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Εισαγωγή
Το δικαίωμα πρόσβασης στην δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα θα πρέπει ν’ αποτελεί οριζόντια
πρακτική, που να δίνει το δικαίωμα σε νομικά και φυσικά άτομα να το ασκούν, χωρίς περιορισμούς,
όταν θεωρούν ότι επηρεάζονται τα καταστατικά ή ατομικά τους δικαιώματα/συμφέροντα.
Αντιλαμβανόμαστε ότι η τροποποίηση του Άρθρου 14 του βασικού Νόμου απορρέει από το
περιεχόμενο της Προειδοποιητικής Επιστολής, που έστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Ιούλιο του 2020 (Αρ.2020/2121). Αυτή η επιστολή δεν μας έχει κοινοποιηθεί. Ως εκ
τούτου, οι θέσεις που παραθέτουμε πιο κάτω, διαμορφώθηκαν μετά από εξέταση των διαφόρων
εγγράφων και τη σύγκριση του Εθνικού Νόμου με το αντίστοιχο Άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2004/35/ΕΚ.
Προβληματισμοί
1.

Συμφωνούμε με την εισαγωγή της παραγράφου 14(1).α.iii που αναφέρει:
“υποστηρίζει ότι προσβάλλεται δικαίωμα του από περιβαλλοντική ζημιά”
Παράλληλα όμως, παρατηρούμε να παραμένει στο βασικό Nόμο το Άρθρο 14 (5) που αναφέρει:
«Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επικείμενης περιβαλλοντικής ζημιάς»
Ενώ δηλαδή η νέα προσθήκη δίνει το δικαίωμα σε κάποιον που πιστεύει ότι μια ζημιά μπορεί να
προσβάλει τα δικαιώματα του, αυτόματα η πρόνοια του Άρθρου 14(5) αφήνει, κατά την άποψη
μας, εκτεθειμένο το άτομο (φυσικό ή νομικό), μέχρι η συγκεκριμένη ζημιά να λάβει χώρα.
Μελετώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το Άρθρο 12.5 παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη
να εφαρμόζουν το δικαίωμα πρόσβασης της δικαιοσύνης σε περίπτωση επικείμενης ζημιάς.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«12. 5. Τα κράτη µέλη µπορούν ν’ αποφασίσουν να µην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 4
στις περιπτώσεις επικείµενης απειλής ζηµιάς.»

2. Στον νέο ορισμό των νομικών προσώπων παρατηρούμε ν’ απουσιάζουν τα Αγαθοεργά Ιδρύματα
που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα, με βάση το Κεφάλαιο 41 της Κυπριακής Βασικής
Νομοθεσίας
3. Αν και η Ευρωπαϊκή Οδηγία παροτρύνει για ενημέρωση του παραπονούμενου το συντομότερο
δυνατόν (Άρθρο 12.4 της Οδηγίας), παρατηρούμε ότι στην Εθνική Νομοθεσία δεν αναφέρονται
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Συγκεκριμένα το Άρθρο 14 (4) του Εθνικού Νόμου αναφέρει :
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“14. (4) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό το πρόσωπο, το οποίο της υπέβαλε τις
παρατηρήσεις, σχετικά με την απόφασή της να δεχτεί ή ν’ απορρίψει το αίτημα για ανάληψη
δράσης, και αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της.”
Εισηγήσεις
1. Τη διαγραφή του Άρθρου 14(5) ώστε το δικαίωμα στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη να
εφαρμόζεται και σε επικείμενες απειλές ζημιάς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αρχή της
πρόληψης και η αποφυγή σοβαρών ζημιών, πριν να λάβουν χώρα (ακολουθώντας καλύτερα και το
πνεύμα του Άρθρου 191 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ).
2. Τη εισαγωγή και των Αγαθοεργών Ιδρυμάτων στον ορισμό των νομικών προσώπων.
3. Την τροποποίηση του Άρθρου 14 (4) ως εξής:
14 (4) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό, και όχι αργότερο από 30 ημέρες, το
πρόσωπο, το οποίο της υπέβαλε τις παρατηρήσεις, σχετικά με την απόφασή της να δεχτεί ή να
απορρίψει το αίτημα για ανάληψη δράσης, και αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της.
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