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1. Ειζαγυγή 

 Δπηηξέπεηαη απόθιηζε από ην δίθαην πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο όηαλ 

πξόθεηηαη γηα ελεξγεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο; Οη ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ επηηξέπνπλ απόθιηζε ζε 

ελεξγεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο – ζπλήζσο, δελ επηηξέπνπλ νύηε θαλ επηθπιάμεηο.
2
 

Σίζεηαη, επνκέλσο, ην εξώηεκα εάλ κπνξνύκε λα επηθαιεζηνύκε, γηα ηηο παξαβάζεηο 

ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ όζν θαη ησλ εζηκηθώλ θαλόλσλ ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο πεξηζηάζεηο πνύ αίξνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα 

κηαο πξάμεο ηνπ θξάηνπο, ζύκθσλα κε ηα Άξζξα ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνύο Γηθαίνπ γηα 

ηε Γηεζλή Δπζύλε ησλ Κξαηώλ.
3
 

 Θα πξνζεγγίζνπκε ην εξώηεκα απηό από δύν πιεπξέο: πξώηνλ, 

επηζεκαίλνληαο ηελ αληίζηημε αλάκεζα ζηνλ δηαξθή ραξαθηήξα ησλ ππνρξεώζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αθ' ελόο θαη ζηνλ πξνζσξηλό 

ραξαθηήξα ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ αίξνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα κηαο πξάμεο ηνπ 

θξάηνπο αθ' εηέξνπ θαη, δεύηεξνλ, αθνινπζώληαο ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο 

                                                           

1Σν άξζξν απηό απνηειεί επηθαηξνπνίεζε εηζήγεζεο ζηελ Ζκεξίδα ηνπ Σνκέα Γηεζλώλ πνπδώλ ηεο Ννκηθήο 

ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. «Η Δλέξγεηα ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε: Πηπρέο Γηεζλνύο θαη Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ», 

Κνκνηελή, 12 Μαΐνπ 2016.  
2Γηα παξάδεηγκα, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 8 (ηβ) ηεο ύκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιόηεηα, ηα ζπκβαιιόκελα 

κέξε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ξπζκίδνπλ ή λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ 

έρνπλ δηαπηζησζεί ζεκαληηθά αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηα επί ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ελώ, ζύκθσλα κε ην 

Άξζξν 37, δελ επηηξέπνληαη επηθπιάμεηο. Σύκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιόηεηα, Ρίν ληε Σδαλέηξν, 5 Ηνπλίνπ 

1992, 1760 UNTS 79. 
3International Law Commission, 2001 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 53 

UN GAOR Supp. (No. 10), p. 43, UN Doc. A/56/83 (2001). 
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πεξηζηάζεηο πνπ αίξνπλ ην άδηθν, ζε πεξηζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνύ θξάηνπο θαη πεξηζηάζεηο πνπ είλαη απνηέιεζκα εμσγελώλ παξαγόλησλ. Σέινο, 

είλαη απαξαίηεην λα γίλεη εηδηθή κλεία ζηελ αξρή ηεο πξόιεςεο, ε εθαξκνγή ηεο 

νπνίαο είλαη δπλαηόλ λα απνθιείζεη ηελ επίθιεζε ιόγσλ πνπ αίξνπλ ην άδηθν γηα 

παξαβηάζεηο ησλ δηεζλώλ θαλόλσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

2. Ο σαπακηήπαρ ηυν ςποσπεώζευν πος αθοπούν ηην πποζηαζία ηος 

πεπιβάλλονηορ ζε ανηίζηιξη με ηιρ πεπιζηάζειρ πος αίποςν ηον άδικο σαπακηήπα 

μιαρ ππάξηρ ηος κπάηοςρ 

2.1. Ο δηαξθήο ραξαθηήξαο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 Σν δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αληηκεησπίδεηαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν θπξίσο κέζσ δηεζλώλ ζπλζεθώλ. Δδώ, όκσο, ζα πεξηνξίζνπκε ηε ζπδήηεζε, 

γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο, ζηνπο ειάρηζηνπο θαλόλεο νη νπνίνη γίλνληαη δεθηνί ζην 

εζηκηθό δίθαην. Δπεηδή ν θύξηνο όγθνο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ αθνξνύλ 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί εμεηδίθεπζε θαη εκβάζπλζε ησλ θαλόλσλ 

απηώλ, αξθεί λα πεξηνξηζηνύκε ζην εζηκηθό δίθαην γηα λα ηνληζηεί ν δηαξθήο 

ραξαθηήξαο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ο εζηκηθόο θαλόλαο ν νπνίνο θπξίσο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε ππνρξέσζε ησλ θξαηώλ λα εμαζθαιίζνπλ όηη νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ εµπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ή ηνλ έιεγρό ηνπο δελ πξνθαινύλ 

δεµίεο ζην πεξηβάιινλ άιισλ θξαηώλ ή πεξηνρώλ πέξα από ηα όξηα ηεο εζληθήο 

δηθαηνδνζίαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ησλ θξαηώλ λα απνηξέπνπλ δεµίεο ζην πεξηβάιινλ 

άιισλ θξαηώλ από δξαζηεξηόηεηεο πνπ εµπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, ε νπνία 

θαηάγεηαη από ηηο ππνζέζεηο Trail Smelter θαη Corfu Channel
4
θαη αλαθέξεηαη ζηηο 

Γηαθεξύμεηο ηεο ηνθρόικεο θαη ηνπ Ρίν, ζεσξείηαη αδηακθηζβήηεηε.
5
Σν 

πεξηερόκελν ηεο, όκσο, πεξηνξίδεηαη ζηελ επίδεημε ηεο «πξνζήθνπζαο επηκέιεηαο» 

(due diligence). ύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο «πξνζήθνπζαο επηκέιεηαο», αξθεί ηα 

                                                           

4Γηαηηεζία  ηνπ Φπηεξίνπ Σκάιηνπ, ΖΠΑ θ. Καλαδά, (1938- 41), 3 RIAA 1905; Υπόζεζε ηνπ Σηελνύ ηεο Κέξθπξαο, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηά Αιβαλίαο, Οπζία, ICJReports 1949, ζ. 4, ζηε ζ. 22, Γλσκνδόηεζε γηα ηε Ννκηκόηεηα 

ηεο Απεηιήο ή Υξήζεο Ππξεληθώλ Όπισλ από Κξάηε ζε Έλνπιε ύξξαμε, 1996 ICJ Reports, ζ. 66. 
5Αξρή 21 ηεο Γηαθήξπμεο ηεο πλδηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Αλζξώπηλν Πεξηβάιινλ (Γηαθήξπμε 

ηεο ηνθρόικεο) 1972, Αξρή 2 ηεο Γηαθήξπμεο ηεο πλδηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη 

ηελ Αλάπηπμε (Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν) 1992. 
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θξάηε λα πηνζεηήζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο θαλόλεο θαη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα 

επηβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο αζθώληαο ηνλ απαηηνύκελν έιεγρν ζε δεκόζηνπο θαη 

ηδησηηθνύο θνξείο.
6
 Γελ πξόθεηηαη γηα ππνρξέσζε απνηειέζκαηνο αιιά γηα 

ππνρξέσζε ζπκπεξηθνξάο θαη νπσζδήπνηε δελ απαγνξεύεη θαη' αξρήλ ηηο εγγελώο 

επηβιαβείο ή επηθίλδπλεο δξαζηεξηόηεηεο.
7
 

 Με απηήλ ηελ ππνρξέσζε ζπλδένληαη θαη κηα ζεηξά άιιεο ππνρξεώζεηο: ε 

ππνρξέσζε δηεμαγσγήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο, ε ππνρξέσζε 

εηδνπνίεζεο ησλ θξαηώλ ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ είλαη πηζαλόλ λα επέιζνπλ 

ζπλέπεηεο από ηε ζρεδηαδόκελε δξαζηεξηόηεηα, ε ππνρξέσζε αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη δηεμαγσγήο δηαβνπιεύζεσλ, θαη, ηέινο, ε ππνρξέσζε άκεζεο 

εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Πξόθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο ππνρξεώζεηο νη 

νπνίεο, όκσο, εληάζζνληαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα εμαζθαιίζεη όηη νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ εµπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ή ηνλ έιεγρό ηνπ δελ πξνθαινύλ 

δεµίεο ζην πεξηβάιινλ άιισλ θξαηώλ, κε ηελ έλλνηα όηη ην θξάηνο νθείιεη λα 

εμαθξηβώζεη θαηά ην δπλαηόλ ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο ζρεδηαδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ελεκεξώλεη, λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θαη 

λα δηαπξαγκαηεύεηαη κε θαιή πίζηε κε ηα θξάηε ηα νπνία είλαη πηζαλόλ λα 

επεξεαζηνύλ από ηε ζρεδηαδόκελε δξαζηεξηόηεηα.
8
 

 ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη νη ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ έλα δηαξθή ραξαθηήξα. Απαηηνύλ από ην θξάηνο 

όρη αθξηβώο πξάμεηο αιιά κηα ζπκπεξηθνξά κάιινλ ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

εμεηδηθεύεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θαηά πεξίπησζε. Απηή ε ζπκπεξηθνξά 

πξέπεη λα εθηείλεηαη ρξνληθά από ην ζρεδηαζκό ελόο έξγνπ ή κηαο δξαζηεξηόηεηαο 

έσο θαη όιν ην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απηόο ν ραξαθηήξαο ησλ ππνρξεώζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πεδίν 

ηεο ελέξγεηαο θαζώο, ζηνλ ζύγρξνλν ελεξγεηαθό ηνκέα, έξγα θαη δξάζεηο 

ζρεδηάδνληαη κε ρξνληθό νξίδνληα δεθαεηηώλ. 

                                                           

6Υπόζεζε ηεο Μνλάδαο Φαξηνπνιηνύ ζηνλ Πνηακό Οπξνπγνπάε, (Αξγεληηλή θ. Οπξνπγνπάεο), ICJ Reports 2010, 

ζ. 14, παξ. 101. Βιέπε επίζεο θαη Υπόζεζε ηεο Καηαζθεπήο Οδνύ παξάιιεια κε ηνλ Πνηακό Σαλ Φνπάλ, 

(Νηθαξάγνπα θ. Κόζηα Ρίθα), ICJ Reports 2015, ζ. 665, παξ. 104. 
7Birnie P., Boyle A. & Redgewell C., International Law and the Environment, 3rd ed., Oxford University Press, 

2009, ζ. 7. 
8Πιαθνθέθαινο Ζ., Η δηεζλήο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην Αλησλόπνπινο Κ. / Μαγθιηβέξαο Κ. (επ.), Τν 

Γίθαην ηεο Γηεζλνύο Κνηλσλίαο, 3ε εθδ., Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2017, ζ. 708. 
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2.2. Ο πξνζσξηλόο ραξαθηήξαο ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ αίξνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα 

κηαο πξάμεο ηνπ θξάηνπο θαη κηα ελδηαθέξνπζα αληίζηημε 

 Ο ραξαθηήξαο ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ αίξνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα κηαο 

θξαηηθήο ελέξγεηαο είλαη πξνζσξηλόο. Οη πεξηζηάζεηο πνπ αίξνπλ ην άδηθν 

επηηξέπνπλ ζην θξάηνο λα κελ εθαξκόζεη ηηο δηεζλείο ηνπ ππνρξεώζεηο ρσξίο λα 

θέξεη δηεζλή επζύλε, γηα εθείλν ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πθίζηαληαη νη 

πεξηζηάζεηο πνπ αίξνπλ ην άδηθν. Σαπηόρξνλα, όκσο, ν δεζκεπηηθόο ραξαθηήξαο ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνύ θξάηνπο παξακέλεη αλεπεξέαζηνο.
9
 

 Ζ αληίζηημε κε ηνλ δηαξθή ραξαθηήξα ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο νδεγεί ζε έλα ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα. Οη 

ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ, όπσο είδακε, 

έλα δηαξθή ραξαθηήξα θαη απαηηνύλ από ην θξάηνο κηα ζπκπεξηθνξά ε νπνία 

εθηείλεηαη ζε όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο 

δξαζηεξηόηεηαο, ην νπνίν, ζην πεδίν ηεο ελέξγεηαο, δελ είλαη κηθξό. Ζ εθηίκεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάηνπο θαη, άξα, ηεο εθπιήξσζεο ησλ δηεζλώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ 

κπνξεί λα γίλεη κόλν ζπλνιηθά. 

 ε απηό ην πιαίζην, νη πεξηζηάζεηο πνπ αίξνπλ ην άδηθν είλαη πηζαλόλ λα 

δηθαηνινγνύλ νξηζκέλεο πξάμεηο πνπ αληηηίζεληαη ζηηο δηεζλείο ππνρξεώζεηο ηνπ 

θξάηνπο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πθίζηαληαη απηέο νη πεξηζηάζεηο θαη 

κόλν. Δπνκέλσο, νη πεξηζηάζεηο πνπ αίξνπλ ην άδηθν είλαη πηζαλόλ λα δηθαηνινγνύλ 

νξηζκέλεο πξάμεηο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ είλαη, όκσο, δπλαηόλ λα αίξνπλ ην άδηθν 

ζπλνιηθά σο πξνο κηα ζπκπεξηθνξά πνπ παξαβηάδεη ηηο δηεζλείο ππνρξεώζεηο ηνπ 

θξάηνπο. Δπνκέλσο, επίθιεζε ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ αίξνπλ ην άδηθν ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ελεξγεηαθή δξάζε παξαβηάδεη ππνρξέσζε πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν βαζκό. 

 

3. Πεπιζηάζειρ πος ζςνδέονηαι με ηη ζςμπεπιθοπά ηος κπάηοςρ  

 

                                                           

9Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 53 UN GAOR 

Supp. (No. 10), p. 43, UN Doc. A/56/83 (2001), ζ. 71. (ζην εμήο ILC Commentary on International 

Responsibility) 
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 Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο πεξηζηάζεηο πνπ αίξνπλ ην άδηθν, ζε πεξηζηάζεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάηνπο θαη πεξηζηάζεηο πνπ είλαη 

απνηέιεζκα εμσγελώλ παξαγόλησλ ζα καο επηηξέςεη, ζηε ζπλέρεηα, λα 

παξαθνινπζήζνπκε κε κεγαιύηεξε ζαθήλεηα ην δήηεκα ηεο επίθιεζεο ησλ ιόγσλ 

πνπ αίξνπλ ην άδηθν γηα παξαβηάζεηο ησλ θαλόλσλ ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πεξηβάιινληνο από δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν ηεο ελέξγεηαο. 

 

3.1. Σπλαίλεζε, λόκηκε άκπλα θαη αληίκεηξα 

 

 Από ηηο πεξηζηάζεηο πνύ αίξνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα κηαο πξάμεο ηνπ 

θξάηνπο, ηξεηο ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνύ θξάηνπο θαη εμνπδεηεξώλνπλ ηνλ 

άδηθν ραξαθηήξα ηεο θξαηηθήο ελέξγεηαο, όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο πνπ 

επζύλεηαη γηα ηελ παξαβίαζε θαη ηνπ θξάηνπο πνπ ηελ πθίζηαηαη.
10

 Πξόθεηηαη γηα ηε 

ζπλαίλεζε, ηε λόκηκε άκπλα θαη ηα αληίκεηξα (Άξζξα 20- 22 ησλ Άξζξσλ γηα ηε 

Γηεζλή Δπζύλε). Σν ραξαθηεξηζηηθό ηνπο απηό είλαη πνπ θαζηζηά δπζρεξή ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζην πεδίν όπνπ ζπγθξνύεηαη ε ελέξγεηα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γη' απηό είλαη ζθόπηκν λα ηηο δνύκε κε ηε ζεηξά. 

 ύκθσλα κε ην Άξζξν 20, ε έγθπξε ζπλαίλεζε ελόο θξάηνπο ζηελ ηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο από έλα άιιν θξάηνο αίξεη ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο 

ελέξγεηαο απηήο σο πξνο ην πξώην θξάηνο, ζην βαζκό, βέβαηα, πνπ ε ελέξγεηα απηή 

παξακέλεη εληόο ησλ νξίσλ ηεο ζπλαίλεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλαίλεζε ελόο 

θξάηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε ελόο άιινπ θξάηνπο ε νπνία ελδερνκέλσο 

παξαβηάδεη έλαλ θαλόλα πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα 

εμνπδεηεξώλεη ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο απηήο σο πξνο ην θξάηνο ην νπνίν 

παξείρε ηε ζπλαίλεζε θαη κέζα ζηα όξηα ηεο ζπλαίλεζεο. Ωο πξνο όια ηα άιια 

θξάηε, ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο απηήο, ε πξάμε 

ζα παξακέλεη άδηθε. 

 Ωο πξνο ηε Νόκηκε Άκπλα, όπσο πξνβιέπεη ην Άξζξν 21, ν άδηθνο 

ραξαθηήξαο ηεο ελέξγεηαο ηνπ θξάηνπο αίξεηαη εάλ ε ελέξγεηα απηή ζπληζηά λόκηκν 

µέζν άκπλαο πνπ ιακβάλεηαη ζύκθσλα µε ην Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ. Ωζηόζν, 

                                                           

10Γνύζε Δ., Ζ Γηεζλήο Δπζύλε ησλ Κξαηώλ, ζην Αλησλόπνπινο/ Μαγθιηβέξαο (επ.), Τν Γίθαην ηεο Γηεζλνύο 

Κνηλσλίαο, ν.π., ζζ. 501-3. 
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είλαη ζπάλην, αλ όρη απίζαλν ζηελ πξαθηηθή, κία πξάμε ή δξάζε ζην πεδίν ηνπ 

ελεξγεηαθνύ ηνκέα ε νπνία παξαβηάδεη θαλόλα πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο λα δηελεξγείηαη ζην πιαίζην άζθεζεο λόκηκεο άκπλαο. Δμάιινπ, 

ζύκθσλα κε ηα Άξζξα 35 (3) θαη 55 ηνπ Πξώηνπ Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ, 

απαγνξεύνληαη νη κέζνδνη θαη ηα κέζα δηεμαγσγήο ησλ ελόπισλ ζπξξάμεσλ νη νπνίεο 

έρνπλ ζθνπό ή αλακέλεηαη όηη ζα πξνθαιέζνπλ επξεία, ζνβαξή θαη καθξόρξνλε 

δεκία ζην πεξηβάιινλ.
11

 

 Αληίζεηα, είλαη πηζαλόηεξν κία ηέηνηα πξάμε ή δξάζε λα δηελεξγείηαη θαηόπηλ 

ζπλαίλεζεο ή λα αλαιακβάλεηαη εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο σο αληίκεηξν. ύκθσλα κε 

ην Άξζξν 22 γηα ηα αληίκεηξα, ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο ελέξγεηαο ε νπνία απνηειεί 

παξάβαζε δηεζλνύο ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο αίξεηαη εάλ ε ελέξγεηα απηή ζπληζηά 

αληίκεηξν πνπ ιακβάλεηαη ελαληίνλ ηνπ δεύηεξνπ θξάηνπο. ύκθσλα κε ηα Άξζξα 

49-54, βεβαίσο, ηα αληίκεηξα είλαη λόκηκα κόλν κεηά από πξνεγνύκελε παξαβίαζε 

ππνρξέσζεο, κόλν εθ' όζνλ ιακβάλνληαη θαηά ηνπ θξάηνπο πνπ ήηαλ ππεύζπλν γηα 

ηελ αξρηθή παξαβίαζε θαη αθνύ ελεκεξσζεί ην θξάηνο απηό.
12

 Απηή αθξηβώο ε 

πξνϋπόζεζε, λα ζηξέθνληαη ηα αληίκεηξα κόλν θαηά ηνπ θξάηνπο πνπ ήηαλ ππεύζπλν 

γηα ηελ αξρηθή παξαβίαζε, απνηξέπεη ηελ επίθιεζε ησλ αληηκέηξσλ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ζύγρξνλνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα
13

 θαη ηελ θαζηζηά, όπσο ζα 

δνύκε, ζρεδόλ αδύλαηή όηαλ ε παξαβίαζε αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, ηα αληίκεηξα πξέπεη λα είλαη πξνζσξηλά θαη αλαθιεηά, λα ιακβάλνληαη 

ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα αληίκεηξα 

πξέπεη λα έρνπλ έλα ραξαθηήξα πξνζηαηεπηηθό θαη επαλνξζσηηθό κάιινλ παξά 

ηηκσξεηηθό.
14

 

 

3.2. Η θύζε ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο σο πξόζθνκκα 

                                                           

11Άξζξα 35 (3) θαη 55, Πξώην Πξόζζεην Πξσηόθνιιν ζηηο πλζήθεο ηεο Γελεύεο ηεο 12εο Απγνύζηνπ 1949, 

ρεηηθά κε ηελ Πξνζηαζία ησλ Θπκάησλ ησλ Γηεζλώλ Δλόπισλ πξξάμεσλ, Γελεύε, 8 Ηνπλίνπ 1977, 1125 UNTS 

3. Βιέπε επίζεο, Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κ., Σν πξώην Πξόζζεην Πξσηόθνιιν ζηηο πκβάζεηο ηεο Γελεύεο ηνπ 1949 

θαη ε Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, ζην Πεξξάθεο η. (επ.), Τν Νέν Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθό Γίθαην ησλ Δλόπισλ 

Σπξξάμεσλ- Τα Πξσηόθνιια ηεο Γελεύεο ηνπ 1977, Αλη. άθθνπιαο, Αζήλα, 1981.  
12Υπόζεζε Gabčíkovo- Nagymaros, (Οπγγαξία θ. Σζερνζινβαθίαο), ICJ Reports 1997, ζ. 7 ζηε ζ. 55. Δπίζεο, 

Alland D., The Definition of Countermeasures, ζην Crawford J./ Pellet A./ Olleson S.(επ.), The Law of 

international Responsibility, Oxford University Press, 2010, ζζ. 1127 -36. 
13 Azaria D., Treaties on Transit of Energy via Pipelines and Countermeasures, Oxford University Press, 2015,ζζ. 

223 -9. 
14Crawford J.,The International Law Commission's Articles on State Responsibility, Introduction, Text and 

Commentaries, Cambridge university Press, 2002, ζζ. 294- 200. 
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 Ωζηόζν, ην ζεκαληηθόηεξν πξόζθνκκα γηα ηελ επίθιεζε ησλ αληηκέηξσλ, 

όηαλ ε πξάμε ηνπ θξάηνπο παξαβηάδεη θαλόλα πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, δελ είλαη ε αθξηβήο ηήξεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο επίθιεζεο ηεο 

ζπλαίλεζεο, ηεο λόκηκεο άκπλαο θαη ησλ αληηκέηξσλ αιιά ε ίδηα ε θύζε ηνπ 

Γηεζλνύο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Οκνίσο, ην ίδην Γηεζλέο Γίθαην 

ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν πξόζθνκκα γηα ηελ 

επίθιεζε ηεο ζπλαίλεζεο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγεί ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη, επίζεο, εθαξκόδεηαη ζε 

πνιιαπιά αληηθείκελα.  

 Πξώηνλ, ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο είλαη 

πνιπεπίπεδν,
15

 κε ηελ έλλνηα όηη ιεηηνπξγεί ζε δηαζπλνξηαθό, πεξηθεξεηαθό θαη 

νηθνπκεληθό επίπεδν. Έηζη, ζπκπεξηιακβάλεη θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηόζν 

δηαζπλνξηαθά πξνβιήκαηα π.ρ. ηε κόιπλζε ησλ πδάησλ, όζν θαη πξνβιήκαηα 

πεξηθεξεηαθά, κε ηελ έλλνηα όηη είηε επεξεάδνπλ κηα νιόθιεξε γεσγξαθηθή 

πεξηθέξεηα είηε όηη ξπζκίδνληαη από κηα πεξηθεξεηαθή ζπλζήθε ή αθόκα έλαλ 

πεξηθεξεηαθό νξγαληζκό. πκπεξηιακβάλεη, επίζεο, θαλόλεο πνπ αθνξνύλ 

νηθνπκεληθά δεηήκαηα, όπσο ε θιηκαηηθή κεηαβνιή θαη ε πξνζηαζία ηεο ζηηβάδαο 

ηνπ όδνληνο, θαζώο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην εζσηεξηθό ηνπ θξάηνπο, π.ρ. ηελ 

πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ. 

 Γεύηεξνλ, ην αληηθείκελν ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο είλαη επίζεο πνιιαπιό.
16

 Γελ ππάξρεη, βεβαίσο, θνηλώο απνδεθηόο 

νξηζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά, ζύκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ησλ θξαηώλ, ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηελ πξνζηαζία ηνπ 

εδάθνπο, ησλ πδάησλ, ηνπ αέξα, ηεο ρισξίδαο, ηεο παλίδαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. Δλίνηε εηζάγεηαη θαη ε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, π.ρ. 

ηνπ ζαιαζζίνπ νηθνζπζηήκαηνο.
17

 

 Ζ ίδηα ε θύζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή, ίζσο, νη αηέιεηεο ηνπ 

ζύγρξνλνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο απαηηνύλ πνιύπινθεο 

                                                           

15Nanda V.P. &Pring G., International Environmental Law and Policy for the 21st Century, 2nd ed., Brill, 

2012,ζζ. 1–17, Birnie, Boyle &Redgewell, ν.π., ζ. 8-9. 
16Id. 
17Γηα παξάδεηγκα, ην Κεθάιαην XII ηεο ύκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, Montego 

Bay, 10 Γεθεκβξίνπ 1982, 1833 UNTS 3. 
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θαη ζπρλά αιιειεπηθαιππηόκελεο ξπζκίζεηο. Έηζη, θάζε ελέξγεηα ηνπ θξάηνπο ε 

νπνία έρεη πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο, ξπζκίδεηαη από πνηθίιεο λνκηθέο 

δηαηάμεηο -θαη, ελίνηε, παξαβηάδεη πνηθίιεο λνκηθέο δηαηάμεηο. Σαπηόρξνλα, όκσο, ν 

ζύγρξνλνο ελεξγεηαθόο ηνκέαο απαηηεί θαη απηόο πνιύπινθεο δξάζεηο νη νπνίεο 

εθηείλνληαη ζπρλά όρη κόλν ζε κεγάιν ρξνληθό βάζνο αιιά θαη ζε κεγάιε 

γεσγξαθηθή έθηαζε, κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ. Σέηνηεο 

πνιύπινθεο δξάζεηο, εάλ έρνπλ πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο, ζα ξπζκίδνληαη 

νκνίσο από πνηθίιεο λνκηθέο δηαηάμεηο. Πξόθεηηαη γηα έλαλ εθξεθηηθό ζπλδπαζκό. 

 

3.3. Έλα παξάδεηγκα: ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ελόο αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ 

 

ην ζεκείν απηό, είλαη απαξαίηεην έλα παξάδεηγκα ην νπνίν ζα αλαδείμεη ηα 

ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Έζησ, ινηπόλ, ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ελόο αγσγνύ 

θπζηθνύ αεξίνπ ν νπνίνο δηαζρίδεη ηξία θξάηε. Ζ θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

αγσγνύ επεξεάδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ησλ πδάησλ, ηνπ αέξα, ηεο ρισξίδαο 

θαη ηεο παλίδαο ζε κηα νιόθιεξε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, κε ηελ έλλνηα όηη ζα 

επεξεάδεη ηόζν ην έδαθνο ησλ ηξηώλ εκπιεθνκέλσλ θξαηώλ όζν θαη, πηζαλόηαηα, 

ησλ γεηηνληθώλ ηνπο θξαηώλ. 

Δπίζεο, ν αγσγόο απηόο ζηε δηαδξνκή ηνπ ζπλαληά πνιιέο θαη πνηθίιεο 

δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θαηαζθεπή θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνύ ζα ππόθεηηαη, θαηά πάζα πηζαλόηεηα, ζε θαλόλεο πνπ 

πεγάδνπλ από ην εζσηεξηθό δίθαην ησλ ηξηώλ απηώλ θξαηώλ, θαλόλεο πνπ πεγάδνπλ 

από ηηο ηπρόλ κεηαμύ ηνπο δηκεξείο ζπλζήθεο, θαζώο επίζεο θαη ηπρόλ πνιπκεξείο 

ζπλζήθεο. Δίλαη δε πηζαλό λα ππόθεηηαη θαη ζην παξάγσγν δίθαην ελόο ή 

πεξηζζόηεξσλ πεξηθεξεηαθώλ νξγαληζκώλ. 

 Ηδίσο όζνλ αθνξά ηπρόλ ειιείςεηο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ελόο ηέηνηνπ αγσγνύ δελ είλαη δπλαηόλ λα 

παξαβηάζεη κόλν έλαλ θαλόλα ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Αληίζεηα, ζα παξαβηάδεη ηηο 

δηαηάμεηο πεξηζζόηεξσλ από κία δηεζλώλ ζπλζεθώλ κε θνηλό πεξηερόκελν θαη ηνλ 

αληίζηνηρν εζηκηθό θαλόλα. Πνιιαπιαζηάδεηαη, έηζη, ν αξηζκόο ησλ θξαηώλ ελαληίνλ 

ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη ε παξαβίαζε.  
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Δπίζεο, ν αξηζκόο ησλ θξαηώλ ελαληίνλ ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη ε παξαβίαζε 

ζα πνιιαπιαζηάδεηαη όζν απμάλνληαη ηα αληηθείκελα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηπρόλ ειιείςεηο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ελόο ηέηνηνπ αγσγνύ είλαη πηζαλόλ λα έρεη 

δπζκελείο ζπλέπεηεο ηόζν σο πξνο ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ όζν θαη σο πξνο ηελ 

πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα εκπιεθόκελα -όπσο επίζεο θαη 

ηα γεηηνληθά ηνπο- θξάηε. 

 

3.4.Έλα θαζόινπ ελζαξξπληηθό ζπκπέξαζκα 

 

 ην ζεκείν απηό απνθηά ζεκαζία ε θνηλή πξνϋπόζεζε ηεο ζπλαίλεζεο, ησλ 

αληηκέηξσλ, αζθαιώο θαη ηεο λόκηκεο άκπλαο. Ζ ζπλαίλεζε, θαη ηα αληίκεηξα 

εμνπδεηεξώλνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο θξαηηθήο ελέξγεηαο, όζνλ αθνξά ηηο 

ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο πνπ επζύλεηαη γηα ηελ παξαβίαζε θαη ηνπ θξάηνπο πνπ ηελ 

πθίζηαηαη θαη κόλν. Έλα θξάηνο πνπ πξνηίζεηαη λα επηθαιεζηεί ηε ζπλαίλεζε, ζα 

πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζπλαίλεζε όισλ ησλ θξαηώλ ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ 

ζα εθηείλνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ, πξάγκα ζρεδόλ αδύλαην. Έλα θξάηνο 

πνπ ζέιεη λα επηθαιεζηεί αληίκεηξα, ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη όηη ε πξάμε ηνπ 

επεξεάδεη κόλν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην θξάηνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθνληαη ηα αληίκεηξα. 

 Σν ζπκπέξαζκα δελ είλαη ελζαξξπληηθό. Γελ ππνζηεξίδνπκε, βεβαίσο, όηη ε 

επίθιεζε ησλ αληηκέηξσλ θαη ηεο ζπλαίλεζεο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, όηαλ ε πξάμε 

ηνπ θξάηνπο παξαβηάδεη θαλόλα πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

απαγνξεύεηαη από ην δηεζλέο δίθαην. Οη επηδξάζεηο ησλ ελεξγεηαθώλ δξάζεσλ ζε 

πνιιαπιά αληηθείκελα, όκσο ηα νπνία επίζεο πξνζηαηεύνληαη από πνιιαπιέο 

ξπζκίζεηο ηελ θαζηζηνύλ πξαθηηθά ζρεδόλ αδύλαηε. 

4. Πεπιζηάζειρ πος είναι αποηέλεζμα εξυγενών παπαγόνηυν 

 Από ηηο πεξηζηάζεηο πνύ αίξνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα κηαο πξάμεο ηνπ 

θξάηνπο, ε αλσηέξα βία, ε θαηάζηαζε θηλδύλνπ θαη ε θαηάζηαζε αλάγθεο είλαη 

απνηέιεζκα εμσγελώλ παξαγόλησλ νη νπνίνη εμαλαγθάδνπλ ην θξάηνο λα κελ είλαη 



10 
Digesta OnLine 2017 

ζε ζέζε λα ελεξγήζεη ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο ηνπ ππνρξεώζεηο.
18

Ο θίλδπλνο θαη ε 

αλσηέξα βία, όηαλ κία πξάμε ηνπ θξάηνπο παξαβηάδεη θαλόλα πνπ αθνξά ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, όπσο ζα δνύκε, είλαη δπλαηόλ λα εθαξκνζηνύλ-ή λα 

κελ εθαξκνζηνύλ- κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο από ηελ 

θαηάζηαζε αλάγθεο. Γη' απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα κελ ηηο εμεηάζνπκε καδί. 

4.1.Αλσηέξα Βία θαη Κίλδπλνο 

 Σόζν ε αλσηέξα βία όζν θαη ν θίλδπλνο απνηεινύλ ζπλήζεηο πεξηζηάζεηο πνπ 

αίξνπλ ην άδηθν, θπξίσο ζε πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνύλ πινία θαη αεξνζθάθε. Ζ 

αλσηέξα βία, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 23, πξνϋπνζέηεη ηελ επέιεπζε κηαο 

αθαηαλίθεηεο δύλακεο ή ελόο απξόβιεπηνπ γεγνλόηνο πέξα από ηνλ έιεγρν ηνπ 

θξάηνπο, ην νπνίν θαζηζηά ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο πξαθηηθά αδύλαηε. Έλα 

ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα είλαη εδώ ε αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε αεξνζθάθνπο θαηά 

παξαβίαζε ηεο εδαθηθήο θπξηαξρίαο.
19

 Ο θίλδπλνο, αληίζεηα, αλαθέξεηαη ζηνλ 

απηνπξγό ηεο παξάλνκεο ελέξγεηαο. Σύκθσλα κε ην Άξζξν 24, πξόθεηηαη γηα ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν απηνπξγόο ηεο παξάλνκεο ελέξγεηαο δελ έρεη άιιν 

εύινγν ηξόπν δηάζσζεο ηεο δηθήο ηνπ δσήο ή ηεο δσήο άιισλ αηόκσλ ηα νπνία 

βξίζθνληαη ππό ηελ επζύλε ηνπ. πλεζηζκέλα παξαδείγκαηα είλαη θαη εδώ 

πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνύλ πινία θαη αεξνζθάθε.
20

 

 Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αλσηέξα βία θαη ηνλ θίλδπλν είλαη όηη, ε κελ 

αλσηέξα βία αλαθέξεηαη ζην θξάηνο ελώ ν θίλδπλνο ζηνλ απηνπξγό ηεο παξάλνκεο 

ελέξγεηαο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο αλσηέξαο βίαο, ε εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο 

θαζίζηαηαη πξαθηηθά αδύλαηε ελώ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηλδύλνπ, δελ είλαη κελ 

αδύλαηε αιιά είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζεη απώιεηα δσήο, είηε ηνπ απηνπξγνύ είηε 

άιισλ αηόκσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ππό ηελ επζύλε ηνπ. Ωζηόζν, νύηε ε αλσηέξα βία 

νύηε ν θίλδπλνο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο, όηαλ κία 

πξάμε ηνπ θξάηνπο παξαβηάδεη θαλόλα πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη, νκνίσο, όηαλ ε ελέξγεηα απηή πξνθύπηεη ζην πιαίζην ηεο ελέξγεηαο. Έλα 

απξόβιεπην γεγνλόο πέξα από ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο ή ν θίλδπλνο ηεο δσήο ηνπ 

απηνπξγνύ είλαη δπλαηόλ λα πξνθύςεη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ ελέξγεηα 

όπσο θαη ζε θάζε άιιε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα θαη, νκνίσο, είλαη δπλαηόλ λα 

                                                           

18Γνύζε, ν.π., ζ. 501. 
19 ILC Commentary on International Responsibility, ζζ. 76-8. 
20ibid.,ζ. 78-80. 
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παξαβηάδεη θαλόλα πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο όπσο θαη άιινπο 

θαλόλεο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ.  

 Δλδερνκέλσο, επίθιεζε απηώλ ησλ πεξηζηάζεσλ θαη, ηδίσο, ηεο αλσηέξαο 

βίαο, ζα κπνξνύζε λα γίλεη σο πξνο ηελ ππνρξέσζε άκεζεο ελεκέξσζεο ζε 

θαηάζηαζε επείγνληνο, αζθαιώο θαη ζην πεδίν ηεο ελέξγεηαο. ύκθσλα κε ηε 

δηαηύπσζε ηεο Αξρήο 18 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν, ηα θξάηε ζα ελεκεξώλνπλ άκεζα 

ηα άιια θξάηε ζρεηηθά κε θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή άιιεο θαηαζηάζεηο επείγνληνο νη 

νπνίεο είλαη πηζαλόλ λα έρνπλ μαθληθέο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ απηώλ 

ησλ θξαηώλ.
21

Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο από ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ αηπρήκαηνο 

ζην Chernobyl ζα είραλ απνθεπρζεί εάλ ε ΔΓ είρε εηδνπνηήζεη εγθαίξσο γηα ην 

κέγεζνο ηνύ αηπρήκαηνο.
22

Γελ ακθηζβεηείηαη ζην εζηκηθό δίθαην ε ππνρξέσζε 

επείγνπζαο θαη έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη εθαξκόδεηαη 

πάληνηε γηα κόιπλζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, δηαξξνή ξαδηελέξγεηαο θαη 

κόιπλζε δηεζλώλ πνηακώλ.
23

 

 Ωζηόζν, εδώ είλαη ζεκαληηθό λα θάλνπκε κηα παξαηήξεζε. Σόζν ε αλσηέξα 

βία όζν θαη ν θίλδπλνο ζπλδένληαη από ηε θύζε ηνπο κε θαηαζηάζεηο επείγνληνο ζηηο 

νπνίεο εθαξκόδεηαη ε ππνρξέσζε άκεζεο ελεκέξσζεο. Έηζη, ε ίδηα ε θπζηθή 

θαηαζηξνθή ή ην ίδην ην απξόβιεπην γεγνλόο ην νπνίν ελεξγνπνηεί ηελ ππνρξέσζε 

άκεζεο ελεκέξσζεο ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη απνηειεί απηήλ ηελθπζηθή 

θαηαζηξνθή ή απηό ην απξόβιεπην γεγνλόο ην νπνίν επηηξέπεη ηελ επίθιεζε 

αλσηέξαο βίαο. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ε ππνρξέσζε άκεζεο ελεκέξσζεο ζα κπνξνύζε 

λα κελ εθαξκνζηεί πνηέ. Πηζαλώο θαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ε επίθιεζε ηεο 

αλσηέξαο βίαο λα κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ πιεκκειή εθπιήξσζε ηεο 

ππνρξέσζεο επείγνπζαο θαη έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

4.2. Η Καηάζηαζε Αλάγθεο εηδηθόηεξα 

4.2.1. Ζ Καηάζηαζε Αλάγθεο σο ζύγθξνπζε ζεκειησδώλ ζπκθεξόλησλ 

 Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη εηδηθή κλεία ζηελ θαηάζηαζε αλάγθεο επεηδή ε 

θαηάζηαζε αλάγθεο δηαθέξεη από ηηο άιιεο πεξηζηάζεηο πνπ αίξνπλ ην άδηθν σο πξνο 

                                                           

21Βιέπε επίζεο, Άξζξν 17, Amended Articles on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous 

Activities (2001), GAOR A/56/10, 366. 
22Πιαθνθέθαινο, ν.π., ζ. 708. 
23Γηα παξάδεηγκα, Άξζξν 198 ηεο ύκβαζεο γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, Άξζξν 28 (2) ηεο ύκβαζεο γηα ην 

Γίθαην ησλ Υξήζεσλ ησλ Γηεζλώλ Τδαηνξεπκάησλ Πιελ Δθείλσλ πνπ Αθνξνύλ ηε Ναπζηπινΐα, πηνζεηήζεθε από 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 21 Μαΐνπ 1997, UN Doc A/RES/51/229 (1997). 
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ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Όπσο ζα ππνζηεξίμνπκε ζηε ζπλέρεηα, ε θαηάζηαζε 

αλάγθεο από ηε θύζε ηεο εθθξάδεη ηε ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηελ αλαγθαηόηεηα ηόζν 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο όζν θαη ηεο πξόζβαζεο ζε ελέξγεηα θαη είλαη 

δπλαηόλ, ππό ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο, λα επηηξέπεη ηελ απόθιηζε από ηνπο θαλόλεο 

ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ελεξγεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Ζ θαηάζηαζε αλάγθεο εθθξάδεη ηε ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ελόο 

ζεκειηώδνπο ζπκθέξνληνο από ζνβαξό θαη επηθείκελν θίλδπλν θαη ηελ εθπιήξσζε 

κηαο δηεζλνύο ππνρξέσζεο. Οη πξνϋπνζέζεηο ηεο επίθιεζεο ηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο 

πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 25, ζύκθσλα κε ην νπνίν, απηή ε παξαβίαζε κηαο δηεζλνύο 

ππνρξέσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ην κνλαδηθό κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ελόο 

ζεκειηώδνπο ζπκθέξνληνο -είηε ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηώλ ηνπ είηε ηεο 

δηεζλνύο θνηλόηεηαο σο ζπλόινπ- από ζνβαξό θαη επηθείκελν θίλδπλν. Ο δε ζνβαξόο 

θαη επηθείκελνο θίλδπλνο πξέπεη λα είλαη άκεζνο, επαπεηινύκελνο θαη λα κπνξεί λα 

απνδεηρζεί αληηθεηκεληθά. Δπίζεο, απηή ε θξαηηθή ελέξγεηα ε νπνία ζπληζηά ηελ 

παξαβίαζε δηεζλνύο ππνρξέσζεο δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιεί ζνβαξή βιάβε ζε 

ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ ηνύ θξάηνπο έλαληη ηνπ νπνίνπ πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ή ηεο 

δηεζλνύο θνηλόηεηαο σο ζπλόινπ.
24

 

 ην παξειζόλ έρεη γίλεη επίθιεζε ηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο γηα ηελ πξνζηαζία 

δηαθόξσλ ζπκθεξόλησλ ηνπ θξάηνπο, από ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

αζέηεζε δεκόζηνπ ρξένπο έσο ηελ πξνζηαζία ηεο ίδηαο ηεο ύπαξμεο ηνπ θξάηνπο θαη 

ηνπ ιανύ ζε θαηαζηάζεηο επείγνληνο. Σίζεηαη, επνκέλσο ην εξώηεκα αλ είλαη δπλαηόλ 

λα γίλεη επίθιεζε ηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο σο πξνο κηα δξαζηεξηόηεηα ε νπνία 

αθνξά ηελ ελέξγεηα. ην ζεκείν απηό, ελδηαθέξνπλ παξνπζηάδεη ε επηρεηξεκαηνινγία 

ζηηο ππνζέζεηο όπνπ ε επίθιεζε ηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο αθνξνύζε ηελ αζέηεζε 

δεκόζηνπ ρξένπο. 

 Ζ εκβιεκαηηθή ππόζεζε ζρεηηθά κε ηελ αζέηεζε νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

είλαη ε Société commerciale de Belgique.
25

 ηελ ππόζεζε απηή, ε ειιεληθή πιεπξά 

επηθαιέζηεθε ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο
26

 -θαη έρεη 

ζεκαζία όηη νύηε ην αληίδηθν θξάηνο, ην Βέιγην, νύηε ην Γηαξθέο Γηθαζηήξην 

                                                           

24ILC Commentary on International Responsibility, ν.π., ζζ. 80 -4. Δπίζεο, ππόζεζε Gabčíkovo- Nagymaros,ν.π., 

ζζ. 40-1, παξ. 51-2. 
25Societe Commerciale de Belgique, Judgment, 1939, PCIJ Series A/B, No. 78, ζ. 160. 
26ibid., PCIJ Series C, No. 87, ζζ. 141, 190, 204-5. 
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Γηεζλνύο Γηθαηνζύλεο ακθηζβήηεζε ην ειιεληθό επηρείξεκα επί ηεο αξρήο- σο 

θαηάζηαζε αλάγθεο πνπ δηθαηνινγνύζε ηελ αζέηεζε δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ 

ππνρξεώζεσλ.
27

 πγθεθξηκέλα, ε ειιεληθή πιεπξά ηζρπξίζηεθε όηη ην ρξένο 

ππεξέβαηλε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηεο ρώξαο, ε νπνία είρε πεξηνξηζκέλνπο 

πόξνπο, ελώ ε άκεζε πιεξσκή ελόο ηέηνηνπ πνζνύ ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο: 

Δίλαη αδύλαηνλ [γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε] λα πιεξώζεη 

νιόθιεξν ην ρξένο θαη ηαπηόρξνλα λα παξέρεη ζηνλ πιεζπζκό ηελ 

θαηάιιειε δηνίθεζε θαη λα εγγπάηαη ηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εζηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ 

αλάπηπμε... 

Καλέλα θξάηνο δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπιεξώζεη -ή λα 

εθπιεξώζεη πιήξσο- ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ππνρξέσζε εάλ απηό 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνδηνξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

ρώξαο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ρξένπο ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ νηθνλνκηθή δσή ή ηε δηνίθεζε, ε θπβέξλεζε έρεη ην 

δηθαίσκα [...] λα αλαβάιεη ή αθόκα θαη λα κεηώζεη ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο.
28

 

 Σν θξίζηκν εξώηεκα εδώ είλαη εάλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα αλάινγε 

ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξόζβαζε ζε 

ελέξγεηα. ηελ ππόζεζε Société commerciale de Belgique, νη όξνη ηεο ζύγθξνπζεο 

ήηαλ ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο πξνο όθεινο ηνπ πιεζπζκνύ αθ' ελόο θαη 

ε εθπιήξσζε ησλ δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θξάηνπο αθ' εηέξνπ. 

Αληηζηνηρεί ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ελέξγεηα, ε θαηαζθεπή δειαδή θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ, κε ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο; 

Αληηζηνηρεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ εθπιήξσζε ησλ δηεζλώλ 

νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θξάηνπο; 

                                                           

27Γηα ηελ αθξίβεηα, ε ειιεληθή πιεπξά επηθαιέζηεθε αλσηέξα βία, απνδίδνληαο ηεο, όκσο, ην λόεκα πνπ έρεη 

ζήκεξα ε θαηάζηαζε αλάγθεο. Βιέπε επίζεο, ‘Force majeure’ and ‘fortuitous event’ as circumstances precluding 

wrongfulness: survey of State practice, international judicial decisions and doctrine, study prepared by the 

Secretariat , ILC Ybk 1978, vol. II (Part One), ζ. 61 A/CN.4/315, παξ. 276- 287. πλαθήο λνκνινγία ζην ILC 

Commentary on International Responsibility, ν.π., ζ. 82, ππνζ. 385. 
28Societe Commerciale de Belgique, PCIJ Series C, No. 87, ζ. 205. 
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4.2.2. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε πξόζβαζε ζε ελέξγεηα σο ζεκειηώδε 

ζπκθέξνληα 

 Ζ επίθιεζε ηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο σο ιόγνπ πνπ αίξεη ην άδηθν θαη 

επηηξέπεη ηελ απόθιηζε από ηνπο θαλόλεο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε ελεξγεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα ηεζεί σο ην εξώηεκα ηνπ 

ραξαθηεξηζκνύ ηόζν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο όζν θαη ηεο πξόζβαζεο ζε 

ελέξγεηα σο ζεκειησδώλ ζπκθεξόλησλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο σο 

ζπλόινπ θαζώο θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζύγθξνπζεο ππό ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο.  

 Γελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί όηη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ελέξγεηα είλαη 

πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη, γεληθόηεξα, γηα 

ηελ θαλνληθόηεηα ζε κηα ρώξα θαζώο θαη ηελ επεκεξία, αλ όρη ηελ επηβίσζε, ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο.
29

 Μεησκέλε πξόζβαζε ζε ελέξγεηα, ζε έλα ηθαλό πνζνζηό ησλ 

αλαγθώλ κηαο ρώξαο νπσζδήπνηε ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ ηεο, πξνθαιεί ελδερνκέλσο ηελ απνδηνξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ρώξαο 

θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ επηηξέπεη ζην θξάηνο λα εγγπάηαη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εζηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνύ 

ηνπ. Αλ κε ηη άιιν, νη δπζρέξεηεο ζηελ πξόζβαζε ζε ελέξγεηα ζα είραλ πεξηζζόηεξν 

καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο θαη ην βηνηηθό επίπεδν ηνπ 

πιεζπζκνύ από ηελ επίδξαζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ 

ππνρξεώζεσλ. 

 Αληίζεηα, ε ζύγθξηζε αλάκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ θξάηνπο θαη ζηνπο δηεζλείο θαλόλεο, ζπκβαηηθνύο ή εζηκηθνύο, πνπ 

αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, ηδίσο ζηα 

πιαίζηα ηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο. Δξσηήκαηα κπνξεί λα εγείξεη εδώ ε δεύηεξε 

πξνϋπόζεζε ηνπ Άξζξνπ 25, όηη ε θξαηηθή ελέξγεηα ε νπνία ζπληζηά ηελ παξαβίαζε 

δηεζλνύο ππνρξέσζεο δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιεί ζνβαξή βιάβε ζε ζεκειηώδεο 

ζπκθέξνλ ηνύ θξάηνπο έλαληη ηνπ νπνίνπ πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ή ηεο δηεζλνύο 

θνηλόηεηαο σο ζπλόινπ. 

                                                           

29Τπό δηαθνξεηηθό πξίζκα, ην πξόβιεκα απηό κπνξεί λα ηεζεί κε όξνπο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξώπνπ, σο δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε ελέξγεηα, γηα όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ. 

Omorogbe Y., Policy, Law and the Actualization of the Right of Access to Energy Services, ζην Talus K. (ed.), 

Research Handbook on International Energy Law, Edward Elgar, 2014, ζζ. 361- 384. 
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 Αο επηκείλνπκε, όκσο, ζηηο αλαγθαίεο δηαθξίζεηο. Πξάγκαηη, δελ 

ακθηζβεηείηαη ζήκεξα όηη νξηζκέλεο πηπρέο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, όπσο 

ε θιηκαηηθή κεηαβνιή ή ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο απνηεινύλ ζπκθέξνλ ηεο 

δηεζλνύο θνηλόηεηαο σο ζπλόινπ.
30

Απηό, όκσο, δελ ηζρύεη γηα όιν ην εύξνο ησλ 

ελλόκσλ αγαζώλ ηα νπνία πξνζηαηεύνληαη από ην Γηεζλέο Γίθαην Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο. Πεξαηηέξσ, ε δεύηεξε πξνϋπόζεζε ηνπ Άξζξνπ 25 δελ επηηξέπεη ηελ 

επίθιεζε ηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο όηαλ πξνθαιείηαη ζνβαξή κόλν βιάβε ζε 

ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ. Γελ είλαη, βέβαηα, δπλαηόλ λα νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ν 

βαζκόο ηεο ζνβαξόηεηαο αιιά, νπσζδήπνηε, θάζε βιάβε δελ απνηειεί απαξαίηεηα 

ζνβαξή βιάβε. 

 ην ζεκείν απηό ππνζηεξίδνπκε όηη είλαη δύζθνιν λα δνζνύλ απαληήζεηο. Ζ 

ζύγθξνπζε αλάκεζα ζε ζεκειηώδε ζπκθέξνληα ησλ θξαηώλ δελ κπνξεί λα ηεζεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη γεληθά σο ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηελ πξόζβαζε ζε ελέξγεηα θαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν κελ ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο ή ησλ 

θξαηώλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα αθνξά νπνηνδήπνηε 

έλλνκν αγαζό, από ηελ πξνζηαζία ελόο είδνπο ππό εμαθάληζε σο ηελ απνθπγή ηεο 

εξεκνπνίεζεο νιόθιεξσλ θξαηώλ ελώ, αληίζηνηρα, ε ελέξγεηα σο ζεκειηώδεο 

ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε πνηθίια επηκέξνπο ζπκθέξνληα. 

Δίλαη επόκελν όηη, επεηδή θάζε πεξίπησζε θαηάζηαζεο αλάγθεο ζα απνηειεί έλα 

κνλαδηθό ζπλδπαζκό ζύγθξνπζεο αλάκεζα ζε επηκέξνπο ζπκθέξνληα πνπ αθνξνύλ 

ηελ ελέξγεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ είλαη δπλαηόλ λα θξηζεί αλ 

ηεξείηαη ε δεύηεξε πξνϋπόζεζε ηνπ Άξζξνπ 25, παξά κόλν in concreto. 

 Δμάιινπ, έρεη ζεκαζία όηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 

αλζξσπνθεληξηθή.
31

 Αξρήο γελνκέλεο από ηελ ίδηα ηε Γηαθήξπμε ηεο ηνθρόικεο, ν 

άλζξσπνο ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
32

 Δπίζεο, θαη 

παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα εθθξαζηεί σο αιιειεγγύε αλάκεζα ζηηο αλζξώπηλεο 

γελεέο,
33

 ε ζεζκνζέηεζε δηεζλώλ θαλόλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

                                                           

30Ftzmaurice M., Responsibility and Climate Change, 52 German YIL (2010), ζζ. 89- 138; Soltau F., Common 

Concern of Humankind ζην Carlarne C., Grey K. &Tarasofsky R. (eds), The Oxford Handbook of International 

Climate Change Law, Oxford University Press, 2016, ζζ. 208- 211. 
31 Gillespie A., International Environmental Law, Policy and Ethics, 2nd ed., Oxford University Press, 2016, ζζ. 

4-9 
32 Πξννίκην ηεο Γηαθήξπμεο ηεο ηνθρόικεο ηνπ 1972. 
33Redgewell C., Intra- and Inter- Generational Equity,ζην Carlarne C., Grey K. &Tarasofsky R. (eds), The Oxford 

Handbook of International Climate Change Law,ν.π., ζζ. 195 -199. Gillespie,International Environmental Law, 

ν.π., ζζ.  95- 110. 
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αθνξά κόλν ηελ παξνύζα γεληά.
34

 Τπό απηό ην πξίζκα, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ ηνύ θξάηνπο ή ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο σο 

ζπλόινπ δελ κπνξεί λα ηεζεί κε απόιπηνπο όξνπο. 

 Έζησ όηη ε θξαηηθή ελέξγεηα ε νπνία ζπληζηά ηελ παξαβίαζε δηεζλνύο 

ππνρξέσζεο αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη έζησ όηη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζεσξείηαη ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ ηνύ θξάηνπο ή ηεο δηεζλνύο 

θνηλόηεηαο σο ζπλόινπ. Έρεη ζεκαζία όηη ε ίδηα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο αθνξά θαη απηή ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ, 

όπσο αθξηβώο θαη ε πξόζβαζε ζε ελέξγεηα. Σπρόλ ζνβαξή βιάβε πξέπεη λα αθνξά 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κόλν ζην βαζκό πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ άλζξσπν 

θαη κάιηζηα ζε ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό θαη όρη ζην κέιινλ ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο 

γεληθά. 

5. Η απσή ηηρ ππόλητηρ 

 Μία αθόκα αηηία ε νπνία είλαη πηζαλόλ λα δπζρεξαίλεη ζηελ πξάμε ηελ 

επίθιεζε ιόγσλ πνπ αίξνπλ ην άδηθν γηα παξαβηάζεηο ησλ δηεζλώλ θαλόλσλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο νη νπνίεο νθείινληαη ζε πξάμεηο ή δξάζεηο ηνπ 

ελεξγεηαθνύ ηνκέα είλαη ε αξρή ηεο πξόιεςεο. ύκθσλα κε ηελ Αξρή 15 ηεο 

Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν:  

 

"Με ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε ζα 

εθαξκόδεηαη επξέσο από ηα θξάηε ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο. Όπνπ 

ππάξρεη απεηιή ζνβαξήο ή ακεηάθιεηεο βιάβεο, ε έιιεηςε πιήξνπο 

επηζηεκνληθήο βεβαηόηεηαο δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ δηθαηνινγία γηα ηελ 

αλαβνιή ηεο ιήςεο απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ γηα λα απνθεπρζεί ε ππνβάζκηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο." 

 

 Ζ ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο πξόιεςεο ζην Γηεζλέο Γίθαην Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο έγθεηηαη ζην όηη αλαηξέπεη ην ξόιν ησλ επηζηεκνληθώλ ζηνηρείσλ. 

Γελ είλαη πιένλ απαξαίηεην λα απνδεηρζεί όηη έλα ζρεδηαδόκελν έξγν ζα επηθέξεη 

                                                           

34Αξρέο 1 θαη 2 ηεο Γηαθήξπμεο ηεο ηνθρόικεο, Αξρή 3 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν, Αηνκηθή Γλώκε ηνπ Γηθαζηή 

Weeramantry ζηε Γλσκνδόηεζε γηα ηε Ννκηκόηεηα ηεο Απεηιήο ή Φξήζεο Ππξεληθώλ Όπισλ από Κξάηε ζε Έλνπιε 

Σύξξαμε, 1996 ICJ Reports1996, ζ. 66 ζηε ζ. 266. 
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ζνβαξή ή ακεηάθιεηε βιάβε γηα λα ιεθζνύλ ηα αλαγθαία κέηξα αιιά αξθεί θαη κόλν 

ε έιιεηςε πιήξνπο επηζηεκνληθήο βεβαηόηεηαο ζρεηηθά.
35

 Δίλαη πξνθαλέο όηη, όηαλ 

πξόθεηηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπρλά ζα αλαθύπηεη ην πξόβιεκα 

ηεο έιιεηςεο πιήξνπο επηζηεκνληθήο βεβαηόηεηαο. Ηδίσο, δε, ζα πξνθύπηεη σο πξνο 

ηηο ζπλέπεηεο κεγάισλ θαη καθξόπλνσλ έξγσλ, όπσο απηά πνπ ζπλαληάκε ζην 

ζύγρξνλν ελεξγεηαθό ηνκέα. Δάλ ππάξρεη απεηιή ζνβαξήο ή ακεηάθιεηεο βιάβεο, 

δελ είλαη απαξαίηεην όηη ζα κπνξεί λα απνδεηρζεί πιήξσο.  

 Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξόιεςεο είλαη δπλαηόλ λα απνθιείζεη ηελ 

επίθιεζε ιόγσλ πνπ αίξνπλ ην άδηθν γηα παξαβηάζεηο ησλ δηεζλώλ θαλόλσλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γπζρέξεηεο ζα παξνπζηάδεη θπξίσο ε επίθιεζε ηεο 

ζπλαίλεζεο θαη ησλ αληηκέηξσλ. Όπσο είδακε ήδε, ε ζπλαίλεζε θαη ηα αληίκεηξα, 

όπσο θαη ε λόκηκε άκπλα, ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνύ θξάηνπο θαη 

εμνπδεηεξώλνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο θξαηηθήο ελέξγεηαο, όζνλ αθνξά ηηο 

ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο πνπ επζύλεηαη γηα ηελ παξαβίαζε θαη ηνπ θξάηνπο πνπ ηελ 

πθίζηαηαη θαη κόλν. Έλα θξάηνο πνπ πξνηίζεηαη λα επηθαιεζηεί ζπλαίλεζε ή 

αληίκεηξα, ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζπλαίλεζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θξαηώλ ή, αληίζηνηρα, όηη ε πξάμε ηνπ επεξεάδεη κόλν ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην θξάηνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη ηα αληίκεηξα. 

 Απηόο ν ραξαθηήξαο ηεο ζπλαίλεζεο θαη ησλ αληηκέηξσλ ππνθξύπηεη ηελ 

πξνϋπόζεζε ηεο επηζηεκνληθήο βεβαηόηεηαο. Πξνϋπνηίζεηαη όηη ζα είλαη βέβαην ζε 

πνηα θξάηε ζα εθηείλνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο ζρεδηαδόκελεο δξάζεο θαη όηη πξόθεηηαη 

κόλν γηα θξάηε πνπ ζπλαίλεζαλ ή, αληίζηνηρα, θξάηε ελαληίνλ ησλ νπνίσλ 

ζηξέθνληαη ηα αληίκεηξα. Ζ έιιεηςε πιήξνπο επηζηεκνληθήο βεβαηόηεηαο ζεκαίλεη, 

αληηζηξόθσο, όηη νη ζπλέπεηεο ηεο ζρεδηαδόκελεο δξάζεο πηζαλώο ζα εθηείλνληαη θαη 

ζε ηξίηα θξάηε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε αξρή ηεο πξόιεςεο εξκελεπηηθά δελ 

επηηξέπεη ηελ αλάιεςε ηεο ζρεδηαδόκελεο δξάζεο. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξόιεςεο ελδερνκέλσο λα απνθιείεη θαη ηελ 

επίθιεζε ηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο. Όπσο είδακε ήδε, θαη 

ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε πξνϋπόζεζε ηνπ Άξζξνπ 25, ε θξαηηθή ελέξγεηα ε νπνία 

ζπληζηά ηελ παξαβίαζε δηεζλνύο ππνρξέσζεο δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιεί ζνβαξή 

                                                           

35 Sands Ph. & Peel J., Principles of International Environmental Law, 3rd ed., Cambridge University Press, 

2012,ζζ. 217 -8. Δπίζεο, Southern Bluefin Tuna Cases (Provisional Measures), Νέα Εειαλδία θ. Ηαπσλίαο θαη 

Απζηξαιία θ. Ηαπσλίαο, 27 Απγνύζηνπ 1999, ITLOS Cases No 3,4, (1999), παξ. 79. 
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βιάβε ζε ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο έλαληη ηνπ νπνίνπ πθίζηαηαη ε 

ππνρξέσζε ή ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο σο ζπλόινπ. Οξηζκέλεο πηπρέο ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο απνηεινύλ ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ ή ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο σο 

ζπλόινπ. Ζ έιιεηςε πιήξνπο επηζηεκνληθήο βεβαηόηεηαο ζρεηηθά κε ηπρόλ 

επαπεηινύκελε ζνβαξή βιάβε ζα απνθιείεη, θαη' εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξόιεςεο 

ηελ αλάιεςε ηεο ζρεδηαδόκελεο δξάζεο.  

6. Σςμπεπάζμαηα 

 Γελ ππνζηεξίδνπκε εδώ όηη απαγνξεύεηαη ε επίθιεζε ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ 

αίξνπλ ην άδηθν κηαο πξάμεο πνπ αθνξά ηελ ελέξγεηα όηαλ θαηαζηξαηεγείηαη έλαο 

θαλόλαο πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Τπνζηεξίδνπκε, όκσο, όηη 

ζηελ πξάμε ζα απνδεηρζεί ζρεδόλ αδύλαηε. Ήδε, ν πξνζσξηλόο ραξαθηήξαο ησλ 

πεξηζηάζεσλ πνπ αίξνπλ ην άδηθν ζεκαίλεη όηη είλαη πηζαλόλ λα δηθαηνινγνύλ 

νξηζκέλεο κόλν πξάμεηο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πθίζηαληαη θαη 

κόλν. Γελ αίξνπλ, όκσο, ην άδηθν ζπλνιηθά σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάηνπο ζε 

όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο δξαζηεξηόηεηαο, 

ζην νπνίν εθαξκόδνληαη νη ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ιόγσ ηνπ δηαξθνύο ραξαθηήξα ηνπο θαη ην νπνίν, ζην πεδίν ηεο 

ελέξγεηαο, δελ είλαη κηθξό.  

 Από ηηο πεξηζηάζεηο πνύ αίξνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα κηαο πξάμεο ηνπ 

θξάηνπο, ε ζπλαίλεζε θαη ηα αληίκεηξα εμνπδεηεξώλνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο 

θξαηηθήο ελέξγεηαο, όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο πνπ επζύλεηαη γηα ηελ 

παξαβίαζε θαη ηνπ θξάηνπο πνπ ηελ πθίζηαηαη θαη κόλν. Έλα θξάηνο πνπ πξνηίζεηαη 

λα επηθαιεζηεί ηε ζπλαίλεζε, ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη όηη ε πξάμε ηνπ 

επεξεάδεη κόλν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην θξάηνο ην νπνίν έρεη ήδε 

ζπλαηλέζεη ή ζην θξάηνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη ηα αληίκεηξα. Έηζη, ελώ ε 

επίθιεζε ησλ αληηκέηξσλ θαη ηεο ζπλαίλεζεο αζθαιώο δελ απαγνξεύεηαη από ην 

δηεζλέο δίθαην, θαζίζηαηαη πξαθηηθά ζρεδόλ αδύλαηε εμαηηίαο ησλ επηδξάζεσλ ησλ 

ελεξγεηαθώλ δξάζεσλ ζε πνιιαπιά αληηθείκελα ηα νπνία επίζεο πξνζηαηεύνληαη από 

πνιιαπιέο ξπζκίζεηο. 

 Αληίζεηα, ε θαηάζηαζε αλάγθεο είλαη δπλαηόλ, ζε αθξαίεο πεξηζηάζεηο, λα 

επηηξέπεη ηελ απόθιηζε από ηνπο θαλόλεο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ πξνζηαζίαο ηνπ 



19 
Digesta OnLine 2017 

πεξηβάιινληνο ζε ελεξγεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε 

ελέξγεηα, ε θαηαζθεπή δειαδή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ, 

αλακθηζβήηεηα απνηειεί ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο, όπσο, αληίζηνηρα, 

νξηζκέλεο πηπρέο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηεινύλ ζεκειηώδεο 

ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο ή ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο σο ζπλόινπ. Γελ πξόθεηηαη, 

βεβαίσο, γηα κηα γεληθήο θύζεο ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηελ πξόζβαζε ζε ελέξγεηα θαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, όκσο, ε κελ 

ελέξγεηα σο ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε πνηθίια 

επηκέξνπο ζπκθέξνληα θαη ην δε ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο ή ηεο δηεζλνύο 

θνηλόηεηαο σο ζπλόινπ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί επίζεο λα 

αθνξά πνηθίια έλλνκα αγαζά. Μόλν in concreto είλαη δπλαηόλ λα θξηζεί, επνκέλσο, 

εάλ ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ε νπνία απνηειεί ηελ παξαβίαζε ηεο δηεζλνύο 

ππνρξέσζεο πξνθαιεί ή απεηιεί ζνβαξή βιάβε ζε ζεκειηώδεο ζπκθέξνλ ηνπ 

θξάηνπο, ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε πξνϋπόζεζε ηνπ Άξζξνπ 25. 

 Ωζηόζν, είλαη ε αξρή ηεο πξόιεςεο πνπ αλαδεηθλύεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό 

ζρεηηθά κε ηελ επίθιεζε ησλ ιόγσλ πνπ αίξνπλ ην άδηθν γηα παξαβηάζεηο ηνπ 

Γηεζλνύο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο από πξάμεηο θαη δξάζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηελ ελέξγεηα. Ζ έιιεηςε πιήξνπο επηζηεκνληθήο βεβαηόηεηαο ζρεηηθά κε ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο ζρεδηαδόκελεο δξάζεο απνθιείεη, θαη' εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

πξόιεςεο, ηελ επίθιεζε ηεο ζπλαίλεζεο, ησλ αληηκέηξσλ ή ηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο. 

Ζ επίθιεζε ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ αίξνπλ ην άδηθν κηα πξάμεο δελ απαγνξεύεηαη: ν 

ζπλδπαζκόο ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο, όκσο, ελεξγνπνηεί έλα ηδηόκνξθν πιέγκα 

δηαθξαηηθώλ ζρέζεσλ θαη θαλόλσλ ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ έηζη ώζηε νη πεξηζηάζεηο 

πνπ αίξνπλ ην άδηθν, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζε κηα πνιύ ιηγόηεξν δηαζπλδεδεκέλε 

δηεζλή θνηλόηεηα δελ είλαη απαξαίηεηα ιεηηνπξγηθέο. 


