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1. ÁTTEKINTÉS

A Hoge Raad, a holland legfelsőbb bíróság (Legfelsőbb Bí-
róság) 2019 decemberében mérföldkőnek számító ítéletet 
hozott az Urgenda Alapítvány és 668 holland magánsze-
mély által indított stratégiai jellegű ún. klímaperben. Az 
ítélet szerint a holland kormány köteles arra, hogy 2020 
végéig minimum 25%-kal csökkentse üvegházgáz- (ÜHG-) 
kibocsátását az 1990. évi kibocsátáshoz képest.

A döntés kétségkívül nagy horderejű az európai bíró-
ságok gyakorlatában, ám nem előzmények nélküli. Tá-
gabb értelemben véve már közel egy évtizede nő a ha-
sonló klímaperek száma szerte a világban,1 és szűkebb 
értelemben a szóban forgó eljárásban is öt évvel koráb-
ban született az elsőfokú ítélet, amely szintén helyt 
adott a felperesek kereseti kérelmének. A klímaperek 
egy heterogén gyűjtőfogalom, amely változatos jogala-
pokon indított, akár nemzeti, akár nemzetközi fóru-
mok előtt zajló peres eljárásokat jelöl, amelyek egy-
részt a hiányzó, illetve nem kellőképpen ambiciózus ki-
bocsátáscsökkentési intézkedések meghozatalát kí-
vánják kikényszeríteni a jogalkotótól, másrészt a klí-
maváltozás okozta károkért való felelősség megállapí-
tását célozzák.2 Legtágabb értelemben továbbá klí-
mapernek tekinthető minden olyan jogi eljárás, amely a 
klímaváltozás hatásaihoz kapcsolódik. E körben a ke-
resetek tipikusan e hatások hatásvizsgálati, illetve en-
gedélyezési eljárásokban való megfelelő figyelembevé-
telét kívánják elérni bírói úton.3

A klímaperek kezdetben tipikusan állami szervek el-
len irányultak, az utóbbi időben azonban egyre gyako-
ribbak a nagy károsanyag-kibocsátó vállalatok ellen in-
dított eljárások. Így például Massachusetts 2019 végén 
fogyasztóvédelmi jogalapon indított eljárást az Exxon 
Mobile olajtársaság ellen, amiért az évtizedeken át 
szisztematikusan megtévesztette befektetőit és fo-
gyasztóit a klímaváltozással kapcsolatosan.4 Miközben 
a vállalat már a ’70-es évek óta kiterjedt „in-house” ku-
tatásokat folytatott a klímaváltozás okairól és várható 
hatásairól a cégvezetők tájékoztatása érdekében, addig 
a befektetők felé folyamatosan alulértékelte a klíma-
változás okozta üzletági kockázatokat, és a fogyasztók 
felé is azt kommunikálta, hogy okozati szerepük a kibo-
csátások terén elhanyagolható.5 Mindezzel az állami 
hatóságok szerint a vállalat megsértette Massachusetts 
állam fogyasztóvédelmi törvényét.

A klímaperek jogi szempontból igen különböző eljá-
rásaiban azonban közös vonást képez néhány struktu-
rális nehézség, amelyek abból fakadnak, hogy a klíma-
változás természettudományos kutatásainak legújabb 
eredményeit a bíróságoknak az évszázados, sok eset-
ben merev jogi doktrínák keretei között kell értékelni-
ük. Ez különösen azokon a pontokon okoz problémát, 
ahol a természettudomány és a jog felfogása egymás-
nak feszül. Ilyen például az okozatiság megállapítása és 
a bizonyítási eljárás, mivel e két tudományterület más 
fogalmakat használ és más elvárásokat támaszt e kér-
désekben. Jogi értelemben oka-e a globális klímaválto-
zásnak egy világszinten relatíve kis kibocsátással bíró 
ország? Ha igen, milyen mértékben? És mire kötelezhe-
tő, ha a fenti kérdésekre igennel felel a bíróság? A hol-
land Legfelsőbb Bíróság e kérdésekre is kitér Urgen-
da-ítéletében, ezért a döntés fontos precedens lehet 
más országok bíróságai számára is a saját jogrendsze-
rükben felmerülő, hasonló dogmatikai kérdések meg-
válaszolása során.

A jelen tanulmány először ismerteti a klímaperek fo-
galmát és típusait, kitérve e pertípus történetére, be-
mutatva, hogy a kezdeti kudarcok után az utóbbi évek-
ben egyre többször zárulnak ezen eljárások a felperes 
győzelmével. Majd e pertípus dogmatikai nehézségeit 
tárgyalja, különösen az okozati követelmény meghatá-
rozása és az okozati kapcsolat bizonyítása tekinteté-
ben. E körben érinti a többek közös károkozása esetén 
szükséges kármegosztás kérdését is. Ezt követően a ta-
nulmány bemutatja az Urgenda-ügyben született bíró-
sági határozatokat, a kérelem ténybeli és jogi alapjait, a 
bírói érvelés legfontosabb megállapításait.

2. A KLÍMAPEREK RÖVID TÖRTÉNETE

A klímaperek kezdetben pusztán szakirodalmi lehető-
ségként merültek fel, az első kereseteket pedig zömé-
ben érdemi vizsgálat nélkül utasították el a bíróságok. 
Az első átütő siker a Massachusetts v. Environmental 
Protection Agency ügyben érkezett el 2007-ben, amely-
ben az Egyesült Államok Legfelső Bírósága elmarasz-
talta a szövetségi kormányt az ÜHG-kibocsátás szabá-
lyozásának megtagadása miatt.6 Az ügy felperese Mas-
sachusetts állam volt, amely a tengerszint-emelkedés 
hatására víz alá kerülő parti területeinek elvesztése 
okán indított eljárást a szövetségi kormányzat mulasz-
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tása miatt. A kereseti kérelem a kormány döntése ellen 
irányult, amely kifejezetten megtagadott egy jogalko-
tási kezdeményezést a szövetségi levegőtisztasági tör-
vény alapján, amely pedig jogkört biztosított volna a 
környezetvédelmi hatóság számára, hogy a „légszeny-
nyező” gázok kibocsátását szabályozza. A hatóság érve-
lése szerint a szén-dioxid nem minősült légszennyező 
gáznak, mert az nem veszélyes az emberi egészségre, 
lévén a légkör egyik természetes alkotóeleme. Ezért a 
hatóság nem látta szükségesnek, hogy az Egyesült Álla-
mok területén újonnan forgalomba helyezett személy-
gépkocsik kipufogógázának szén-dioxid-kibocsátását 
szabályozza.

A kereset sikeréhez – a kipufogógázok ÜHG-tartalma 
és a parti területek víz alá kerülése közötti hosszú és 
bonyolult okozati lánc miatt – még a felperes jogi képvi-
selője sem fűzött nagy reményeket. Igen nagy meglepe-
tésre azonban a Supreme Court bíráinak többsége, egy 
szavazattal bár, de helyt adott, és kötelezte a Bush-kor-
mányzatot megfelelő jogalkotási aktus elfogadására. A 
döntés által alkalmazott jogi kauzalitási elméletről bő-
vebben a továbbiakban még lesz szó.

E ponton elegendő hangsúlyozni, hogy az Urgen-
da-ítélet az európai színtéren a Massachusetts v. EPA 
döntéshez hasonló áttörést jelent. Ez az első olyan ítélet 
ugyanis, amelyben egy európai állam kormányát elma-
rasztalja saját legfelsőbb bírósága, és az önként vállalt 
kibocsátáscsökkentési tervekhez képest szigorúbb mi-
tigációs lépésekre kötelezi.

Hangsúlyozandó, hogy a klímaperek nemzetközi bí-
rói fórumok előtt még nem arattak hasonló sikereket. 
2005-ben az arktiszi területeken élő inuitok szövetsége 
indított eljárást az Amerika-közi Emberi Jogi Bizottság 
előtt, amely az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság eljá-
rásának mintegy előszobája. A panaszosok állítása sze-
rint az Amerikai Egyesült Államok nem tett semmit az 
ÜHG-kibocsátás csökkentése érdekében, amely globá-
lis felmelegedéshez vezetett, ennek folytán elvékonyo-
dott a jégtakaró, ellehetetlenítve az inuitok hagyomá-
nyos életmódját és megélhetését. A beadvány szerint 
mindezzel az Egyesült Államok megsértette az Emberi 
Jogok Amerikai Deklarációjában foglalt emberi jogo-
kat.7 A Bizottság azonban nem találta a kérelmet befo-
gadhatónak az okozati kapcsolat hiányára való hivat-
kozással.8

Ugyanakkor egy nemzetközi bíróság előtt zajló sike-
res klímaper csupán idő kérdése, mivel az inuitok kere-
sete óta számos fórum előtt igyekeznek jogvédelmet 
nyerni a panaszosok. A tengerszint-emelkedés által leg-
inkább veszélyeztetett szigetállamok egy csoportja 
például e tanulmány írásakor épp annak jogi lehetősé-
geit vizsgálja, hogy az ENSZ Közgyűlése előtt kezdemé-
nyezze a Nemzetközi Bíróság eljárását egy vonatkozó 
tanácsadó vélemény kiadására.9 A tanácsadó vélemény-
ben a Nemzetközi Bíróság absztrakt jelleggel értelmezi 
a nemzetközi jog általános szabályainak tartalmát, je-
len esetben az államok kötelezettségeit a klímaváltozás 
elleni fellépés körében.10 A klímaváltozás nyomán fellé-
pő tengerszint-emelkedés és az annak folytán beálló 
károk tekintetében az irányadó nemzetközi jogi norma 
a határon átterjedő környezeti károk megelőzésére vo-

natkozó nemzetközi szokásjogi kötelezettség.11 Bár az 
ENSZ 2015-ben elfogadott Párizsi Megállapodása12 el-
veti az egyezményben foglalt „veszteség és kár” kon-
cepció13 kártérítési kötelezettségként való értelmezé-
sét, a szakirodalom egyértelműen akként foglal állást, 
hogy a nemzetközi szokásjog alapján felmerülhet ilyen 
kártérítési kötelezettség, amennyiben az állam meg-
sérti a környezeti károkozás tilalmát.14

A környezeti károkozás szokásjogi tilalmának pontos 
tartalmát azonban nemzetközi bírói testület még nem 
értelmezte a klímaváltozás kontextusában. Így kérdé-
ses többek között, hogy mi minősül elvárható gondos-
ságnak a megelőzési kötelezettség tekintetében, mi a 
jogellenes magatartás jogkövetkezménye, illetve kárté-
rítés megítélése esetén a számos ÜHG-forrás hozzájá-
rulási arányát hogyan kell meghatározni. A Nemzetkö-
zi Bíróságon túl az ENSZ Tengerjogi Törvényszéke is 
rendelkezik tanácsadó vélemény kiadására vonatkozó 
jogkörrel. E bírói testület mandátuma alapján az álla-
moknak az ENSZ Tengerjogi Egyezménye alatt fennálló 
klímaváltozással kapcsolatos kötelezettségeit értel-
mezhetné egy erre irányuló eljárás esetén.

Az államok klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi 
jogi kötelezettségeinek pontos tartalma nemcsak a 
nemzetközi peres eljárások tekintetében releváns. A 
nemzetközi kötelezettségek terjedelme ugyanis kiha-
tással van a nemzeti szintű bíróságok előtt folyó klí-
maperekre is. Amint az az alábbiakban tárgyalt Urgen-
da-ügy kapcsán is látható lesz, az állam nemzetközi kö-
telezettségeinek be nem tartása sokszor releváns a 
nemzeti szintű bíróságok számára is.

3. A KLÍMAPEREK JOGDOGMATIKAI KIHÍVÁSAI

A klímaváltozással kapcsolatos keresetek elbírálása 
során a bíróság számos szokatlan dogmatikai kérdéssel 
szembesül. Bizonyos esetekben már a perlési jogosult-
ság megállapítása is újfajta nehézségeket jelent, hiszen 
a stratégiai jellegű klímaperek egy részét a jövő nemze-
dékek érdekeinek védelmében, sok esetben kiskorú fel-
peresek nevében indítják.15 További nyitott kérdés, 
hogy milyen értékhatár felett lennének peresíthetők a 
klímakárok,16 illetve hogyan értékelendő a károsulti 
közrehatás.17 E kérdések alapvetően az adott jogág il-
letve jogrendszer függvényében válaszolhatók meg, 
ezért ezeket a következőkben részletesebben nem tár-
gyaljuk. Az alábbiakban olyan dogmatikai nehézsége-
ket részletezünk, amelyek gyakorlatilag bármely jo-
galapon indított klímaper értékelése során felmerül-
nek. E nehézségek ugyanis a természettudományos 
komplexitás jogi nyelvre történő „lefordításából” adód-
nak, amely közös pontot képez a sokszínű eljárásokban.

(i) Kauzalitási problémák: előreláthatóság, közvetlen 
okozatiság

A kauzalitás kérdése nemcsak a klímakárok megtérí-
tésére vonatkozó eljárások során merül fel az okozott 
kár és a magatartás között, hanem a klímaváltozás elle-
ni szabályozás kikényszerítésére vonatkozó eljárások-
ban is. Ugyanis ez utóbbi esetekben is a jogalkotó olyan 
veszélyek és magatartások ellen kötelezhető fellépésre, 
amelyek képesek megsérteni bizonyos védeni rendelt 
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jogokat, másként szólva ok-okozati viszonyban állnak e 
jogok védelmi körével, tartalmával.

Az ok-okozatiság követelményét a természettudo-
mány, illetve a jogtudomány egymástól eltérő módon 
értelmezi,18 amelyből egy per során számos probléma 
származik. Míg természettudományos értelemben a 
legkisebb mértékű ÜHG-kibocsátás is részét képezi an-
nak a bonyolult oksági hálózatnak, amelynek eredmé-
nye a globális felmelegedés, addig a jogtudomány nem 
feltétlenül tekint minden efféle ténybeli oksági ténye-
zőt jogilag releváns oknak. Az angolszász jogrendsze-
rek jellemzően a sine qua non (but-for) okozatiság elvét 
fogadják el, amely szerint csak az a magatartás tekint-
hető egy kár okának, amely hiányában az adott kár nem 
következett volna be.19 Ez egy igen szigorú oksági mér-
ce, hiszen azok az oksági tényezők, amelyek csak hoz-
zájárultak egy eredmény kialakulásához – akár még 
komoly részük is volt annak előidézésében, bár nem mi-
nősülnek sine qua non oknak –, nem lesznek jogilag re-
leváns okok. A magyar Polgári Törvénykönyv pedig az 
előreláthatóság fogalmát használja a jogilag releváns 
okok, illetve következmények leszűkítésére. Ennek ér-
telmében a károkozó az oksági láncolat részét képező 
okozatok közül csak azon következményekért felel, 
amelyek bekövetkezését előre látta, illetve előre kellett 
látnia.20 Így adott esetben egy magatartás – bár tény-
szerűen az oksági láncolat részét képezi – nem minősül 
jogilag releváns oknak egy káros következmény tekin-
tetében.

A klímaváltozás jelenségét számos természetes és 
mesterséges ÜHG-forrás kibocsátása együttesen idézi 
elő. Az egyedi kibocsátások hatása egyrészt kumula-
tív,21 mivel az ÜHG-gázok a légkörben felhalmozódnak, 
és kémiai összetételüktől függő ideig a légkörben talál-
hatók és nem bomlanak le. Az egyes ÜHG-kibocsátások-
tól a klímakárig vezető oksági lánc azonban igen hosz-
szú és bonyolult, amelyet számos ponton megszakít-
hatnak közbeeső természetes eredetű okok. Az ÜHG-gá-
zok egy része ugyanis természetes forrásból szárma-
zik. Az ÜHG-gázok jelentette felmelegítési kényszert 
ráadásul az óceánok hőelnyelő képessége egy ideig ké-
pes kompenzálni, ezért szoros értelemben véve csak 
egy bizonyos átcsapási pontot követő ÜHG-kibocsátá-
sok okozzák a klímaváltozás káros hatásait. A helyzetet 
tovább bonyolítja, hogy a klímarendszerben számos 
pozitív visszacsatolási, ún. öngerjesztő folyamat műkö-
dik, amely miatt a végül bekövetkező kár mértéke nem 
feltétlenül arányos az egyedi kibocsátások mértékével. 
Mindezért képletesen szólva a veszélyes mértékű klí-
maváltozás előidézését „ezer halálos tőrszúráshoz”22 
lehet hasonlítani, amely „tőrszúrások” közül a jogi oko-
zatisági mércéknek kell kiválasztani a „halál” jogilag 
relevánsnak tekintett okait. A kibocsátások kumulatív 
hatása és az ezek között lévő szinergiák miatt pedig az 
„előre látható” vagy „közvetlen” okok köre igen nehe-
zen határozható csak meg a számtalan felmelegedést 
eredményező oksági tényező – azaz természettudomá-
nyos nyelven szólva: éghajlati kényszer23 – között.

A több károkozó által együttesen okozott kár proble-
matikájára a jogtudomány egyik válasza a fentebb már 
ismertetett sine qua non okozatiság. Eszerint a több ku-

mulatív oksági tényező közül csak az tekintendő oknak, 
amely hiányában a kár nem következett volna be. Mint 
arra fentebb utaltunk, a sine qua non okozatiság elvét 
igen kevés ÜHG-forrás elégíti ki. A másik lehetséges vá-
lasz a részoksági összefüggés elismerése. Eszerint bár-
mely károkozó a felmerült kár okának tekinthető attól 
függetlenül, hogy egy adott részok csak kismértékben 
járult hozzá a következményhez, így adott esetben an-
nak hiányában is beállt volna a káros következmény.

A fentebb ismertetett Massachusetts v. EPA döntésben 
az Egyesült Államok Legfelső Bírósága e részoksági 
összefüggés álláspontjára helyezkedett, amikor a per-
lési jogosultság körében az Egyesült Államok alkot-
mányjogában irányadó okozatisági kritérium24 vizsgá-
latakor az amerikai személygépkocsi-flottához köthető 
ÜHG-kibocsátások oksági szerepét vizsgálta. A kauzali-
tási problémák gordiuszi csomóját a bíróság igen tömör 
és elegáns érveléssel vágta át, amikor hangsúlyozta, 
hogy „a katasztrofális klímakárok bekövetkezésének 
kockázata bár távoli, ám ettől függetlenül valós”.25 

Ezért bár Massachusetts partvidékének elsüllyedése 
tekintetében az elmaradt szövetségi szabályozás nem 
tekinthető sine qua non oknak, a Legfelső Bíróság meg-
állapította az ok-okozati összefüggést, és az autóflottá-
ból származó ÜHG-kibocsátás szabályozására kötelez-
te a Bush-kormányzatot.

Más okozati tesztet választott az esseni kerületi bíró-
ság a Lliuya v. RWE AG ügyben, amikor elutasította a fel-
peres perui farmer keresetét a német RWE áramszol-
gáltatóval szemben. A kereset azon költségek egy ré-
szének megtérítésére irányult, amelyet a Huaraz tele-
püléshez közeli gleccsertó fokozott árvízkockázatai-
nak mérséklése érdekében épített a helyi közösség, mi-
után többször elárasztotta településüket a tó. Az alpe-
res a német RWE áramszolgáltató volt, amelynek helyi 
leányvállalata jelentős ÜHG-forrás a régióban. Az első-
fokú bíróság szerint ebben az esetben hiányzott a „köz-
vetlen okozati kapcsolat” a leányvállalat kibocsátása és 
az árvizek között, mivel a nagyszámú „okozati tényező 
hozzájárulásából képtelenség egy egyedi káreseményt 
egy egyedi kibocsátóhoz hozzárendelni”.26 A felperesi 
fellebbezést követő másodfokú eljárás jelenleg folya-
matban van, és a bíróság elrendelte a bizonyítási eljá-
rást.27

A bíróság érvelése, amely szerint igen nehéz egy 
egyedi kibocsátáshoz rendelni egy adott klímakárt, át 
is vezet bennünket a klímaperek másik strukturális ne-
hézségére, a klímaattribúció kérdésére, amelyet a kö-
vetkező alpont tárgyal.

(ii) Bizonyítási problémák: bizonytalanság, klímaattri-
búció

Nemcsak az okozatiság jogi tesztjének megválasztá-
sa, hanem az okozati összefüggés bizonyítása is számos 
problémába ütközik. Egyrészt a természettudomány 
csak bizonytalan, valószínűségi kijelentéseket tud ten-
ni, míg a bíróság feladata, hogy a bizonyítási mérce 
(standard of proof) által előírt bizonyossággal állapítsa 
meg az adott esemény okát. A klímatudomány konszen-
zusos álláspontját összegző legutóbbi IPCC-szintézisje-
lentés28 szintén csak magas valószínűséggel tud kije-
lentéseket tenni a klímaváltozás okairól, ám köznapi 
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értelemben vett bizonyosságokat nem fogalmaz meg. A 
jelentés a klímaváltozás okairól akként fogalmaz, hogy 
„rendkívül valószínű, hogy az 1951 és 2010 között meg-
figyelt átlagos globális középhőmérséklet-emelkedés 
több mint felét az antropogén eredetű ÜHG-kibocsátás 
és egyéb ember okozta éghajlati kényszer együttes ha-
tása eredményezte”.29

A teljes bizonyosság elérése a természettudomány 
módszertana és a természeti folyamatok véletlensze-
rűsége, illetve a vizsgált rendszerek komplexitása mi-
att nem is lehetséges.30 E kiküszöbölhetetlen tudomá-
nyos bizonytalanságot azonban sok esetben próbálja az 
alperes az okozati bizonyíték elégtelenségeként beállí-
tani.

Ráadásul attól még, hogy az emberiség összkibocsá-
tásának oksági szerepét a tudomány nagy bizonyosság-
gal képes megállapítani, egy adott ÜHG-molekula kibo-
csátóhoz való hozzárendelése (az ún. fingerprinting) ké-
miai értelemben lehetetlen.31 Szintén nehézségekbe üt-
közik egy-egy extrém katasztrofális hatással járó idő-
járási jelenség, például egy adott árvíz vagy hurrikán, 
az antropogén ÜHG-forrásoknak való betudása – mind 
természettudományos, mind jogi értelemben. Ezzel a 
kérdéssel foglalkozik a klímaattribúció egyre bővülő 
tudományos32 és jogi szakirodalma.33 Az előbbi egy di-
namikusan fejlődő tudományterület, amely főként az-
zal foglalkozik, hogy az egyes hatások tekintetében 
meghatározza a természetes és az antropogén okok 
hozzájárulási arányát. A klímaattribúció fő kérdése 
jogi szempontból viszont ennél is specifikusabb, hiszen 
az antropogén ÜHG-forrásokon belül igyekszik feltárni 
az oksági viszonyokat, és így a jogi felelősség alapját. Ez 
a kérdés a többek közös károkozása esetén merül fel a 
kármegosztás során.

A klímaattribúció módszere azonban nem probléma-
mentes, mivel természettudományos,34 illetve jogi 
szempontból is számos nyitott kérdést vet fel. Egy-
részt a kármegosztás elvi alapját képező kibocsátási 
adatok megbízhatósága kérdéses, hiszen azok jelenleg 
javarészt az adott kibocsátók önbevallásán alapsza-
nak. Másrészt már önmagában az is egy szubjektív ér-
tékválasztást tükröz, hogyan számítjuk egy adott ál-
lam ÜHG-lábnyomát, különösen, hogy a kiszervezett 
gyártókapacitások ÜHG-kibocsátását az előállítás he-
lye szerinti ország kibocsátása részeként tekintjük-e, 
vagy pedig az anyavállalat honossága szerinti ország-
hoz soroljuk.35

Mindenesetre bizonyos közelítő módszerrel a jog né-
zőpontjából elviekben lehetséges volna az egyes káros 
hatások konkrét kibocsátóhoz való hozzárendelése, 
amennyiben egy adott kibocsátó (vállalat vagy állam) 
kárfelelősségének mértékét az össz-ÜHG-kibocsátás-
ban való részesedésének arányában állapítjuk meg. Ez 
a megoldás azon a feltételezésen alapszik, hogy minden 
egyes gigatonna karbonkibocsátás azonos mértékű ún. 
sugárzási vagy éghajlati kényszert képvisel,36 azaz azo-
nos mértékben járul hozzá az ÜHG-gázok felmelegítő 
hatásához. A fentebb már ismertetett Lliuya v. RWE AG 
ügyben a felperes szerint a fokozott árvízveszélyért az 
RWE helyi leányvállalata volt felelős, mivel az RWE az 
össz-ÜHG-kibocsátás 0,45%-át okozza, ezért a költsé-

gek 0,45%-ának megtérítését követelte tőle a felperes. 
Mint fentebb említésre került, a bíróság nem adott helyt 
a kérelemnek.

4. AZ URGENDA-ÜGY

A fentebb elemzett dogmatikai nehézségek közül szá-
mos felmerült a holland bíróságok előtt tárgyalt Urgen-
da-ügyben is. A felperesek – a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentéséért küzdő Urgenda Alapítvány és 886 hol-
land állampolgár – keresete elsődlegesen annak megál-
lapítására irányult, hogy a holland állam ÜHG-kibocsá-
táscsökkentési intézkedései sértik az állampolgárok 
alapvető jogait.37 A megállapítási kereset mellett má-
sodsorban a felperesek az állam kötelezését kérték szi-
gorúbb és gyorsabb mitigációs lépésekre. Az elsőfokú 
ítéletet 2015-ben hozta meg a Hágai Kerületi Bíróság, 
amelyben helyt adott a felperesek kérelmének, és meg-
állapította, hogy Hollandia köteles ÜHG-kibocsátását 
legalább 25%-kal csökkenteni az 1990. évihez képest 
2020 végéig.38 A holland kormány fellebbezését követő-
en 2018-ban a másodfokú Fellebbviteli Bíróság hely-
benhagyta az ítéletet, majd a másodfokú ítélet meg-
semmisítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Leg-
felsőbb Bíróság mellett működő Főtanácsnok ugyan-
csak a másodfokú ítélet hatályában fenntartása mellett 
foglalt állást.39 A főtanácsnok álláspontját követve a 
holland Legfelső Bíróság 2019-ben jogerősen is a felpe-
resek javára döntött.

Az alábbiakban részletesebben is bemutatjuk a 
tényállást, a kereset jogalapjait és a bíróság érvelésé-
nek főbb pontjait. Ennek során külön is hangsúlyozzuk 
azokat a pontokat, ahol a bíróság a természettudomá-
nyos ismereteket a jogalkotó döntéshozatali szabadsá-
gának érdemi korlátjaként tekintette.

4.1. A KERESET JOGALAPJAI ÉS A TÉNYÁLLÁS

A kereset több jogalapra épült, egyrészt a holland pol-
gári törvénykönyvben deklarált gondossági kötelem 
megsértésére, másrészt az Emberi Jogok Európai 
Egyezményében (EJEE) foglalt emberi jogok megsérté-
sére. Az érvelés szerint ugyanis bár Hollandia – további 
másik 195 országgal együtt – elfogadta a párizsi klíma-
megállapodást előkészítő Cancúni Megállapodásban, 
hogy a két 2 °C-ot meghaladó átlaghőmérséklet-növeke-
dés „veszélyes mértékű” klímaváltozást idéz elő, Hol-
landia konkrét ÜHG-csökkentési intézkedései messze 
elmaradnak e veszély megelőzésére alkalmas mértékű-
től. Ezzel egyrészt gondatlanságot tanúsítva kárt okoz 
az állampolgároknak,40 másrészt megsérti az EJEE-ben 
foglalt jogok közül az élethez való jogot (2. cikk) és a 
környezetvédelmi garanciákat az Emberi Jogok Euró-
pai Bírósága következetes gyakorlata szerint magában 
foglaló magánélethez való jogot (8. cikk).

Az IPCC-jelentésekben foglalt tudományos bizonyíté-
kok fényében az ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmé-
nye (UNFCCC) részes felei korábban már ténymegálla-
pításként rögzítették, ahhoz, hogy elkerülhessék a ve-
szélyes mértékű klímaváltozást, a fejlett országoknak 
az 1990. évi kibocsátásukhoz képest legalább 25–40% 

KJSZ_2020_1_beliv.indd   4KJSZ_2020_1_beliv.indd   4 2020. 03. 31.   16:17:462020. 03. 31.   16:17:46



5KÖZJOGI SZEMLE |2020  / 1

FÓKUSZ

közötti ÜHG-kibocsátáscsökkentést kell végrehajtani-
uk 2020-ig. Ennek fényében a felperesek egyrészt an-
nak megállapítását kérték a bíróságtól, hogy amennyi-
ben a holland mitigációs célok elmaradnak a fenti mér-
téktől, azzal Hollandia megsérti az állampolgárok EJEE-
ben biztosított emberi jogait és a holland polgári jog 
szabályai szerint fennálló gondossági kötelezettségét.

A kereset ténybeli alapjait tekintve fontos hangsú-
lyozni, hogy Hollandia mitigációs célkitűzése a 2020 
végéig eredetileg a kibocsátások 30%-kal való csök-
kentése volt az 1990. évi bázisévhez képest. Azonban 
2011-ben a kormány csökkentette a 2020. év célszámát 
20%-os csökkentésre, amelyet követően viszont 2030-
ig 49%-os, 2050-ig pedig 95%-os drasztikus kibocsá-
táscsökkentést írt elő. A 2030-as és a 2050-es vonatko-
zó klímacélt a holland klímatörvény is rögzíti. Fontos 
továbbá, hogy a jogalkotó nem indokolta meg, hogy mi-
lyen tények alapján tartja megfelelőnek illetve bizton-
ságosnak, hogy a nemzetközi szinten többször hangoz-
tatott minimum 25%-os csökkentési célnál alacso-
nyabb mitigációs célt tűzzön ki 2020-ig.41

4.2.  KAUZALITÁS: A HOLLAND KIBOCSÁTÁS JOGI 
ÉRTELEMBEN OKA-E A KLÍMAVÁLTOZÁSNAK?

A Legfelsőbb Bíróságnak szintén döntenie kellett arról, 
hogy Hollandia védekezhet-e azzal az érveléssel, hogy a 
területén keletkező ÜHG-kibocsátás összességében el-
hanyagolható mértékű a nagyobb gazdasággal rendel-
kező államok kibocsátásához képest, és így nem is lehet 
felelős a klímaváltozás okozta alapvető jogok megsér-
téséért. A Legfelsőbb Bíróság ezzel kapcsolatban hatá-
rozottan úgy foglalt állást, hogy a klímaváltozáshoz 
való részleges hozzájárulás is megalapozza a kis kibo-
csátó államok felelősségét.42 Ennek értelmében az ál-
lam köteles saját ÜHG-kibocsátását az össz-ÜHG-kibo-
csátáshoz való hozzájárulása arányában csökkenteni. 
Az államnak tehát ki kell vennie részét a klímaváltozás 
elleni hatékony nemzetközi fellépésből, az emisszió 
csökkentéséből. A bíróság az állam e kötelezettségét az 
EJEE 2. és 8. cikke szerinti kötelezettségekre vezette 
vissza, mivel azok alapján az államnak fel kell lépnie az 
állampolgárai életét veszélyeztető súlyos fenyegetés 
ellen.

Az oksági kapcsolat tekintetében már a Hágai Kerüle-
ti Bíróság is hasonlóan foglalt állást, hangsúlyozva, 
hogy a holland ÜHG-kibocsátás és a klímaváltozás glo-
bális jelensége közötti okozati kapcsolat jogi szempont-
ból „kielégítően szoros”.43

4.3.  JOGI VAGY POLITIKAI KÉRDÉS-E A KLÍMAPOLITIKA 
AMBÍCIÓSZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSA?

A holland kormány álláspontja szerint a klímapolitika 
ambíciószintjének meghatározása politikai kérdés, 
amely a parlament és a végrehajtó hatalom hatásköré-
be tartozik, és az nem az igazságszolgáltatás kompe-
tenciája. Ráadásul a vonatkozó klímaváltozással foglal-
kozó nemzetközi jogi megállapodások nem is tartal-
maznak az államra nézve kötelező kibocsátáscsökken-
tési célokat. Így a UNFCCC és a Párizsi Megállapodás 

értelmében is az államok saját maguk határozhatják 
meg mitigációs céljaikat. A fentebb már idézett Cancúni 
Megállapodás is csak tényként rögzítette, hogy 25–
40%-os kibocsátáscsökkentés mellett tűnik tartható-
nak a 2 °C-os hőmérsékleti cél, azonban jogi kötelezett-
séget e célszám elérésére e nemzetközi jogi dokumen-
tum sem tételezett. Így tehát nem triviális az a megálla-
pítás, hogy a kormányt saját nemzeti bírósága kötelez-
heti az önként vállalt mitigációs célnál szigorúbb kibo-
csátáscsökkentésre.

Ráadásul azt a Legfelsőbb Bíróság is elismerte, hogy az 
EJEE végrehajtásában az Strasbourgi Bíróság követke-
zetes gyakorlata szerint az államok széles mérlegelési 
jogkörrel rendelkeznek. E diszkréciós jogkör alapján az 
alperes álláspontja szerint a mitigáció konkrét számai-
ról a kormányzat szabadon jogosult dönteni. A Legfel-
sőbb Bíróság ezzel kapcsolatban megállapította, hogy a 
holland alkotmány értelmében a bíróság az állami dön-
tésekkel szemben is köteles az egyén számára jogvédel-
met nyújtani, ezért amennyiben a bíróság úgy találja, 
hogy a holland mitigációs cél nem alkalmas az állampol-
gárok alapvető jogainak védelmére, úgy a kormányzati 
klímapolitika sarokszámait a bíróság is megállapíthatja, 
hiszen mindez nem érinti a kormányzat mozgásterét a 
konkrét jogalkotási lépések közötti választásra, és a 
tényleges intézkedések meghatározására.44

4.4.  A MITIGÁCIÓ ÜTEMEZÉSE: A POLITIKAI DÖNTÉS 
TUDOMÁNYOS KORLÁTAI

Az ítélet érvelésének talán legfigyelemreméltóbb pont-
ja, amely alapján a bíróság jogellenesnek találta a kor-
mányzati kibocsátáscsökkentés ütemtervét. A laikus 
számára első pillantásra ugyanis nem nyilvánvaló, 
hogy milyen szempontból találhatja a bíróság jogsértő-
nek az ÜHG-kibocsátási célok néhány százalékos módo-
sítását. Mint fentebb ismertettük, a holland kormány 
2011-ben 30%-ról 20%-ra csökkentette az első, 2020 
végéig teljesítendő mitigációs cél mértékét, és helyette 
az évszázad második felére irányozott elő drasztikus 
és gyors csökkentést. E két ÜHG-kibocsátási nyomvo-
nal között a bíróság érvelése szerint azonban a kor-
mány nem válthat át szabadon. A politikai döntéshoza-
tal korlátja a természettudományban rejlik. A CO2 mo-
lekula kibocsátása után ugyanis a légkörben maradhat 
akár 200 évig is,45 így a molekulák felhalmozódása foly-
tán a korábbi kibocsátások felmelegítő hatása még több 
száz évig érezhető. Ez azt is jelenti, hogy a később vég-
rehajtott CO2-kibocsátáscsökkentés – legyen az mégoly 
drasztikus is – összességében sokkal melegebb légkört 
eredményez, mint a fokozatos, de korábban megkez-
dett kibocsátáscsökkentés. Ezért a két mitigációs 
nyomvonal hatásában nem egyenértékű.

A másodfokú bíróság érvelése szerint a kormánynak 
a mitigáció elhalasztásakor meg kellett volna indokol-
nia, hogy a CO2-kibocsátás akkumulálódó hatásának fé-
nyében miért és hogyan tartja lehetségesnek a későbbi 
kibocsátáscsökkentés mellett is 2 °C-on belül tartani a 
felmelegedés mértékét. Ezt a hőmérsékleti küszöbérté-
ket tekintette ugyanis korábban a biztonságos felmele-
gedés felső határának a nemzetközi közösség a termé-
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szettudományos kutatások fényében. Mivel ilyen indo-
kolást a kormány nem terjesztett elő, ezért a bíróság 
álláspontja szerint a kormány kötelezhető arra, hogy a 
tudomány és a nemzetközi közösség által korábban 
konszenzussal szükségesnek tekintett, legalább 25%-
os csökkentést érje el 2020-ig, mivel csak ez tekinthető 
hatékony intézkedésnek az állampolgárok életét és jo-
gait fenyegető veszélyek ellen.46

Összességében tehát a bíróság álláspontja szerint az 
IPCC munkássága által tükrözött konszenzusos termé-
szettudományos tényeket az államnak figyelembe kell 
vennie az EJEE 2. és 8. cikkeiből fakadó kötelezettsége-
inek értelmezésekor.

4.5. AZ ÍTÉLET RENDELKEZŐ RÉSZE

A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy bár az EJEE 
nem kötelezi a tagállamokat teljesíthetetlen, illetve 
aránytalan költségekkel járó intézkedésekre, azonban 
arra igen, hogy olyan intézkedéseket tegyenek az élet-
hez, illetve a magánélethez való jog sérelmének elkerü-
lésére, amelyek objektíve alkalmasak e cél elérésére. Az 
EJEE 13. cikke kifejezetten biztosítja a hatékony jogor-
voslathoz való jogot, amelynek értelmében a holland ál-
lampolgároknak joguk van ahhoz, hogy az EJEE által 
biztosított jogaik sérelme esetén a hazai hatóságok 
előtt a jogsérelem hatékony orvoslását kérjék.

A Legfelsőbb Bíróság szerint ebből az következik, 
hogy a felperesek fordulhatnak a holland bíróságokhoz 
a jelen ügyben alapvető jogaik védelme érdekében. A 
bíróság felidézte, hogy a klímakutatók között konszen-
zus van arról, hogy a 1,5-2 °C fok feletti középhőmér-
séklet-emelkedés visszafordíthatatlan és az emberiség 
egésze jólétét, életfeltételeit veszélyeztető éghajlati 
változásokat eredményez, különösen szélsőséges csa-
padékmintázatokat, extrém aszályt, árvizeket és a ten-
gerszint emelkedését, amely élelmiszerhiányhoz és bi-
zonyos területek lakhatatlanná válásához vezet.47

Mivel a holland kormány által vállalt alacsonyabb mi-
tigációs cél e veszélyek elkerülését nem biztosítja, ezért 
a Legfelsőbb Bíróság hatályában fenntartotta a másod-
fokú ítéletet. Ennek értelmében Hollandia köteles 2020 

végig az 1990. évi kibocsátáshoz képest legalább 25%-
kal csökkenteni ÜHG-kibocsátását.

5. ZÁRSZÓ

Az Urgenda-ügy is jól példázza, hogy a klímaperek leg-
főbb funkciója a kibocsátáscsökkentés terén vonakodó 
döntéshozók rákényszerítése az érdemi mitigációs erő-
feszítések megtételére.48 E tekintetben a klímaperek 
eddig számos sikerrel jártak. Az elsőfokú Urgenda-dön-
tést követően például a pakisztáni Lahore Bíróság Zöld 
Tanácsa szintén ítélettel kényszerítette ki a nemzeti 
klímaváltozási stratégia implementációját a Legha-
ri-ügyben.49

A holland Legfelsőbb Bíróság megállapításai közül 
elvi jelentőségű a relatíve kis kibocsátó államok ará-
nyos felelősségének kimondása. Az „arányos okozati-
ság arányos felelősséget eredményez”50 elv fényében a 
kisebb gazdasággal rendelkező államok sem kérhetik 
felmentésüket az érdemi kibocsátáscsökkentés alól. 
Csak ez biztosíthatja ugyanis, hogy a klímaváltozás el-
leni fellépést ne gátolja a „kis döntések zsarnoksága”.51 
Ez az alapelv annak a ténynek a fényében is indokolt, 
hogy azok az országok, amelyek bár önmagukban véve 
elhanyagolható ÜHG-források – tehát egyenként a tel-
jes emisszió 5%-ánál kevesebbért felelősek – együtte-
sen már a teljes ÜHG-kibocsátás közel egyharmadát te-
szik ki.52

Fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy a klímaperek 
a klímakárokért való kárfelelősség kimondása tekinte-
tében még nem jártak hasonló sikerrel. Így a részleges 
felelősség elvét is csak a cselekvés kötelezettsége te-
kintetében alkalmazták a bíróságok, ezért a több kibo-
csátó közös károkozására irányadó kármegosztás sza-
bálya tekintetében a joggyakorlat még nem adott útmu-
tatást. A klímaperek azonban az egyik legdinamiku-
sabban fejlődő terület, és mivel e keresetek ténybeli 
alapját képező globális klímavészhelyzet érdemi keze-
lése az államok jelenlegi elkötelezettségét látva még so-
káig várat magára, ezen eljárások száma és a klímavál-
tozás okozta jogsérelmek típusai csak tovább növeked-
nek a jövőben.
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