεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηε ζπλνιηθή
θαζεζησηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη θαηαιήγνπκε ζηνλ αθφκα επξχηεξν θχθιν ηεο
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'Δηζη θαηαδεηθλχεηαη ην απξφζθνξν ηεο παξαδνζηαθήο άπνςεο ε νπνία, ρσξίο πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ,
πεξηνξίδεη απζαίξεηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ζηνλ αθεξεκέλν πινπξαιηζκφ αλεμάξηεησλ θπξηαξρηψλ, φπσο
ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη ν Sir ROBERT JENNINGS ζηνλ Πξφινγν ηνπ SANDS, Ph., Principles of
International Environmental Law, Vol. I, Manchester University Press, 1995, ζει. xiv.
3
Όπσο νξζά παξαηεξεί ν SCOVAZZI αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο, ε χκβαζε γηα ην
Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, 1982, δελ ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη ππφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ παξειζφληνο αιιά ηνπ
παξφληνο θαη κε ηξφπν εμειηθηηθφ (evolutionary), ηδηαίηεξα εθεί φπνπ νη αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο ηεο αξρήο ηεο
ειεπζεξίαο ησλ ζαιαζζψλ θαζίζηαληαη πξφδειεο θαη δελ δίδεηαη ε νθεηιφκελε ζεψξεζε ζε λέα ζέκαηα δηεζλνχο
ελδηαθέξνληνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε νξζή έλλνηα ηνπ επηζέηνπ «παξαδνζηαθφο» δελ ζεκαίλεη θάηη ην
αλαιινίσην αιιά ζχλδεζε κε ην παξειζφλ, SCOVAZZI, Σ., The Evolution of International Law of the Sea: New
Issues, New Challenges, 286 Hague Recueil des Cours (2001), ζει. 232.

πεξηβαιινληηθήο πινπξαιηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή νινθιεξσκέλσλ
εθαξκνγψλ ηεο δηαζχλδεζεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ο
ηειεπηαίνο θχθινο επηδεηεί λα δηακνξθψζεη ηελ εμεηδηθεπηηθή-εθηειεζηηθή πξάμε ηνπ
πξνεγνχκελνπ θχθινπ σο άζθεζεο εκπηζηεπκαηηθήο βηψζηκεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο,
πξνρσξψληαο πέξα απφ ηελ θπξίαξρε αληίιεςε ηεο γεληθήο ζηελήο ζπκβαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ
θξαηψλ θαη αλνίγνληαο ην δξφκν ζε κία πινπξαιηζηηθή πεξηβαιινληηθή δηαθπβέξλεζε ζε
πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν κε βάζε ηε «δηεζλνπνίεζε» ηνπ θαζεζηψηνο (status) φισλ
ησλ ζρεηηθψλ δξψλησλ.
II. Ο Πρώηος Κύκλος: από ηη ηοκτόλμη ζηο Ρίο
Ζ πλδηάζθεςε ηεο ηνθρφικεο (1972) ζεκαηνδνηεί ηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ
Γηεζλνχο Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ έκθαζε βξίζθεηαη θαη' αξρήλ ζηε δηαζχλδεζε
παξαδνζηαθψλ λνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη επηζηεκνληθήο καξηπξίαο γηα ηελ επίηεπμε
απνηειεζκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ πξάμε, ε δηαζχλδεζε
απηή αξζξψλεηαη εμσηεξηθά κελ κε ηε κεζνδνινγία ηεο δηαθήξπμεο ησλ «ρεδίσλ Γξάζεο»
(Action Plans), εζσηεξηθά δε κε ηε κέζνδν ηεο ζχζηαζεο αλνηθηψλ ζπκβαηηθψλ θαζεζηψησλ κε
ηε κνξθή Γηεζλνχο χκβαζεο-Πιαηζίνπ θαη ρεηηθψλ Δθηειεζηηθψλ Πξσηνθφιισλ ηεο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ νκνινγείηαη εκκέζσο ε ζεκαζία ηεο πξαγκαηηθήο δηαρεηξηζηηθήο θαλνληθφηεηαο ηνπ
Γηεζλνχο Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο σο νξγάλνπ πξνγξακκαηηθήο ξχζκηζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθά απνδεθηή θαη επηζηεκνληθά αμηφπηζηε ξνή ηεο
επηζηεκνληθήο καξηπξίαο θαη ηελ πξφζθνξε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. Έηζη:
— Δκθαλίδνληαη ηα πξψηα ζπλνιηθά ρέδηα Γξάζεο πνπ εγθαζηδξχνπλ ηελ πνιχπεηζαξρηθή πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ νπνία εληάζζεηαη
θαη ε λνκηθή ξχζκηζε4. Σν Γηεζλέο Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο αλαπηχζζεηαη εμ αξρήο ζε
πιαίζην φζκσζεο κε ηερληθέο πεηζαξρίεο απφ ηηο νπνίεο θαη αηκαηνδνηείηαη. Ήδε ζηε Γηαθήξπμε
ηεο ηνθρφικεο, 1972, πξνζδηνξίδεηαη φηη θάζε ζπλνιηθφ ρέδην Γξάζεο έρεη ηξία ζπζηαηηθά
ζηνηρεία (πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε, πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε φπνπ πεξηιακβάλεη θαη ην
Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην, θαη ππνζηεξηθηηθά κέηξα ζηα νπνία εληάζζεη ηε ζέκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο, ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ηελ πιεξνθφξεζε), ελψ ζηελ πξάμε ηα
Πεξηθεξεηαθά ρέδηα Γξάζεο, πνπ αλαπηχζζνληαη θπξίσο κε βάζε ηελ θαηαιπηηθή δξάζε ηεο
UNEP, ηππνπνηνχλ ηελ πνιχ-πεηζαξρηθή πξνζέγγηζε πξνβάιινληαο πέληε ζπλζεηηθά ζηνηρεία
(πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε, πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, λνκηθφ, ζεζκηθφ, θαη νηθνλνκηθφ) θαη
πξνάγνληαο ηελ παξάιιειε αλάπηπμε λνκηθψλ θαη ηερληθψλ ζπλζεηηθψλ. Σαπηφρξνλα αλαδεηθλχνπλ θαη ην ζηνηρείν ηεο πεδηαθήο αλαθνξάο ηνπο, αθνχ ε θαηαλφεζε ησλ πέληε ζπλζεηηθψλ
ζηνηρείσλ γίλεηαη ζε αλαθνξά κε ην πξαγκαηηθφ πεδίν αλαθνξάο ηνπο.5
— Αλαπηχζζνληαη ηα πξψηα ζπκβαηηθά πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα πνπ, αλ θαη ηππηθά
έρνπλ ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ παξαδνζηαθψλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, γηα ιφγνπο επειημίαο
θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο αξζξψλνληαη ζε δηαδηθαζία δχν βεκάησλ κε ην γλσζηφ ζρήκα
χκβαζε-Πιαίζην (χκβαζε Οκπξέιια) // Δθηειεζηηθά Πξσηφθνιια ή Δθηειεζηηθά
Παξαξηήκαηα. Ζ ρξήζε απηήο ηεο «πιαηζηαθήο πξνζέγγηζεο» απνηειεί ηε δηαθξηηή ηερληθή
ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλαδπφκελσλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ, αθνχ
εμαξρήο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν πξαθηηθήο, φηη ε θαλνληθφηεηα δελ λνείηαη,
νχηε κπνξεί λα λνείηαη, κε βάζε ηελ ηερλεηή «ηειεηφηεηα» ηεο γεληθήο θαη αθεξεκέλεο
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Βι. RAFTOPOULOS, Δ., The Barcelona Convention and Protocols - The Mediterranean Action Plan Regime,
Simmonds & Hill Publishing Ltd., London, 1993, ζει. 1-3.
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"...Each regional programme is shaped according to the needs of the region concerned ... It must be assumed that
the nature of environment problems will differ considerably between the regions selected as priority areas.... Each
regional grouping of Governments will perceive differently the common problems that they wish to resolve through
a co-operative programme ..." UNEP: Achievements and Planned Development of UNEP's Regional Seas
Programme and Comparable Programmes Sponsored by Other Bodies, UNEP Regional Seas Reports and Studies
No. 1, UNEP 1983, ζει. 1,2-3.

ζπκβαηηθήο πξνζέγγηζεο6. Αληίζεηα, ελεξγείηαη σο αδηάθνπε θαη αδηάξξεθηε εμεηδηθεπηηθή δηαδηθαζία επίηεπμεο consensus ζε δηαζχλδεζε κε ην πεδίν αλαθνξάο ηεο, πξνζιακβάλνληαο έηζη
ηνλ ραξαθηήξα ελδηάκεζεο ζπλαηλεηηθήο εθαξκνγήο λνκνζεηηθνχ ζθνπνχ κε αλαγσγή ζην ρξφλν
θαη ζην ρψξν, αιιά θαη ζηελ πξφζθνξε ελζσκάησζε ηεο εμειηζζφκελεο επηζηεκνληθήο
καξηπξίαο. Απηή ε απνκάθξπλζε απφ ηε γλσζηή «ηειεηφηεηα» ηεο θσδηθνπνηεηηθήο ζπκβαηηθήο
ζχζηαζεο ηνκεαθψλ θαζεζηψησλ θαη ε θαζηέξσζε ηεο ηερληθήο «ζχκβαζε-πιαίζην –
εθηειεζηηθά πξσηφθνιια»7 εγθαηληάδεηαη ήδε απφ ην 1976 ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ηεο
Βαξθειψλεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ Θαιάζζεο απφ ηε Ρχπαλζε θαη ησλ ζρεηηθψλ
ηεο Πξσηνθφιισλ θαη αλαπηχζζεηαη επξχηεξα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.8
— Θεζκνπνηείηαη ε δηεζλήο πεξηβαιινληηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ
δηεζλψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαληζκψλ θαη δηεζλψλ θαζεζησηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ πνπ
αλαδχνληαη κέζα απφ πνιπκεξείο πεξηθεξεηαθέο ή παγθφζκηεο ζπκθσλίεο,9 ελψ ηδηαίηεξε
ζεκαζία απνθηά θαη ε ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζην ιεηηνπξγηθφ πεδίν
ππαξρφλησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο
Πεξηβαιινληηθνχ Γηθαίνπ.10 Ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ίδξπζε ηεο UNEP, πνπ
εμαξρήο παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ
θαη ζηε ζπλνιηθή πξναγσγή ηνπ Γηεζλνχο Πεξηβαιινληηθνχ Γηθαίνπ. Σν γεγνλφο φηη ε πην πάλσ
ζεζκνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλεξγαζίαο ιακβάλεη ρψξα ad hoc, ιφγσ ηεο νξηδφληηα
δνκεκέλεο θαη απνθεληξσκέλεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, έρεη δχν ζπλέπεηεο: ηε δπλαηφηεηα
αλάδεημεο επέιηθησλ κνξθψλ δηεζλνχο νξγάλσζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη επζέσο, ηαρέσο θαη
θαηάιιεια ζην πξαγκαηηθφ πιαίζην αλαθνξάο ηνπο, κε ηελ ηαπηφρξνλε απνθάιπςε ηνπ
ειιείκκαηνο αλαθνξηθά κε ηε δην-νξγαληθή ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε φκσο ηνπ νπνίνπ θαηαβάιιεηαη κηθξή ζρεηηθά πξνζπάζεηα.
— Γηαηππψλνληαη πξννδεπηηθά, θαη ηδηαίηεξα κέζα απφ ηε ζπκβαηηθή θαζεζησηηθή
αλάπηπμε ησλ πεδίσλ ηνπ ειέγρνπ ησλ πεγψλ ηεο ξχπαλζεο θαη ηε δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, ηα πεξηβαιινληηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ Κξαηψλ ζε ζέκαηα
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε ζπλάθεηα κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ δηεζλψλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνηχπσλ, ελψ πξνσζνχληαη λέεο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ
πξνηχπσλ (Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, Πξφζβαζε ζηελ Πιεξνθφξεζε). ην
πιαίζην απηφ, ε δνκή θαη ηδηαίηεξα ε πξαθηηθή ησλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ απνθαιχπηεη ηνλ πξφδειν εκπηζηεπκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο ησλ Κξαηψλ κε
ην πεξηβάιινλ. Καη λαη κελ ηα πεξηζζφηεξα ζπκβαηηθά πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα εκπεξηέρνπλ
ηηο παξαδνζηαθέο ξήηξεο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ, ε πξνζθπγή φκσο, κέζσ απηψλ, ζε
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Γηα ην γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην απξφζθνξν ηεο ζπκβαηηθήο πξνζέγγηζεο
ησλ πλζεθψλ βι. RAFTOPOULOS, Δ., The Inadequacy of the Contractual Analogy in the Law of Treaties,
Publications of the Hellenic Institute of International and Foreign Law, Athens, 1990, passim.
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Γηα ηε ζεκαζία απηήο ηεο εμέιημεο βι. GEHRING, International Environmental Regimes: Dynamic Sectoral Legal
Systems, 1 YIEL (1990), ζει. 35.
8
Με βάζε ην πξφηππν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο χκβαζεο ηεο Βαξθειψλεο, ε ηερληθή απηή αλαπηχζζεηαη απφ ηε
UNEP ζηε ζεηξά ησλ επφκελσλ ζπκβαηηθψλ θαζεζηψησλ πξνζηαζίαο άιισλ πεξηθεξεηαθψλ ζαιαζζψλ (πκβάζεηο
ηνπ Κνπβέηη 1978, ηνπ Ακπηηδάλ 1981, ηεο Λίκα 1981, ηεο Σδέληα 1982, ηεο Καξζαγέλεο 1983, ηνπ Νατξφκπη 1985
θαη ηεο Ννπκέα 1986 κε ηα Πξσηνθνιιά ηνπο). Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί ελδεηθηηθά ε αλάπηπμε ηεο ηερληθήο
απηήο ζην πιαίζην ηεο δηαηήξεζεο ηεο άγξηαο δσήο {χκβαζε ηεο Βφλλεο γηα ηεο Γηαηήξεζε ησλ Απνδεκεηηθψλ
Δηδψλ ησλ Άγξησλ Εψσλ, 1979, θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκθσληψλ ηεο γηα ηα πξνζηαηεπφκελα είδε), ζηε
χκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Οδνλφζθαηξαο, 1985 θαη ην ζρεηηθφ ηεο Πξσηφθνιιν ηνπ Μφληξεαι,
1987, ή ζηε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ηε Γηαζπλνξηαθή Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε Μαθξνχ Βειελεθνχο, 1979, θαη ηα
Πξσηφθνιιά ηεο}.
9
Οη ηειεπηαίεο απηέο νξγαληθέο ελψζεηο εθθέξνληαη σο πλδηαζθέςεηο ησλ Μεξψλ ή σο Δπηηξνπέο, έρνπλ επξχηαηε
αξκνδηφηεηα θαη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα πνιηηηθά θαη ηερληθά ζψκαηα.
10
Αμίδεη εδψ λα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά νη παγθφζκηνη εμεηδηθεπκέλνη νξγαληζκνί ηνπ ΟΖΔ : IMO, FAO, WHO,
WMO, ILO, UNESCO (IOC), IAEA, φπσο θαη ε εμαηξεηηθά δξαζηήξηα UN Economic Commission for Europe
(ECE). Δπίζεο νη πεξηθεξεηαθνί νξγαληζκνί OECD, COUNCIL OF EUROPE, ελψ πξνεμάξρσλ είλαη ν ξφινο ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηνπ πξνηχπνπ δηεζληθνχ πεξηβαιινληηθνχ θαζεζηψηνο πνπ αλαπηχζζεη.

ζεζκνχο ηξίηνπ-κέξνπο παξακέλεη νπζηαζηηθά αλελεξγή. Ζ εθαξκνγή θαη ε εθηέιεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ αλαθέξεηαη ζε αζπλερείο ζρέζεηο Κξαηψλ
inter se (φπσο απαηηεί ε παξαδνζηαθή ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πλζεθψλ), αιιά εκθαλψο
ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε ζηαζεξφηεηα θαη δηαξθή πξναγσγή ηεο θαζεζησηηθήο ζρέζεο
δηεζλνχο θνηλνχ ζπκθέξνληνο πνπ εγγπάηαη ε επίζεο πξνβιεπφκελε ζεζκηθή επνπηεία θαη
δηαρείξηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πεξηβαιινληηθνχ θαζεζηψηνο (ζρεζηαθή πξνζέγγηζε ησλ
πλζεθψλ). Γηα ην ιφγν απηφ, ε νπνηαδήπνηε δηαθνξά «εζσηεξηθνπνηείηαη» σο πεξηζηαηηθφ
θαζεζησηηθήο κε-ζπκκφξθσζεο, κε απνηέιεζκα λα επηδηψθεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο εθάζηνηε
πξαγκαηηθήο εθαξκνγήο θαη εθηέιεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ
είηε σο πεξαηηέξσ εμεηδηθεπηηθή εθαξκνγή, κε βάζε ηελ επίηεπμε consensus, είηε σο νξζφλνκε
(equitable) εθαξκνγή θαη εθηέιεζε, αλαηξέρνληαο ζην «αλνηθηφ πεδίν αλαθνξάο» ησλ ζρεηηθψλ
θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ-ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ ραξηνγξαθνχλ θαη
ηηο πξαγκαηηθέο «ζπλέπεηέο» ηνπο.
— πλεηδεηνπνηείηαη ην θχξνο θαη ε επίδξαζε ησλ πξάμεσλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη
ησλ θαζεζησηηθψλ δηεζλψλ νξγάλσλ (Απνθάζεσλ, πζηάζεσλ, Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ή
άιισλ Πξάμεσλ), αθνχ νη πξάμεηο απηέο λνεκαηνδνηνχλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο κειινληηθήο
ζπλαηλεηηθήο εμέιημεο θαη εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ ζθνπνχ ησλ ππαξρφλησλ πεξηθεξεηαθψλ
θαη παγθφζκησλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ αιιά θαη πξναλαγγέιινπλ ηε
δεκηνπξγία λέσλ ηέηνησλ. ην πιαίζην απηφ αλαγλσξίδεηαη θαη ν θαηαιπηηθφο ξφινο κε
δεζκεπηηθψλ θεηκέλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπλεξγαζία δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη δηεζλψλ κεθπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ (UNEP Montevideo Progamme, 1981, World Charter for Nature,
1982, World Conservation Strategy, 1980).
— Δθθέξεηαη, ηέινο, αζζελψο θαη κέζα απφ απιέο δηαθεξχμεηο ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
ζεκαηηθψλ δηαζπλδέζεσλ ( πεξηβάιινλ-αλάπηπμε, πεξηβάιινλ-δηεζλέο εκπφξην). Δίλαη φκσο
γεγνλφο φηη ήδε απφ ηελ πεξίνδν απηή δηακνξθψλεηαη ε ηάζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο κεραληζκψλ
εκπνξίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζην πιαίζην νξηζκέλσλ παγθφζκησλ ζπκβαηηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ.11 Καη ε ηάζε απηή ζπλερίδεηαη θαη ζηε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο
ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο.12 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο
φηη ε ζεκαηηθή δηαζχλδεζε πεξηβάιινλ-αλάπηπμε κπνξεί κελ λα θαιιηεξγείηαη εμαξρήο θαη λα
αλαπηχζζεηαη επαξθψο ζην ηερληθφ- δηαρεηξηζηηθφ ζπλζεηηθφ ζηνηρείν θάπνησλ Πεξηθεξεηαθψλ
ρεδίσλ Γξάζεο, παξακέλεη φκσο κία δηαθξηηή εμέιημε πνπ δελ βξίζθεη ηελ θαηάιιειε
«κεηάθξαζε» ζην λνκηθφ-ζεζκηθφ ζπλζεηηθφ ζηνηρείν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζπκβαηηθφ
θαζεζηψο.13
III. Ο Δεύηερος Κύκλος: από ηο Ρίο ζηο Γιοτάνεζμποσργκ
Ζ πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν (1992) δίδεη ην έλαπζκα γηα ηε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο ηνπ
Γηεζλνχο Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ έκθαζε ηψξα κεηαηίζεηαη ζηε ζπλνιηθφηεηα θαη ζηελ
εηζαγσγή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηε ξχζκηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ κε
6άζε ηελ πξνγξακκαηηθή εθαξκνγή ηεο έλλνηαο/αξρήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Σν Γηεζλέο
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Όπσο ε χκβαζε γηα ην Γηεζλέο Δκπφξην ησλ Κηλδπλεπφλησλ Δηδψλ κε εμαθάληζε ηεο Άγξηαο Παλίδαο θαη
Υισξίδαο, 1973, ην Πξσηφθνιιν ηνπ Μφληξεαι ρεηηθά κε Οπζίεο πνπ Μεηψλνπλ ηελ Οδνλφζθαηξα, 1987, ε χκβαζε ηεο Βαζηιείαο γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Γηαζπλνξηαθψλ Μεηαθηλήζεσλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη ηεο Γηάζεζεο
ηνπο, 1989.
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Π.ρ. ε χκβαζε ηνπ Ρφηηεξληακ ρεηηθά κε ηε Γηαδηθαζία πλαίλεζεο Καηφπηλ Πξνεγνχκελεο Πιεξνθφξεζεο
γηα Οξηζκέλα Δπηθίλδπλα Υεκηθά θαη Δληνκνθηφλα ζην Γηεζλέο Δκπφξην, 1998.
13
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο πξσηνπνξηαθήο δξάζεο ηνπ Μεζνγεηαθνχ ρεδίνπ Γξάζεο, πνπ κέζα απφ
ην ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ CAMPs (Coastal Areas Management
Programmes) απνηειεί εμαξρήο πεξηθεξεηαθφ πεδίν αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο
ζε επίπεδν, φκσο, θαζαξά ηερληθφ θαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο χκβαζεο ηεο Βαξθειψλεο, βι.
RAFTOPOULOS, Δ., Sustainable Development and the Mediterranean Action Plan Regime: Legal and Institutional
Aspects, ζην REGIONAL SEAS TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ed. Belfiore-Lucia- Pesaro),
FrancoAngeli, Milano, 1996, 197-229 ζηηο ζει. 197-203.

Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπνζεηείηαη ζην πεδίν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη Αξρέο ηεο
Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν ζέηνπλ γηα πξψηε θνξά ηνλ ππξήλα ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε
βηψζηκε αλά πηχμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηρεηξείηαη κε ζθνπφ ηελ
επίηεπμε νινθιήξσζεο (integration) θαη ηελ αλάδεημε ηεο αιιειεμάξηεζεο θνηλσληθψλ,
νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη ζεζκηθψλ ζεκάησλ. Παξάιιεια ε AGENDA 21 αξζξψλεη ην
ζπλνιηθφ ρέδην Γξάζεο γηα κία παγθφζκηα νξζφλνκε ζχκπξαμε (global equitable partnership)
γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βηψζηκε αλάπηπμε, φπνπ θαιχπηεηαη κία κεγάιε πνηθηιία
πνιπζχλζεησλ ζεκάησλ θαη δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εηδηθή θαηάζηαζε ησλ
αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ. Ζ πξνζπάζεηα λνκηθήο άξζξσζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ
ηα ππάξρνληα ζπκβαηηθά πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα πξνθαιεί θχκα εθηεηακέλσλ θαη
νπζηαζηηθψλ αλαζεσξήζεσλ ζε φια ηα πεξηθεξεηαθά πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα, ελψ
δεκηνπξγεί λέα παγθφζκηα θαη πεξηθεξεηαθά θαζεζηψηα πνπ δηαηξέρνληαη απφ ηηο εθαξκνγέο
ηεο αξρήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Έηζη:
— Οη αξρέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ππξήλα ηεο ρξεζηήο θαη νξζφλνκεο δηαθπβέξλεζεο γηα
ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελζσκαηψλνληαη ζηα ζπκβαηηθά
θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απνηειεί αμηνπξφζεθην θαη ραξαθηεξηζηηθφ
γλψξηζκα ηεο πεξηφδνπ απηήο ε ηδηάδνπζα πνιπκνξθία ηεο ελζσκάησζεο ησλ αξρψλ απηψλ πνπ
αλαδχεηαη σο θαξπφο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ππαξρφλησλ ή
ηε ζχζηαζε λέσλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ. ην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ
απηψλ, ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο, ε αξρή ν ξππαίλσλ πιεξψλεη, ε αξρή ηεο θνηλήο αιιά
δηαθνξνπνηεκέλεο επζχλεο, ε αξρή ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ε αξρή
ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ή ε αξρή ηεο ρξήζεο ησλ θαιχηεξσλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ θαη
ησλ θαιχηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ, ελζσκαηψλνληαη απεπζείαο θαη ζε πνηθίιινληα
βαζκφ απφ ηε Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν θαη ηελ AGENDA 21 ζηηο γεληθέο θαζεζησηηθέο ππνρξεψζεηο
ησλ Μεξψλ, κεηαηξεπφκελεο έηζη ζε εκπηζηεπκαηηθά θαζεζησηηθά θαζήθνληα κε βάζε ηα νπνία
ζα αζθείηαη εηδηθά, εμεηδηθεπηηθά (ζα πξνάγεηαη, ζα επεθηείλεηαη, ζα εξκελεχεηαη ή ζα
εθαξκφδεηαη) θαη κε ηξφπν νξζφλνκν ε θαζεζησηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
θπζηθψλ πφξσλ σο αθέξαην κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.14 ε πνιιέο δε πεξηπηψζεηο, ε
ελζσκάησζε ησλ αξρψλ απηψλ δηαηππψλεηαη ζηα Πξννίκηα ησλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ
θαζεζηψησλ σο αλαθνξηθή δηαζχλδεζε,15 ελψ ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ε εμεηδηθεπηηθή ηνπο
δηαηχπσζε είηε κε ηε κνξθή παξαξηεκάησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα θξηηήξηα ή ηα εηδηθφηεξα
ζηνηρεία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο16 είηε κε ηε κνξθή απηφλνκσλ εηδηθψλ ζπκβαηηθψλ θαζεζηψησλ.17 Σαπηφρξνλα, ε ζπλαγφκελε ελζσκάησζε βξίζθεηαη, ρσξίο ακθηβνιία, ζην θέληξν ηεο
εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο νξζφλνκεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ
θαζεζηψησλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο ζπλαγφκελεο ελζσκάησζεο ηεο ζεκαληηθήο αξρήο ηεο θνηλήο αιιά δηαθνξνπνηεκέλεο επζχλεο πνπ αξζξψλεηαη ππέξ ησλ
αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ είηε σο θαζεζησηηθή δηαθνξνπνίεζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ18
είηε σο θαζεζησηηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ θαζεζηψηνο.19 Δπίζεο, εμεηδηθεχεηαη θαη σο ζπλδξνκή ζηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ
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Γηαζπλνξηαθψλ Πνηάκησλ Ρεπκάησλ θαη ησλ Γηεζλψλ Ληκλψλ, 1992.
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Π.ρ. Πξννίκην ηεο χκβαζεο ηεο ηνθρφικεο ρεηηθά κε ηνπο Αλζεθηηθνχο Οξγαληθνχο Ρππαληέο, 2001.
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Π.ρ. χκβαζε ηνπ Διζίλθη γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Υξήζε ησλ Γηαζπλνξηαθψλ Πνηάκησλ Ρεπκάησλ θαη ησλ
Γηεζλψλ Ληκλψλ, 1992, Παξαξηήκαηα I & ΗΗ ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο ρξήζεο ησλ θαιχηεξσλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ
θαη ησλ θαιχηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ.
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Βι. infra εκ. 18.
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Π.ρ. ε χκβαζε -Πιαίζην ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, 1992, Άξζξν 4 θαη Παξαξηήκαηα I & II θαη ε
χκβαζε γηα ηελ Δξεκνπνίεζε, 1994, (Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing
Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, 1994, 33 ILM (1994), ζει. 1328), Άξζξα 4-7, 20(2).
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Π.ρ. To Πξσηφθνιιν ηνπ Μφληξεαι ρεηηθά κε Οπζίεο πνπ Μεηψλνπλ ηελ Οδνλφζθαηξα, 1987 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε ην 1991 θαη ην 1993, Άξζξν 5(1), ή ε χκβαζε -Πιαίζην ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή,
1992, Άξζξν 12(5).

πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ κε ηελ νηθνδφκεζε ηθαλφηεηαο, αιιά θαη ηε ρνξήγεζε «λέσλ θαη
επηπξφζζεησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ» πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη επαπμεηηθέο
δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαηά ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ
ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ.20
— Θεζκνπνηείηαη ε εκπινθή λέσλ δηεζλψλ δξψλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΜΚΟ, ζηα
πεξηθεξεηαθά θαη παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα, ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε
ζεζκνπνίεζε απηή πξνζιακβάλεη αθφκα θαη ηε κνξθή ζπκβνπιεπηηθψλ θαζεζησηηθψλ νξγάλσλ, φπνπ θξάηε θαη ΜΚΟ ζπκκεηέρνπλ σο ίζα κέιε.21 Οη ΜΚΟ ηδηαίηεξα πεξηβάιινληαη φιν
θαη ζπνπδαηφηεξν ξφιν ζηε δηαπξαγκάηεπζε, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ησλ
δηεζλψλ ζπκβαηηθψλ θαζεζηψησλ. Σαπηφρξνλα, ζεζκνπνηείηαη γεληθά θαη πιαηζηαθά, ρσξίο ηηο
απαξαίηεηεο εμεηδηθεπηηθέο εθαξκνγέο πιελ εμαηξέζεσλ22, ε δηεζλνπνίεζε ηεο εκπινθήο ησλ
πνιηηψλ ζε παγθφζκηα θαη πεξηθεξεηαθά πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα, κε ηε κνξθή πξφζβαζεο
ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ, αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη εδψ ε ππνγξαθή ζην πιαίζην ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα
ηελ Δπξψπε ηεο πεξηθεξεηαθήο χκβαζεο ηνπ Άαξρνπο γηα ηελ Πξφζβαζε ζηελ Πιεξνθφξεζε,
ηε πκκεηνρή ηνπ Κνηλνχ ζηε Γηαδηθαζία Λήςεο Απνθάζεσλ θαη ηελ Πξφζβαζε ζηε
Γηθαηνζχλε ζε Θέκαηα Πεξηβάιινληνο, 199923 Μέζα απφ ηελ νηθνδφκεζε εηδηθνχ ζπκβαηηθνχ
θαζεζηψηνο ε χκβαζε απηή απνηειεί ηελ πιένλ πιήξε εμεηδηθεπηηθή εθαξκνγή ηεο Αξρήο 10
ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν, ζέηνληαο ηνπο φξνπο άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ
επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο ζρέζεο θπβέξλεζεο-πνιηηψλ θαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ δηαζπλδένληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ θπβεξλεηηθή ινγνδνηηθή
επζχλε, δηαθάλεηα θαη αληαπνθξηηηθφηεηα.
— Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δηαζπλδέζεηο ζπζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ
θαζεζηψησλ παγθφζκηνπ θαη πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε
αλαγθαία ζπλνρή θαη ν ελεξγφο ζπληνληζκφο ησλ επάιιεισλ θαζεζησηηθψλ ηνπο δξάζεσλ. Έηζη
εληζρχεηαη ε ήδε ππάξρνπζα δηαδηθαζία ηεο ζπλαηλεηηθήο ππνδεηγκαηνπνίεζεο» ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο
απηνχζηαο ή ηξνπνπνηεκέλεο δηα-θαζεζησηηθήο κεηαθνξάο ηνπο, είηε απφ παγθφζκην ζε
πεξηθεξεηαθφ είηε απφ πεξηθεξεηαθφ ζε πεξηθεξεηαθφ ζπζρεηηθφ επίπεδν. Σαπηφρξνλα, φκσο,
επηρεηξείηαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο ηεο δηα-θαζεζησηηθήο απηήο
κεηαθνξάο απφ παγθφζκην ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αθνχ ε «πεξηθεξεηνπνίεζε» παγθφζκησλ
πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ άιινηε νηθνδνκείηαη σο θαηλνηφκνο ζπλνιηθή δηα-θαζεζησηηθή
εμέιημε κε ηε δεκηνπξγία ηζρπξφηεξσλ ζπζρεηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ θαζεζηψησλ,24 θαη άιινηε
ζπκθσλείηαη σο ζχζηεκα δηα-θαζεζησηηθνχ ζπληνληζκνχ ηεο ηζρχνο θαη ζπλέξγεηαο πεξηθεξεηαθνχ κε παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα.25
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— Δληνπίδνληαη νη δηεζλείο δηαζηάζεηο ησλ εζληθψλ λνκηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ
κέζσ ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη ηα πεξηθεξεηαθά θαη παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα.
Απηέο αλαθέξνληαη ζηε δηάδνζε πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε θάζε απνηειεζκαηηθή θαη θαηλνηφκν
λνκνζεζία ζπκκφξθσζεο, ππνζηήξημε ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο γηα εθζπγρξνληζκφ –ή θαη
δεκηνπξγία– λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη αλάπηπμε λνκνζεζίαο ζπκκφξθσζεο θαη κεραληζκψλ
ζπκκφξθσζεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ηελ πεξίνδν απηή ε ηάζε γηα δηεζλνπνίεζε ηνπ
θαζεζηψηνο ηεο αζηηθήο επζχλεο γηα δεκηά ζην πεξηβάιινλ ζε δχν επίπεδα. Πξψηνλ, ζε επίπεδν
ζπλνιηθήο θαη νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο κε ηελ ππνγξαθή ηεο Σύμβαζης ηοσ Λοσγκάνο
ζρεηηθά κε ηελ Αζηική Εσθύνη για Ζημιά ζηο Περιβάλλον από Επικίνδσνες Δραζηηριόηηηες, 1993,
πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ππέξβαζε ηεο θπξίαξρεο ηνκεαθήο πξνζέγγηζεο πνπ εθθξάδεηαη θπξίσο
κέζα απφ ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πεδία ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ. 26
Γεχηεξνλ, ζε επίπεδν πξνζπάζεηαο πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιαηζηαθψλ
πξνβιέςεσλ πεξί δπλεηηθήο εθαξκνγήο ηεο αζηηθήο επζχλεο θαη απνδεκίσζεο, πνπ
εκθαλίδνληαη ζηαζεξά ζε αξηζκφ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ. ην επίπεδν απηφ,
ε πξνζέγγηζε είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζρεζηαθή θαη θαζεζησηηθή, κε έληνλα πνιηηηθά θαη ζεζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ απαηηείηαη ε θξηηηθή ππέξβαζε ηεο παξαδνζηαθήο αηνκηθηζηηθήο
πξνζέγγηζεο ηεο αζηηθήο επζχλεο –πνπ ηαμηλνκεί ηε δεκηά ζχκθσλα κε ην πνηφο κπνξεί λα
απαηηήζεη επαλφξζσζε ηεο δεκηάο– θαη ηεο κεζνδνινγηθήο έληαμεο ζ' απηή ηεο επζχλεο γηα
δεκηά ζην πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, απαηηείηαη ε δηάπιαζε κίαο εκπηζηεπκαηηθήο ζχιιεςεο ηεο
επζχλεο γηα πεξηβαιινληηθή δεκηά, πνπ ζα πεξηιακβάλεη –πέξα απφ ηε δεκηά ζε πξφζσπα θαη
ηδηνθηεζία– θαη ηε δεκηά ηνπ πεξηβάιινληνο per se –ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ησλ «θνηλψλ ρψξσλ» (common spaces)– θαη ζα απαηηεί απνθαηάζηαζε
(reinstatement) ή θαη απνδεκίσζε γηα κείσζε ηεο αμίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη ηελ
απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ιήςεο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ή θαη νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ πνπ δελ
ζπλδένληαη κε δεκηά ζε πξφζσπν ή ηδηνθηεζία (pure economic losses), πνπ ζα είλαη
δηεπηζηεκνληθή –απαηηψληαο απφ λνκηθνχο, νηθνλνκνιφγνπο θαη επηζηήκνλεο λα αλαπηχμνπλ
κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκηάο– θαη ζα αζθείηαη σο δεκφζην δηθαίσκα απφ
δεκφζηνπο θνξείο, πεξηβαιινληηθέο ελψζεηο θαη άηνκα πξνο φθεινο ησλ παξνπζψλ θαη
κειινληηθψλ γελεψλ κε ηξφπν νξζφλνκν. Σαπηφρξνλα, απαηηείηαη ε νκνηνκνξθία θαη ε ζπλνρή
ζηελ αληηκεηψπηζε δηαζπλνξηαθψλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ, αιιά θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
ζπλνιηθήο ζπλνρήο κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβαηηθνχ
πεξηβαιινληηθνχ θαζεζηψηνο ζην νπνίν απηή εληάζζεηαη (ελδνθαζεζησηηθή ζπλνρή) θαζψο
επίζεο θαη ε αλάγθε πξφβιεςεο δηαθαζεζησηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ελαξκφληζεο κε ηηο
ππάξρνπζεο ηνκεαθέο ζπλζήθεο πνπ δηεζλνπνηνχλ ηελ αζηηθή επζχλε. Ζ έκθαζε επνκέλσο
βξίζθεηαη ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο εκπηζηεπκαηηθήο εθαξκνγήο (trust implementation) ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ θαη ζηελ πξφζθνξε αληηκεηψπηζε ηεο
ειιεηκκαηηθήο ηνπο δηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή δεκηά, φπνπ ηειηθά ππεξεηείηαη
απνηειεζκαηηθφηεξα ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο θαζεζησηηθήο πεξηβαιινληηθήο
δηαθπβέξλεζεο.27
— Αλαγλσξίδεηαη ζεζκηθά γηα πξψηε θνξά ε εθηειεζηηθή εμίζσζε δηεζλψλ θαζεζησηηθψλ
ζπκβαηηθψλ θεηκέλσλ (πκβάζεσλ, Πξσηνθφιισλ) θαη ζπιινγηθψλ θαζεζησηηθψλ πξάμεσλ
(Απνθάζεσλ, πκβάζεσλ). Σφζν ε δηαθάλεηα ηεο εθηέιεζεο κέζσ ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο
εθζέζεσλ ησλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ φζν θαη ε αμηνιφγεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο
26

RAFTOPOULOS, E„ Constructing the Elements for a Mediterranean Liability Regime: A Theoretical and
Normative Quest, ζην RAFTOPOULOS E„ Studies on the implementation of the Barcelona convention: the
development of an international trust regime, Ant. N. Sakkoulas Publishers 1997, ζει. 124 επ.
27
Δμνχ θαη ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηα ζηε δηακφξθσζε θαζεζηψησλ πεξηβαιινληηθήο επζχλεο ζην πιαίζην ηνπ
Πξσηνθφιινπ ηεο Μαδξίηεο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Πξνζηαζία ζηε πλζήθε ηεο Αληαξθηηθήο, 1991, θαη ηηο επί
δσδεθαεηία ζπδεηήζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ Άξζξνπ 16, αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ηεο
Βαξθειψλεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ επίζεο ζρεηηθνχ Άξζξνπ 16 φπνπ ε λνκηθή-ηερληθή ζπδήηεζε επί ηνπ
ζέκαηνο μεθίλεζε απφ ην 1997. Δλδηαθέξνπζα εμέιημε απνηειεί ε ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο χκβαζεο ηεο
Βαζηιείαο ρεηηθά κε Δπζχλε θαη Απνδεκίσζε γηα Εεκηά Πξνεξρφκελε απφ Γηαζπλνξηαθέο Μεηαθηλήζεηο
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη ηε Γηάζεζε ηνπο, 1999.

κέζα απφ ηα θαζεζησηηθά φξγαλα αλαθέξεηαη φρη κφλν ζε πκβάζεηο θαη Πξσηφθνιια αιιά θαη
ζε Απνθάζεηο θαη πζηάζεηο ή θαη ζε άιιεο ζπιινγηθέο Πξάμεηο.28 Σαπηφρξνλα επηρεηξείηαη,
αιιά ζε κηθξή ζρεηηθά έθηαζε, θαη ε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ππνβνιήο εθζέζεσλ
ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ηεο ζπλνιηθήο εθηέιεζεο θαη λα εληζρπζεί ε νηθνδφκεζε
θνηλνχ ζπκθέξνληνο. ε γεληθφηεξν επίπεδν, νη θπβεξλήζεηο απνδίδνπλ πιένλ ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηνλ θαηεπζπληήξην θαη δεκηνπξγηθφ ξφιν ησλ «ελδηάκεζεο» λνκηθήο ζεκαζίαο
δηεζλψλ ζπιινγηθψλ πξάμεσλ, είηε εληφο (κε ηε κνξθή Απνθάζεσλ, πζηάζεσλ,
Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ) είηε εθηφο (κε ηε κνξθή Γηαθεξχμεσλ, Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ)
ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ, ιφγσ ηεο ηάζεο ηαρείαο «εζσηεξηθνπνίεζήο» ηνπο
θαη ηεο αλάδεημήο ηνπο ζε φξνπο δηαθπβέξλεζεο ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο αιιεινπρίαο ζηε
δηαθπβέξλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ θαη ηελ αλάδπζε ηεο πνιπεπίπεδεο
πεξηβαιινληηθήο δηπισκαηίαο. Οη θπβεξλήζεηο (θαη ηδηαίηεξα νη ΖΠΑ) πξνβάιινπλ πιένλ
θαζαξά ζέζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηε ζέιεζε ειέγρνπ απηήο ηεο, δηαδηθαζίαο.29
— Απνηππψλεηαη ε δηεπξπλφκελε ηάζε ηεο παξάπιεπξεο ελαζρφιεζεο ησλ δηεζλψλ ζεζκψλ
θαη κεραληζκψλ δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. Σν Γηεζλέο
Γηθαζηήξην ζηε γλσκνδνηηθή ηνπ απφθαζε Legality of the Threat of Nuclear, Weapons, 1996,
δηαθεξχζζεη ηε ζεκαζία ηνπ δηεζλνχο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ,30 ελψ ζηελ απφθαζή ηνπ "Case
Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project" (Hungary/Slovakia), 1997, πξνρσξεί
δεκηνπξγηθά απνδερφκελν ηελ αξρή ηεο «νηθνινγηθήο αλαγθαηφηεηαο» ζρεηηθά κε ηνλ
απνθιεηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ θξάηνπο, ηελ αλάδεημε ηεο θξνληίδαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
σο «νπζηαζηηθνχ ζπκθέξνληνο» ηνπ θξάηνπο, θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο
κε ηηο αλαδπφκελεο λέεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ δηεζλνχο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ αθνχ ε
πλζήθε δελ είλαη ζηαηηθή θαη νη δηαηάμεηο ηεο έρνπλ εμειηζζφκελν ραξαθηήξα.31 Σν Γηεζλέο
Γηθαζηήξην γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ζηηο εληνιέο γηα πξνιεπηηθά κέηξα ζηηο ππνζέζεηο
Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan, Australia v. Japan),32 εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο
πεξηβαιινληηθήο πξνθχιαμεο, ελψ ζηελ πξφζθαηε εληνιή ηνπ ζηελ ππφζεζε Μox Plant
πξνζδηνξίδεη, σο πξνιεπηηθφ κέηξν, ην θαζήθνλ ζπλεξγαζίαο πνπ δηαθεξχζζεηαη φηη απνηειεί
ζεκειηψδε αξρή ηνπ δηεζλνχο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ ζην θαζεζηψο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο
ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηδηαίηεξα φηαλ ηα ζπκθέξνληα γεηηνληθψλ θξαηψλ βξίζθνληαη ζε
θίλδπλν.33 Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα είλαη επίζεο ε πξφζθαηε πηνζέηεζε ησλ Πξναηξεηηθψλ
Καλφλσλ γηα Γηαηηεζία Γηαθνξψλ πνπ ρεηίδνληαη κε Φπζηθνχο Πφξνπο θαη/ή ην Πεξηβάιινλ,
2001,34 ζην πιαίζην ηνπ Μνλίκνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, πνπ ζηεξίδνληαη επξχηαηα ζηνπο
Καλφλεο Γηαηηεζίαο ηεο UNCITRAL θαη πνπ έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηελ θχξηα έιιεηςε ζηελ
επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δηαθνξψλ, δειαδή ηελ αλππαξμία εληαίνπ forum ζην νπνίν ζα
κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ Κξάηε, Γηαθπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί, Με-Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί,
Πνιπεζληθέο Δηαηξείεο θαη Ηδησηηθά Μέξε, εθφζνλ ζπκθσλνχλ γηα ηε ζπλαηλεηηθή επίιπζε
δηαθνξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ή ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ.
28

Βι. π.ρ. Άξζξα 22 θαη 23 ηεο χκβαζεο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ
Βφξεην-Αλαηνιηθνχ Αηιαληηθνχ, 1992, θαη Άξζξα 26 θαη 27 ηεο χκβαζεο ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ
Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Παξάθηησλ Πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ, 1976 φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 1995.
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Βι. SAND, P., Ζ., International Environmental Law After Rio, 4 EJIL (1993), ζει. 377- 389, ζηε ζει. 382.
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ICJ : Advisory Opinion on the Legality of the Threat of Nuclear Weapons, [1996] ICJ Reports, παξ. 29, 33.
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Βι. supra εκ 1. παξ. 53 επ, 112. Δίλαη ην γεγνλφο, πάλησο, φηη αλ θαη έλαο αξηζκφο ζπκβαηηθψλ
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— Πξνθεηκέλνπ, ηέινο, λα αληηκεησπηζζεί επαξθψο ε πξνβιεκαηηθή ηεο ζρέζεο
«πεξηβάιινλ-αλάπηπμε» θαη λα βειηησζεί ε πεξηβαιινληηθή δηαθπβέξλεζε ζε παγθφζκην
επίπεδν, πξνσζείηαη έλαο κεηξηνπαζήο ζεζκηθφο εκπινπηηζκφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε
δεκηνπξγία δχν θπξίσο ζεζκηθψλ ζρεκάησλ, ηελ Δπηηξνπή γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε
(Commission for Sustainable Development – CSD), ζην πιαίζην ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη
Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΖΔ (ECOSO0, θαη ην αλαδνκεκέλν Παγθφζκην Σακείν γηα ην
Πεξηβάιινλ (Global Environment Facility – GEF). Ζ ζπκβνιή ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε Βηψζηκε
Αλάπηπμε θαηά ηελ πεξίνδν απηή ππήξμε πεξηνξηζκέλε. Δπηθνξηηζκέλε κε ηελ εθηέιεζε
ειέγρσλ ηεο απφδνζεο θξαηψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο
AGENDA 21 θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηε πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν θαη κε ηε
ζρεηηθή αλάπηπμε ζπζηάζεσλ, ηελ πξναγσγή δηαιφγνπ θαη ηελ νηθνδφκεζε ζπκπξάμεσλ
παγθφζκηαο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ε Δπηηξνπή επέηπρε κεξηθψο ζην έξγν ηεο, θπξίσο
ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνο ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο, ηνπ ρακεινχ ηεο status ζηελ
ηεξαξρία ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο ηάζεο ηεο λα επαλαιακβάλεη ζε γεληθφ επίπεδν ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ
πνπ είρε δηεμαρζεί ζε άιια εμεηδηθεπκέλα fora.
Αμηνπξφζεθηε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ε δηαδηθαζία επίδξαζεο ηνπ Παγθφζκηνπ
Σακείνπ γηα ην Πεξηβάιινλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο. Έρνληαο
αλαδπζεί35 σο ην θχξην ζψκα πνπ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΖΔ εθθξάδεη ηελ
εκπηζηεπκαηηθή ζεζκνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε
παγθφζκην επίπεδν, ην Παγθφζκην Σακείν γηα ην Πεξηβάιινλ, «ηξνθνδνηνχκελν» πεξηνδηθά36,
νξγαλψλεη ζηξαηεγηθά ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αξρηθά ζε ηέζζεξεηο, θαη
πξννδεπηηθά ζε έμη, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο εζηηαθέο πεξηνρέο (focal areas) (βηνπνηθηιφηεηα,
θιηκαηηθή αιιαγή, δηεζλή χδαηα, εθθέλσζε φδνληνο, θαη επεθηάζεθε ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ
εδάθνπο θαη ζηνπο αλζεθηηθνχο νξγαληθνχο ξππαληέο — persistent organic pollutants).
Παξάιιεια απνηειεί ηνλ ρξεκαηνδνηηθφ κεραληζκφ ηεο χκβαζεο - Πιαίζην ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ
Κιηκαηηθή Αιιαγή, 1992, θαη ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, 1992, ελψ
ιεηηνπξγεί σο πξνζσξηλφο ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο γηα ηε χκβαζε ηεο ηνθρφικεο ρεηηθά
κε ηνπο Αλζεθηηθνχο Οξγαληθνχο Ρππαληέο, 2001, ελ αλακνλή ηεο ζέζεο ηεο ζε ηζρχ. Παξά ην
πξφβιεκα ηεο ππέξκεηξεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ αληηκεησπίδεη θαη ηελ θξηηηθή ζρεηηθά κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηνπ πξνυπνζέζεσλ, ην Παγθφζκην Σακείν γηα ην
Πεξηβάιινλ εκθαλίδεη εηδηθφ ελδηαθέξνλ, δηφηη ζρεκαηνπνηεί ηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο σο αλειηζζφκελε πινπξαιηζηηθή ζχκπξαμε (partnership). Έηζη ηε ζεζκηθή
νξγάλσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ Κξαηψλ επηθνπξεί ε ζχκπξαμε ησλ ηξηψλ Φνξέσλ Δθαξκνγήο
(Implementing Agencies) πνπ ζπλζέηνπλ ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην Πεξηβαιινληηθφ
Πξφγξακκα ηνπ ΟΖΔ (UNEP) θαη ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ (UNDP), ελψ
Δκπηζηεπκαηνδφρνο ηνπ Σακείνπ νξίδεηαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα37. Σαπηφρξνλα νηθνδνκείηαη
έλα πνιπεπίπεδν πιέγκα εηδηθψλ εθηειεζηηθψλ ζπκπξάμεσλ κε Πεξηθεξεηαθέο Αλαπηπμηαθέο
Σξάπεδεο (Asian Development Bank, African Development Bank, EBRD θαη Inter-American
Development Bank), κε Με-Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη κε Ηδησηηθφ Σνκέα.

35

Σν Παγθφζκην Σακείν γηα ην Πεξηβάιινλ (Global Environment Facility - GEF) ζπζηήζεθε θαη' αξράο σο
πηινηηθφ πξφγξακκα ηνλ Απξίιην ηνπ 1991 ( βι. Establishment of the Global Environment Facility, 30 ILM(1991),
ζει. 1739 επ.) θαη αλαδνκήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1994 (βι. Instrument for the Establishment of the Restructured
Global Environment Facility, 33 ILM(1994), ζει. 1273 επ.) κε ηελ απνδνρή ηνπ απφ 73 Κξάηε. ήκεξα
ζπκκεηέρνπλ 174 Κξάηε.
36
Σν Παγθφζκην Σακείν γηα ην Πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη «ηξνθνδφηεζε»
(replenishment) δηαζθαιίδεη ηνπο πφξνπο ηνπο απφ Κξάηε-δφηεο πνπ ζπλέξρνληαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα ζε επίζεκεο
πλφδνπο Σξνθνδφηεζεο. ηελ Πξψηε χλνδν Σξνθνδφηεζεο (1994), 32 Κξάηε-δφηεο δεζκεχζεθαλ γηα πνζφ 2 δηο
δνιιαξίσλ, ζηε Γεχηεξε χλνδν Σξνθνδφηεζεο (1998), 36 Κξάηε-δφηεο δεζκεχζεθαλ γηα πνζφ 2.75 δηο
δνιιαξίσλ, θαη ζηελ Σξίηε χλνδν Σξνθνδφηεζεο (2002), 32 Κξάηε-δφηεο δεζκεχζεθαλ γηα πνζφ 3 δηο δνιαξίσλ.
37
Βι. Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment Facility, 1994, Annex B.

IV. Ο Σρίηος Κύκλος: από ηο Γιοτάνεζμποσργκ ζηο Μέλλον
Ζ Παγθφζκηα πλάληεζε Κνξπθήο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ηνπ . Γηνράλεζκπνπξγθ (2002)
εγθαηληάδεη ηελ ηξίηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ έκθαζε ηψξα
δίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ
απνηειεζκαηηθή πξνγξακκαηηθή εθαξκνγή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε φια ηα επίπεδα κε ηξφπν
θνηλσληθά νξζφλνκν. Ζ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα επίπεδα,
ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο ζην πιαίζην ηεο επηδησθφκελεο ζεζκηθήο δηεχξπλζεο. Πξνάγεηαη ε
ελίζρπζε θαη ε θαζεζησηηθή ελδπλάκσζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ θάζεσλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ
ηνπ Πεξηβάιινληνο, ελψ δεκηνπξγείηαη ε ηάζε γηα επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ.
Ζ εθαξκνγή (implementation) ησλ ζπκβαηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ε άζθεζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο αλαδεηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηε ζεζκνπνίεζε εζεινληηθψλ
κνξθψλ πνιπκεξψλ ζπκπξάμεσλ (partnerships) πνπ ππνδειψλνπλ πιένλ θαζαξά φηη ην
δεηνχκελν είλαη ε επίηεπμε δεκηνπξγηθήο θαη ζπλεξγαζηαθήο ζπκκφξθσζεο ζε φια ηα επίπεδα
θαη κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο δξψληεο, κεηαβαίλνληαο απφ ην ζηάδην ηεο πνιχκνξθεο
ελζσκάησζεο ζην ζηάδην πιεζπληηθήο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Καη ην βήκα απηφ είλαη πιένλ θπζηθή ζπλέπεηα ηεο
ήδε εμειηθηηθήο ζεζκνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκηνπξγηθήο θαη ζπλεξγαζηαθήο
ζπκκφξθσζεο ζην πιαίζην ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ.38 Όπσο ραξαθηεξηζηηθά
πξνβιέπεηαη ζην ρέδην Δθαξκνγήο (Plan of Implementation) ηεο πλάληεζεο Κνξπθήο ηνπ
Γηνράλεζκπνπξγθ, ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβαηηθά πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα, πξνθεηκέλνπ λα
εληζρχζνπλ ηε ξπζκηζηηθή ηνπο πνξεία ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα «ζπλερίδνπλ λα
πξνάγνπλ ηελ πνιχ-ζπκκεηνρή (multi-stakeholder participation) θαη λα ελζαξξχλνπλ ζπκπξάμεηο
(partnerships) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηεο AGENDA 21 ζε πεξηθεξεηαθφ θαη
ππνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν», αιιά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα εληζρχνπλ «ηελ αληαιιαγή
εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ζπκπξάμεηο (partnerships) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο AGENDA
21».39 Έηζη ε ζηξνθή είλαη πιένλ θαζαξά απφ ηελ πνιπθεληξηθή θαζεζησηηθή επέθηαζε ζηελ
πιεζπληηθή θαζεζησηηθή εκβάζπλζε. Απφ ηελ εγθαζίδξπζε Δθηειεζηηθψλ Πξσηνθφιισλ ζηελ
αλάδεημε εζεινληηθψλ κνξθψλ εθηειεζηηθψλ ζπκπξάμεσλ πνιπκεξνχο δηαθπβέξλεζεο φισλ
ησλ ζρεηηθψλ δξψλησλ θαη ζηελ ηαπηφρξνλε αλαδήηεζε δηαθπβέξλεζεο ησλ δηαζπλδέζεσλ,
ζεκαηηθψλ θαη ζεζκηθψλ, ηφζν ελδν-θαζεζησηηθψλ φζν θαη δηα- θαζεζησηηθψλ. Καη ην ζέκα πνπ
ηίζεηαη εδψ είλαη αθξηβψο ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ πνιπκεξψλ
εθηειεζηηθψλ ζπκπξάμεσλ δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βηψζηκε
αλάπηπμε.
Ζ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ε άζθεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
δηαθπβέξλεζεο ζηξέθεηαη επίζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνδφκεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ
δηα-θαζεζησηηθνχ ζπληνληζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
θαζεζησηηθνχ θαηαθεξκαηηζκνχ (fragmentation), πνπ απνηππψλεηαη κε ηελ εκθάληζε νξηδφληηαο
(κε-ηεξαξρηθήο) ζπζζψξεπζεο πνιχπινθσλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ ήδε απφ
ηε δεχηεξε θάζε αλά πηχμεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο. Πξέπεη εδψ λα παξαηεξεζεί
φηη απηφ θαζεαπηφ ην θαηλφκελν ηεο ζπζζψξεπζεο δηεζλψλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ
θαζεζηψησλ, ζε παγθφζκην θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπσο θαη ε δηαθαηλφκελε ηάζε
ζπλέρηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, δελ έρεη αξλεηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ ζπλδέεηαη πξσηαξρηθά κε
απηή ηελ πνιπθεληξηθή αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηε θχζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο. Αληηθαηνπηξίδεη ηε δηαδηθαζηαθή πξνζέγγηζε ηεο εζσηεξηθήο
δηαθπβέξλεζεο θάζε ζπκβαηηθνχ πεξηβαιινληηθνχ θαζεζηψηνο πνπ, αληαπνθξηλφκελε ζηα
αηηήκαηα ηεο κεηάβαζεο ζηνλ επφκελν θχθιν αλάπηπμεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο,
38

Βι. π.ρ. 1996 Protocol to the London Dumping Convention, 1972, XXXVI ILM-1(1997), Άξζξν 11(2), χκβαζε
ηεο Βαξθειψλεο, Άξζξν 27, UN Framework Convention on Climate Change, 1992, COP Decision, 10/CP.4, UN
Doc. FCCC/CP/1998/16/Add.l, Annex, paras.3, 6 & 12.
39
WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Plan of Implementation, sec. 143 (d)&(b),
δηαζέζηκν ζην http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/plan_finall009.doc.

δελ ηείλεη κφλν λα «εκβαζχλεη» ηα ππάξρνληα ζπκβαηηθά θαζεζηψηα κέζα απφ εθηεηακέλεο
αλαζεσξήζεηο γηα πην νινθιεξσκέλε ζεκαηηθή δηαρείξηζε, αιιά θαη λα ηα «επεθηείλεη» ζε λέα
πεδία κε ην ζρεδηαζκφ θαη ζχζηαζε λέσλ εθηειεζηηθψλ Πξσηνθφιισλ γηα πην νινθιεξσκέλε
θαζεζησηηθή δηαρείξηζε.40 Αληηθαηνπηξίδεη αθφκε ηελ αλαπαξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο
ζπκβαηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πνπ είηε θάησ απφ ηελ
πξνγξακκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ θαηαιπηηθή δξάζε ηεο UNEP είηε κέζσ ηεο γεληθφηεξεο
«ππνδεηγκαηηθήο» ηεο επίδξαζεο41, κεηαθέξεηαη θαη ζε άιιεο πεξηθέξεηεο. Αληηθαηνπηξίδεη,
επίζεο, ηελ αλάγθε ηαρείαο θαζεζησηηθήο αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ
αλαθχνληαη primae impressionist42 αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πεδηαθνχ
παξάγνληα (context) ζηελ πεξαηηέξσ «ζπκβαηηθνπνίεζε» ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο
κε ηε δηαηχπσζε φξσλ πνιπθεληξηθήο εθαξκνγήο43
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπζζψξεπζεο
ζέηνπλ ζε πξαγκαηηθή δνθηκαζία ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ χπαξμε πνιιαπιψλ ρσξηζηψλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ (ρσξηζηέο ζεζκηθέο
νξγαλψζεηο –γξακκαηείεο, επηζηεκνληθά ζπκβνχιηα– ρσξηζηνί ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί,
ρσξηζηά πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ηερληθήο ζπλδξνκήο) ζπλδπαδφκελε κε ειιείκκαηα
εμαηηίαο ηεο αζθνχκελεο δηαθξηηήο δηαρείξηζεο ηεο νπζίαο ησλ ζεκάησλ (πξνβιήκαηα απφ
πηζαλέο αιιειεπηθαιχςεηο ή αζπκβαηφηεηα κεηαμχ θαζεζησηηθψλ φξσλ, χπαξμε ζεκαληηθψλ
θελψλ σο πξνο ηα πεδία θάιπςεο ή δηπιαζηαζκνί ξφισλ θαη ζηξαηεγηθψλ δξάζεσλ αιιά θαη
πξνβιήκαηα δηαζηαχξσζεο κεηαμχ θαζεζησηηθψλ φξσλ δηαθνξεηηθψλ ζπκβαηηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ) θαη κε ην ππέξκεηξν βάξνο πνπ ζέηεη ζηηο δηνηθεηηθέο ππνδνκέο
αθφκε θαη αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ, δεκηνπξγεί κία απμαλφκελα ειιεηκκαηηθή ζπλνιηθή
πεξηβαιινληηθή δηαθπβέξλεζε. Οη θαηά θαηξνχο αζζελείο πξνηάζεηο γηα «ζπγθεληξσηηθή»
πεξηβαιινληηθή δηαθπβέξλεζε (αλάπηπμε παγθφζκηνπ πεξηβαιινληηθνχ νξγαληζκνχ,
παγθφζκηαο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο) είλαη θαη αλεδαθηθέο θαη
απξφζθνξεο, αθνχ θάζε λένο ζεζκφο απιψο ζα αλαπαξάγεη ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη αθξηβψο ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο
ππάξρνπζαο πνιπθεληξηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο κε βάζε ηνλ απνηειεζκαηηθφ
40

. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ελ πξνθεηκέλσ ε επέθηαζε ηεο αξρηθήο χκβαζεο ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ Πξνζηαζία
Μεζνγείνπ Θαιάζζεο απφ ηε Ρχπαλζε, 1976, ζε δχν κή πξνβιεπφκελα εθηειεζηηθά Πξσηφθνιια, ην Πξσηφθνιιν
γηα ηηο Δηδηθά Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο, 1982, θαη ην Πξσηφθνιιν γηα ηα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα, 1996, ηνπ
νπνίνπ ε δηαπξαγκάηεπζε μεθίλεζε ην 1993. Πην πξφζθαηε ζρεηηθή εμέιημε είλαη κέζα ζην 2002 ε έλαξμε
αλεπίζεκσλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ εηδηθψλ γηα ηελ πηζαλφηεηα ζχζηαζεο λένπ εθηειεζηηθνχ Πξσηνθφιινπ γηα ηελ
Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Παξάθηησλ Πεξηνρψλ πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηελ αλαζεσξεκέλε χκβαζε ηεο
Βαξθειψλεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Παξάθηησλ Πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ,
1976/1995, αιιά εδξάδεηαη ζε ζχζηαζε ηεο ηειεπηαίαο Σαθηηθήο πλφδνπ ησλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ (βι.
Twelfth Ordinary Meeting of the Contracting Parties, Monaco, 14-17 November, 2001, Unep(DEC)/MED IG. 13/8,
Annex IV, sec. II, C.4, p. 20).
41
Αθνχ φια ηα ζπκβαηηθά πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ζεκαηηθφ παξνλνκαζηή (π.ρ. πξνζηαζία
ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο) απνηεινχλ ηκεκαηηθέο φςεηο πξαγκαηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο δηεζλνχο θνηλνχ
ζπκθέξνληνο πνπ ζπλδέεηαη κε έλα γεληθφ «ππφδεηγκα» (ζχκβαζε πξνζηαζίαο ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο).
42
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, φπνπ ε αλάδεημε ηεο χκβαζεο- Πιαίζην
ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, 1992, αλ θαη δελ απνηέιεζε επίζεκα κέξνο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο
δηαδηθαζίαο ηεο πλδηάζθεςεο ηνπ Ρίν, επεηεχρζε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπζηαηηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηεο
δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο πλδηάζθεςεο, πηνζεηήζεθε απφ απηή θαη κε αζπλήζηζηε ηαρχηεηα εηέζε ζε
ηζρχ (21/3/1994) κε ηε βνήζεηα ηεο πνιηηηθήο ψζεζεο ηεο πλδηάζθεςεο, ελψ αθνινχζεζε ζε εμαηξεηηθά ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιπζπδεηεκέλν Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην, 1997, πνπ ζεκαηνδνηεί ην πξψην ζπληνληζκέλν
πεξηβαιινληηθφ θαζεζηψο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Μέρξη ηψξα ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην
έρεη ιάβεη 104 επηθπξψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 43,7% ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ησλ
αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (φπσο πξνζδηνξίζζεθαλ ην 1997), θαη αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ κέζα ζην 2003 κε ηελ
αλακελφκελε επηθχξσζε ηεο Ρσζίαο, πνπ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ πνζνζηνχ ηεο (17,4%), ζα θαιχςεη πιένλ ην
απαηηνχκελν φξην εθπνκπψλ 55%.
43
Σέηνηα ξήηξα πεξηιακβάλεη π.ρ. ε χκβαζε ηεο Βαζηιείαο γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Γηαζπλνξηαθψλ Μεηαθηλήζεσλ
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη ηεο Γηάζεζεο ηνπο, 1989, πνπ ζην Άξζξν 11 πξνβιέπεη ηελ πεξαηηέξσ ζχζηαζε
δηκεξψλ πνιπκεξψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκθσληψλ κε θξηηήξην ηε ζπκβαηφηεηα κε «ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή
δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ ή άιισλ απνβιήησλ», φπσο απαηηείηαη απφ ηε χκβαζε.

ζπληνληζκφ ησλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ θαη ηνλ ζπζηεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο (integrated
management approach), πνπ απνηειεί ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο
αλάπηπμεο. Ζ ηειεπηαία κάιηζηα, κπνξεί νπζηαζηηθά λα νηθνδνκεζεί ζηελ ππάξρνπζα
πνιπθεληξηθή πεξηβαιινληηθή δηαθπβέξλεζε δηαζθαιίδνληαο φηη νη απνθάζεηο ζην πιαίζην ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζπκβαηηθψλ θαζεζηψησλ είλαη πξντφλ νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ
πξαγκαηεχεηαη, εμεηάδεη θαη αλαιχεη ηηο δηαζπλδέζεηο κε άιινπο ηνκείο θαη ζπκθέξνληα.
ην ζεκείν απηφ, ην ρέδην Δθαξκνγήο (Implementation Plan) ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ
επηρεηξεί λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν ηεο ζπζζψξεπζεο κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο άζθεζεο
ηεο πνιπθεληξηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηε ιεηηνπξγηθή ππέξβαζε ηεο
δηαπξαγκαηεπηηθήο απνκφλσζεο, δίδνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζε πιεπξέο "πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηνλ
ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. ε επίπεδν
ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο, ην ρέδην Δθαξκνγήο επηδηψθεη ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο
θάζεηεο θαη νξηδφληηαο νινθιήξσζεο ηνπ δηα-θαζεζησηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο
ιήςεσο απνθάζεσο ζηε βάζε ηεο'' πνιπθεληξηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Έηζη, ην ρέδην Δθαξκνγήο πξνβιέπεη φηη ε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ
σθεαλψλ, ζαιαζζψλ θαη παξάθηησλ πεξηνρψλ απαηηεί ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηειεζκαηηθνχ
ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο, ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ηε ζχζηαζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ,
δηαθαλνχο θαη ηαθηηθά ζπλεξρφκελνπ δην-νξγαληθνχ ζπληνληζηηθνχ κεραληζκνχ γηα ζέκαηα
σθεαλψλ θαη αθηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΖΔ, θαη ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ
ζρεηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ θαη πξνγξακκάησλ (πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθψλ
ζαιαζζψλ ηεο UNEP, πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο αιηείαο θαη πεξηθεξεηαθψλ
νξγαληζκψλ επηζηήκεο, πγείαο θαη αλάπηπμεο).44 Σν ρέδην Δθαξκνγήο πξνζδίδεη ηδηαίηεξν
βάξνο ζηελ πξναγσγή ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηεζλψλ θαη
δηαθπβεξλεηηθψλ ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα χδαηνο, ηφζν κέζα ζ'
απηφ ζην ζχζηεκα ηνπ ΟΖΔ φζν θαη ζε επίπεδν ζρέζεσλ κεηαμχ ΟΖΔ θαη δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ
νξγαληζκψλ.45 Γηαθεξχζζεη επίζεο φηη ε πξναγσγή ηεο «ακνηβαίαο ππνζηεξηθηηθφηεηαο
πεξηβάιινληνο, εκπνξίνπ θαη αλάπηπμεο» κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ζπλδέεηαη
κε ηε ζπλεξγαζία ησλ γξακκαηεηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (WTO), ηεο
UNCTAD, ηνπ UNDP θαη ηεο UNEP46 ελψ γεληθφηεξα δίδεη έκθαζε ζηε βειηίσζε ηνπ δηαπεξηθεξεηαθνχ ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε κεηαμχ πεξηθεξεηαθψλ
επηηξνπψλ, Σακείσλ ηνπ ΟΖΔ θαη άιισλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ππνπεξηθεξεηαθψλ ζεζκψλ θαη
νξγάλσλ.47 εκαηνδνηεί ηελ πξνζδνθψκελε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε
Βηψζηκε Αλάπηπμε (Commission on Sustainable Development — CSD) έηζη ψζηε ε ηειεπηαία,
πέξα απφ κία απιψο πςεινχ επηπέδνπ επηηξνπή ζην ζχζηεκα ηνπ ΟΖΔ πνπ ιεηηνπξγεί σο forum
ζεψξεζεο ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε, λα απνθηήζεη νπζηαζηηθά θαη πξαθηηθά
δηεπξπκέλν ξφιν, αλαιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ λα ζθνπεχνπλ ζηελ επηζεψξεζε
θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο AGENDA 21 θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ζπλνρήο ηφζν ηεο εθαξκνγήο φζν θαη ησλ ζπκπξάμεσλ εθαξκνγήο.48 Κηλνχκελν επίζεο πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο θεληξηθήο ζεζκηθήο αλαβάζκηζεο, ην ρέδην Δθαξκνγήο αξζξψλεη κε
έκθαζε ηελ αλάγθε επέθηαζεο ηνπ ξφινπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ΟΖΔ (ECOSOC) σο πξνο ηελ επηηήξεζε ηφζν ηνπ ζπληνληζκνχ νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ
ΟΖΔ γηα ηελ πξναγσγή ηεο εθαξκνγήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο φζν θαη ηεο ηζφξξνπεο
νινθιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ησλ ζρεηηθψλ
πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΖΔ πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο
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Plan of Implementation, supra εκ. 36, sec. 29 (c) & (f).
Ibid., sec. 28.
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Ibid., sec. 91 (c). ρεηηθά κε ηελ «ακνηβαία ππνζηεξηθηηθφηεηα» εκπνξίνπ θαη πεξηβάιινληνο βι. παξαθάησ.
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Ibid., sees. 142 & 143.
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Ibid., sees. 127, 128, 129, 130 & 131.
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αλάπηπμεο.49 Παξάιιεια, ην ρέδην Δθαξκνγήο πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλα πεδία ππνζηήξημεο
ηεο θαζεζησηηθήο εθαξκνγήο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη νη παξάθηηεο δψλεο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο
δψλεο), ε αιηεία, ε μεξά θαη ην χδσξ.50 Πξνζδίδνληαο δε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βηνπνηθηιφηεηα
θαη ζηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζπλνιηθά ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ην ρέδην
Δθαξκνγήο θαιεί γηα πηνζέηεζε ηεο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο θαη γηα ελζσκάησζε ησλ
αξρψλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, 1992, κέζα ζε
παγθφζκηα, πεξηθεξεηαθά θαη εζληθά ηνκεαθά θαη δηα-ηνκεαθά πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο θαη
ζε δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο.51
Αλαθνξηθά κε ηελ αλαδεηθλπφκελε σο θπξίαξρε ζεκαηηθή δηαζχλδεζε πεξηβάιινληνοδηεζλνχο εκπνξίνπ, ε έθβαζε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ πξνζθέξεη έλα πιαίζην δηεπθφιπλζεο ηεο
δηα-θαζεζησηηθήο δηαδηθαζίαο. Τπεξβαίλνληαο ηνλ ζθφπειν ηεο ηεξάξρεζεο ηεο ζρέζεο
ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ θαη ζπκβαηηθψλ θαζεζηψησλ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη
ηεο ζπλαθφινπζεο απφδνζεο ππεξνρήο ησλ ζπκθσληψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ
(WTO) έλαληη ησλ δηεζλψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπκθσληψλ (φπσο εκθαηηθά ππνζηήξημαλ νη
ΖΠΑ), θαηέιεμε ζηε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηνπ δηακνξθσλφκελνπ πιαηζίνπ εμέιημεο ηεο
ζρέζεο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ κε θαηεχζπλζε ηελ «ακνηβαία ππνζηεξηθηηθφηεηα». Ζ εθ
πξψηεο φςεσο ανξηζηία ηεο έθβαζεο έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ
επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηε δηαηήξεζε θαη εμέιημε ηεο ππάξρνπζαο δηα-θαζεζησηηθήο
δηαζχλδεζεο ζε πνξεία βηψζηκεο αλάπηπμεο, εληζρχνληαο ηελ ηάζε ηεο ππνζηεξηθηηθφηεηαο
παξά ηεο ζχγθξνπζεο. Ζ ππνδεηγκαηηθή δηαηχπσζε θαη ελζσκάησζε ηεο «ξήηξαο δηαζθάιηζεο»
(Savings Clause) ζην Πξννίκην δχν πξφζθαησλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ, ηεο
χκβαζεο ηνπ Ρφηηεξληακ ρεηηθά ηε Γηαδηθαζία πλαίλεζεο Καηφπηλ Πξνεγνχκελεο
Πιεξνθφξεζεο γηα Οξηζκέλα Δπηθίλδπλα Υεκηθά θαη Δληνκνθηφλα ζην Γηεζλέο Δκπφξην,
1998,52 θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Καξζαγέλεο γηα ηε Βηναζθάιεηα, 2000,53 αληηκεησπίδεη ην
ζέκα ζε δχν επίπεδα:
- ζε επίπεδν θαζαξήο θαη ηζρπξήο δηαηχπσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ξήηξαο δηαζθάιηζεο,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβαηηθφ πεξηβαιινληηθφ θαζεζηψο δελ ζα
εξκελεχεηαη φηη ππνδειψλεη αιιαγή ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ελφο Μέξνπο I
ζχκθσλα ππάξρνπζεο δηεζλείο ζπκθσλίεο,
- ζε επίπεδν ζπλνδεπηηθψλ νξηνζεηηθψλ ξεηξψλ ηεο ζρέζεο πεξηβαιινληηθψλ ζπκθσληψλ κε
άιιεο ζπκθσλίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ξήηξαο δηαζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, αθελφο
νξίδεηαη φηη νη εκπνξηθέο θαη νη πεξηβαιινληηθέο ζπκθσλίεο ζα πξέπεη λα είλαη ακνηβαία
ππνζηεξηθηηθέο ψζηε λα επηηπγράλνπλ βηψζηκε αλάπηπμε, θαη αθεηέξνπ φηη ε ξήηξα
δηαζθάιηζεο δελ ζα ζεσξείηαη φηη επηδηψθεη λα ππνηάμεη ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβαηηθφ
πεξηβαιινληηθφ θαζεζηψο ζε άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο.54
Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηάιιειεο ελζσκάησζεο ηεο ξήηξαο δηαζθάιηζεο ζην Πξννίκην θαη
άιισλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ ζα ζπλερηζζεί, εθφζνλ ηα πκβαιιφκελα
Μέξε θξίλνπλ ηε ζπκπεξίιεςή ηεο απαξαίηεηε, νηθνδνκψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα
αμηνπξφζεθην δπλακηθφ πιαίζην ακνηβαίαο ππνζηήξημεο πεξηβαιινληηθψλ θαη εκπνξηθψλ
49

Ibid., sec. 126 (a).
Βι. Ibid., sees. 29(b)(c) & (g), 30 (g), 38 & 38(b), 43(f), 60.
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Ibid., sec. 42(a).
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Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides
in International Trade (PIC), 1998, 38 ILM (1999), ζει. 1.
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Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, 2000, 39 ILM (2000), ζει. 1027.
54
Βι. Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent, 1999, Ϊ Preamble, cl. 9, 8 &10, θαη Cartagena Protocol
on Biosafety, 2000, Preamble, cl. 10, 9, 8 &11. To γεγνλφο φηη αλαθνξά γίλεηαη ζην Πξννίκην θαη φρη ζηηο
ιεηηνπξγηθέο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ νχηε ην Άξζξν 30 ηεο
χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ, 1969, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή δηαδνρηθψλ ζπλζεθψλ
αλαθεξφκελσλ ζην ίδην ζέκα, δελ πξνζδηνξίδεη ζε πνηφ κέξνο ηεο ζπλζήθεο ζα εμεηδηθεχεηαη απηή ε εθαξκνγή, ελψ
ην Άξζξν 31 ηεο ίδηαο πλζήθεο πξνβιέπεη ηε γεληθή αξρή φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξκελείαο ησλ πλζεθψλ, ηφζν
ην Πξννίκην φζν θαη ηα Παξαξηήκαηα απνηεινχλ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ηεο πλζήθεο.
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ζπκβαηηθψλ θαζεζηψησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη ε δηαηήξεζε ηεο
δπλαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Δκπνξίνπ λα απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε (on a case-by-case basis) ηε θχζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη
αιιειεπίδξαζεο ηνπ εληαίνπ θαζεζηψηνο εκπνξίνπ θαη - ησλ πνιχκνξθσλ θαη πιεζπληηθψλ
ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ απαηηεί ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
δηαθπβέξλεζεο ησλ ηειεπηαίσλ ηφζν θαλνληζηηθά φζν θαη ζεζκηθά, πξνθεηκέλνπ ; λα
αληηζηνηρηζζνχλ κε ην πξψην.
Αμίδεη εδψ λα παξαηεξεζεί φηη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο «ακνηβαίαο ππνζηεξηθηηθφηεηαο»
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη δηεζλψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπκθσληψλ θηλείηαη επίζεο ε
δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε εηδηθήο ζεζκηθήο δηαζχλδεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
απφδνζε εθ κέξνπο ηνπ πξψηνπ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ «παξαηεξεηήο (observer status) ζηηο
ηειεπηαίεο, κε βάζε ην θξηηήξην ηεο χπαξμεο εηδηθψλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ (specific trade
obligations – STOs). ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ πξφζθαηε Τπνπξγηθή Γηαθήξπμε ηεο Doha (παξ. 31) πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 14
Ννεκβξίνπ 2001 απφ ηελ Τπνπξγηθή πλδηάζθεςε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ.55 Ζ
φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε εξκελεία ηνπ παξαπάλσ θξηηεξίνπ, ψζηε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
εηδηθψλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηα ζπκβαηηθά πεξηβαιινληηθά θαζεζηψηα λα κελ
πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηέο πνπ έρνπλ ραξαθηήξα ηππηθά ππνρξεσηηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν αιιά
λα επεθηείλεηαη θαη ζε πιαηζηαθή πξνζέγγηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ
θαζεζηψηνο (δηαζχλδεζε κε ζθνπφ, απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπο, κε ηε γιψζζα
ηνπ πξννηκίνπ), απνηειεί ηελ αζθαιέζηεξε βάζε. Έηζη ζα δηεπθνιπλζεί ε θαηάιιειε επηινγή
θαη ζα θαηαζηεί δπλαηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε εθπξνζψπεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη, ηέινο, ε κεηάβαζε απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εμεηδηθεπηηθή
δηαηχπσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ αλέιημε ησλ αξρψλ ηεο
δηαθπβέξλεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα
ζην πξαγκαηηθφ πιαίζην ηεο άζθεζεο νινθιεξσκέλεο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο. ην
ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαηεξεζεί φηη, ζε αληίζεζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο θάζεηο ηνπ
Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο, φπνπ ε γεληθφηεξε αλάπηπμε θαη ε δηαηχπσζε ηνπ
επεξεάζζεθε νπζηαζηηθά απφ πεξηβαληνιιφγνπο, ζηελ ηξίηε ηνπ θάζε ην Γηεζλέο Γίθαην ηνπ
Πεξηβάιινληνο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηξξνή αλαπηπμηαθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζέηνπλ πιένλ
φξνπο πξαγκαηηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο πινπξαιηζηηθήο εθαξκνγήο βηψζηκεο δηαθπβέξλεζεο. 2/τν
πιαίζην απηφ, ε έκθαζε κεηαηίζεηαη απφ ηελ εμεηδηθεπηηθή επεμεξγαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ
αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε θαη νινθιεξσκέλε πξαθηηθή
ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Σν ρέδην
Δθαξκνγήο (Implementation Plan) ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ ζηξέθεηαη αθξηβψο ζηελ πξνζπάζεηα
γεθχξσζεο ησλ θελψλ κεηαμχ δέζκεπζεο θαη εθαξκνγήο, ψζηε ηα νξάκαηα ηεο AGENDA 21 λα
αξρίζνπλ λα κεηαβάιινληαη ζε απνηειεζκαηηθά θαζεζησηηθά ελεξγήκαηα θαη ε ρξεζηή
δηαθπβέξλεζε, πνπ δηαθεξχζζεηαη σο «νπζηαζηηθή γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε», 56 λα εθαξκφδεηαη
ζε φια ηα επίπεδα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην ρέδην Δθαξκνγήο νη αξρέο ηεο ινγνδνζίαο θαη
ηεο δηαθάλεηαο (Principles of Accountability and Transparency) δηαηξέρνπλ, νξηδφληηα θαη
θάζεηα, ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. πλδένληαη κε
ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε κνξθήο ζπκπξάμεσλ (partnerships)57 θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο
δξάζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο εηαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο θαη
ινγνδνζίαο.58 πλδένληαη επίζεο κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ δξάζεσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ψζηε λα πξνσζεζεί ε κεηαξξχζκηζε ηεο ππάξρνπζαο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο αξρηηεθηνληθήο (ηα κνληέια δηεζλνχο
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ρξεκαηνδφηεζεο, εκπνξίνπ, ηερλνινγίαο θαη επελδχζεσλ) κέζα απφ ηελ αλάδπζε ελφο
δηαθαλνχο, νξζφλνκνπ θαη πεξηεθηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ λα πξνβιέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή
ζπκκεηνρή ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεσο
απνθάζεσλ.59 πλδένληαη αθφκα κε ζέκαηα εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ηελ ελδπλάκσζε
θαη πξναγσγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ ζεζκψλ, ηελ ππνζηήξημε λέσλ
θαη ππαξρφλησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηηο ρψξεο κε κεηαβαηηθή νηθνλνκία, ηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ
ξπζκίζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην εκπφξην, θαη ηε ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο
δηαθζνξάο60 αιιά θαη γεληθφηεξα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε πεξηβάιινληνο θαη
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.61 Σέινο, ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε θεληξηθψλ ζεκαηηθψλ ηνκέσλ,
φπσο ηελ ελέξγεηα, ηα ρεκηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα, ηνπο σθεαλνχο θαη ηηο αθηέο, ην λεξφ, ή
ζεκάησλ παγθφζκηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,62 αιιά θαη κε ηελ πιεζπληηθή εθαξκνγή ηεο
AGENDA 21 ζε φια ηα επίπεδα ζπκκεηνρήο63 θαη κε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ κέηξσλ θαηά ηεο
δηαθζνξάο, κέζα απφ ηελ αλάιεςε ηεο πνιηηηθήο επζχλεο ησλ θπβεξλήζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ
ρεδίνπ Δθαξκνγήο, λα δηαζθαιίζνπλ ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ θαηά ηεο Γηαθζνξάο.64
Γελ ζα πξέπεη δε λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο ε πξνζεθηηθή αλάδεημε ηεο εζηθήο σο γεληθήο
ζεψξεζεο θαη πξννπηηθήο ζηελ εθαξκνγή ηεο AGENDA 21 ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ
Δθαξκνγήο.65 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην δηαπξαγκαηεπηηθφ αδηέμνδν ζηε
πλδηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ ζην αίηεκα ηεο επξχηεξεο εθαξκνγήο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ αξρψλ ηνπ Ρίν κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ζπκβηβαζηηθήο θφξκνπιαο κε δχν
φςεηο: ηελ απιή επαλάιεςε ηεο γεληθήο πνιηηηθήο δέζκεπζεο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ αξρψλ ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηελ εκθαηηθή δηαθξηηηθή αλαθνξά ζηελ αξρή ηεο θνηλήο αιιά
δηαθνξνπνηεκέλεο επζχλεο. Ζ έκθαζε ζηελ αξρή απηή ππνδειψλεη φηη, ζηε θάζε απηή,
αλαδεηθλχεηαη ην ηδηαίηεξν «βάξνο» ή «ζπνπδαηφηεηα»66 πνπ ηα Κξάηε επηιέγνπλ λα δψζνπλ
ζηελ αξρή απηή σο ζεκειηψδνπο εξκελεπηηθνχ νρήκαηνο δηεζλνχο θνηλνχ ζπκθέξνληνο ζηελ
πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο AGENDA 2167 αιιά θαη νξζφλνκσλ εθαξκνγψλ ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο ζε εηδηθνχο ζεκαηηθνχο ηνκείο.68
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