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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, OMBUDSMAN & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΓΕΝΕΕΣ
Συγγραφέας: Β. Βρετού
Η Βασιλική Κ. Βρετού στο παρόν βιβλίο καταγράφει αναλυτικά την πορεία για την
ανάδειξη της έννοιας της διαγενεακής ισότητας και της προστασίας των
μελλοντικών γενεών μέσα από κείμενα του διεθνούς δικαίου, εθνικών Συνταγμάτων
και πρωτοπόρων δικαστικών αποφάσεων. To παρόν βιβλίο είναι προϊόν μακροχρόνιας
επιστημονικής έρευνας και βασίζεται στο υλικό που επεξεργάστηκε η συγγραφέας
κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Βασικό ερώτημα αποτελεί η αναζήτηση του θεσμού που θα μπορέσει να διαχειριστεί
τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών, κυρίως στο άκρως επίκαιρο θέμα της
προστασίας του περιβάλλοντος. Ο θεσμός του Ombudsman αναλύεται και γίνεται
συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ως Ombudsman για τις
μελλοντικές γενεές (Ombudsman for future generations) σε χώρες της Ευρώπης που
ήδη υπάρχει και λειτουργεί. Επίσης, καταγράφονται και αναλύονται οι πιο σημαντικοί
θεωρητικοί που έθεσαν τις βάσεις για την συζήτηση περί δικαιωμάτων ή
συμφερόντων των μελλοντικών γενεών, όπως οι Christopher Stone, JohnRawls, Edith
Brown Weiss.
Εκτός όμως του θεσμικού πλαισίου καταγράφεται αναλυτικά και το νομικό πλαίσιο, το
οποίο κάνει αναφορά στα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών, είτε αυτό
αποτυπώνεται ως softlaw είτε ως hardlaw είτε αναφέρεται σε διατάξεις των εθνικών
συνταγμάτων. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η αναφορά σε σχετική
νομολογία που συνδέεται με τις μελλοντικές γενιές, αναφέροντας και τις πιο
πρόσφατες αποφάσεις δικαστηρίων που δέχονται τις αγωγές που έχουν καταθέσει
ανήλικοι τόσο στο όνομά τους όσο και στο όνομα των μελλοντικών γενεών.
Το παρόν βιβλίο θεωρούμε ότι αφορά τον νομικό και δικαστικό κόσμο, τους φοιτητές
αλλά και κάθε ενημερωμένο και ευαισθητοποιημένο αναγνώστη. Κάθε
ευαισθητοποιημένο πολίτη που θέλει να γνωρίσει τόσο την θεωρία όσο και την
πρακτική αλλά και την πρόσφατη εξέλιξη των θεμάτων που αφορούν το δίκαιο
περιβάλλοντος, τη φιλοσοφία του δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το
αναδυόμενο θέμα των μελλοντικών γενεών.
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