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Zasady ogólnych praw i obowiązków 

Deklaracja 

z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju 

Preambuła 

Konferencja Narodów Zjednoczonych ”Środowisko i Rozwój” 

spotykając się w Rio de Janeiro od 3 do 14 czerwca 1992 r., 

potwierdzając Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczony w sprawie środowiska człowíeka, przyjętą w 
Sztokholmie w dniu 16 czerwca 1972 r., oraz dążąc do jej rozszerzenia, mając na celu ustanowienie 
nowego i sprawiedliwego światowego partnerstwa poprzez stworzenie nowych form współpracy między 
państwami, podstawowymi grupami społecznymi i narodami, pracując w celu osiągnięcia midzynarodowych 
porozumień, korzystnych dla wszystkich i chroniących integralność światowego systemu środowiska i 
rozwoju, uznając niepodzielną i powiązaną współzależnościami istotę Ziemi, naszego domu, oglasza, że: 

Zasada 1 

Istoty ludzkie są w centrum zainteresowania w procesie zrównoważonego rozwoju. Mają prawo do 
zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą. 

Zasada 2 

Państwa, w zgodzie z Kartą Narodów Zjednoczonych i zasadami prawa międzynarodowego, mają 
suwerenne prawo do korzystania ze swych  zasobów  naturalnych  stosownie  do  ich  własnej  polityki  
dotyczącej  środowiska  i  rozwoju oraz są odpowiedzialne  za zapewnienie, że działalność prowadzona w 
ramach ich prawa lub kontroli, nie spowoduje zniszczeń środowiska naturalnego innych państw lub 
obszarów znajdujących się poza granicami narodowych uregulowań prawnych. 

Zasada 3 

Prawo do rozwoju musi być wypełnione tak, ażeby sprawiedliwie połączyć rozwojowe i środowiskowe 
potrzeby obecnych i przyszłych generacji. 

Zasada 4 

Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, ochrona środowiska powinna stanowić nierozłączną część procesu 
rozwoju i nie moze być rozpatrywana oddzielnie od niego. 



 

Viadrina International Law Project 
http://www.vilp.de 

Ein Projekt des Lehrstuhls für Öffentliches Recht insb. Völkerrecht, Europarecht sowie ausländisches Verfassungsrecht. 
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 2002 

http://voelkerrecht.euv-frankfurt-o.de 

2

Zasada 5 

Wszystkie pañstwa i wszyscy ludzie powinni współpracować w zasadniczym zadaniu wykorzenienia 
ubóstwa, jako niezbędnego wymogu zrównoważonego rozwoju, aby zmniejszyć różnice w poziomie życia i 
dążyć do zaspokojenia potrzeb większości ludzi na świecie. 

Zasada 6 

Wyjątkowa  sytuacja  i  potrzeby  krajów  rozwijających  się,  szczególnie  tych  najmniej  rozwiniętych  oraz  
najbardziej  podatnych  na zagrożenia  środowiskowe,  powinny  otrzymać  specjalne  przywileje.  
Międzynarodowe  działania  w  dziedzinie  ochrony  środowiska  i rozwoju powinny  także brać pod uwagę 
interesy i potrzeby wszystkich krajów. 

Zasada 7 

Państwa powinny współpracować w duchu ogólnoświatowego partnerstwa w celu  zachowania,  ochrony  i  
przywracania  zdrowia  i integralnościì  ekosystemu  Ziemi.  Ze  względu  na  różny  wkład  w  zniszczenie  
środowiska  naturalnego  na  Ziemi  państwa  ponoszą wspólną,  lecz  zróżnicowaną odpowiedzialność. 
Kraje rozwinięte potwierdzają swoją odpowiedzialność, którą ponoszą  w międzynarodowym dążeniu do 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju,  o czym  świadczy nacisk, jakie  ich  społeczeństwa przykładają do 
stanu środowiska na Ziemi, technologii i środków finansowych, którymi dysponują. 

Zasada 8 

Aby osiqgnąć zrównoważony rozwój i wyższą jakość życia dla wszystkich ludzi, państwa powinny 
zredukować bądź wyeliminować nie zrównoważone systemy produkcji lub konsumpcji oraz promować 
odpowiednią politykę demograficzną. 

Zasada 9 

Państwa powinny współpracować w celu wzmocnienia wewnętrznych możliwości budowania 
zrównoważonego  rozwoju przez wymianę naukowej i technologicznej wiedzy oraz poprzez usprawnienie 
procesu  rozwoju, przystosowania, rozpowszechniania i transferu technologii, włączając w to nowe 
technologie i innowacje. 

Zasada 10 

Zagadnienia  środowiskowe są najlepiej rozwiązywane, na odpowiednim  poziomie, z  udziałem wszystkich 
zainteresowanych  obywateli.  Na poziomie narodowym każda jednostka powinna mieć zapewniony 
odpowiedni dostęp do informacji dotyczącej  środowiska, w  której posiadaniu jest władza publiczna. 
Obejmuje to informacje dotyczące substancji niebezpiecznych i  działalności w obrębie społeczności, jak 
również możliwość udziału w procesie podejmowania decyzji. Państwa powinny ułatwić, jak również 
podnieść świadomość i udział społeczeństwa przez stworzenie szerokiego dostępu do informacji. Powinien 
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zostać zapewniony efektywny i rzeczywisty dostęp do prawnych i administracyjnych środków, włączając w 
to środki kompensujące i zaradcze. 

Zasada 11 

Pañstwa powinny wprowadzić efektywne prawo środowiskowe. Standardy środowiskowe, cele i priorytety 
zarządzania powinny odzwierciedlać środowiskowe i rozwojowe cele, dla których są stosowane. Standardy 
przyjęte przez niektóre kraje mogą być nieodpowiednie, powodując powstanie niesprawiedliwych, 
ekonomicznych i społecznych kosztów w innych krajach, a w szczególności w krajach rozwijających się 

Zasada 12 

Państwa powinny współpracować w  celu promowania wspierającego i otwartego  międzynarodowego 
systemu ekonomicznego, co  mogłoby prowadzić do wzrostu gospodarczego  i  osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju  we wszystkich krajach, a także  w  celu lepszego rozwiązywania problemów  
degradacji  środowiska. Działania polityki handlowej dla  celów środowiskowych nie powinny stanowić  
środków  samowolnej  i bezprawnej dyskryminacji bądź ukrytych ograniczeñ  w międzynarodowym handlu. 
Należy uniknąć jednostronnych działań zajmujących się wyzwaniami środowiskowymi, jeżeli są one poza 
zasięgiem działania systemu prawnego kraju importującego. Środowiskowe działania zajmujące się trans 
granicznymi i globalnymi problemami środowiska powinny opierać się na zasadzie międzynarodowego 
konsensusu. 

Zasada 13 

Pañstwa powinny rozwijać narodowe prawo, mając na uwadze odpowiedzialność i odszkodowania dla ofiar 
zanieczyszczeń bądź innego rodzaju zanieczyszczeń  środowiska. Państwa powinny także prowadzić 
współpracę w szybszy i bardziej zdeterminowany sposób, tak aby wypracować międzynarodowe prawo 
uwzględniające odpowiedzialność i odszkodowania za niekorzystne efekty zniszczeń środowiskowych, 
spowodowane działalnością w obrębie ich systemu prawnego, bądź kontrolę na obszarach nie objętych 
przez jurysdykcję. 

Zasada 14 

Państwa powinny efektywnie współdziałać w sprzeciwianiu się i zapobieganiu przemieszczaniu i transferowi 
do innych państw działalności bądź substancji powodujących poważne zniszczenie dla środowiska lub 
szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. 

Zasada 15 

Wszystkie państwa powinny szeroko zastosować zapobiegawcze podejście w celu ochrony środowiska, 
mając na uwadze ich własne możliwości. Tam gdzie występują zagrożenia poważnymi lub nieodwracalnymi 
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zmianami, brak całkowitej naukowej pewności nie moze być powodem opóźniania efektywnych działań, 
których realizacja prowadziłaby do degradacji środowiska. 

Zasada 16 

Narodowe władze muszą dołożyć wszelkich starań, aby promować wewnątrzpaństwowe pokrycie kosztów  
naprawy środowiska oraz użycie instrumentów ekonomicznych, biorąc pod uwagę podejście, że 
zanieczyszczający, generalnie, powinien ponosić wszelkie koszty zanieczyszczeń, mając  na  uwadze 
interes publiczny oraz niezakłócony międzynarodowy handel i proces inwestowania. 

Zasada 17 

Ocena oddziaływania na środowisko, jako narodowy instrument, musi zostać zastosowana dla 
zamierzonych działań, co do których można się  spodziewać, że będą miały znacząco niekorzystny wpływ 
na środowisko i są przedmiotem podjęcia decyzji przez kompetentne narodowe władze. 

Zasada 18 

Państwa powinny natychmiast powiadomié inne kraje o jakiejkolwiek katastrofie lub innych 
niebezpieczeństwach, co do których można się spodziewać, że mogą spowodować nagłe i szkodliwe efekty 
dla środowiska w tych państwach. Międzynarodowa wspólnota powinna skierować wszelkie wysiłki, aby 
pomóc państwu dotkniętemu nieszczęściem. 

Zasada 19 

Państwa powinny zapewnić wczesne i aktualne powiadomienie i odpowiednią informację potencjalnie 
zagrożonym państwom, na temat wydarzeń, które mogą mieć znacząco niekorzystne trans graniczne 
efekty, powinny one konsultować się, z tymi państwami we wczesnej fazie i dobrej wierze. 

Zasada 20 

Kobiety odgrywają żywotną rolę w zarządzaniu środowiskiem i rozwoju. Stąd też ich pełny udział jest 
ważnym aspektem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. 

Zasada 21 

Twórczość, ideały i odwaga młodych świata powinny zostać zmobilizowane w celu rozwijania światowego 
partnerstwa, które pomoże osiągnąć zrównoważony rozwój i zapewnić lepszą przyszłość dla wszystkich. 

Zasada 22 

Ludność tubylcza i ich wspólnoty, a także inne wspólnoty lokalne odgrywają znaczną rolę w zarządzaniu 
środowiskiem i rozwoju, ze względu na ich wiedzę i tradycję. Państwa powinny rozpoznać i właściwie 
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podtrzymywać ich tożsamość, kulturę, i zainteresowania oraz umożliwić im efektywny udział w osiąganiu 
zrównoważonego rozwoju. 

Zasada 23 

Chronione powinno być środowisko i zasoby naturalne należące do ludzi uciskanych, znajdujących się pod 
jakąkolwiek dominacją bądź okupacją. 

Zasada 24 

Działania wojenne nieodłącznie związane są z niszczeniem zrównoważonego rozwoju. Dlatego też państwa 
powinny respektować międzynarodowe prawo, które zapewnia ochronę środowiska w czasie zbrojnego 
konfliktu, oraz powinny współpracować przy jego dalszym rozwoju, tam gdzie to jest konieczne. 

Zasada 25 

Pokój, rozwój i ochrona środowiska są współzależne i niepodzielne. 

Zasada 26 

Państwa powinny rozwiązywać wszystkie swoje spory środowiskowe na drodze pokojowej i przy użyciu 
odpowiednich środków zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych. 

Zasada 27 

Państwa i ludzie powinni współpracować w dobrej wierze w duchu partnerstwa przy wypełnianiu zasad 
zawartych w tej Deklaracji i w dalszym rozwoju prawa międzynarodowego w procesie osiągania 
zrównoważonego rozwoju. 

 


