
”Århundradets fall”: Franska staten anses ansvarig för brister i kampen mot
klimatförändringarna

I en dom den 3 februari 2021 bekräftar förvaltningsdomstolen i Paris att en ekologisk
skada uppkommit med koppling till klimatförändringarna. Domstolen fastställer också att
franska staten är ansvarig för att ha misslyckats med att uppnå sitt mål om att minska
utsläppen av växthusgaser.

I mars 2019, lämnade miljöorganisationerna Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour
la Nature et l’Homme och Greenpeace France in fyra stämningsansökningar till
förvaltningsdomstolen i Paris i syfte att få domstolen att bekräfta den franska statens brister i
kampen mot klimatförändringarna; att ålägga franska staten att kompensera inte bara deras
ideella skada, utan även deras ekologiska skada; samt att stoppa statens brister i att fullgöra
sina skyldigheter.

Domstolen beslutade först att talan mot staten om ersättningen för ekologisk skada, enligt den
franska civillagen, var tillåtlig och möjlig. Den ansåg vidare att förekomsten av den ekologiska
skadan, som inte bestridits av staten, var särskilt tydlig i den ständiga ökningen av
medeltemperaturen på jorden, som orsakar förändringar i atmosfären och dess ekologiska
funktioner. Domarna bedömde sedan om det fanns ett orsakssamband mellan denna ekologiska
skada och de olika brister som staten beskyllts för i kampen mot klimatförändringarna. De ansåg
att staten borde hållas ansvarig för en del av denna skada eftersom den inte hade uppfyllt sina
åtaganden att minska utsläppen av växthusgaser.

Domstolen underströk, ifråga om återställandet av den ekologiska skadan, att det sker i första
hand genom konkreta åtgärder, och att ett skadestånd endast blir aktuellt ifall åtgärderna visar
sig vara omöjliga eller otillräckliga. Därför avvisade domstolen miljöorganisationernas talan om
ekonomisk ersättning för skadan.

Däremot fann domstolen att sökandena hade rätt att kräva återställande genom konkreta
åtgärder för den ekologiska skadan som orsakats av franska statens misslyckande med att
uppnå sina mål om minskade växthusgasutsläpp. I syfte att avgöra vilka åtgärder som ska
utkrävas av staten för att återställa den uppkomna skadan eller för att förhindra att skadorna
förvärras, ålade domarna staten att ta fram en kompletterande utredning inom två månader.

Slutligen fann domstolen att statens brister i att uppfylla sina åtaganden i kampen mot
klimatförändringarna undergrävde de kollektiva intressen som miljöorganisationerna försvarade.
Därför ådömdes staten att betala ett belopp på en euro till vardera organisation, Oxfam France,
Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l'Homme och Greenpeace France i skadestånd
för den ideella skada som de åsamkats.

Här kan du läsa domen på franska: 1904967-1904968-1904972-1904976.
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