
Podnebne tožbe po svetu

Doc. dr. Maša Kovič Dine

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani



Mednarodnopravne obveznosti za naslavljanje
podnebnih sprememb

• Okvirna konvencija Združenih narodov za podnebne spremembe
(UNFCCC)

• Kjotski protokol k Okvirni konvenciji

• Pariški sporazum

- Ohranitve dviga povprečne 
globalne temperature občutno 
pod 2 °C v primerjavi s 
predindustrijsko dobo

- Nacionalno določeni prispevki
(NDC)



Zakaj podnebne tožbe?



Podnebne tožbe po svetu

1588 podnebnih 
tožb po svetu:

- 1213 ZDA
- 383 ostali deli 

sveta
- 57 EU



Vrste podnebnih tožb

= tožbe zoper vlade ali korporacije, s katerimi želijo tožniki doseči večje 
spoštovanje obveznosti za blaženje ali prilagajanje podnebnim 
spremembam ali obratno

Pred:

- Mednarodna sodišča in tribunali

- Sodišča na regionalni ravni – npr. Sodiščem Evropske unije in Splošnim 
sodiščem Evropske unije

- Nacionalna sodišča



People's Climate Case - SEU

• Armando Ferrão Carvalho in drugi proti 
Evropskemu parlamentu in Svetu

• tožbo desetih posameznikov iz Portugalske, 
Nemčije, Francije, Italije, Romunije, Kenije in 
Fidžija skupaj z Združenjem švedske samijske
mladine

• trenutni cilji EU za znižanje emisij toplogrednih 
plinov za 40 odstotkov do leta 2030 glede na 
bazno leto 1990 (tj. EU NDC) niso dovolj strogi, 
da bi preprečili nevarne učinke podnebnih 
sprememb

• zahtevali razveljavitev Podnebno-energetskega 
svežnja 2030



Podnebne tožbe pred nacionalnimi sodišči

• Fundacija Urgenda proti Kraljevini Nizozemski

• Friends of the Irish Environment (FIE) proti Irski (Climate Case Ireland)

• Švedska, Norveška, Francija, Belgija, Švica, Nemčija, Kanada, Peru, 
Južna Koreja, ZDA, Češka, Kolumbija …



Posebnosti Urgende in Podnebne tožbe Irske

• Tožbi nevladnih organizacij (Fundacija Urgenda in Friends of the Irish
Environment) zoper vlado – pravni interes priznan pri obeh

• Zoper načrte vlad za zmanjševanje izpustov TPG
• Urgenda: cilji nizozemske vlade o zmanjšanju emisij TPG za 20 % glede na 

bazno leto 1990 do leta 2020 prenizki vsaj 25% 

• Podnebna tožba Irske: načrt irske vlade za zmanjševanje emisij TPG dejansko 
predvideva 10 % zvišanje v obdobju 1990-2020, medtem ko se je vlada v 
Podnebnem zakonu zavezala k 80% znižanju glede na bazno leto 1990 do leta 
2050

• Obstoj podnebnih sprememb ni sporen – potrditev ugotovitev IPCC

• Sklicevanje na pravo človekovih pravic



Zaključki

• Odločitve temeljijo na znanstvenih dokazih

• Določbe Okvirne konvencije in Pariškega sporazuma podlaga za 
razlago nacionalno pravnih obveznosti 

• Poudarek na previdnostnem načelu

• Dolžna skrbnost države za zagotavljanje človekove pravice do zdravega 
življenjskega okolja

• Večina v prid pritožnikom

• Ne glede na odločitev prispevajo k razlagi pravnih določb


