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Klimasøksmålet opp i Høyesterett: Her er
boken om bakgrunnen for saken
Juristene Ole Kristian Fauchald og Eivind Smith har redigert boken Mellom jus
og politikk: Grunnloven § 112 i forbindelse med det historiske klimasøksmålet,
som skal opp til behandling i Høyesterett neste uke. 4. november begynner
saken, som berører en paragraf som aldri tidligere har blitt behandlet i norsk
rett.
Før Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten høsten 2017, hadde
betydningen av Grunnloven § 112 - miljøparagrafen - aldri blitt utfordret ved
en domstol. Saken har skapt enormt engasjement og reaksjonene varierer fra
skyhøy optimisme til brennende harme. Neste uke er begynnelsen på slutten

på saken, en historisk rettsak som berører helt grunnleggende spørsmål for
det norske rettssystemet.
De spørsmålene som reises i saken, strekker seg langt ut over motsetningene
mellom olje og miljø. Saken utfordrer etablerte syn på maktfordelingen
mellom Stortinget, regjeringen og domstolene, og på grensene mellom jus og
politikk. Noen hevder at klimakrisen stiller nye krav til hvilke argumenter og
fakta som er relevante ved tolkning og anvendelse av Grunnloven.
Gjennom elleve bidrag av forskere og praktikere med bakgrunn i
rettsvitenskap, statsvitenskap og filosofi utforsker denne boken Grunnlovens
miljøparagraf. Gjennom bidrag om bestemmelsens forhistorie, innhold og
anvendelse, betydningen av internasjonal rett, domstolenes egnethet til å
avgjøre saker som det pågående klimasøksmålet og mulige anvendelse i
andre sammenhenger belyser boken ulike sider av § 112.
Boken ble utgitt i september 2019.
Presseeksemplar og forfatterkontakt:
For tilsendt bok/manus og for å komme i kontakt med forfatterne, send en
mail eller ring glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no / 975 56 626
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