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Wśród proponowanych przez doktrynę modeli ochrony interesu przyszłych 
pokoleń najszerzej rozpowszechniony jest model rzecznika, czy komisji. Okazuje 
się on jednak niewystarczający. Ochrona sądowa gwarancji przyszłych pokoleń 
istnieje nadal w sferze koncepcyjnej, jako że brak jest określenia, kto miałby inte-
res/prawa przyszłych pokoleń reprezentować, a także jaki jest ich charakter. Pew-
ną nadzieję można wiązać z rysującą się perspektywą uznania prawa przyszłych 
pokoleń do środowiska odpowiedniej jakości. Pamiętać jednak trzeba, że to soli-
darnościowe prawo człowieka nie jest w sposób dostateczny zabezpieczone za-
równo na gruncie materialnoprawnym jak i proceduralnym nawet dla pokolenia 
współczesnego. Trudno nie zgodzić się z Yehundim Menuhinem, który w wywia-
dzie telewizyjnym dla stacji BBC stwierdził „Mam nieodparte wrażenie, że jesteśmy 
najbardziej łajdackimi przodkami, jakich którekolwiek przyszłe pokolenie mogłoby mieć”.
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IN INterNatIoNal eNvIroNMeNtal law

Intergenerational equity stems directly from the definition of sustainable develop-
ment. Securing the decent environmental conditions of living for future generations seems 
to be one of the conditions of the continuity of mankind. That is the reason why the care 
for the quality of the environment which will be left to future generations can be identi-
fied in many international and national documents. Some of these documents are politi-
cal in their nature, but the rest form a part of international or national „soft law” or even 
„hard law”. Also the relations between contemporary people and future generations can 
be analysed as a moral duty or can be identified as a legal duty of care, legal interest of 
future generations or even treated as a right of future generations to the environment of 
a good quality. This last approach seems to secure the quality of the environment in the 
most effective way. Paradoxically, granting environmental rights to future generations can 
also secure a good quality of the environment also to contemporary people. On the other 
hand, many theoretical and practical problems concerning securing rights to people that 
do not exist at the moment cannot be avoided. Some of these shortcomings have been al-
ready solved by the doctrine of legal theory and legal philosophy but still research in this 
area seems to be needed.


