
Το ανώτατο δικαστήριο της Νορβηγίας 
ξεκινά ακρόαση για την εξερεύνηση 

πετρελαίου στην Αρκτική 

 
 

Τετάρτη 04/11/2020 - 22:15 
Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2020 - 23:01 

 
Εξετάζεται η νομιμότητα της χορήγησης υπεράκτιων αδειών πετρελαίου στην 

Αρκτική 

Το ανώτατο δικαστήριο της Νορβηγίας άρχισε να ακούει επιχειρήματα την Τετάρτη 

σχετικά με τη νομιμότητα της χορήγησης υπεράκτιων αδειών πετρελαίου στην 

Αρκτική, σε μια υπόθεση ορόσημο που θα μπορούσε να σταματήσει την επέκταση 

του κλάδου. 

Η αγωγή, με επικεφαλής τις περιβαλλοντικές ομάδες Greenpeace Norway και Nature and 

Youth, είναι μέρος ενός αναδυόμενου κλάδου δικαίου παγκοσμίως όπου οι ενάγοντες 

επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τις ιδρυτικές αρχές ενός έθνους για να στηρίξουν την 

υπόθεση για τον περιορισμό των εκπομπών. 

«Το Σύνταγμα λέει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα σε υγιές περιβάλλον και δεν θα το 

διασφαλίσουμε εάν συνεχίσουμε να κάνουμε γεώτρηση για περισσότερο πετρέλαιο», 

δήλωσε στο Reuters ο Frode Pleym, επικεφαλής της Greenpeace Norway. «Ελπίζουμε και 

περιμένουμε το ανώτατο δικαστήριο να αποφανθεί υπέρ (μας)». 

Ωστόσο, δύο κατώτερα δικαστήρια έκριναν ότι η απόφαση της κυβέρνησης του 2016 

να χορηγήσει 10 άδειες σε εταιρείες πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της Equinor, 

στη Θάλασσα του Μπάρεντς είναι νόμιμη. 

Κόντρα στην συμφωνία του Παρισιού 

"Η απόφαση ελήφθη μετά από διεξοδικές επαγγελματικές, διοικητικές και πολιτικές 

διαδικασίες, οι οποίες ήταν απόλυτα σύμφωνες με το νορβηγικό νόμο και το σύνταγμα", 

δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας Fredrik Sejersted, ο οποίος εκπροσωπεί την 

κυβέρνηση, ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου. 



 

Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία κατέστησε τη Νορβηγία μία από τις 

πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, είναι επίσης η μεγαλύτερη σε εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) που προκαλεί επικίνδυνη θέρμανση του κλίματος. 

Η Νορβηγία δεσμεύθηκε να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030 

σε σύγκριση με το 1990. 

Ο Pleym είπε ότι η χώρα δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τη δέσμευσή της βάσει της 

Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, εάν συνεχίσει να προχωρεί σε γεωτρήσεις για 

περισσότερο πετρέλαιο. 

«Ενώ αυτή η υπόθεση αφορά συγκεκριμένα τις 10 άδειες, ελπίζουμε ότι η απόφαση των 

δικαστηρίων να τους αποφασίσει κατά παράβαση του συντάγματος θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε διαφορετική πολιτική πορεία (σχετικά με την εξερεύνηση πετρελαίου)», 

πρόσθεσε. 

Σε ένδειξη της σημασίας της υπόθεσης, όλα τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, τρίτο μέλος 

που θεωρείται ότι έχουν συγκρούσεις συμφερόντων, θα ακούσουν επιχειρήματα μέχρι τις 

12 Νοεμβρίου. 
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