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Rezumat
Dezvoltarea tehnico-ştiinţifică şi amplificarea impactului activităţilor socio-

umane asupra calităţii mediului au determinat un proces de internaţionalizare a
acestor probleme şi au favorizat apariţia unor reglementări interstatale cu caracter
juridic şi economic.

Cuvinte-cheie: legislaţie ecologică europeană, Declaraţia Conferinţei
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THE ECONOMIC AND JUDICIAL
REGULATION OF EVIROMENT
INTERNATIONAL LAW

Abstract
Development and technical amplification impact human activities on socio-

environmental quality they led a process of business with these problems and have
encouraged the emergence of rules agreements with characters legal and economic.
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Introducere. Odată cu apariţia şi afirmarea unor fenomene care privesc
întreaga omenire cum ar fi: diminuarea stratului de ozon, efectul de seră, sărăcirea
patrimoniului genetic mondial, desertificarea etc., tot mai mult se discută despre
mondializarea problemelor ecologice. Aceste probleme presupun, la rândul lor,
soluţii la nivel internaţional, participarea activă a tuturor statelor şi popoarelor
lumii în diminuarea acestor procese. Totodată, cooperarea în această materie
este impusă şi de necesitatea protejării şi conservării elementelor de mediu ce
nu sunt supuse suveranităţii statelor, a celor care formează patrimoniul comun
al umanităţii - spaţiul extraatmosferic, fundurile mărilor şi oceanelor etc.
Protecţia mediului a adus unele schimbări şi în planul reglementărilor sociale.
Interesul general se substituie intereselor particulare. Finalitatea superioară şi
transcendentă, protecţia mediului presupune soluţii deosebit de complexe.
Stăpână şi modelată, natura este, fără îndoială, la originea progresului eco-
nomic. Miraculosul său echilibru poate oferi, totodată, un exemplu pentru
organizarea societăţilor, mai ales că dezvoltarea trebuie să se reconcilieze cu
mediul. În acelaşi timp, a devenit tot mai evident că protecţia patrimoniului şi
echilibrelor naturale nu poate fi concepută ca o simplă politică de conservare în
stare primitivă şi de prezervare contra degradărilor. Înfăptuirea sa reclamă o
politică de întreţinere, exploatare, gestionare şi uneori de amenajare: mediul
trebuie să se alăture dezvoltării [l, p.30].

Unul dintre primele documente internaţionale relativ la mediu a fost
Carta europeană a apei, proclamată de Consiliul Europei în 1968, unde se
prevedea principiul, care a devenit fundamental, conform căruia apa nu
cunoaşte frontiere. Mai apoi, acest principiu a fost generalizat aplicându-se
şi asupra mărilor, atmosferei, faunei, florei etc. Deseori activităţile desfăşu-
rate pe teritoriul unui stat produc prejudicii, au efecte poluante asupra altor
state, asupra cetăţenilor altor state, regiuni. De exemplu, accidentul de la
Cernobâl (Ucraina) din 26 aprilie 1986 a afectat prin consecinţele sale, o mare
parte din ţările continentului european. Există situaţii când ţările industrializate,
folosindu-se de slăbiciunea legislaţiei în materie, ori de controlul necores-
punzător al aplicării acesteia, expediază către ele produse interzise în ţările
dezvoltate, unde se depozitează sau se implantează activităţi mai puţin
oneroase. Ca exemplu ar fi accidentul uzinei chimice ce aparţinea unui grup
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american, dar construite în India, la Bhopal, care a cauzat moartea a circa
2500 de oameni, în decembrie 1984, şi lista exemplelor poate fi continuată.

Metodele aplicate: analitică, analiza de conţinut, istorică, studiul
comparat. Analiza de conţinut ne-a permis să ne referim la cele mai importante
documente internaţionale consacrate protecţiei mediului ambiant. Metoda
istorică permite urmărirea evoluţiei conţinutului actelor dreptului internaţional
ce reglementează acţiunile tuturor statelor în domeniul protecţiei mediului
ambiant. Analiza ne-a permis să constatăm că dreptul internaţional al mediului
se dezvoltă ca o varietate a dreptului internaţional public.

Rezultatele investigaţiei. Ca orice sistem normativ, dreptul internaţional
se bazează pe anumite valori, recunoscute ca fundamentale de către comunitatea
internaţională şi spre realizarea cărora tinde în mod natural. Din acest punct de
vedere, conştientizarea pericolului degradării şi distrugerii elementelor mediului
a înscris, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, protecţia şi conservarea naturii
printre priorităţile umanităţii. Astfel, cooperării internaţionale în ce priveşte
protejarea păcii şi securităţii internaţionale, a drepturilor fundamentale ale omului
i s-a mai adăugat dimensiunea privind protecţia mediului. Profesorul Kiss
menţionează: Comunitatea internaţională a încetat să mai fie considerată ca
un sistem bazat exclusiv pe suveranitatea statelor, ci este privită ca unul
structurat pe multiple relaţii interne, inclusiv de ordin natural şi cu un dinamism
propriu [2, p.51-58]. In prezent există peste 30 de tratate multilaterale care se
referă la protecţia mediului, fără a lua în calcul numeroasele texte provenite de
la organizaţii internaţionale: rezoluţii, declaraţii de principii, directive,
regulamente comunitare etc. Dreptul internaţional al mediului s-a creat pe baza
dreptului internaţional public, el este nu numai un drept al prezentului dar mai
ales al viitorului, croindu-şi un drum propriu în cadrul dreptului pozitiv şi al
disciplinelor ştiinţifice. Criza ecologică mondială, favorizată de acţiunea
conjugată a unei multitudini de factori, impune, de la finele anilor 1960, o
cooperare dintre state ca mijloc de stopare şi atenuare a efectelor sale.

Primele convenţii internaţionale multilaterale, referitoare la protecţia
unor specii ale faunei sălbatice au apărut la începutul secolului XX, cum ar
fi: Convenţia pentru protecţia păsărilor utile agriculturii, semnată la Paris
la 19 martie 1902 şi Convenţia relativă la prezervarea şi la protecţia focilor
pentru blană (Washington, 7 iulie 1911). Ambele documente consacră o
concepţie utilitaristă, de ocrotire a factorilor de mediu în raport cu funcţiile
economice ale acestora.

În primele trei decenii ale secolului XX, sunt adoptate o serie de texte
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convenţionale referitoare la utilizarea echitabilă şi protecţia apelor de frontieră
împotriva poluării. Printre cele mai cunoscute documente în acest gen se
numără Tratatul încheiat între SUA şi Marea Britanie privind apele de frontieră
dintre Statele Unite şi Canada, semnat la 11 ianuarie 1909. La Londra, la 8
noiembrie 1933, este adoptată Convenţia relativ la conservarea florei şi faunei
în stare naturală şi Convenţia pentru protecţia florei, faunei şi frumuseţilor
naturale ale ţărilor Americii, semnată la Washington, la 12 octombrie 1940,
care şi sunt considerate precursoarele concepţiei asupra protecţiei şi dezvoltării
naturii. În 1950 a fost încheiat primul tratat consacrat în întregime poluării
apelor continentale; este vorba de Protocolul semnat la 8 aprilie 1950 de
către Belgia, Franţa şi Luxemburg, în vederea creării unei comisii permanente
tripartite pentru apele poluate. Asemenea tratate au fost încheiate şi pentru
Moselle (27.10.1956), Lacul Constanţa (27.10.1960), Lacul Leman
(16.11.1962), Rhinul (29.04.1063) ş.a. Anii 1950 sunt marcaţi prin apariţia
unor tentative de luptă împotriva poluării mărilor. La Londra, la 12 mai 1954
a fost adoptată Convenţia pentru prevenirea poluării mării prin hidrocarburi,
convenţiile relative la dreptul mării, adoptate în cadrul Conferinţei de codificare
a reglementărilor în materie, de la Geneva, din 1958. Apariţia şi dezvoltarea
utilizării energiei atomice a determinat stabilirea unor reglementări pertinente
în materie, începând cu Tratatul de la Moscova, din 5 august 1963, privind
interzicerea experienţelor cu arme nucleare în atmosferă, spaţiul extraat-
mosferic şi sub apă. Prevederi ce se referă la protecţia mediului au fost înscrise
şi în textele documentelor internaţionale cu un caracter general, cum ar fi:
Tratatul asupra Antarcticii din 1 decembrie 1959, care interzice orice activitate
nucleară în zonă şi prevede măsuri de protecţie a mediului; Tratatul spaţial,
potrivit căruia exploatarea Cosmosului trebuie să evite efectele prejudiciabile,
contaminarea sa şi modificarea nocivă a mediului terestru în urma introducerii
de substanţe extraterestre.

Jurisprudenţa internaţională şi-a adus şi ea aportul la dezvoltarea
reglementărilor privind cooperarea internaţională în domeniul protecţiei
mediului, cum ar fi: sentinţa pronunţată la 11 iunie 1941, în afacerea
Topitoriei Trail stabilea că nici un stat nu are dreptul de a se folosi de teritoriul
său ori de a permite folosirea în aşa fel întrucât fumurile să provoace un
prejudiciu pe teritoriul altui stat ori proprietăţilor persoanelor care se găsesc
aici; Curtea Internaţională de Justiţie, în decizia din 1948, pronunţată în
afacerea strâmtorii Corfú, a afirmat că nici un stat nu poate utiliza teritoriul
său în scopul de acte contrarii drepturilor altora; iar un abiter dictum a
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sentinţei arbitrare din afacerea lacului Lanoux din 19 noiembrie 1956, face
aluzie la atingerea drepturilor statelor străine care poate să constituie o
poluare a apelor de frontieră. Aceste documente au şi constituit fundamentul
juridic al formării şi afirmării dreptului internaţional al mediului.

Din 1968 ONU, Consiliul Europei (CE) şi Organizaţia Unităţii Africane
(OUA) au declanşat activităţi sistematice în domeniul protecţiei mediului. În
1968 ONU a adoptat Rezoluţia 2398 (XXIII), prin care se prevedea convocarea
unei conferinţe mondiale asupra mediului uman, care a stat la baza pregătirii
primei conferinţe mondiale privind mediul (Stockholm, iunie 1972). La 9
iunie 1969, la Bonn a fost adoptată Convenţia asupra luptei împotriva poluării
apelor Mării Nordului prin hidrocarburi, la 29 noiembrie 1962, la Bruxelles,
Convenţia privind responsabilitatea civilă pentru pagubele produse prin
poluarea cu hidrocarburi şi Convenţia asupra intervenţiei în marea liberă
împotriva navelor care arborează un pavilion străin, în caz de accident care
antrenează sau ar putea antrena o poluare prin hidrocarburi. La Copenhaga,
la 16 septembrie 1971, a fost semnat Acordul relativ la cooperarea între statele
scandinavice pentru combaterea poluării mării prin hidrocarburi. Prin
Convenţia de la Bruxelles din 18 decembrie 1971 a fost creat un fond de
indemnizare pentru pagubele provocate de poluarea prin hidrocarburi. La
Ramsar, la 2 februarie 1971, a fost adoptată Convenţia privind conservarea
zonelor umede de importanţă internaţională şi la Londra, la 1 iunie 1972,
Convenţia pentru protecţia focilor din Antartica.

În cadrul CE s-a adoptat Declaraţia asupra luptei contra poluării
aerului (8.03.1968, Rezoluţia nr.(68) 4 a Comitetului miniştrilor) şi Carta
europeană a apei (proclamată la 6.05.1968). La 16 septembrie 1968 a fost
adoptat Acordul european privind limitarea folosirii unor detergenţi în
produsele de spălare şi curăţire. Legislaţia ecologică europeană este parte
a dreptului ecologic internaţional, care în esenţă, are nevoie de unele pregătiri
teoretice pentru formarea ei, dezvoltarea şi folosirea ei practică[3, p.6],
consideră profesorul Avramenco. În cadrul OUA, la 15 septembrie 1968
şefii de stat şi guverne a ţărilor membre au semnat Convenţia africană asupra
conservării naturii şi resurselor naturale. Convenţia stabileşte două prin-
cipii de conservare care au influenţat dezvoltarea ulterioară a dreptului
mediului: 1) protecţia nu numai a indivizilor special ameninţaţi, ci şi a
habitatului lor şi 2) proclamarea responsabilităţii speciale a statului al cărui
teritoriu este singurul care adăposteşte o specie rară (art. VIII, al.l).

Între 5-16 iunie 1972, la Stokholm, a avut lor prima conferinţă a ONU
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privind mediul. În cadrul Conferinţei a fost adoptată Declaraţia Conferinţei
Naţiunilor Unite privind Mediul ce cuprinde un preambul în şapte puncte,
urmat de 26 de principii, cum ar fi:

•dreptul fundamental al omului la libertate, egalitate şi la condiţii de
viaţă satisfăcătoare, într-un mediu a cărui calitate să-i permită să trăiască în
demnitate şi bunăstare;

•sursele naturale ale globului nu sunt numai petrolul şi mineralele, ci şi
aerul, apa, pământul, fauna şi flora, precum şi eşantioanele reprezentative ale
ecosistemelor naturale şi trebuie prezervate în generaţiile prezente şi viitoare;

•omul are o responsabilitate specială în salvarea patrimoniului constituit
de flora şi fauna sălbatice şi habitatul lor;

• resursele renovabile trebuie să poată salvgarda capacitatea lor de a se
reconstitui şi resursele nerenovabile nu trebuie să fie epuizate;

•necesitatea unei gestionări raţionale etc.
La Conferinţa de la Stokholm a fost adoptat şi Planul de acţiune pentru

mediu. În principal, prevederile sale se referă la trei categorii de probleme:
evaluarea mediului (analiza, cercetarea, supravegherea şi schimbul de
informaţii privind mediul, în cadrul „Planului Vigie”); gestiunea mediului
(priveşte atât aşezările umane, cât şi resursele naturale şi dispoziţiile re-
spective ce se referă la poluări în general); măsurile de susţinere (informarea
şi educarea publicului, formarea specialiştilor în materie de mediu,
acompaniate de aspecte instituţionale).

Sub raport instituţional, organismele create în sânul ONU, respectiv
PNUE şi Fondul pentru Mediu, menit să alimenteze financiar acţiunile
pertinente, au jucat rolul coordonator pentru alte organizaţii internaţionale,
atât pentru cele din sistemul Naţiunilor Unite, cât şi cele regionale. Sub
egida organizaţiei mondiale s-au elaborat şi adoptat o serie de documente
internaţionale care au reglementat cooperarea internaţională în diferite
sectoare ale protecţiei mediului. Astfel, prin Convenţia de la Geneva din 18
mai 1977 s-a interzis utilizarea tehnicilor de modificare a mediului în scopuri
militare ori în alte scopuri ostile; prin adoptarea Convenţiei de la Montego
Bay din 10 decembrie 1982, s-a consacrat cadrul juridic general al protecţiei
mediului marin împotriva poluării. Primul Protocol adiţional la Convenţiile
de la Geneva din 12 august 1949, semnat la 10 iunie 1977, interzise utilizarea
de metode ori mijloace de război concepute pentru a cauza ori putând
determina pagube întinse, durabile şi grave mediului natural. In acest con-
text, menţionăm şi art. 30 din Carta drepturilor şi îndatoririlor economice
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ale statelor, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 12 decembrie 1974
(Rezoluţia nr. 3281-XXIX), care proclamă că protecţia, prezervarea şi
valorificarea mediului pentru generaţiile prezente şi viitoare sunt
responsabilităţi ale tuturor statelor. La 30 decembrie 1980, la faza
pregătitoare a adoptării Cartei Mondiale a Naturii (adoptată la 28.10.1982),
Adunarea Generală a ONU a proclamat responsabilitatea istorică a statelor
pentru prezervarea naturii, în interesul generaţiilor prezente şi viitoare.

În domeniul conservării naturii au fost adoptate o serie de convenţii cu
vocaţie internaţională, precum: Convenţia de la Ramsar, din 2 februarie
1971, asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca
habitat al păsărilor acvatice, Convenţia din 16 noiembrie 1972 asupra
protecţiei patrimoniului mondial, cultural şi natural, Convenţia de la Bonn,
din 23 iunie 1979, asupra conservării speciilor migratoare aparţinând faunei
sălbatice, Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe
lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, Convenţia - cadru de la
Vietnam din 22 martie 1985 şi Protocolul de la Montréal din 1989 privind
pătura de ozon etc. Accidentul de la Cernobâl, din 26 aprilie 1986, a
determinat adoptarea, în cadrul AIEA, a două convenţii: una privind
notificarea rapidă a unui accident nuclear şi, respectiv, cealaltă cu privire la
asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiológica. Actul final de
la Helsinki din 1 august 1975 a consacrat un întreg capitol problemelor
cooperării continentale în materie de mediu.

Între 3-14 iunie 1992, s-a desfăşurat Conferinţa Naţiunilor Unite privind
Mediul şi Dezvoltarea, care a reunit 145 preşedinţi, prim-miniştri sau
vicepreşedinţi, fiind socotită drept cea mai amplă reuniune la nivel înalt din
secolul XX. La deschiderea acestei conferinţe, secretarul general al ONU
Butros Butros Galy a menţionat: Niciodată în istoria de dinainte, nu au depins
atât de mult de Dumneavoastră, de copii voştri, pentru viaţa în toate formele
sale multiple, pe care le faceţi sau nu le faceţi [3, p.8]. Referitor la rezultatele
concrete ale reuniunii, acestea s-au exprimat în adoptarea unor documente
precum: Declaraţia de la Rio asupra mediului şi dezvoltării, supranumită Carta
Terrei, Agenda 21, Convenţia privind diversitatea biologică (biodiversitatea),
Acordul asupra climei, Convenţia-cadru privind schimbările climaterice,
Declaraţia privind pădurile şi Declaraţia privind deşertificarea.

Concluzii. Dreptul mediului în contextul relaţiilor economice interna-
ţionale este expresia epistemologică a unei noi ramuri de drept, cu două
dimensiuni[4, p.41] naţională şi internaţională, aflate într-o unitate
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conceptuală şi sistemică. Unitatea celor două dimensiuni îşi are originea în
unicitatea şi indivizibilitatea ecologică a mediului global, chiar dacă acesta,
din perspectiva suveranităţii statelor, este protejat fragmentat, fie la nivel
naţional sau internaţional.
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