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1 Inngangur 
Nú á tímum er vonandi flestum ljóst mikilvægi þess fyrir heilsu manna og lífsskilyrði, að 

umhverfis- og náttúruvernd sé virk og raunveruleg. Það er forsenda alls lífs á jörðinni að 

loftslag haldist heilnæmt, heilbrigðum vatnabúskap sé viðhaldið og fjölbreytileiki lífvera sé 

verndaður. Í þessu sambandi hefur maðurinn bæði réttindi og skyldur. Maðurinn á 

óumdeilanlega rétt til lífs samkvæmt almennt viðurkenndum mannréttindasáttmálum.1 Hann 

hefur jafnframt viðurkenndan rétt til að njóta þess lífs,2 ekki síst inni á heimili sínu, með 

fjölskyldu sinni, án þess að verða fyrir óréttlætanlegri skerðingu á þeim rétti.3 Að auki hefur 

hann rétt til frelsis,4 eigin ákvarðana,5 menntunar,6 til tjáningar,7 friðhelgi eigna sinna8 og að 

verða ekki fyrir pyndingum eða ómannúðlegri meðferð.9 Öll þessi réttindi verða einskis virði, 

verði manninum ókleift að búa við lífvænleg skilyrði, svo sem ef umhverfi hans er mjög 

mengað eða ef hann hefur ekki aðgang að hreinu vatni, svo eitthvað sé nefnt. Maðurinn hefur 

á hinn bóginn líka skyldur við umhverfi sitt. Honum ber að fara að lögum og reglum hvað 

varðar umgengni við umhverfið og að auki hljóta allir menn að hafa siðferðislega skyldu til að 

láta sér ekki í léttu rúmi liggja ef þeim er kunnugt um að alvarlegri umhverfisspjöll eiga sér 

stað. Auk þess er á færi hvers og eins að gæta hófs í neyslu en ofneysla er alvarlegt vandamál 

sem gengur nærri náttúrunni.10 Allir einstaklingar eru sameiginlega siðferðislega ábyrgir fyrir 

því að leggja sitt af mörkum til verndar umhverfinu.11 Því er mikilvægt að einstaklingum 

öllum verði gert kleift að láta sig umhverfismál varða og að það sé gert ráð fyrir því í lögum. 

                                                 
1 Sjá m.a. 6. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir SBSR). Tók gildi 23. mars 
1976. Ísland fullgilti samninginn 22. ágúst 1979, 2. gr. Samnings Evrópuráðsins um verndun mannréttinda og 
mannfrelsis (Mannréttindasáttmáli Evrópu, hér eftir MSE). Tók gildi 3. september 1953. Ísland fullgilti 
samninginn 29. júní 1953. 
2 Sjá t.d. 11. gr. Félagsmálasáttmála Evrópu, sem varðar réttinn til heilsuverndar. Félagsmálasáttmálinn tók gildi 
26. febrúar 1965. Ísland fullgilti hann 15. janúar 1976. 
3 Sjá m.a. 8. gr. MSE um friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis. 
4 Sjá m.a. 9. gr. SBSR og 5. gr. MSE. 
5 Sjá m.a. 1. gr. SBSR og 1. gr. Alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (hér eftir 
SEFMR). Tók gildi 3. janúar 1976. Ísland fullgilti samninginn 22. ágúst 1979.  
6 Sjá m.a. 10. gr. SEFMR og 2. gr. 1. viðauka MSE. 
7 Sjá m.a. 19. gr. SBSR og 10. gr. MSE. 
8 1. gr. 1. viðauka MSE. 
9 3. gr. MSE og 2. gr. Alþjóðasamnings gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi 
meðferð eða refsingu. Tók gildi 26. júní 1987. Ísland fullgilti samninginn 23. október 1996. 
10 Living beyond our means, m.a. á bls. 22. 
11 Í 1. meginreglu Stokkhólmsyfirlýsingarinnar (sem kynnt verður síðar) segir m.a. að öllum beri skylda til að 
vernda og bæta umhverfi sitt til hagsbóta fyrir núverandi og komandi kynslóðir. Í 24. gr. Heimssáttmálans um 
náttúruna, segir að sérhverri manneskju beri skylda til að breyta samkvæmt ákvæðum sáttmálans, til að stuðla að 
því að markmið hans náist. Sjá jafnframt umfjöllun um siðferðislega skyldu allra til að viðhalda og vernda 
náttúruauðlindir í Our Common Future, 55. mgr. Sjá einnig 21. gr. í drögum að meginreglum um mannréttindi 
og umhverfið, unnin af alþjóðanefnd sérfræðinga fyrir Sameinuðu þjóðirnar árið 1994.  
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Ríkjum hefur ekki tekist, þrátt fyrir áratugalanga meðvitund, að snúa við neikvæðri þróun sem 

orðið hefur á umhverfinu12 og raunveruleg hætta er á að lífskilyrði manna skerðist verulega 

umfram það sem orðið er, með áframhaldandi hnignun. 13  Nauðsynlegt er að bæta fyrir 

loftslagsbreytingar þær sem orðið hafa, koma í veg fyrir frekari eyðumerkurmyndanir, 

viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika og lengi mætti áfram telja.14 Mikilvægi þjóðfélagslegs 

aðhalds er mjög mikið á þessu sviði þar sem það varðar okkur öll sjálft lífið sem og líf 

komandi kynslóða að ríki sinni hlutverki sínu við vernd umhverfisins af ábyrgð og með 

raunverulegum aðgerðum. 

 Mannréttindi og umhverfisvernd eru í eðli sínu hvort öðru háð. Í fræðilegri umræðu hefur 

um viðurkenningu á nánu sambandi þessara þátta aðallega verið fjallað frá tveimur 

sjónarhornum: a) hvort viðurkenna eigi skýran rétt til umhverfis, ýmist til heilnæms, öruggs, 

viðunandi eða sjálfbærs, og b) um tengsl umhverfisins við þegar viðurkennd mannréttindi, 

svo sem réttarins til lífs og heilsu.15 Um 140 ríki hafa sett ákvæði í stjórnarskrár sínar um rétt 

eða skyldu til umhverfisverndar eða til umhverfis af tilteknum gæðum 16  og tveir 

svæðisbundnir mannréttindasamningar innihalda ákvæði um rétt til umhverfis, ýmist 

heilnæms, viðunandi eða af öðrum lýstum gæðum.17 Hins vegar hafa alþjóðasamfélagið og 

stofnanir sameinuðu þjóðanna ekki kappkostað við að móta slíkan nýjan rétt og því er enn 

ekki kveðið á um rétt til heilnæms umhverfis í alþjóðasamningi. Sameinuðu þjóðirnar hafa 

frekar beint sjónum sínum að tengslum umhverfisins við þegar viðurkennd mannréttindi.18 

 Það sama má segja um Mannréttindadómstól Evrópu, en þrátt fyrir að 

Mannréttindasáttmáli Evrópu innihaldi engin ákvæði um umhverfið sem slíkt, hvorki um 

vernd þess né nýtingu, hefur hann samt sem áður viðurkennt einhvers konar rétt manna til 

viðunandi umhverfis með dómaframkvæmd sinni. Í ljósi framangreinds er markmið 

rannsóknar þessarar að fjalla um þá þróun, en hún tengist málum einstaklinga, sem hafa 

                                                 
12  Sjá umfjöllun um merki um áframhaldandi hnignun umhverfisins í Árbók UNEP (United Nations 
Environment Programme) frá 2013. 
13 Living beyond our means, bls. 3. 
14 Ibid. bls. 19. 
15 Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, 
clean, healthy and sustainable environment, John. H. Knox, 11.  12. mgr., bls. 5. 
16 Analytical study on the relationship between human rights and the environment, 30. mgr., bls. 7. Þó að svo 
mörg ríki hafi sett ákvæði um umhverfi í stjórnarskrár sínar, segir það lítið um hve viðurkenndur réttur til 
heilnæms umhverfis er á heimsvísu, þar sem orðalag slíkra ákvæða er afar mismunandi og í sumum tilfellum 
getur verið erfitt að byggja á þeim nokkurn rétt. Oft eru slíka ákvæði orðuð fremur sem pólitískar yfirlýsingar 

En  
17 Sjá umfjöllun í kafla 2.1. 
18 Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, 
clean, healthy and sustainable environment, John. H. Knox, bls. 5-7. 
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haldið því fram að þeir hafi orðið fyrir skerðingu réttinda vegna þátta sem tengjast 

umhverfinu. Mál þau sem valin hafa verið til umfjöllunar eru flest tilkomin vegna mengunar 

og mengandi starfsemi. Mannréttindadómstóllinn hefur túlkað ýmis ákvæði 

Mannréttindasáttmálans, til dæmis þau sem fjalla um rétt til lífs, rétt til friðhelgi einkalífs og 

heimilis og friðhelgi eignaréttar svo, að þau mannréttindi geti undir vissum kringumstæðum 

orðið fyrir óréttmætri skerðingu vegna þátta sem varða umhverfið, sem ríki hafa verið látin 

bera ábyrgð á. Hér mun þróun dómaframkvæmdar á 8. gr. sem verndar friðhelgi einkalífs, 

heimilis og fjölskyldu, verða aðalumfjöllunarefni og greining á efnisniðurstöðum viðkomandi 

dóma verður gerð.19 Rannsóknin mun lúta að því að svara spurningunni: Hversu ríkur er réttur 

einstaklinga til að búa við heilnæm umhverfisskilyrði samkvæmt dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstóls Evrópu? Ákveðnar meginreglur sem varða slíkan rétt og sem honum 

tengjast má lesa úr dómum þessum, en um þær verður fjallað hverja fyrir sig. Í lok 

rannsóknarinnar verður fjallað um tengsl þeirra réttinda sem leiða má af umræddri 

dómaframkvæmd við almenna umhverfisvernd og möguleika hennar til að styðja við að vernd 

umhverfisins verði gert hærra undir höfði af ríkjum heims. 

 

2 Þróun umhverfisréttinda 
Hnignun umhverfis jarðar sem hefur verið áhyggjuefni frá 6. og 7. áratug 20. aldar,20 má rekja 

að miklu leyti til mannlegra athafna. Eyðing ósonlagsins, mengun, loftslagsbreytingar og 

útdauði lífvera eru meðal þeirra alvarlegu umhverfisþátta sem vísindin hafa sýnt fram á að séu 

afleiðingar þess að maðurinn hefur náð miklum tæknilegum framförum.21 Tæknin leiðir ekki 

einungis til batnandi lífskjara fyrir hinn þróaða vestræna heim, heldur getur hún haft og hefur 

haft hættulegar og eyðileggjandi afleiðingar á heilbrigði jarðar og þá jafnframt neikvæð áhrif 

á líf fólks.22 Samfara tækniframförum og batnandi lífskjörum eykst fólksfjöldi á jörðinni afar 

                                                 
19 Nokkur mál sem komið hafa fyrir MDE, eru þó mikilvæg við heildarumfjöllun um viðurkenningu MDE á rétti 
til heilnæms umhverfis, en þar sem þau hafa verið skoðuð á grundvelli annarra greina samningsins, aðallega 2. 
gr., (dæmi: MDE Öneryildiz gegn Tyrklandi) 6. gr. (dæmi: Zander gegn Svíþjóð) og 1. gr. 1. viðauka (dæmi: 
Öneryildiz gegn Tyrklandi og Fredin gegn Svíþjóð), verður ekki fjallað um þau í rannsókn þessari. Þess má þó 
geta, þar sem umhverfisvernd tengist mjög rétti til heilnæms umhverfis, að MDE hefur játað ríkjum rúmt 
svigrúm á sviði umhverfisverndar í þeim málum sem varða takmarkanir á eignarréttindum vernduðum af 1. gr. 1. 

Right To Th  
20 Útgáfa bókarinnar Silent spring eftir Rachel Carson, árið 1962, er talin hafa markað upphaf umhverfisverndar 

http://www.nrdc.org/, (skoðað 23. maí 2013). Sjá einnig 
umfjöllun frá 1970 um réttarstöðu einstaklinga og réttinn til heilnæms umhverfis í Bandaríkjunum, í Charles 

 
21 Sjá aðfaraorð Stokkhólmsyfirlýsingingarinnar, 3. mgr. 
22 Sjá t.d. Our Common Future, bls. 11 og Donald K. Anton og Dinah L. Shelton: Environmental Protection and 
Human Rights, bls. 4. 

http://www.nrdc.org/
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hratt23 sem hefur margskonar neikvæðar afleiðingar á umhverfið, svo sem aukinn ágang á 

náttúruna og náttúruauðlindir.24  

 Vaxandi meðvitund um áhrif hnignandi umhverfis á líf fólks hefur leitt af sér þrýsting á 

um að umhverfisvernd verði gert hærra undir höfði til verndar mannréttindum og ekki síður 

hinni sameiginlegu arfleifð mannkyns sem umhverfið er.25 Ríki hafa á síðustu áratugum gert 

með sér ótal milliríkjasamninga sem varða vernd og viðhald umhverfisins en engu að síður 

dugir það hvergi nærri til. Vandinn er oft skortur á innleiðingu slíkra samninga í innlend lög 

og ekki síður eftirfylgni laga. En hver er réttarstaða einstaklinga er kemur að umhverfinu? 

Geta einstaklingar eða almenningur haft áhrif á ákvarðanir sem varða umhverfið? Geta þeir 

krafist þess að tilteknum umhverfisgæðum sé viðhaldið? Er eitthvað til sem heitir réttur til 

heilnæms umhverfis? Hvað felst þá í slíkum rétti, sé hann til? Eiga einstaklingar heimtingu á 

því að landslag sé varðveitt eða fuglar verndaðir? Þessum spurningum verður ekki öllum 

svarað hér með beinum hætti en þó skipta þær máli í samhengi við það sem síðar verður 

fjallað um. Rétt er þó að fara nokkrum orðum um hvað umhverfisréttindi séu og hvað þau fela 

í sér. Álykta má af skoðun heimilda um alþjóðlegan rétt, að orðið umhverfisréttindi sé 

einskonar regnhlífarhugtak yfir rétt í mótun, sem tengist umhverfinu og verndun þess á 

einhvern hátt. Umhverfisréttindi geta verið efnisleg réttindi26 eða formsréttindi27, manna, hópa 

eða ríkja. Þau er víða að finna, ýmist skráð í alþjóðlega samninga, mannréttindasamninga28 

eða umhverfissamninga, 29 svæðisbundna mannréttindasamninga,30 innlend lög31 eða þau má 

leiða af dómaframkvæmd. Þau geta talist vera mannréttindi, séu þau fest í lög og stjórnarskrár 

ríkja, sérstaklega ef um er að ræða formsréttindi. Umhverfisréttindum er beitt ýmist til 

                                                 
23  Samkvæmt mannfjöldasviði Efnahags- og félagsmáladeildar Sameinuðu þjóðanna, United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, voru rúmlega 3 milljarðar manna á jörðinni árið 1960, um 6,8 
milljarðar árið 2010 og gert er ráð fyrir að mannfjöldi nái 9 milljörðum árið 2050. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm.   
24 Ath. Sustainability Unpacked  beiðni um kaup á bók. 
25 Analytical study on the relationship between human rights and the environment, 24. mgr., bls. 6. 
26 Svo sem réttur til tiltekinna umhverfisgæða. Sjá umfjöllun í kafla xxx. 
27 Svo sem réttur til upplýsinga um umhverfismál, þátttöku í ákvarðanaferli um framkvæmdir sem hafa áhrif á 
umhverfið og réttur til endurskoðunar á ákvörðunum stjórnvalda fyrir óháðum aðilum, kæru-/úrskurðarnefndum 
eða dómstólum. Sjá umfjöllun í kafla xxx. 
28 Til dæmis í Samningi um réttindi barnsins, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sjá c-lið 2. mgr. 24. gr. 
29  Dæmi um slíka samninga eru Árósasamningurinn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í 
ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum, Espoo samningurinn um mat á 
umhverfisáhrifum yfir landamæri, Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar o.fl.  
30 Svo sem Mannréttindasáttmáli Afríku og San Salvador viðaukinn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 
réttindi, við Mannréttindasáttmála Ameríku. 
31  Í íslenskum rétti t.d. í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum, lögum nr. 130/2011 um 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, lögum nr. 23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál, o.fl. 
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verndar umhverfinu sjálfu eða til verndar réttindum fólks sem geta orðið fyrir neikvæðum 

áhrifum vegna lítilla umhverfisgæða. 

 Nokkur en hæg þróun hefur átt sér stað á síðastliðnum fjörutíu árum í viðurkenningu á 

umhverfisréttindum einstaklinga og hópa. Verður nú stiklað á stóru og litið yfir þá þróun. 

 

2.1 Alþjóðayfirlýsingar, mannréttindasamningar og stjórnarskrár 
Stokkhólmsyfirlýsingin sem samþykkt var á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi 

mannsins í Stokkhólmi árið 1972, markaði á vissan hátt upphafið á þróun almennrar 

viðurkenningar á umhverfisréttindum. Í Stokkhólmsyfirlýsingunni voru viðurkennd tengsl 

manns og umhverfis, þ.e. mikilvægi umhverfisins fyrir manninn, en í 1. meginreglu hennar 

segir: 
Maðurinn á grundvallarrétt til frelsis, jafnræðis og viðunandi lífsskilyrða í umhverfi af slíkum 
gæðum að hann fái notið lífsins af virðingu og velferð.32 
 

 Í aðfaraorðum yfirlýsingarinnar er lögð áhersla á nauðsyn þess að vernda umhverfið svo 

maðurinn fái notið grundvallarmannréttinda, þar á meðal réttarins til lífs.33 Þar segir jafnframt 

að til að ná þeim markmiðum sem þar eru nánar útlistuð til verndar umhverfinu, verði allir 

borgarar og samfélög, fyrirtæki og stofnanir á öllum stigum samfélaga, að viðurkenna ábyrgð 

sína og leggja sitt af mörkum sameiginlega. Einstaklingar og samtök á mörgum sviðum, 

vegna hugsjóna sinna og athafna, muni móta umhverfi jarðarinnar til framtíðar.34 

 Á Ríóráðstefnunni um umhverfi og þróun sem haldin var tuttugu árum síðar eða árið 

1992,35 undirrituðu þátttökuríkin yfirlýsingu sem kvað meðal annars á um mikilvægi þess að 

ríki tileinkuðu sér sjálfbæra þróun.36 Í fyrstu meginreglu Ríóyfirlýsingarinnar er manneskjan 

sögð vera miðpunktur sjálfbærrar þróunar. Hún skuli eiga rétt til að lifa heilbrigðu og 

ábatasömu lífi í jafnvægi við náttúruna.37 Í 10. meginreglu yfirlýsingarinnar viðurkenndu ríkin 

að best yrði tekist á við umhverfismál með þátttöku allra áhugasamra þegna á viðkomandi 

                                                 
32 Þýðing höfundar. Þrátt fyrir að Stokkhólmsyfirlýsingin sé ekki lagalega bindandi fyrir ríki, er hún engu að 
síður talin innihalda meginreglur sem almennt séu viðurkenndar af þjóðum heimsins eins og kemur fram í: Ellý 

A Substantive 
Environmental Right, bls. 7-8.  
33 Sjá aðfararorð Stokkhólmsyfirlýsingingarinnar, 1. og 2. mgr. 
34 Ibid., 7. mgr. 
35 Ráðstefna um umhverfi og þróun, haldin á vegum Sameinuðu þjóðanna í Ríó de Janeiro árið 1992. 
36 Inntak fyrirbærisins Sjálfbær þróun er talið vera órætt og ekki vel afmarkað. Sjá m.a. í grein Aðalheiðar 

öldina, Agenda 21, einnig samþykkt á Ríóráðstefnunni) innihalda ýmsar meginreglur og markmið sem hvetja til 
sjálfbærrar þróunar. 
37 Á ensku segir orðrétt: Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are 
entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. 
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sviði. Gagnvart ríkjum skyldi hver einstaklingur hafa aðgang við hæfi að upplýsingum í 

vörslu stjórnvalda, er varða umhverfið, þar á meðal upplýsingum um hættuleg efni og 

starfsemi í nærumhverfi hans, og möguleika til að taka þátt í ákvörðunarferlum er varða 

umhverfið. Ríki skyldu skapa jarðveg fyrir og hvetja til meðvitundar og þátttöku almennings 

með því að gera upplýsingar ríkulega aðgengilegar. Virkur aðgangur að endurskoðunarleiðum 

bæði á dómstigi og stjórnsýslustigi, þar með talið möguleikar á bótum, skyldi vera fyrir hendi.  

 Alþjóðayfirlýsingar sem þessar eru ekki lagalega bindandi fyrir ríki, en eru engu að síður 

lýsandi fyrir vilja þjóða og því oft mikilvægur vitnisburður um reglur í mótun.38 Í tilviki 

þeirra yfirlýsinga sem hér voru nefndar má sjá viðurkenningu á því að vernd umhverfisins er 

talin vera forsenda þess að maðurinn fái notið heilbrigðs lífs. Það hefur því verið ljóst frá því 

snemma á 8. áratug 20. aldar að það er talið mikilvægt manninum og því að hann fái notið 

grundvallarréttinda, að umhverfið sé verndað. Það er jafnframt hægt að álykta af lestri 10. gr. 

Ríóyfirlýsingarinnar að það er talið umhverfinu til hagsbóta ef þátttökuréttindi manna verða 

aukin í umhverfismálum, þannig að sjónarmið einstaklinga verði á virkan hátt hluti af 

umhverfisvernd ríkja. Þar með má segja að umræðan um umhverfisréttindi snúist ekki 

einungis og aðallega um rétt mannsins til heilbrigðs lífs í heilnæmu umhverfi, heldur um það 

hvernig slíkur réttur gæti stutt við að umhverfinu sjálfu yrðu viðurkennd réttindi til verndar. 

Þannig væri það ekki síður umhverfinu í hag ef maðurinn fengi aukin réttindi til að hafa 

raunveruleg áhrif á vernd umhverfisins.39 

 Enn sem komið er hefur ekki verið gerður einn almennur alþjóðasamningur sem kveður á 

um rétt manna til heilnæms umhverfis.40 Gerðar hafa verið nokkrar tilraunir til að leggja fyrir 

Sameinuðu þjóðirnar drög að slíkum samningi, en tvær þeirra verða nefndar hér. Annars 

vegar má nefna drög að meginreglum sem unnar voru af hópi sérfræðinga og fylgdu skýrslu 

Brundtlandnefndarinnar, Our Common future, sem út kom árið 1987.41 Fyrsta meginregla 

þeirra var svohljóðandi
42 Þessi skýra yfirlýsing Brundtlandskýrslunnar náði hins vegar ekki 

í óbreyttri mynd inn í Ríóyfirlýsinguna, heldur var hún orðuð á þann hátt sem var rætt hér 

ofar.  

                                                 
38 Stephen J. Turner: A Substantive Environmental Right, bls. 6. 
39  
40 Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, 
clean, healthy and sustainable environment, John. H. Knox, 14. mgr., bls. 6. 
41 Nefndin bar nafnið the World Commission on Environment and Development en hefur gengið undir nafninu 
Brundtland nefndin eftir Gro Harlem Brundtland sem var í forsvari fyrir hana. 
42 Our Common Future, Annexe 1. Á ensku: All human beings have the fundamental right to an environment 
adequate for their health and well being. 
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 Hin drögin að alþjóðlegum samningi sem nefnd verða hér voru unnin af sérfræðingahópi á 

vegum sérstaks skýrslugjafa um mannréttindi og umhverfið sem skipaður var af undirnefnd 

sameinuðu þjóðanna um forvarnir vegna mismununar og verndar minnihlutahópa. 43 Drög 

44 Þessi síðarnefndu drög eru sögð hafa hlotið einna mesta athygli í 

mögulegri þróun alþjóðlegs réttar til heilnæms umhverfis.45 En eins og áður segir hefur ekki 

tekist að ná fram alþjóðlegri samstöðu um viðurkenningu slíks réttar. 

 Í kjölfar Stokkhólmsyfirýsingarinnar komst nokkur skriður á þróun viðurkenningar á rétti 

til umhverfis, en einn alþjóðlegur mannréttindasamningur, Samningurinn um réttindi 

barnsins, viðurkennir með beinum hætti mikilvægi heilnæms umhverfis svo börn fái notið 

mannréttinda.46 Tveir svæðisbundnir mannréttindasamningar hafa verið gerðir sem kveða á 

um rétt til heilnæms umhverfis, Mannréttindasáttmáli Afríku47 og San Salvador viðaukinn um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, við Mannréttindasáttmála Ameríku. 48 

                                                 
43 Draft principles on human rights and the environment, Annexe 1. (E/CN.4/Sub.2/1994/9). 
44 Á ensku: Everyone has the right to a secure, healthy and ecologically sound environment. Önnur dæmi um 
drög að alþjóðlegum samningi um rétt til heilnæms umhverfis eru m.a. drög unnin á vegum 
Umhverfisréttaráætlunar Alþjóðasamtakanna um náttúruvernd og náttúruauðlindir og Alþjóðaráðsins um 
umhverfisrétt á árinu 1994: Draft International Covenant on Environment and Development. 4th edition. The 
Environmental Law Programme of the International Union for the Conservation of Nature and Natural 
Resources in cooperation with The International Council of Environmental Law. Sjá 1. mgr. 14. gr. draganna um 
rétt alls fólks til að búa í heilnæmu umhverfi. Einnig drög að samningi um mannréttindi og umhverfið, unnin af 
alþjóðlegri sérfræðinganefnd fyrir tilstilli Sierra Club Legal Defense sjóðsins og annarra, sem lögð voru fyrir 
Allsherjarþingið á árinu 1994. 
45 Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, 
clean, healthy and sustainable environment, John. H. Knox, 15. mgr., bls. 6. 
46 Analytical study on the relationship between human rights and the environment, 25. mgr., bls. 6. Í c-lið 2. 
mgr. 24. gr. hans eru ríki sögð eiga að stuðla að því að hrinda rétti barna til besta mögulega heilsufars í 
framkvæmd með því að gera ráð fyrir hættu vegna umhverfismengunar og áhrifa af hennar völdum. 
47 African Charter on Human Rights and Peoples Rights, 24. gr. Mikilvæg ákvörðun á sviði umhverfisréttinda 
féll hjá Mannréttindanefnd Afríku árið 2001, sjá Social and Economic Rights Action Center and the Center for 
Economic and Social Rights v. Nigeria. Málið varðaði mikil og skaðsöm umhverfisáhrif Olíuvinnslu í landi 
Ogonifólksins. Nigería var talið hafa brotið gegn 24. gr. sáttmálans. Sjá Donald K. Anton og Dinah L. Shelton: 
Environmental Protection and Human Rights, bls. 260-

-123. Málið hefur vakið athygli fyrir viðurkenningu efnislegra 
umhverfisréttinda. Rétt er þó að hafa í huga að fyrir Mannréttindanefndinni gildir Actio Popularis, þ.e. reglur um 
aðild eru rýmri en almennt gilda í Evrópu sem dæmi. Íslenskur réttur gerir almennt ráð fyrir því að þeir sem 
játuð er aðild að dómsmálum verði að hafa lögvarða hagsmuni (einstaklega og verulega) af því að fá úrlausn 
dómstóla á kröfum sínum. Sjá Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem 
áhrif hafa á umhverfið, bls. 12. 
48 San Salvador protocol on Economic, Social and Cultural Rights to the American Convention on Human 
Rights, 11. gr. Sá hængur er þó á að engin leið er að fá þessum rétti framfylgt fyrir dómi, þar sem engu 

9. Hins vegar geta einstaklingar sent kærur 
fyrir amerísku mannréttindanefndina á grundvelli mannréttinda sem vernduð eru af Mannréttindasáttmálanum 
(American Convention on Human Rights). Sjá einnig í grein Spieler, bls. 20-21. Hún vísar m.a. í mál Yanomami 
gegn Brasilíu. Ameríska mannréttindanefndin og Mannréttindadómstóll Ameríku hafa lagt sitt af mörkum við 
skýringu á mikilvægi þess að umhverfisgæðum sé haldið til að tryggja þegar viðurkennd mannréttindi, aðallega í 
málum frumbyggja og ættbálkasamfélaga í löndum suður-Ameríku, sérstaklega réttinn til lífs, heilsu og 
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Jafnframt hafa um 140 ríki sett ákvæði um rétt til heilnæms umhverfis í stjórnarskrár sínar.49 

Engin ákvæði um verndun umhverfisins er að finna í Mannréttindasáttmála Evrópu eins og 

áður segir, en innan Evrópuráðsins hefur þó komið fram hvatning til ríkja um að viðurkenna 

rétt til heilnæms umhverfis. Árið 2003 gaf þing Evrópuráðsins út tilmæli,50 en í 9. mgr. þeirra 

segir: 
The Assembly recommends that the governments of member states recognise a human 
right to a healthy, viable and decent environment which  includes the objective obligation for 
states to protect the environment, in national laws, preferably at constitutional level.  
 

Ennfremur segir: 
 

individual procedural rights to access to information, public participation in decision making 
and access to justice in environmental matters set out in the Aarhus Convention.51 
 

 Þrátt fyrir þann vilja ríkja, sem birtist í ofangreindum yfirlýsingum, 

mannréttindasamningum, stjórnarskrám sem og fjöldamörgum alþjóðasamningum sem gerðir 

hafa verið til verndar sjálfu umhverfinu, 52  hefur baráttan fyrir umhverfisréttindum 

einstaklinga leitt af sér hæga þróun í átt að hugsanlegum mannréttindum til heilnæms 

umhverfis.53 Helsti ásteitingarsteinninn er að umhverfið verður gjarnan undir í baráttunni við 

annars vegar efnahagslegar ákvarðanir ríkja sem taldar eru varða almannahagsmuni, til dæmis 

um nýtingu náttúruauðlinda eða áform um rekstur mengandi verksmiðja, eða hins vegar rétt 

ríkja til að þróast og ná fram samfélagslegum umbótum. Hugtakið sjálfbær þróun,54 sem 

fjallað var um í Brundtland skýrslunni 55  og kemur nú víða fram í markmiðsákvæðum 

alþjóðasamninga ýmiss konar,56 hefur verið túlkað á þann veg að það hvetji til þess að þessir 

                                                                                                                                                         
eignarétt. Sjá Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the 
enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, John. H. Knox, 24. mgr., bls. 9. 
49 Samkvæmt skýrslunni Analytical study on the relationship between human rights and the environment, 30. 
mgr., bls. 7, höfðu á árinu 2010, 140 ríki sett ákvæði í stjórnarskrár sínar um umhverfisréttindi og/eða 
umhverfisskyldur. 
50 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1614: Environment and Human Rights. 
51 Ibid., sjá 9. mgr. 
52 Sjá nánar lista yfir alþjóðlega umhverfisréttarsamninga á slóðinni: http://iea.uoregon.edu/page.php?file=home 
.htm&query=static, (skoðað 23. maí 2013).  
53  
54 Hugtakið var skilgreint af Brundtland nefndinni á svofelldan hátt: Sjálfbær er sú þróun, sem uppfyllir þarfir 
núverandi kynslóða án þess að eyðileggja möguleika komandi kynslóða á því að uppfylla sínar þarfir. 
55  Hugtakið kom þó fyrst fram árið 1980 í undirheiti áætlunar um verndun heimsins sem gerð var af 
alþjóðasamtökum um náttúruvernd: the World Conservation Strategy. Living Resource Conservation for 
Sustainable Development. Sjá Nico Schrijver: The Evolution of Sustainable Development in International Law, 
bls. 247. 
56 Svo sem Samningi Sameinuðu þjóðanna um Líffræðilega fjölbreytni frá 1992, Rammasamningi Sameinuðu 
þjóðanna um loftslagsbreytingar frá 1992 og Kyotoviðauka hans frá 1997, Fiskveiðisamningi Sameinuðu 
þjóðanna frá 1995. 

http://iea.uoregon.edu/page.php?file=home%20.htm&query=static
http://iea.uoregon.edu/page.php?file=home%20.htm&query=static
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þrír þættir séu vegnir hver á móti öðrum þegar ríki gera áætlanir og taka ákvarðanir um 

framkvæmdir.57   

  

2.2 Fræðileg umræða 
2.2.1 Mannréttindi og fullveldi ríkja 
Öll mannréttindi eru í eðli sínu, takmarkandi fyrir fullveldi ríkja. Allt þar til mannréttindi voru 

alþjóðlega viðurkennd eftir hamfarir síðari heimstyrjaldarinnar,58 var meginreglan sú að ríki 

væru fullvalda um öll sín innanlandsmál, og önnur ríki höfðu ekki afskipti af ákvörðunum 

þeirra á því sviði.59 Þar með var þeim í raun í sjálfsvald sett hve mikil réttindi voru játuð 

borgurum þeirra. Mannréttindalög hafa hins vegar þróast mikið á rúmum 60 árum og talin 

hafa breytt eðli alþjóðalaga þannig, að nú til dags er það talið varða allt alþjóðasamfélagið ef 

mannréttindabrot eru viðhöfð.60 Vernd mannréttinda og rannsóknir á mannréttindabrotum eru 

nú talin vera á ábyrgð heimsins alls, með sívaxandi viðurkenningu á að sú skylda sé erga 
omnes.61 Fullveldi ríkja til að ráðstafa auðlindum sínum er hins vegar afar mikilvæg regla á 

sviði umhverfisréttarins, sem hefur lagalega stöðu alþjóðavenju.62 Hún skiptir því máli þegar 

réttur einstaklinga til heilnæms umhverfis er mótaður. Viðurkenning slíkra réttinda í 

alþjóðasamningi myndi leiða til þess að ríki hefðu minna svigrúm til að ráðstafa auðlindum 

sínum og taka ákvarðanir varðandi nýtingu þeirra, 63 þar sem alþjóðasamningur er jafnrétthá 

réttarheimild og alþjóðavenja.64  

  

                                                 
57 Sjá 7. meginreglu New Dehli yfirlýsingarinnar um meginreglur alþjóðalaga sem tengjast sjálfbærri þróun, The 
principles of integration and interrelationship, in particular in relation to human rights and social, economic 
and environmental objectives. 
aðallega 3. og 4. kafla. Jóhannesborgaryfirlýsingin um sjálfbæra þróun sem samþykkt var á ráðstefnu Sþ. árið 
2002 (World Summit on Sustainable Development) og aðgerðaáætlun sem samþykkt var við sama tilefni, eru 
sagðar hafa staðfest þennan skilning. Sjá grein Aðalheiðar Jóhannsdóttur á bls. 22. Sjá jafnframt Alan Boyle: 

 
58 Sjá 55. og 56. gr. Stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna frá 1945, Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 
árið 1948, SBSR, SEFMR og MSE. 
59 Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 3. 
60 Robin C.A. White og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 3. 
61 Ibid. bls. 4. Líklegt má telja að slík skylda varði þó aðeins alvarlegri mannréttindabrot, svo sem jus cogens 

 
62 Sjá m.a. 2. gr. stofnskrár Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg réttindi og skyldur ríkja frá 
1974, 21. gr. Stokkhólmsyfirlýsingarinnar og 2. gr. Ríóyfirlýsingarinnar. 
63 Sjá Stephen J. Turner: A Substantive Environmental Right, bls. 10-11. 
64 Sbr. 38. gr. stofnsáttmála Alþjóðadómstólsins i Haag. 
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2.2.2 Efnislegt yfirlit fræðilegrar umræðu 
Í fræðilegri umræðu er víða talað um þróun umhverfisréttinda.65 Samkvæmt skýrslu sem gerð 

var af mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna árið 2011,66 hefur umræðan um samband 

mannréttinda og umhverfis á undanförnum áratugum, frá því Stokkhólmsráðstefnan var 

haldin, aðallega tekið á sig tvær myndir: Annars vegar um það hvers eðlis sambandið á milli 

mannréttinda og umhverfis sé og hins vegar hvort alþjóðasamfélagið ætti að viðurkenna ný 

mannréttindi til heilnæms umhverfis.67 Skýrslan gerir umræðunni ágætis skil: 
Hvað fyrra atriðið varðar, þ.e. hvers eðlis sambandið milli mannréttinda og umhverfis sé, þá 
hafa aðallega verið farnar þrjá leiðir til að útskýra það. Þær leiðir geta allar nýst og þurfa ekki 
að útiloka hvor aðra.  
1) Sú fyrsta gengur út frá því að umhverfið sé forsenda þess að fólk fái notið mannréttinda. 

Þessi leið undirstrikar þá staðreynd að líf og mannleg virðing geta einungis þrifist þegar 
fólk hefur aðgang að umhverfi af ákveðnum grundvallar gæðum. Hnignandi umhverfi, þ.á 
m. mengun loftslags, vatns og lands getur haft áhrif á að á tiltekin réttindi verði að alvöru 
gerð, svo sem rétturinn til lífs, fæðu og heilsu. 

2) Önnur leiðin leggur það til að mannréttindi séu tæki til að vinna að umhverfismálum, bæði 
formlega og efnislega. Þessi leið leggur áherslu á möguleika þess að nota mannréttindi til að 
ná fram viðunandi verndun umhverfisins.  

a) Með formreglun: Formleg réttindi, svo sem aðgangur að upplýsingum, þátttaka í 
opinberum málum og aðgangur að réttlátri málsmeðferð, geta nýst til að tryggja að 
bygging stjórnkerfisins geri samfélaginu kleift að koma á réttlátum ákvarðanaaðferðum 
sem taka tillit til umhverfisþátta. 

b) Með efnisreglum: Þessi leið undirstrikar að þættir sem varða umhverfið snerta þegar 
viðurkennd mannréttindi. 

3) Þriðja leiðin leggur það til að samþætting mannréttinda og umhverfis eigi sér stað í 
samræmi við hugtakið um sjálfbæra þróun. Þessi leið undirstrikar að vinna verði að 
samfélagslegum markmiðum með samþættingu á meðal efnahagslegra, umhverfislegra og 
félagslegra þátta þegar ákvarðanir eru teknar. 

 
Þessar þrjár leiðir hafa haft áhrif á heimssýn, áætlanagerð, þróun réttarframkvæmdar sem tengist 
mannréttindum og umhverfinu og umræðunni um viðurkenningu á nýjum mannréttindum til 
heilnæms umhverfis. 
 
Síðara aðalatriðið varðar ákall um viðurkenningu á mannréttindum til heilnæms umhverfis. 
Umræðan um það hefur snúist um margar erfiðar spurningar. Svo sem um það hver sé 
ávinningur þess að mynda ný mannréttindi til heilnæms umhverfis? Einhverjir fræðimenn hafa 
bent á að alþjóðasamfélagið ætti ekki að viðurkenna ný mannréttindi sem erfitt væri að 
skilgreina á skýran hátt. Aðrir hafa bent á að dómstólar ríkja hafi getað veitt réttinum til 
heilnæms umhverfis þýðingarmikið inntak með túlkun stjórnarskrárákvæða, og að alþjóðlegir 
dómstólar hafi getað fjallað um ábyrgð ríkja í tengslum við umhverfisþætti sem áhrif hafa á 
þegar viðurkennd mannréttindi. 
 
Önnur spurning sem hefur verið mikið rökrædd er hvort að alþjóðalög viðurkenni nú þegar 
réttinn til heilnæms umhverfis. Umræða þessi hvílir á greiningu á klassískum réttarheimildum 

                                                 
65 Á ensku: environmental rights. 
66 Analytical study on the relationship between human rights and the environment. Report of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights. 16. desember 2011. (A/HRC/19/34). Sjá kafla II: Theoretical discussions 
on the relationship between human rights and the environment. 
67 Analytical study on the relationship between human rights and the environment, 6. mgr., bls. 4. 
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alþjóðaréttar. Einhverjir fræðimenn segja að viðurkenning á rétti til heilnæms umhverfis í 
stjórnarskrám ríkja varði veginn fyrir umræðu um það hvort að alþjóðleg venjuregla sé að 
myndast. Aðrir benda á að tilteknir alþjóðasamningar viðurkenni nú þegar réttinn til heilnæms 
umhverfis og því sé enginn vafi á viðurkenningu réttarins fyrir samningsaðila þeirra samninga 
heldur þurfi þeir einungis að innleiða reglur þeirra og eftirlit með þeim reglum. 
 
Enn ein spurningin lagalegs eðlis og tengist viðurkenningunni á rétti til að búa í heilnæmu 
umhverfi er sú hverjir séu rétthafar og hverjir beri skyldur? Þessi spurning er sérstaklega 
mikilvæg þar sem hnignun umhverfis kemur til af starfsemi einkaaðila, svo sem lögaðila eða 
alþjóðafyrirtækja.68 
 

  

2.2.3 Viðbrögð fræðimannsins Alan Boyle 
Alan Boyle ritaði grein í framhaldi af útgáfu skýrslu mannréttindafulltrúa Sameinuðu 

þjóðanna þar sem hann fjallar um hvert skuli haldið næst?69 Samkvæmt honum er mikilvægt 

við ákvörðun næstu skrefa í mótun réttarins til heilnæms umhverfis, að hafa þrennt í huga: 1) 

Að mikilvægasta viðbótin í mannréttindalöggjöfina frá Ríóyfirlýsingunni árið 1992 sé 

viðurkenning formréttinda, þ.e. málsmeðferðarreglna.70 Allar tilraunir til að skrásetja lögin 

um mannréttindi og umhverfi yrðu að gera ráð fyrir þeim. 2) Að mögulega væri gerð 

yfirlýsingar eða bókunar besta umgjörðin til að setja fram á heildstæðan hátt réttinn til 

viðunandi umhverfis, sem enn er nokkuð umdeildur. 3) Að beiting viðurkenndra 

mannréttindareglna yfir landamæri 71  vegna mengunar á milli landa eða vegna 

loftslagsbreytinga er enn erfitt viðfangsefni sem ekki hefur verið leyst. 

 Boyle setur fram sannfærandi rökstuðning fyrir því hvers vegna eigi að virða 

umhverfisvernd sem mannréttindamál. Hann segir að með því að líta á umhverfisáhrif frá 

sjónarhorni mannréttinda, séu áhrif á líf, heilsu, einkalíf og á eignir einstaklinga skoðuð með 

beinum hætti, öfugt við það sem umhverfislög almennt geri þar sem sjónarhornið beinist að 

áhrifum á önnur ríki eða umhverfið yfirleitt. Sjónarhorn mannréttinda gæti þjónað þeim 

tilgangi að auka umhverfisgæði, byggt á því að ríkjum beri skylda til að gera ráðstafanir til að 

stýra mengun sem áhrif hefur á heilsu og einkalíf einstaklinga. Umfram allt hjálpi slíkt 

sjónarhorn við að efla réttarríkið, því að stjórnvöld verði á beinan hátt ábyrg fyrir því að láta 

fyrir farast að setja reglur og stýra umhverfisóþægindum, þar á meðal þeim sem valdið er af 

                                                 
68 Bein þýðing höfundar upp úr Analytical study on the relationship between human rights and the environment, 
kafla II: Theoretical discussions on the relationship between human rights and the environment. 
69  
70 Sbr. fyrri umfjöllun um 10. gr. Ríóyfirlýsingarinnar. Einnig er 17. gr. Ríóyfirlýsingarinnar mikilvæg í þessu 
samhengi en hún fjallar um að ríki skuli láta framkvæma mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðra 
leyfisskyldra framkvæmda sem líklegar eru til að hafa veruleg umhverfisáhrif. 
71 Á ensku: Extra-territorial application of existing human rights treaties. 
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fyrirtækjum. Jafnframt verði þau ábyrg fyrir að veita aðgang að endurskoðunarleiðum sem og 

að framfylgja umhverfislöggjöf og dómsniðurstöðum.  

 Boyle lýkur grein sinni á því að álykta sem svo að ef breyta eigi mannréttindalögum 

þannig að þau innihaldi rétt til umhverfisverndar verði hann að vera þannig mótaður að 

umhverfið á heimsvísu og loftslag verði virt sem sameiginleg ábyrgð alls mannkyns og varði 

alla íbúa jarðar.72  

 

2.2.4 Óskýrleiki og flokkun umhverfisréttinda 
Eins og áður segir hefur krafan um rétt til heilnæms umhverfis orðið æ háværari á síðustu 

áratugum, með vaxandi meðvitund um að umhverfisvandinn hefur alvarlegar afleiðingar á 

heilsufar og velferð manna og eins og fræðikonan Sumudu Atapattu kemst að orði, getur 

stefnt sjálfri tilveru lífs á jörðu í hættu.73 Hins vegar eru ýmsar ástæður sem valda því að 

þróun á viðurkenningu slíks réttar er svo hæg sem raun ber vitni. Nefna má að óskýrleiki 

hugtaksins umhverfisgæði tefur framþróun þar sem að margra mati er erfitt að festa hönd á 

efnisinnihald þess, en samkvæmt Dinah Shelton stafar það aðallega af hinum mikla 

breytileika á því hvað teljist vera góð umhverfisskilyrði.74 Vafalaust hefur hún lög að mæla 

hvað það varðar, hins vegar má halda því fram að slíkt magn af rannsóknum og upplýsingum 

um hnignun umhverfis liggi fyrir á alþjóðavísu að hægt væri að setja lágmarksviðmið í 

alþjóðasamning stæði vilji ríkja til þess.75 

 Í samræmi við það sem segir í áðurnefndri skýrslu mannréttindafulltrúa Sameinuðu 

þjóðanna hafa fræðimenn fjallað nokkuð um flokkunar- og skilgreiningarvanda 

umhverfsiréttinda, en má í því sambandi nefna tvenns konar aðferðir við flokkun: Í fyrsta lagi 

umræðu um hvort flokka beri slík réttindi innan þegar viðurkenndra mannréttinda, 76 

(mannfræðileg nálgun77) eða hvort umhverfisréttindi beri að líta á sem ný réttindi í mótun, rétt 

                                                 
72 Alan Boyle:  
73 -69. 
74  
75 Hefur verið gert á vegum Evrópusambandsins á sviði vatnamála, með tilskipun 2008/105/EC sem breytti m.a. 
tilskipun 2000/60/EC, Water framework directive, OJ L348/84, 24.12.2008. Sjá umfjöllun um vaxandi notkun 
lágmarksviðmiða í umhverfismálum í Philippe Sands o.fl.: Principles of International Environmental Law, bls. 
782. 
76  Borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, þau sem kveðið var á um í SBSR, eða efnahagsleg, félagsleg og 
menningarleg réttindi, þau sem kveðið var á um í SEFMR. Sjá m.a. 
Human Right to a Clean Environment- -

-121, Robin C.A. White og Clare Ovey: The European 
Convention on Human Rights, bls. 7. Oft er talað um í þessu sambandi að einungis sé um að ræða grænkun þegar 
viðurkenndra mannréttinda, en ekki viðurkenning á nýjum mannréttindum til heilnæms umhverfis. Sjá Alan 

 
77  
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manna til að krefjast þess að umhverfið sjálft sé verndað (vistfræðileg nálgun 78 ). Þessi 

umræða er í eðli sínu greining á því hvort efnislegur réttur til umhverfisverndar geti talinn 

viðurkenndur. Í öðru lagi má nefna umræðu um skiptingu umhverfisréttinda í efnisleg réttindi 

og hins vegar formleg réttindi, þ.e. hvort umhverfisréttindi innihaldi efnisreglur um 

umhverfisvernd eða málsmeðferðarreglur, eða hvort tveggja. Segja má að þessi síðarnefnda 

umræða leiði að nokkru leyti af þeirri fyrri, hugsanlega sem tæki til að þrýsta á um frekari 

þróun efnisréttar.79 Framfarir í viðurkenningu umhverfisréttinda hafa í það minnsta helst orðið 

á sviði formreglna80, þar sem einstaklingum eða samtökum manna eða félaga, hafa verið játuð 

þátttökuréttindi, þ.e. réttur til þess að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á 

umhverfið.  

 Fræðimaðurinn Jonas Ebbeson segir slík þátttökuréttindi talin leidd af réttinum til 

stjórnmálalegrar þátttöku,81 þátttökuréttindum frumbyggjasamfélaga,82 réttinum til réttlátrar 

málsmeðferðar 83  og upplýsingarétti, 84  en þau tilheyra svonefndum fyrstu kynslóðar 

mannréttindum.85 Hæst á þessu sviði ber hinn svokallaði Árósasamningur.86 Verður nú vikið 

að honum sérstaklega.  

 

2.3 Árósasamningurinn 
Árósasamningurinn, samningur um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í 

ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum, var gerður á vegum 

                                                 
78 Vistfræðileg nálgun. Ibid., Alan Boyle veltir þessari spurningu fyrir sér í greininni. 
79 Sjá áður, lið 2b í umfjöllun um skýrslu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna. 
80 Sbr. það sem áður segir er vitnað var í Alan Boyle. 
81  

réttindi einstaklinga. Sjá bls. 72-73. 
82 Þróun þátttökuréttinda fyrir frumbyggjasamfélög, sem m.a. hafa verið byggð á tengslum mannréttinda og 
sjálfsákvörðunarréttar í 1. gr. SBSR, segir Ebbeson vera undanfara þátttökuréttinda hópa og frjálsra 
félagasamtaka. Sjá nánari umfjöllun í grein hans á bls. 73. 
83 Sjá Ebbeson bls. 74. 
84 Sjá Ebbeson bls. 74-75. Réttur til tjáningarfrelsis tengist upplýsingaréttinum skv. Ebbeson. Sjá 2. mgr. 19. gr. 
SBSR. 
85 Borgaraleg og stjórnmálaleg mannréttindi eru talin til fyrstu kynslóðar mannréttinda, því þau voru þau réttindi 
sem fyrst náðist almenn samstaða um að ríkjum bæri að virða. Borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi eiga að 
tryggja frelsi borgaranna og vernda þá gegn gerræðislegum afskiptum ríkja, auk þess sem þau veita þeim ýmis 
tæki til að vernda þau réttindi sín. Rétturinn til lífs, réttur til réttlátrar málsmeðferðar og rétturinn til að fá aðgang 
að upplýsingum eru dæmi um slík réttindi. Sjá m.a. 8., 19. og 21. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sþ. og 19., 25. og 
26. gr. SBSR um réttinn til stjórnmálalegrar þátttöku, tjáningarfrelsis og til réttlátrar málsmeðferðar og til 
endurskoðunar á ákvörðunum stjórnvalda. Sjá umfjöllun Stephen J. Turner í: A Substantive Environmental 
Right, bls. 16-17. Hins vegar hafa verið færð rök fyrir því að réttur fólks til ákveðinna umhverfisgæða tilheyri 
efnahagslegum og félagslegum réttindum, eða annarrar kynslóðar mannréttindum. Sama heimild. 
86 Samningurinn var undirritaður 25. júní 1998. Ísland fullgilti samninginn 20. október 2011.  
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Efnahagsnefndar Evrópu og tók gildi árið 2001.87 Samningurinn, sem hefur verið fullgiltur af 

46 aðilum, þar á meðal Íslandi auk þess sem Evrópusambandið sjálft er aðili, 88  er 

svæðisbundinn í eðli sínu en er á hinn bóginn opinn fyrir aðgangi allra aðildarríkja 

Sameinuðu þjóðanna. Hann hefur þess vegna verið talinn eiga möguleika á að verða 

áhrifamikill í þróun formlegra umhverfisréttinda í heiminum öllum.89  

 Árósasamningurinn inniheldur fyrst og fremst málsmeðferðarreglur, en markmið 

ndun réttinda hvers einstaklings af núverandi og 
90 Í 

upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgangs að réttlátri málsmeðferð í 
91 Því skal haldið til haga að Árósasamningurinn hefur þannig ekki að 

geyma efnislegan rétt til heilnæms umhverfis heldur er honum ætlað að nýtast fólki og 

félagasamtökum sem tæki til að stuðla að efnislegum rétti, en almennt er álitið að þátttaka 

almennings í undirbúningi ákvarðana er varða umhverfismál stuðli að betri ákvörðunum og 

aukinni umhverfisvernd til langs tíma. 92  Í upphafsorðum samningsins tengir hann saman 

mannréttindi og umhverfisvernd þar sem því er lýst yfir að aðilar samningsins viðurkenni að 

fullnægjandi umhverfisvernd sé nauðsynleg fyrir velferð manna og til að menn fái notið 

grundvallarmannréttinda, þar á meðal réttarins til lífs. Þar segir jafnframt að viðurkennt sé að 

sérhver maður eigi rétt á að búa í umhverfi sem sé nægjanlega heilnæmt fyrir heilsu hans og 

velferð. Ennfremur segir að manninum beri skylda, einum og í samstarfi við aðra, að vernda 

og bæta umhverfið, núverandi og komandi kynslóðum til hagsbóta. 93  Í samræmi við 

víðtæk 
réttindi á þessu sviði. Samningurinn svarar því hins vegar ekki hvar draga eigi mörkin. 94 

 Árósasamningurinn er ákveðin útfærsla á tíundu meginreglu Ríóyfirlýsingarinnar sem 

áður var fjallað um, þar sem einstaklingum og frjálsum félagasamtökum er gert mögulegt að 

taka virkan þátt í umhverfismálum, með því að þeim er veittur ríkur réttur til aðgangs að 

upplýsingum um umhverfismál, þátttöku í undirbúningi ákvarðana um umhverfismál og rétt 

                                                 
87 Sjá United Nations Treaty collection: http://treaties.un.org. Skoðað 2. júlí 2013. 
88 Sjá upplýsingar um aðila að samningnum: http://www.unece.org/env/pp/ratification.html.  
89 Þetta er mat Stephen J. Turner, sjá í: A Substantive Environmental Right, bls. 14.  
90 Sjá 1. gr. Árósasamningsins: http://www.althingi.is/altext/126/s/1032.html. Skoðað 2. júlí 2013. 
91 Ibid. 
92 Á þetta bendir Aðalheiður Jóhannsdóttir í riti sínu og Eiríks Tómassonar: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif 
hafa á umhverfið, bls. 55. Sjá jafnframt 9. mgr. aðfararorða Árósasamningsins. 
93 Aðfararorð Árósasamningsins, 6. og 7. mgr. 
94 Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 56. 

http://treaties.un.org/
http://www.unece.org/env/pp/ratification.html
http://www.althingi.is/altext/126/s/1032.html
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til aðgangs að endurskoðunarleiðum. Réttindi þessi sem samningurinn segir ríki eiga að 

tryggja almenningi, mynda þrjár stoðir hans: 1) Um aðgang að upplýsingum í 4. og 5. gr., 2) 

um rétt til þátttöku í undirbúningi ákvarðana í 6.-8. gr. og 3) um rétt til aðgangs að 

endurskoðunarleiðum í 9. gr. Stoðirnar þrjár eru innbyrðis tengdar og gagnvirkar. 

Upplýsingastoðin er þannig mikilvæg grunnforsenda bæði þátttökustoðarinnar sem og þeirrar 

sem varðar endurskoðunarleiðir, því að án upplýsinga um ástand umhverfisins getur 

almenningur lítið aðhafst til verndar því.95 4. gr. samningsins á að tryggja ríkulegan aðgang 

almennings að upplýsingum um umhverfismál hjá stjórnvöldum. 5. gr. leggur þá skyldu á ríki 

að safna upplýsingum um umhverfið á kerfisbundinn hátt og miðla þeim til almennings, svo 

sem þegar hættuástand skapast.96 Þátttökustoðinni er ætlað að gera almenningi eða í sumum 

tilvikum almenningi sem málið varðar, kleift að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem áhrif 

geta haft á umhverfið, um tilteknar framkvæmdir og rekstur (í 6. gr.), tilteknar áætlanir og 

stefnumörkun (í 7. gr.) og loks um setningu reglugerða eða reglna (í 8. gr.).97 Viðfangsefni 

þriðju stoðarinnar, eða 9. gr. Árósasamningsins varðar réttinn til endurskoðunar ákvarðana og 

til réttlátrar málsmeðferðar.98  

 Samningurinn inniheldur ákveðnar lágmarksreglur sem ríkjum er að nokkru marki fengið 

frelsi til að útfæra. Honum er þó, eins og áður sagði, ætlað að veita almenningi víðtæk réttindi 
til þátttöku í umhverfismálum. Tvennt er þó sem samningsríki hafa ekki val um útfærslu á. 

Annars vegar eiga allir, án tillits til þess hvort viðkomandi eigi lögvarða hagsmuni, að hafa 

rétt á að óska eftir og fá afhentar upplýsingar um umhverfismál sem stjórnvöld hafa með 

höndum og hins vegar skulu samtök sem hafa það að meginmarkmiði að stuðla að 

umhverfisvernd og sem uppfylla skilyrði laga um stofnun, skráningu og félagafjölda, alltaf 

eiga lögvarða hagsmuni til þátttöku í undirbúningi ákvarðana.99 

 Með hinum þremur stoðum samningsins er áðurnefndum aðilum, almenningi og 

félagasamtökum, fengin tæki til að þrýsta á um að ríki og einkaaðilar taki mið af 

umhverfisverndarsjónarmiðum við ákvarðanatöku. Aðilar samningsins hafa skuldbundið sig 

til að binda ákvæði samningsins í lög, en það hefur Ísland nú að mestu gert,100 m.a. með 

                                                 
95 Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 57. 
96 Sjá niðurstöðu í máli MDE Guerra og annarra gegn Ítalíu, en hún virðist hafa byggt á sömu sjónarmiðum og 
koma fram í c-lið, 1. mgr. 5. gr. Árósasamningsins. Sjá umfjöllun í kafla 4.1.7.1. 
97 Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 63. 
98 Þskj. 1227, 139. lögþ. 2010-11, bls. 13 (enn óbirt í A-deild Alþt.) og Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur 
Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 57. 
99 Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 79.  
100 Í þessu samhengi má nefna að ekki var talið, við fullgildingu samningsins hér á landi, að breytinga væri þörf 
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lögum nr. 23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál,101 lögum nr. 106/2000 um mat á 

umhverfisáhrifum,102 lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana103 og lögum nr. 130/2011 

um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Aðalheiður Jóhannsdóttir kemst svo að orði 

um samninginn: 

Skuldbindingar Árósasamningsins eiga ekki einvörðungu við þegar undirbúnar eru tilteknar 
ákvarðanir, oftast tiltekin leyfi, því þær miða einnig að því að almenningur geti framfylgt 
umhverfislöggjöfinni. Í þessu felst að opinberar stofnanir hafa ekki lengur einkarétt á að gæta 
almannahagsmuna. Af þessu leiðir einnig að almenningur og félög sem starfa að 
umhverfismálum er ætlað að fara með virkt eftirlitsvald í þágu almennings og opinberra 
hagsmuna.104 

 
Fallast má á þessi orð Aðalheiðar, sér í lagi ef litið er til aðfararorða Árósasamningsins þar 

every person has the right to live in an environment adequate to his or her 

health and well-being, and the duty, both individually and in association with others, to 

protect and improve the environment for the benefit of present and future generations 105 

 Árósasamningurinn hefur fleytt fram þróun þátttökuréttinda einstaklinga og frjálsra 

félagasamtaka í umhverfismálum 106  og hefur meðal annars haft umtalsverð áhrif á 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu í málum sem tengjast umhverfinu.107 Vegna 

                                                                                                                                                         
[skuli] tryggja, að uppfylltum viðmiðum ef þau hafa verið sett, að einstaklingar geti leitað til stjórnvalda eða 
dómstóla og véfengt aðgerðir eða aðgerðaleysi einkaaðila og stjórnvalda sem fara í bága við landslög og varða 
umhverfið. [...] Það er á valdi aðildarríkja Árósasamningsins að ákveða nákvæmlega hverjum skuli veittur þessi 

koma einkum tvær leiðir til greina til að uppfylla skuldbindingar skv. ákvæð
aðildarrétt almennings og að einstaklingar, eða eftir atvikum félög þeirra, geti framfylgt umhverfislöggjöfinni 
beint með atbeina dómstóla eða annarra óháðra og hlutlausra aðila. Hins vegar að almenningur geti, t.d. með 
kvö
Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 74. Í 
athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 131/2011 um breytingu á ýmsum lögum vegna 
fullgildingar Árósasamningsins var um útfærslu 3. mgr. 9. gr. rætt. Sem áður segir var það niðurstaða löggjafans 
að ekki væri þörf á breytingu laga, þar sem ekki væru takmarkanir á því hverjir gætu kært eða vakið athygli 
stjórnvalda á lögbrotum. Þá væri öllum frjálst að gera athugasemdir við starfshætti stjórnvalda og hefðu 
lögbundinn rétt á að erindum yrði svarað. Að síðustu gætu allir leitað til umboðsmanns Alþingis ef þeir teldu 
viðbrögð stjórnvalda óviðunandi. Af þessu er ljóst að Alþingi kaus að velja hinn þrengri kost, þrátt fyrir 
hvatningu Árósasamningsins um að aðilar skulu veita almenningi víðtæk réttindi á sviði samningsins. Ibid, og 
Þskj. 1227, 139. lögþ. 2010-11, bls. 16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
101 Innleiða tilskipun 2003/4/EB um almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál. 
102 Innleiða tilskipun 85/337/EBE um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða 
einkaaðila kunna að hafa á umhverfið. 
103 Innleiða tilskipun 2001/42/EB um mat á áhrifum tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana á umhverfið. 
104 Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 79. 
105 Leturbr. höf. 
106  Almenningur (one or more members of the public) getur sent kvartanir beint til eftirlitsnefndar 
Árósasamningsins Compliance committee, sem hefur þegar þetta er ritað móttekið 83 kvartanir frá því að hún tók 
til starfa árið 2004. Sjá: http://www.unece.org/env/pp/pubcom.html.  
107 
áhrif Árósasamningsins á dómaframkvæmd MDE síðar í ritgerð þessari. 

http://www.unece.org/env/pp/pubcom.html
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dómafræmkvæmdar Mannréttindadómstólsins eru að mati Alan Boyle meginreglur 

samningsins nú hluti af mannréttindum.108 Verður um það nánar rætt í kafla 5. 

 

2.4 Samantekt 
Almenn meðvitund um sífellt versnandi ástand umhverfisins og áhrif þess á líf og velferð 

manna, hefur aukist jafnt og þétt frá 7. áratug tuttugustu aldar. Samtímis hefur orðið til krafa 

um að ríki tryggi að ástand umhverfisins haldist viðunandi svo líf fái þrifist áfram á jörðinni. 

Alþjóðasamfélagið hefur brugðist við umhverfisvandanum að nokkru leyti með því að tengja 

saman mannréttindi og umhverfi í alþjóðayfirlýsingum, mannréttindasamningum og 

dómaframkvæmd. Hvað sem líður umræðu um flokkun umhverfisréttinda og skýrleika 

hugtaksins sem vissulega er mikilvæg þegar þróun einhvers konar réttar til heilnæms 

umhverfis er skoðuð, er ljóst að ríki hafa undirgengist skuldbindingar í alþjóðlegum 

umhverfisréttarsamningum, en fjöldi slíkra samninga hleypur nú á hundruðum. Ríki þurfa 

hins vegar að innleiða reglur þeirra samninga sem og að framfylgja þeim reglum og viðhafa 

eftirlit með þeim til þess að verndun umhverfisins verði raunhæf. Með viðurkenningu á 

formlegum umhverfisréttindum, m.a. þeim sem kveðið er á um í Árósasamningnum, er 

almenningi veitt mikilvæg úrræði til að þrýsta á um að umhverfisverndarreglum sé beitt og 

sem einnig nýtast til viðurkenningar á efnislegum umhverfisverndarréttindum.  

 

3 Mannréttindasáttmáli Evrópu og umhverfið 
Mannréttindadómstóll Evrópu (MDE), 109  hefur með túlkun sinni á ákvæðum 

Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE), lagt sitt af mörkum við skýringu á því hvernig slæmt 

ástand umhverfis hefur áhrif á mannréttindi. Tenging mannréttinda við umhverfisvernd hefur 

að vissu leyti átt sér stað á vegum dómstólsins, en með framsækinni túlkun sinni hafa 

einstaklingum að nokkru verið viðurkennd réttindi til að krefjast þess að umhverfi þeirra sé 

haldið heilnæmu.  

 Við lok síðari heimstyrjaldarinnar tóku evrópsk ríki sig saman um að stofna 

Evrópuráðið.110 Eftir hamfarir styrjaldarinnar og gífurleg mannréttindabrot sem í stríðinu áttu 

sér stað, varð stjórnmálaleiðtogum það ljóst að mikilvægt yrði að koma á alþjóðasamstarfi til 

að koma í veg fyrir að slíkur harmleikur endurtæki sig, til að koma á varanlegum friði og 
                                                 
108 Alan  
109 ásamt dómstólum og kærunefndum annarra svæðisbundinna mannréttindasamninga við túlkun viðkomandi 
samninga, m.a. the Inter-American Court of Human Rights og the African Commission on Human and 
Peoples´Rights. 
110 Council of Europe. 
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breiða út virðingu fyrir mannréttindum.111 Á vegum Evrópuráðsins hafa frá stofnun þess, 

verið gerðir alls 214 alþjóðasamningar, en þeirra mikilvægastur er án efa Samningur um 

verndun mannréttinda og mannfrelsis, eða Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE) eins og hann 

er jafnan nefndur. Hann var samþykktur í Róm 4. nóvember 1950 og tók gildi 3. september 

1953.112 

 Réttindi þau sem Mannréttindasáttmálinn kveður á um voru talin þau sem allra 

mikilvægast væri að vernda eftir hamfarir styrjaldarinnar. Mannréttindasáttmálinn er hins 

vegar sagður vera lifandi samningur sem fylgi eðlilegri þróun, en eigi ekki að staðna í 

réttarskipan sem ríkti við samningu hans árið 1950.113 Það er því viðtekin venja að skýra 

verður ákvæði hans í takt við breyttar aðstæður á hverjum tíma og breytt viðhorf og hafa 

hugfast markmið hans, að vernda mannréttindi í raun.114  

 Þessi framsækna skýringaraðferð Mannréttindadómstólsins hefur gert það að verkum að 

einstaklingar sem hagsmuna eiga að gæta hafa komið málum fyrir dómstólinn sem varða áhrif 

umhverfis á líf og heilsu þeirra, þrátt fyrir þá staðreynd að sáttmálinn minnist ekki einu orði á 

umhverfið, hvað þá þýðingu umhverfisins fyrir velferð mannsins. 115  Fræðikonan Dinah 

Shelton hefur jafnframt bent á að við túlkun sáttmálans í málum er varða brot á réttindum 

vegna umhverfisáhrifa skiptir regla 31. gr. Vínarsamningsins um milliríkjasamninga116 máli 

sem og 53. gr. Mannréttindasáttmálans sjálfs.117 Ákvæði 31. gr. Vínarsamningsins kveður á 

                                                 
111 Sjá nánar umfjöllun hjá 

The European Convention on Human Rights, bls. 
3-5. 
112 Sjá á vefsíðu um samninga Evrópuráðsins: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/html/005.htm. 
Mannréttindasáttmálinn var ritaður að nokkru leyti undir áhrifum frá Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 
þjóðanna, án þess þó að hafa endurritað hana að fullu, en sáttmálinn verndar grundvallarréttindi, að mestu leyti 
stjórnmálaleg og borgaraleg. Sjá nánar 
skýri The European Convention on Human Rights, 
bls. 4 og 8. Félagsmálasáttmáli Evrópu, sem einnig var gerður á vegum Evrópuráðsins, verndar á hinn bóginn 
efnahagsleg og félagsleg réttindi. Félagsmálasáttmáli Evrópu, European Social Charter, var undirritaður 18. 
október 1961 og tók gildi 26. febrúar 1965. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ekki lögsögu til að móttaka 
kvartanir byggðar á ákvæðum Félagsmálasáttmálans heldur er það í höndum eftirlitsnefndar Evrópuráðsins, 

http://hub.coe.int/european-social-charter. 
Félagsmálasáttmálinn verndar meðal annars réttinn til heilsuverndar í 11. gr. Í máli sem kom fyrir 
Félagsmálanefnd Evrópu Marangopoulus Foundation for Human Rights gegn Grikklandi , var Grikkland talið 
brotlegt við ákvæði 11. gr. sáttmálans vegna mengunar sem það lét viðgangast. 
113 Robin C.A. White og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 4. 
114  
115 Sjá nánar umfjöllun -
125. 
116 Vienna Convention on the Law of Treaties, gerður í Vín 23. maí 1969 og tók gildi 27. janúar 1980. Ísland er 
ekki aðili að samningnum, en hann er þó talinn hafa lögfest ríkjandi venjurétt um túlkun milliríkjasamninga svo 
á þann hátt verður að telja að Ísland sé bundið af þeim reglum sem Vínarsamningurinn kveður á um. Sjá í Björg 
Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 83. 
117  

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/html/005.htm
http://hub.coe.int/european-social-charter
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um að túlka skuli milliríkjasamning í góðri trú og í samræmi við venjulega skýringu hugtaka 

hans í samhengi og í ljósi markmiða hans og tilgangs. Á því sviði sem hér er til rannsóknar er 

jafnframt mikilvægt að minnast reglu c-liðar 3. mgr. 31. gr. sama samnings sem kveður á um 

að við túlkun milliríkjasamninga skuli taka mið af öllum reglum alþjóðaréttar sem gilda í 

samskiptum aðilanna. Í 53. gr. MSE segir að ekkert í samningnum megi túlka sem það 

takmarki eða rýri mannréttindi eða önnur grundvallarréttindi sem kunna að gilda samkvæmt 

lögum aðildarríkja hans eða samkvæmt öðrum milliríkjasamningi sem þau eru aðilar að. Í 

ljósi mikils fjölda alþjóðlegra samninga á sviði umhverfisréttar og mögulega þýðingu þeirra 

fyrir réttindi einstaklinga eru reglur þeirra mikilvægar við túlkun m.a. 8. gr. MSE. 

 Mannréttindadómstóllinn hefur vakið mikla athygli fyrir að vera sá vettvangur sem 

einstaklingum hefur gengið hvað best í að fá viðurkenningu á rétti sínum til að krefjast þess 

að umhverfi þeirra sé haldið nægilega heilnæmu og öruggu svo að þeim sé gert kleift að njóta 

þeirra réttinda sem vernduð eru af Mannréttindasáttmálanum, þar á meðal er rétturinn til lífs 

og rétturinn til friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.118 Rétt er þó að halda því til haga að 

Mannréttindadómstóllinn hefur gætt þess að lýsa því yfir í nokkrum dóma sinna að hann játi 

að alvarleg umhverfismengun geti haft alvarleg áhrif á möguleika fólks til að njóta 

mannréttinda sem vernduð eru af sáttmálanum, þegar hún beinist beinlínis að 

einstaklingunum sjálfum. Sáttmálinn viðurkenni hins vegar ekki rétt fólks til að krefjast þess 

að umhverfið sé verndað, ef ástand umhverfis hefur ekki bein og veruleg áhrif á líf þess og 

velferð.119  

 Í næsta kafla verður sjónum beint að dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins. Í 

samræmi við markmið ritgerðarinnar hafa verið valin til skoðunar mál sem varða annað hvort 

umhverfismengun eða mengandi starfsemi og kröfur sem beinast að því hvort brotinn hafi 

verið réttur kærenda sem verndaður er af 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Leitast verður 

við að svara því hve ríkan rétt MDE játar einstaklingum til að búa við heilnæm 

umhverfisskilyrði. 

 
4 Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu: mál vegna mengunar 
eða mengandi starfsemi 
Eftirfarandi kafli er þannig uppbyggður að fyrst verður almenn umfjöllun um ákvæði 8. gr., 

því næst verður umfjöllun um fyrstu málin sem kærð voru til MDE á grundvelli 8. gr. sem 
                                                 
118 Sjá m.a. dóma MDE, Guerra og aðrir gegn Ítalíu, 19. febrúar 1998 (116/1996/735/932), sjá 57. mgr., Hatton 
og aðrir gegn Bretlandi, 8. júlí 2003 (36022/97), sjá 96. mgr., Moreno Gómez gegn Spáni, 16. febrúar 2005 
(4143/02), sjá 53. mgr. 
119 Sjá m.a. dóm MDE, Kyrtatos gegn Grikklandi, 22. ágúst 2003 (41666/98), sjá 52. mgr. 
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vörðuðu umhverfið og þá verður skilyrðum heimfærslu til 8. gr. gerð skil. Að því loknu 

verður rætt um hinar svokölluðu jákvæðu og neikvæðu skyldur sem taldar eru felast í 8. gr. 

sem og mikilvægar túlkunarreglur MSE, meðalhófsregluna og regluna um svigrúm ríkja til 

mats. Þessu næst verður stutt umfjöllun um sönnunarkröfur og kröfur um orsakasamband á 

milli áhrifa sem kærandi upplifir og hinnar umþrættu hættu eða mengunaruppsprettu. 

Meginefni kaflans er skipt gróflega í efnisreglur annars vegar, sem inniheldur nokkra 

mikilvæga undirkafla, og formreglur hins vegar, sem einnig hefur að geyma undirkafla þar 

sem koma fram mikilvægar reglur. Að endingu verða dregnar ályktanir af dómaumfjölluninni, 

fjallað um þýðingu Árósasamningsins fyrir dómaframkvæmd MDE sem varðar 8. gr. og 

þýðingu stjórnarskrárákvæða um rétt til heilnæms umhverfis fyrir dómaframkvæmd MDE. 

 

4.1 Friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis sbr. 8. gr. MSE 
4.1.1 Almennt um 8. gr. 
Í 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu segir: 
 

1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. 
 

2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög mæla fyrir 
um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða 
efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu 
manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra.120 

 
 Samkvæmt 8. gr. eiga einstaklingar rétt til að friðhelgi einkalífs þeirra, fjölskyldulífs, 

heimilis þeirra og bréfaskifta sé virt.121 Meginreglan kemur fram í 1. mgr., en í 2. mgr. eru 

talin upp skilyrði og ástæður sem réttlætt geta frávik frá meginreglunni, þegar gengið er á 

réttindin sem hún verndar. Markmið 8. gr. er fyrst og fremst að vernda einstaklinginn gegn 

gerræðislegum afskiptum opinberra aðila og stjórnvalda af lífi einstaklinga. Í tímans rás hefur 

túlkun 8. gr. þróast og nú er talið að hún feli einnig í sér jákvæða skyldu þess efnis að 

stjórnvöld grípi til aðgerða til að vernda einstaklinginn fyrir afskiptum þriðja aðila, 

einstaklinga eða lögaðila. 122  Samkvæmt 2. mgr. geta ríki gert ráðstafanir sem taldar eru 

nauðsynlegar og gengið með því á rétt samkvæmt 1. mgr., en þær samt sem áður verið 

réttlætanlegar séu ráðstafanirnar í samræmi við lög og séu gerðar í þeim tilgangi að vernda 

þjóðaröryggi, séu taldar vera til almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar. 

Ennfremur geta ráðstafanir réttlæst af nauðsyn þess að firra glundroða eða glæpum, að vernda 

                                                 
120 Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að, bls. 20-21. 
121 Í þeim málum sem hér eru til rannsóknar eru engin sem varða brot á rétti einstaklinga til bréfaskipta.  
122 Sjá MDE Moreno Gómez gegn Spáni, 55. mgr., Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 98. mgr. 
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heilsu manna eða siðgæði eða réttindi og frelsi annarra. Öll frávik frá meginreglu 1. mgr. ber 

skv. almennum lögskýringarreglum að túlka þröngt.123 

 Samkvæmt Björgu Thorarensen er gildissvið 8. gr. afar víðtækt og hefur það vaxið 

verulega með þróun dómaframkvæmdar MDE á síðastliðnum áratugum. Á það við bæði um 

þau réttindi sem njóta verndar og þær skyldur sem hún leggur á aðildarríki.124 Þetta gildir 

sannarlega um þau mál sem fjallað verður um hér á eftir.   

 

4.1.2 Upphafið  Fyrstu málin sem vörðuðu umhverfið, byggð á 8. gr. 
Í ljósi þess að rannsóknin miðar að því að gera grein fyrir þróun á dómaframkvæmd MSE í 

málum sem byggð hafa verið á 8. gr. og varða réttinn til heilnæms umhverfis, er við hæfi að 

fjalla hér um þá dóma sem mörkuðu upphaf þeirrar þróunar.  

 Meðal fyrstu málanna sem vörðuðu umhverfið þar sem fallist var á að 8. gr. ætti við um 

kröfu, var mál Arrondelle gegn Bretlandi.125 Það mál varðaði kvörtun vegna hávaðamengunar 

frá flugvelli og hraðbraut sem staðsett voru í nágrenni við heimili kæranda. Bretland hélt því 

fram að það gæti ekki talist ábyrgt fyrir hávaða valdið af þriðja aðila, í þessu tilfelli flugvélum 

og bílaumferð, og því væri kæran ósamrýmanleg ákvæðum sáttmálans. 

Mannréttindanefndin126 taldi hins vegar að þar sem bresk flugmálayfirvöld væru ábyrg fyrir 

skipulagi, staðsetningu og byggingu flugvallarins og hraðbrautarinnar ættu bresk stjórnvöld 

að svara fyrir kærur sem vörðuðu óþægindi sem stöfuðu frá þessum mannvirkjum. Eftir 

bráðabirgðaskoðun á framlögðum gögnum og með hliðsjón af rökstuðningi aðila málsins, 

komst mannréttindanefndin að þeirri niðurstöðu að vegna álags og óþæginda sem hávaðinn 

olli kæranda hefðu vaknað áleitar spurningar sem vörðuðu m.a. 8. gr. sáttmálans. Málið var 

því talið tækt m.a. á grundvelli 8. gr. með ákvörðun mannréttindanefndarinnar. Málinu lauk 

hins vegar með samkomulagi á milli aðila málsins svo ekki kom til þess að fjallað yrði um 

málið efnislega.127  

                                                 
123 Má hér nefna að 18. gr. MSE þjónar sem grundvöllur að þeirri almennu afstöðu MDE að túlka beri þröngt 
heimildir ríkja til að takmarka réttindi samkvæmt sáttmálanum. Sjá Davíð Þór Björgvinsson: 

 
124  
125 Dags. 15. júlí 1980 (7889/77). Skv. Malgosia Fitzmaurice og Jill Marshall er það almennt viðurkennt að 
fyrsta málið sem snerist um umhverfismál hafi verið mál X og Y gegn Sambandslýðveldinu Þýskalandi  árið 
1976, ákvörðun 13. maí 1976 (7407/76). Sjá  

Principles of International Environmental Law, 
bls. 782.  
126 Sem nú hefur verið aflögð, með 11. viðauka við MSE sem gekk í gildi 1. nóvember 1998. 
127 Ákvörðun mannréttindanefndar Evrópu í máli Arrondelle gegn Bretlandi, dags. 15. júlí 1980 (7889/77). 
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 Mál Arrondelle gegn Bretlandi ásamt öðrum sambærilegum málum vörðuðu veginn fyrir 

eftirfarandi þróun.128 Mál Powell og Rayner gegn Bretlandi129 varðaði einnig hljóðmengun 

vegna flugumferðar að degi til við Heathrow flugvöll, en kærendur bjuggu í nágrenni 

flugvallarins. Þeir héldu því fram að Bretland hefði brotið gegn ákvæðum MSE með því að 

heimila of mikla flugumferð sem olli miklum hávaða. Byggðu þeir kvörtun sína á 13. gr., sem 

varðar rétt til raunhæfra úrræða, ásamt 8. gr. Dómstóllinn sló því föstu að þar sem lífsgæði 

kærenda hefðu orðið fyrir skerðingu af hávaðamengun vegna flugumferðar og möguleikar 

þeirra til að njóta þæginda heimila sinna að sama skapi, væri kvörtun þeirra efnislega tæk á 

grundvelli 8. gr. Eftir að hafa lagt mat á það hvernig Bretland vóg saman hagsmuni 

einstaklinganna og samfélagsins í heild, komst dómstóllinn að því að þrátt fyrir að lífsgæði 

kærenda hefðu verið takmörkuð, væri efnahagslegt mikilvægi flugvallarins mikið fyrir velferð 

samfélagsins (fyrir viðskipti, samskipti og vegna þess hve stór vinnuveitandi flugvöllurinn 

var). Dómstóllinn sagði að Bretland hefði gert allar mögulegar ráðstafanir til að draga úr 

hávaðamenguninni með því að fara að alþjóðlegum stöðlum og með því að greiða bætur til 

nágranna sem hefðu orðið fyrir áhrifum, auk þess sem reglur hefðu gilt um hávaðamengun allt 

frá árinu 1949. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að á ýmsum sviðum, svo sem á sviði 

reglusetningar vegna hljóðmengunar, gæti dómstóllinn einungis gegnt eins konar 

hliðarhlutverki130 og að ríkið væri betur til þess fallið að takast á við svo tæknilega og 

félagslega erfitt og flókið verkefni. Því væri þetta svið sem ríkjum ætti að viðurkenna rúmt 

svigrúm til mats við ákvarðanir um hvaða leiðir yrðu farnar við útfæra slíkar reglur. Að 

endingu féllst dómstóllinn ekki á þá staðhæfingu kærenda að þeir hefðu enga möguleika á að 

leita réttar síns fyrir innlendum dómstólum og að öllu samanteknu var ekki fallist á að brotið 

hefði verið gegn 8. gr.  

 Mál þau sem hér hafa verið reifuð lögðu grunninn að síðari þróun, þar sem í þeim var 

viðurkennt að slæm umhverfisáhrif gætu komið í veg fyrir að einstaklingar gætu notið 

einkalífs síns og heimilis og þar með gætu slík áhrif hugsanlega varðað brot á rétti skv. 8. gr. 

 

                                                 
128 Sjá nmgr. 48 í -Phantom 
or Reality? Baggs gegn Bretlandi, ákvörðun dags. 14. október 1985 
(9310/81) fyrir mannréttindanefnd Evrópu, og Rayner gegn Bretlandi, ákvörðun dags. 16. júlí 1985 (9310/81) 
fyrir mannréttindanefnd Evrópu.  
129 Dags. 21. febrúar 1990 (9310/81). 
130 e. subsidiary role. 
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4.1.2.1 Fyrstu sigrar fyrir MDE í umhverfismálum 
Dómur MDE í máli López Ostra gegn Spáni131 er sá fyrsti þar sem kærandi hafði sigur gegn 

aðildarríki MSE á þeim grundvelli að hann nyti ekki friðhelgi einka- og fjölskyldulífs og 

heimilis vegna óheilnæmra umhverfisskilyrða. Frú López Ostra bjó í bænum Lorca á Spáni. 

Árið 1988 var reist endurvinnslustöð, í eigu einkafyrirtækis, sem endurvann vökva og efni úr 

sútunarstöðvum í eigu sama aðila. Stöðin var reist með aðstoð ríkisstyrkja. Rekstraraðili 

stöðvarinnar sótti ekki um starfsleyfi þrátt fyrir að þess væri krafist í lögum og stöðin var 

flokkuð sem hættuleg starfsemi sem ylli eitraðri og hættulegri mengun. Strax við 

gangsetningu stöðvarinnar komu í ljós gallar sem urðu þess valdandi að gasgufur, ólykt og 

óhreinindi menguðu andrúmsloft borgarinnar. Mengunin hafði þegar í stað heilsufarsleg áhrif 

á íbúa borgarinnar, sérstaklega þá sem bjuggu í nágrenni við endurvinnslustöðina en frú 

López Ostra bjó einungis í um 12 metra fjarlægð frá henni. Borgaryfirvöld brugðu á það ráð 

að rýma húsnæði í nágrenninu og kom íbúum fyrir í bráðabirgðahúsnæði endurgjaldslaust í 

þrjá mánuði, þar til endurvinnslustöðinni var gert að hætta tiltekinni afmarkaðri starfsemi. 

Heilsuspillandi mengun var þó áfram viðvarandi frá stöðinni allt þar til henni var endanlega 

lokað árið 1993. Heilsufar dóttur López Ostra hafði orðið nokkuð illa fyrir barðinu á 

menguninni og var sýnt fram á orsakasamband á milli mengunarinnar og slæmrar heilsu 

hennar með gögnum frá barnalækni. Eftir að hafa tæmt öll réttarúrræði á Spáni fór frú López 

Ostra með mál sitt fyrir Mannréttindadómstól Evrópu og hélt því þar fram að brotið hefði 

verið gegn rétti hennar til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis vegna aðgerðaleysis 

stjórnvalda í tengslum við mengun frá endurvinnslustöðinni. Dómstóllinn lagði mat á hvort 

ríkið hefði með ráðstöfunum sínum vegið saman hagsmuni kæranda og efnahagslega 

hagsmuni samfélagsins í heild á viðhlítandi hátt og komst að því að það hefði það ekki gert. 

Ekki hefði nægt til að bæta fyrir umhverfisáhrifin að útvega kærandanum bráðabirgðahúsnæði 

endurgjaldslaust í aðeins þrjá mánuði, þar sem mengunin hefði varað áfram þrátt fyrir lokun 

endurvinnslustöðvarinnar að hluta. Jafnframt komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að 

spænska ríkið væri ábyrgt fyrir óþægindunum þrátt fyrir að endurvinnslustöðin væri í 

einkaeigu, þar sem hún hefði verið reist sem liður í að ná fram markmiðum stjórnvalda til að 

bæta umhverfisástand, hafði ekki fengið tilskilin leyfi og var komið á fót með ríkisstyrkjum. 

Þar að auki var ljóst að yfirvöld voru meðvituð um skaða þann sem hlaust af starfseminni en 

þau höfðu þrátt fyrir það látið hjá líða að framfylgja lögum t.a.m. um starfsleyfi fyrir 

hættulega starfsemi. Dómstóllinn tók það sérstaklega fram að ríkinu hefði borið að viðhafa 

                                                 
131 Dags. 3. desember 1994 (16798/90). 
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virkt eftirlit með starfseminni í þeim tilgangi að vernda einkalíf, fjölskyldur og heimili 

borgaranna. Spænska ríkið laut því í lægra haldi fyrir frú López Ostra fyrir 

Mannréttindadómstólnum og voru henni dæmdar bætur.  

 Í máli Guerra og annarra gegn Ítalíu132 voru atvik þau að kærendur bjuggu í um eins 

kílómetra fjarlægð frá áburðarverksmiðju í einkaeigu. Samkvæmt ítölskum lögum 133  sem 

meðal annars mæltu fyrir um lágmarksviðmið um ráðstafanir til að vernda íbúa fyrir 

meiriháttar iðnaðarslysum, var verksmiðjan flokkuð sem áhættumikil, en hún losaði m.a. 

eldfimar lofttegundir sem sprengihætta stafaði af. Alvarleg slys höfðu átt sér stað á liðnum 

árum vegna bilana í verksmiðjunni. Það alvarlegasta olli því að leggja þurfti 150 manns inn á 

sjúkrahús vegna bráðrar eitrunar.  

 Ýmsar athuganir og skýrslur sem vörðuðu umhverfisástand og öryggismál höfðu verið 

gerðar samkvæmt fyrirmælum stjórnvalda sem og af hálfu áburðarverksmiðjunnar sjálfrar. 

Skýrslurnar voru ekki kynntar almenningi þrátt fyrir skýra lagaskyldu sem hvíldi á 

stjórnvöldum.  

 Kærendur fóru með málið fyrir mannréttindanefnd Evrópu í þeim tilgangi að fá úr því 

skorið hvort ítölsk stjórnvöld hefðu með aðgerðaleysi sínu farið gegn skyldum sínum sem 

leiða mætti af 10. gr. Mannréttindasáttmálans, sem fjallar m.a. um rétt til að taka á móti 

upplýsingum. Mannréttindanefndin taldi kæruna tæka á grundvelli 10. gr. og komst í kjölfarið 

að þeirri niðurstöðu að ítalska ríkið hefði gerst brotlegt við hana. 134  Fyrir MDE breyttu 

kærendur kröfugerð sinni þannig að þeir byggðu jafnframt á 8. gr. sem ekki hafði verið gert 

fyrir mannréttindanefndinni. MDE sem taldi sig ekki bundinn af niðurstöðu 

mannréttindanefndarinnar um að 10. gr. ætti við um kröfur málsins, breytti heimfærslunni og 

skoðaði kæruna á grundvelli 8. gr.135 Dómstóllinn kvað á um að vegna beinna áhrifa eitraðra 

lofttegunda á rétt kærenda til friðhelgi einkalífs, fjölskyldulífs og heimilis ætti 8. gr. við og í 

henni fælust jákvæðar skyldur til athafna, m.a. um að upplýsa almenning um hættuástand, og 

að ríkinu bæri að koma því til leiðar að réttur verndaður af 8. gr. yrði að veruleika. 

Dómstóllinn lagði í kjölfarið mat á það hvort ríkið hefði sinnt skyldum sínum á tilhlýðilegan 

hátt. Kærendur höfðu beðið eftir nauðsynlegum upplýsingum allt þar til starfseminni var hætt. 

                                                 
132 Dags. 19. febrúar 1998 (116/1996/735/932). 
133 sem innleiddu tilskipun Evrópubandalagsins 82/501/EEC, hina svokölluðu Seveso tilskipun um hættu á 
stórslysum í ákveðinni iðnaðarstarfsemi, hættulegri umhverfinu og velferð íbúa í nærumhverfi. 
134 Þrjú sérákvæði settu fram andmæli, þar af tvö sem innihéldu rökstuðning þess efnis að málið varðaði frekar 
brot á 8. gr. en þeirri 10.  
135 Dómstóllinn lýsti því yfir að réttur sá sem verndaður er af 10. gr. nái einungis til réttarins til að taka á móti 
upplýsingum og að ríki komi ekki í veg fyrir að sá réttur verði virkur. Hins vegar legði 10. gr. engar jákvæðar 
skyldur á ríki um að safna og dreifa upplýsingum að eigin frumkvæði. 
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Þar sem engum upplýsingum hafði verið komið til almennings þrátt fyrir skýrslur og 

athuganir sem stjórnvöld höfðu undir höndum taldist það ekki hafa uppfyllt skyldur sínar og 

var því talið hafa gerst brotlegt við 8. gr. 

 Að lokinni þessari kynningu á fyrstu málunum sem komu fyrir MDE, byggðum á 8. gr. og 

vörðuðu umhverfisáhrif, verður nú vikið að því að fjalla um hinar ýmsu meginreglur sem hafa 

mótast í túlkun dómstólsins í áðurnefndum og viðlíka málum.  

 

4.1.3 Heimfærsla mála sem varða umhverfisáhrif til 8. gr. 
Mikilvægt er að varpa ljósi á hvað þurfi til að koma svo mögulegt sé að rökstyðja að 

umhverfisóþægindi feli í sér brot gegn 8. gr. Eins og áður sagði inniheldur MSE engin ákvæði 

sem varða umhverfið. MDE leggur því gjarnan áherslu á að MSE innihaldi ekki skýran rétt til 

hreins og hljóðláts umhverfis, eða yfirleitt til umhverfis af einhverjum tilteknum gæðum.136 

Dómstóllinn viðurkennir á hinn bóginn að alvarleg brot sem hafa bein áhrif á kæranda, geti 

orðið til þess að réttur til friðhelgi heimilis og fjölskyldu verði skertur ef þau koma í veg fyrir 

að einstaklingur og fjölskylda hans geti notið gæða og þæginda heimilis síns, svo sem vegna 

hávaða eða annars konar mengunar.137 Slík brot geta átt sér stað þótt heilsu einstaklinganna sé 

ekki sérstaklega ógnað.138 Svo 8. gr. verði talin eiga við nægir samkvæmt fyrrgreindu að 

kærandi geti ekki, vegna viðkomandi umhverfisáhrifa, notið þess að búa á heimili sínu. Hins 

vegar þurfa óþægindi kærenda eða hætta sem honum er búin að vera mjög alvarleg og hafa 

skaðleg áhrif á möguleika hans til að geta notið friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis til 

þess að fallist verði á að 8. gr. hafi verið brotin.139 Því nægir ekki að kvörtun byggi einungis á 

því að umhverfi hans fari almennt hnignandi.140  

  

4.1.3.1 Túlkun á hugtökunum einka- og fjölskyldulíf og heimili 
Mannréttindadómstóllinn hefur í túlkun sinni á 8. gr. gefið hugtakinu einkalíf mjög víðtæka 

þýðingu og litið svo á að þau atriði sem undir hana falli verði ekki tæmandi talin og hvert 

atvik verði að meta hverju sinni. 141  Hugtakið er hvergi skilgreint í ákvæðum 

Mannréttindasáttmálans og því verður inntak þess einungis fundið með könnun á 

                                                 
136 MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 96. mgr.  
137 MDE Powell og Rayner gegn Bretlandi, 40. mgr., Moreno Gómez gegn Spáni, 53. mgr. og Hatton og aðrir 
gegn Bretlandi, 96. mgr. 
138 MDE Moreno Gómez, 54. mgr., MDE López Ostra gegn Spáni, 51. mgr. og Taskin og aðrir gegn Tyrklandi, 
113. mgr. 
139 Sjá MDE Kyrtatos gegn Grikklandi, 52.  54. mgr. Sjá nánar í kafla 4.1.6.3. 
140 Ibid, 52. mgr. 
141 Pieter Van Dijk o.fl: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 664.  
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dómaframkvæmd.142 Til þess að mál verði skoðað sem mögulegt brot á 8. gr. þarf dómstóllinn 

fyrst að meta hvort réttindi þau sem byggt er á geti talist falla undir 8. gr.143 

 Í áðurnefndu máli Arrondelle gegn Bretlandi var talið að 8. gr. MSE ætti við um kvörtun 

byggða á því að hávaði frá flugvelli kæmi niður á heilsufari kæranda. Af því leiðir að réttur til 

heilsuverndar og heilsufar einstaklinga falla undir skilgreiningu dómstólsins á friðhelgi 

einkalífs, sem þáttur í þeim rétti að geta notið einkalífs og heimilis á friðsælan hátt.144 

 Dómstóllinn lítur svo á að einka- og fjölskyldulíf annars vegar og heimili hins vegar séu 

verndarandlög sem séu tengd nánum böndum. Algengt er að fyrirbærin skarist og að bæði 

komi þau til skoðunar saman án sérstarkrar aðgreiningar. 145  Dómstóllinn hefur túlkað 

hugtakið heimili rúmt, þannig að það nái til hins áþreifanlega afmarkaða svæðis þar sem 

einka- og fjölskyldulíf þróast. Undir hugtakið heimili fellur því ekki einungis raunverulegur 

bústaður einstaklinga þar sem þeir hafa lögheimili, heldur geta t.d. sumarhús einstaklinga 

talist falla undir hugtakið heimili samkvæmt skilningi sáttmálans.146 Í þessu sambandi hefur 

hann m.a. 147 148 Ennfremur er það ekki 

skilyrði þess að 8. gr. verði talin eiga við að heimili kæranda hafi verið reist á lögmætan hátt 

eða að hann hafi fengið umráð yfir því á lögmætan hátt.149 Jafnframt má nefna að vinnustaður 

einstaklinga telst falla undir friðhelgi einkalífs og heimilis.150  

 Rétturinn til að njóta friðhelgi heimilis á ekki einungis við réttinn til að hafa umráð yfir 

sjálfu heimilinu á áþreifanlegan hátt, heldur einnig réttinn til að njóta heimilisins á friðsælan 

hátt.151 Brot á rétti þeim sem verndaður er af 8. gr. eru ekki takmörkuð við bein eða líkamleg 

áhrif, svo sem innbrot inn á heimili, heldur geta einnig varðað önnur áhrif, svo sem hávaða, 

útblástur, lykt eða annars konar truflun eða ónæði.152  

                                                 
142  
143 Ibid. 
144 Fræðikonan Sumudu Atapattu telur afdráttarlaust að rétturinn til heilsu á heimili sé verndaður af 8. gr. Sjá 

öllun sem staðfestir að 
heilsufar einstaklings telst falla undir rétt hans til friðhelgi einkalífs. 
145  
146 Sjá MDE Fägerskjöld gegn Svíþjóð, bls. 13-14. 
147 á ensku Private sphere. MDE Fadeyeva gegn Rússlandi, 70., 82. og 86. mgr. 
148 MDE Branduse gegn Rúmeníu, 64. mgr. Í því máli var viðurkennt brot á 8. gr. vegna mengunar sem barst inn 
í fangaklefa þar sem kærandi afplánaði refsingu. 
149 MDE Dubetska og aðrir gegn Úkraínu, 83. mgr.  
150  
151 MDE Moreno Gómez gegn Spáni, 53. mgr., einnig MDE Oluic gegn Króatíu, 44. mgr. 
152 Ibid. 
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 Hvað varðar fjarlægð áhrifa frá heimili má vísa í mál G. og E. gegn Noregi en í því 

kvörtuðu frumbyggjar (Samar) frá Lapplandi í Norður-Noregi undan áhrifum 

vatnsaflsvirkjunar á líf þeirra. Samar sem eru hirðingjasamfélag, stunda ræktun hreindýra og 

fiskveiðar á stórum landsvæðum. Kærendur töldu brotið á rétti þeirra til friðhelgi einkalífs þar 

sem hluti landsvæðis sem þeir töldu sig eiga tilkall til vegna náinna tengsla þess við lífshætti 

frumbyggjasamfélagins og nýtingar þeirra á landinu, færi undir uppistöðulón ef af 

framkvæmdum virkjunarinnar yrði. Mannréttindanefndin féllst á að bygging virkjunarinnar 

og missir um 2,8 ferkílómetra landsvæðis undir lón gæti talist brjóta gegn rétti frumbyggjanna 

til friðhelgi einkalífs þar sem þeir ferðuðust um mikið landflæmi með hjarðir sínar. Þar að 

auki yrði umhverfi virkjunarinnar fyrir áhrifum sem gætu haft áhrif á möguleika 

frumbyggjanna til að njóta þessa réttar síns. Þrátt fyrir það var landsvæðið sem 

frumbyggjarnir myndu verða af, lítið borið saman við heildarlandsvæði það sem þeir höfðu 

kost á að nýta, auk þess sem framkvæmdirnar töldust réttlætanlegar með tilliti til efnahagslegs 

ábata fyrir landið allt. Af þessum sökum og öðrum var kærunni vísað frá sem ótækri.153 Af 

þessu máli má þó álykta að ekki séu gerðar takmarkanir á fjarlægð umhverfisáhrifa frá bústað 

einstaklinga til að þau geti talist hafa áhrif á rétt til friðhelgi einkalífs og heimilis. Áhrif á 

einkalíf og heimili eru háð mati hverju sinni. 

 

4.1.4 Jákvæðar og neikvæðar skyldur ríkja vegna réttinda sem vernduð eru af 8. gr. 
Eins og fyrr greindi hefur Mannréttindadómstóllinn túlkað 8. gr. þannig að í henni felist bæði 

neikvæðar og jákvæðar skyldur sem ríki verði að virða.154 Björg Thorarensen hefur fjallað um 

jákvæðar skyldur ríkja sem taldar eru felast í ákvæðum MSE og segir að í ljósi orðalags 1. 

mgr. 8. gr. sem mælir fyrir um rétt til friðhelgi einkalífs, þ.e. að einkalíf sé virt, og að sama 

skapi vegna orðalags 2. mgr. 8. gr. sem kveður á um að opinber stjórnvöld skuli ekki ganga á 

ákvæði sáttmálans jákvæðar skyldur á aðildarríkin að grípa til aðgerða til þess að tryggja að 

réttindi 155 Skoðun á dómaframkvæmd MDE á 8. gr. styður þessa 

                                                 
153 Mál G. og E. gegn Noregi, ákvörðun dags. 3. október 1983 (9278/81) fyrir mannréttindanefnd Evrópu.  
154 
14. Meðal fyrstu málanna sem MDE viðurkenndi að í 8. gr. gæti falist jákvæð skylda til athafna var mál Marckx 
gegn Belgíu

-109. Sjá einnig 
g  
155  
Samanburður við orðalag ákvæða 9., 10. og 11. gr. sáttmálans leiðir til þessarar niðurstöðu. Þetta er hin klassíska 
túlkun á sáttmálanum, sem upphaflega var ætlaður til að vernda einstaklinga fyrir ágangi ríkja. Sjá jafnframt um 

u og skyldur ríkja til athafna 
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skoðun.156 Hið upprunalega markmið með 1. mgr. 8. gr. var þó að vernda einstaklinginn gegn 

gerræðislegum afskiptum stjórnvalda og í henni fólst krafa um afskiptaleysi stjórnvalda 

þannig að einstaklingar gætu lifað frjálsir og lausir við ágang opinberra aðila.157  

 Hin upprunalega neikvæða skylda sem þannig leiðir af 1. mgr. felst í því að ríki skulu ekki 

sjálf brjóta með beinum hætti á rétti einstaklinga til friðhelgi. 158  Í þeim málum sem til 

rannsóknar eru hér skiptir grundvallarmáli að vikið hefur verið frá því að líta einvörðungu til 

þessarar upprunalegu þýðingar ákvæðisins við túlkun 8. gr. sem gerði að meginstefnu til ráð 

fyrir afskiptaleysi stjórnvalda. Í málum er varða áhrif umhverfis á friðhelgi einstaklinga, er nú 

gert ráð fyrir að afskiptaleysi geti talist brot á rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs. Þar af 

leiðir að ríki getur með beinum hætti, talist ábyrgt og því ber að grípa til aðgerða til þess að 

tryggja að einstaklingur geti notið friðhelgi einkalífs síns og heimilis. Engu skiptir þó að 

mengunin sem slík sé á ábyrgð þriðja aðila.  

 Jákvæðar skyldur ríkja felast þannig í því að ríkjum ber að tryggja virka vernd réttinda 

skv. 1. mgr. 8. gr. með því að grípa til aðgerða, svo sem að setja lög um starfsemi þriðja aðila 

t.a.m., framfylgja lögum og að tryggja virkt eftirlit með því að farið sé að lögum.159 Brot á 

réttindum vernduðum af 8. gr. þurfa þess vegna ekki að varða verk eða inngrip stjórnvalda 

með beinum hætti, heldur geta þau varðað athafnaleysi stjórnvalda við að setja lög og reglur, 

hafa eftirlit með starfsemi eða hegðun þriðja aðila, eða framfylgja lögum á annan hátt.160 Í 

máli Guerra og annarra gegn Ítalíu komst dómstóllinn svo að orði: 
However, although the object of Article 8 is essentially that of protecting the individual against 
arbitrary interference by the public authorities, it does not merely compel the State to abstain 
from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive 
obligations inherent in effective respect for private or family life.161  

 
Í þessu máli sem áður var reifað, taldi dómstóllinn að í 8. gr. fælist jákvæð skylda stjórnvalda 

um að upplýsa almenning um hættu vegna umhverfisáhrifa.162  

                                                                                                                                                         

samningsaðilar tryggja hverjum þeim, sem innan yfirráðasvæðis þeirra dvelst, réttindi þau og frelsi sem 
skilgreind eru í 1. kafla samningsins, þ.á m. er 8. gr. Sjá sömu heimild bls. 111 og lög nr. 62/1994 um 
mannréttindasáttmála Evrópu, 1. gr. fylgiskjals 1. 
156 Má um þetta vísa til Guerra og annarra gegn Ítalíu, þar sem MDE breytti heimfærslu kröfu undir 8. gr. í stað 
10. gr.  
157  Þetta lýsir því sem skilgreint hefur verið sem neikvæð réttindi einstaklinga. Sjá Björg Thorarensen: 

 
158 Sjá t.d. MDE Guerra og aðrir gegn Ítalíu, 58. mgr. 
159 Ibid.  
160 Sjá MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 119. mgr. 
161 Leturbreyting höf. 
162 Sjá nánari umfjöllun í kafla 4.1.7.1. 
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 Í hinni jákvæðu skyldu felst samkvæmt ofansögðu skylda stjórnvalda til að viðhafa 

opinbert eftirlit með mengandi og hættulegri starfsemi. Í máli López Ostra gegn Spáni lét 

sveitarfélagið sem í hlut átti það viðgangast að endurvinnslustöðin starfaði án starfsleyfis. Þó 

var sýnt fram á töluverð tengsl á milli stjórnvalda og rekstraraðilans, m.a. þar sem 

endurvinnslustöðin var reist á landi í eigu ríkisins, var niðurgreidd með ríkisfé og í þeim 

tilgangi að ná settum markmiðum ríkisins um hreinna loftslag í borginni. Dómstóllinn taldi 

stjórnvöld bera ríka jákvæða skyldu þar sem þeim gat ekki dulist að ekkert starfsleyfi hafði 

verið gefið út. Auk þessa streittust stjórnvöld gegn niðurstöðu innlends dómstóls um að loka 

ætti stöðinni þar sem hún hefði ekki fengið tilskilin leyfi með því að áfrýja henni til æðra 

dómstigs og áttu þannig þátt í að viðhalda hinu ólögmæta ástandi.163 Kom þessi þáttur við 

sögu við mat á því hvort ríkið teldist vera ábyrgt með beinum hætti fyrir takmörkun á rétti 

skv. 8. gr. þó að menguninni væri valdið af þriðja aðila. Því var slegið föstu vegna jákvæðrar 

skyldu til opinbers eftirlits og Spánn því talið hafa gerst brotlegt við 8. gr. 

 

4.1.4.1. Túlkunarreglur MDE 
Í dómaframkvæmd MDE hafa þróast ákveðnar túlkunarreglur sem töluverðu máli skipta við 

umfjöllun um þau mál sem til skoðunar eru í rannsókn þessari.  

 Þær sem mestu skipta eru:  

 

 a) Meðalhófsregla, sem felur það í sér að ríki verði að finna viðeigandi jafnvægi milli 

öndverðra hagsmuna við ákvarðanatöku og stefnumótun og jafnframt felst í henni að 

takmarkanir á rétti vernduðum af 8. gr. verði ekki úr hófi miðað við þau réttmætu markmið og 

hagsmuni sem þær stefna að.164  

 

 b) Reglan um svigrúm ríkja til mats á nauðsyn ráðstafana eða framkvæmda og um val á 

færum leiðum til að vernda rétt skv. 8. gr.165  

 

                                                 
163 MDE López Ostra gegn Spáni, 56. mgr. 
164  e. principle of proportionality eða the balancing of interest-test

-65 og Davíð Þór Björgvinsson: 
 

165 e. the doctrine of margin of appreciation. Nátengd kenningunni um svigrúm til mats er skilgreining MDE á 
hlutverki sínu sem lægra settu (hliðarhlutverk/aukahlutverk, e. subsidiary role) hlutverki ríkja við mat á nauðsyn 
ákvarðana eða framkvæmda. (Sjá neðar í kaflanum). Sjá umfjöllun í Malgosia Fitzmaurice og Jill Marshall í 

 -112. Sjá einnig t.d. MDE Hatton 
og aðrir gegn Bretlandi, 98. mgr. 
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 Verður nú fjallað um þessar meginreglur hvora um sig, en einnig að nokkru sameiginlega 

þar sem beiting þeirra fléttast iðulega saman í dómaframkvæmd. 

 

 a) Án efa er grundvallarreglan um meðalhóf ein af mikilvægustu skýringarreglum MSE.166 

Björg Thorarensen segir beitingu meðalhófsreglunnar teljast til helstu einkenna á aðferðum 

dómstólsins til að meta hvort brotið hafi verið gegn réttindum sem samningurinn verndar og 

rík tengsl séu á milli hennar og reglunnar um svigrúm aðildarríkja til mats. Á það má fallast 

eins og eftirfarandi umfjöllun um dómaframkvæmd mun í ljós leiða.  

 Segja má að beiting meðalhófsreglunnar sé að einhverju leyti ógegnsæ þar sem hún birtist 

með nokkuð mismunandi hætti eftir því hvert samhengið er hverju sinni og hvaða réttindi eru 

til skoðunar.167 Framkvæmd hennar má þó lýsa lauslega á eftirfarandi hátt: Eftir atvikum 

metur MDE hvort kvörtun varði jákvæðar skyldur ríkja til að beita viðeigandi og sanngjörnum 

aðgerðum til að tryggja réttindi einstaklinga samkvæmt 1. mgr. 8. gr. eða hvort það varði bein 

afskipti stjórnvalda (þ.e. takmarkanir á réttindum skv. 1. mgr.) sem verði mögulega réttlætt 

vegna ákvæðis 2. mgr.168 Stundum er erfitt að greina frá hvorum sjónarhólnum MDE virðist 

horfa, en hvort sem kvörtun er skoðuð sem mál er varðar jákvæða skyldu ríkis eða 

takmarkanir sem mögulega verða réttlættar af ákvæði 2. mgr., gilda að mestu leyti sömu 

meginreglur.169 Í báðum tilfellum verður að finna sanngjarnt jafnvægi á milli þeirra hagsmuna 

sem vegast á, á milli réttinda einstaklingsins annars vegar og samfélagsins í heild hins vegar. 

Markmið þau og réttlætanlegar ástæður inngripa inn í líf einstaklinga sem talin eru upp í 2. 

mgr.,170 skipta máli við mat hvors um sig eins og MDE hefur skýrt 8. gr.171 Við slíkt mat og í 

                                                 
166 -65. 
167 Ibid., bls. 65. 
168  Sjá m.a. MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 98. mgr. Sjá einnig umfjöllun Bjargar Thorarensen í 

 
169 MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 98. mgr., og Powell og Rayner gegn Bretlandi, 41. mgr. Í máli 
Fadeyeva gegn Rússlandi var fjallað um misjafnar kröfur um lagaáskilnað eftir því hvort um væri að ræða 
neikvæða skyldu eða jákvæðar. MDE tók þar fram að þegar ríkjum bæri að ráðast í jákvæðar aðgerðir, væri val á 
útfærslu og aðferðum nokkuð sem félli undir svigrúm ríkja til mats. Það væru ýmsar leiðir færar til að tryggja 
virðingu fyrir einkalífi, og þó að ríki hefðu ekki gert tilteknar ráðstafanir sem þeim hefði borið að gera á 
grundvelli laga, gætu þau uppfyllt hina jákvæðu skyldu sína með öðrum ráðstöfunum. Því væri ekki hægt að 
beita lagaáskilnaðarreglunni skv. 2. mgr. á sama hátt og þegar um beint inngrip ríkja væri að ræða. Þar af 
leiðandi ætti ekki, í málum þar sem kærandi kvartaði undan aðgerðaleysi stjórnvalda við verndun réttinda hans, 
að líta á innlent lögmæti sem aðskilið og endanlegt mat á því hvort ríki hafi gerst brotlegt við sáttmálann, heldur 
sem eitt margra atriða sem taka þyrfti mið af við mat á því hvort ríki hefðu fundið jafnvægi á milli andstæðra 
hagsmuna. Sjá 96. - 98. mgr. 
170 Þær eru eins og áður kom fram til að tryggja þjóðaröryggi eða almannaheill eða vegna efnalegrar farsældar 
þjóðarinnar, til að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi 
annarra. Skilyrðin um lagaáskilnað og nauðsyn þurfa að auki að vera uppfyllt. 
171 MDE Powell og Rayner gegn Bretlandi, 41. mgr., López Ostra gegn Spáni, 54.  55. mgr., Hatton og aðrir 
gegn Bretlandi, 98. mgr. 
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báðum tilvikum skiptir grundvallarreglan um meðalhóf máli við mat á nauðsyn.172 Krefst 

meðalhófsreglan þess þá að sú leið sem valin er sé sú minnst íþyngjandi, fyrir einstaklinga 

verndaða af ákvæði 8. gr., af þeim sem færar eru.173 Í því felst að ekki skuli ganga lengra í 

skerðingu réttinda en nægir til að hinu lögmæta markmiði sem að er stefnt verði náð.174  

 

 b) Reglan um svigrúm ríkja til mats felur það í sér að á vissum sviðum njóta ríki nokkurs 

svigrúms til að meta hvernig tryggja eigi samræmi við ákvæði MDE þegar ákvarðanir eru 

teknar sem áhrif geta haft á réttindi einstaklinga, svo sem þegar almenn stefna er mörkuð og 

útfærð fyrir samfélög í heild eða þegar ákvarðanir um einstaka framkvæmdir eru teknar.175 Að 

mati MDE eru stjórnvöld í samningsríkjum sem fengið hafa vald sitt á lýðræðislegan og 

lögmætan hátt, almennt betur til þess fallin að meta þarfir og aðstæður í landi sínu, heldur en 

alþjóðlegur dómstóll.176 Jafnframt telur MDE lögsögu sína takmarkast af því að hann megi 

ekki ganga of langt inn á svið opinberra stofnana fullvalda ríkja.177 Þess vegna hefur MDE 

endurtekið bent á að hans hlutverk sé lægra sett hlutverki ríkja sjálfra þegar kemur að því að 

meta efnislega gerðar áætlanir, stefnu sem mörkuð hefur verið innanlands eða ákvarðanir um 

hvaða framkvæmdir skuli ráðist í.178 Ríki hafa því svigrúm til mats á því hvernig jákvæðar 

aðgerðir verði útfærðar og hvaða leiðir verði farnar til að vernda rétt skv. 8. gr.179 

 MDE hefur talið að í málum sem varða ákvarðanir stjórnvalda sem áhrif hafa á umhverfið, 

sé tvennt sem hann geti skoðað við mat á því hvort ríki hafi fundið jafnvægi á milli hinna 

öndverðu hagsmuna, á grundvelli 8. gr. Annars vegar geti hann lagt mat á efnislegt innihald 

ákvörðunarinnar og hvort það samræmist 8. gr. Hins vegar geti hann rannsakað málsmeðferð 

við undirbúning ákvörðunarinnar til að tryggja að hæfilega hafi verið tekið tillit til hagsmuna 

einstaklinga.180 Svigrúm ríkja til mats á því hvaða úrræði eru valin til að útfæra tiltekna stefnu 

er almennt nokkuð rúmt en hins vegar hafa ríki lítið svigrúm til mats um það hvernig og hvort 

                                                 
172  
173 
13. 
174  
175 MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 98. mgr. 
176 Ibid., 97. mgr. 
177  
178 (e. the subsidiary role of the Court, lægra sett hlutverk eða hliðar-/aðstoðarhlutverk) MDE Hatton og aðrir 
gegn Bretlandi, 97. mgr., og Fadeyeva gegn Rússlandi, 105. mgr. 
179 MDE Fadeyeva gegn Rússlandi, 96. mgr. 
180 MDE Giacomelli gegn Ítalíu, 79. mgr.  
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taka eigi tillit til hagsmuna einstaklinga við ákvarðanir sem haft geta áhrif á réttindi varin af 8. 

gr.181  

 Þessu tengt, hefur því verið haldið fram að svigrúm ríkja til mats sé almennt rúmt á þeim 

182 Því 

má spyrja að því hvort út frá þessu megi gagnálykta sem svo að MDE hljóti þá að líta svo á að 

svigrúm ríkja til mats sé takmarkaðra þar sem samræmdar reglur liggi fyrir, svo sem á sviði 

umhverfismála innan Evrópusambandsins en það hefur á undanförnum áratugum lagt ríkar 

skyldur á aðildarríki sín á því sviði, m.a. um málsmeðferð við undirbúning ákvarðana sem 

varða umhverfið.183 Vert er að hafa þetta í huga í eftirfarandi umfjöllun um dómaframkvæmd. 

 Ofangreindar túlkunarreglur, meðalhófsreglan og reglan um svigrúm til mats, komu við 

sögu í máli Hatton og annarra gegn Bretlandi,184  en í því var breska ríkinu játað rúmt 

svigrúm til mats þegar teknar voru ákvarðanir um flugumferð nærri Heathrow flugvelli. 

Kærendur í málinu kvörtuðu undan hávaða vegna flugumferðar að nóttu til sem olli þeim 

svefntruflunum. Þeir byggðu mál sitt á því að stefna stjórnvalda um næturflug tryggði ekki 

rétt þeirra til friðhelgi einkalífs. Ríkið innleiddi hljóðkvótakerfi sem flugrekendur áttu að 

starfa eftir og var ætlunin með því m.a. að takmarka óþægindi nærliggjandi íbúa af rekstri 

flugvallarins að næturlagi. Kærendur töldu kerfið ekki ganga nægilega langt en MDE185 taldi 

hins vegar að ríkið hefði komið nægilega til móts við hagsmuni kærendanna þar sem ýmsar 

ráðstafanir hefðu verið gerðar til að takmarka hávaða frá flugvélum, m.a. hefði ríkið viðhaft 

einhverjar takmarkanir á næturflugi allt frá árinu 1962, staðið fyrir rannsóknum á áhrifum 

næturflugs og hávaða á íbúa í nágrenni breskra flugvalla og alltaf haft þá stefnu þegar reglur 

hefðu verið settar um takmarkanir á flugi að taka tillit til einstaklinga búsettra á svæðunum í 

kringum flugvelli. Dómstóllinn komst svo að orði:  
In matters of general policy, on which opinions within a democratic society may reasonably 
differ widely, the role of the domestic policy-maker should be given special weight.186 
 

 

                                                 
181 Sjá nánar í kafla 4.1.7 o.áfr. um formreglur. 
182  
183  Sjá yfirlit yfir löggjöf ESB á sviði umhverfismála: 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_en.htm. Skoðað 1. ágúst 2013. 
184 Dags. 8. júlí 2003 (36022/97). 
185  Hér er fjallað um niðurstöðu yfirdeildar MDE. Kærendur í málinu báru sigur úr býtum fyrir 
Mannréttindadómstólnum á lægra dómstigi þar sem niðurstaðan varð sú að ríkið hefði ekki gert nægar 
ráðstafanir til að vernda rétt kærenda, þar sem upplýsingar um efnahagslegan ávinning af rekstri næturflugs 
hefðu ekki verið nægar. 
186 MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 97. mgr. Leturbr. höf. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_en.htm
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Ennfremur: 
Environmental protection should be taken into consideration by States in acting within their 
margin of appreciation and by the Grand Chamber in its review of that margin but it would not 
be appropriate for the Grand Chamber to adopt a special approach in this respect by reference 
to a special status of environmental human rights.187 

 
 Dómstóllinn taldi í þessu máli efnahagslegt mikilvægi flugrekstrarins fyrir samfélagið 

slíkt að það vægi þyngra en óþægindi vegna hávaða frá flugumferð á líf kærenda. Vafalaust 

var það mikilvægt fyrir úrslit málsins hve mikla áherslu ríkið lagði á að takmarka óþægindi 

vegna hávaða á líf einstaklinga og sýnt hafði verið fram á það í rannsóknum að einungis lítill 

hluti íbúa varð fyrir verulegum óþægindum. Auk fyrrgreinds hafi almenningur haft tækifæri 

til að taka þátt í að undirbúa ákveðnar ákvarðanir. Því taldist ríkið hafa fundið viðunandi 

jafnvægi er það nýtti svigrúm sitt til mats á því hvernig réttindi skv. 8. gr. yrðu best tryggð við 

nauðsynlegan rekstur Heathrow flugvallar. Aðgerðir ríkisins til þess að finna jafnvægi á milli 

stríðandi hagsmuna voru því taldar viðunandi með tilliti til þess markmiðs sem stefnt var að, 

efnahagslegs ávinnings landsins af rekstri flugvallarins.   

 

4.1.5 Sönnunarkröfur og kröfur um orsakasamband  
Mannréttindadómstóllinn gerir almennt þær kröfur til kærenda að þeir sýni fram á með 

sönnunargögnum að brotið hafi verið gegn rétti þeirra til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og 

heimilis. Almenna reglan um sönnun er sú að sá sem heldur einhverju tilteknu fram beri 

sönnunarbyrði fyrir því að staðhæfingin sé sönn.188 Jafnframt gildir sú almenna regla að 

sönnun þurfi að vera hafin yfir skynsamlegan vafa.189 

 Dómstóllinn metur annars vegar 1) hvort orsakasamhengi finnist á milli hinnar mengandi 

starfsemi eða þeirra umhverfisóþæginda sem kvartað er undan og þeirra neikvæðu áhrifa sem 

einstaklingur telur sig hafa orðið fyrir og hins vegar 2) hvort alvarleiki sé slíkur að hann hafi 

valdið einstaklingnum skaða eða tjóni.  

 Í eftirfarandi köflum verður rætt nánar um sönnunarkröfur og orsakasamhengi eftir því 

sem tilefni vinnst til. 

 

4.1.6 Efnisreglur sem leiða má af 8. gr. 
Í þessum kafla verður fjallað nánar um efnisreglur sem lesa má úr dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins við túlkun hans á 8. gr. í umhverfismálum er varða mengun og 

                                                 
187 MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 122. mgr. Leturbr. höf. 
188 MDE Fadeyeva gegn Rússlandi, 79. mgr. 
189 Ibid. 
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mengandi starfsemi. Oft á tíðum er erfitt að meta hvaða atriði ráða úrslitum mála þar sem 

fjöldinn allur af sjónarmiðum er lagður fram í hverju og einu máli. Þó er ákveðin samfella um 

þær reglur sem hér verður fjallað um þó hvert og eitt mál hafi sín sérkenni og allt ráðist af 

atvikum hverju sinni. 

 

4.1.6.1 Almenn hnignun umhverfisgæða leiðir ekki óhjákvæmilega til brots á 8. gr. 
Fyrst ber að nefna að þar sem MSE inniheldur engin ákvæði um rétt til umhverfis að 

ákveðnum gæðum nægir það ekki eitt og sér til að 8. gr. teljist hafa verið brotin að umhverfi 

fari almennt hnignandi.190 MSE tryggir ekki skýran rétt til hreins og hljóðláts umhverfis, eða 

til umhverfis af ákveðnum gæðum eins og áður segir.191 Þetta hefur MDE ítrekað lagt áherslu 

á, þótt í nokkrum fjölda mála hafi hann viðurkennt að brotið hafi verið gegn rétti vernduðum 

af 8. gr. vegna umhverfisáhrifa.192 Í máli Kyrtatos gegn Grikklandi193 sagði MDE m.a. að 

almenn verndun umhverfisins væri fremur verkefni annarra alþjóðasamninga eða innlendrar 

löggjafar en MSE.194  

 Dómstóllinn leggur almennt ekki mat á það hvernig og hvort alþjóðasamningar sem ríki 

eru aðilar að eru innleiddir. Þó má segja að Árósasamningurinn njóti sérstöðu hvað það 

varðar, en MDE hefur í auknum mæli tekið mið af honum, þegar hann metur hvort ríki hafi 

innleitt réttlát málsmeðferðarúrræði til handa einstaklingum í málum sem varða umhverfið.195 

Í þessu sambandi má einnig minna á c-lið, 3. mgr., 31. gr. Vínarsamningsins um 

milliríkjasamninga sem og 53. gr. MSE sem tæpt var á í kafla 3, en þær geta haft þýðingu í 

                                                 
190 Í þessu samhengi má þó geta þess að verndun umhverfisins getur talist vera lögmætt markmið til að réttlæta 
inngrip í réttindi vernduð af 8. gr. svo sem í skipulagsmálum, en slík mál eru utan efnissviðs þessarar 
rannsóknar. Sjá t.d. MDE Chapman gegn Bretlandi, 18. janúar 2001 (27238/95). 
191 MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 96. mgr. Sjá þó áhugavert sératkvæði 5 dómara yfirdeildar MDE (af 
17 dómurum alls) í sama máli In the field of environmental human rights, which was 
practically unknown in 1950, the Commission and the Court have increasingly taken the view that Article 8 
embraces the right to a healthy environment, and therefore to protection against pollution and nuisances caused 
by harmful chemicals, offensive smells, agents which prec
The Court has given clear confirmation that Article 8 of the Convention guarantees the right to a healthy 

 seems to us to deviate 
from the above developments in the case-law and even to take a step backwards. It gives precedence to 

a small minority of people. [  The trend of playing down such sensitivity - and more specifically concerns 
about noise and disturbed sleep - runs counter to the growing concern over environmental issues all over Europe 

 - 5. mgr. 
192 Sjá m.a. MDE Fadeyeva gegn Rússlandi, 68. mgr., Kyrtatos gegn Grikklandi, 52. mgr., Dubetska og aðrir 
gegn Úkraínu, 105. mgr. 
193 Dags. 22. maí 2003 (41666/98). 
194 Sjá reifun dómsins og umfjöllun í næsta kafla. 
195 Sjá t.a.m. Taskin og aðra gegn Tyrklandi og Grimkovskaya gegn Úkraínu.  
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þeim málum sem hér um ræðir ef hafður er í huga sá fjöldi alþjóðasamninga á sviði 

umhverfisréttar sem gerðir hafa verið.  

 Í máli Ivan Atanasov gegn Búlgaríu196 sem varðaði mengun sem stafaði frá koparnámu, 

fjallaði MDE um skilyrði þess að 8. gr. MSE gæti mögulega tekið til kæru: 

In today's society the protection of the environment is an increasingly important consideration. 
 However, Article 8 is not engaged every time environmental deterioration occurs: no right 

to nature preservation is included as such among the rights and freedoms guaranteed by the 

Parliamentary Assembly, which urged the Committee of Ministers to consider the possibility of 

into play in that context only if there is a direct and immediate link between the impugned 
situation 
decision is whether the environmental pollution of which the applicant complains can be 
regarded as affecting adversely, to a sufficient extent, the enjoyment of the amenities of his 
home and the quality of his private and family life.197 

 
Búlgaría taldist ekki hafa gerst brotlegt við 8. gr. í þessu máli.  

 Verður nú nánar rætt um skilyrði þess að 8. gr. geti talist eiga við um kæru á grundvelli 

ákveðinna umhverfisóþæginda.  

   

4.1.6.2 Óþægindi eða truflun sem áhrif hafa á rétt verndaðan af 8. gr. verða að hafa bein 
áhrif á líf kæranda 
Eins og áður sagði þarf MDE að leggja mat á hvort alvarleg umhverfisáhrif hafi haft bein 

áhrif á líf kæranda þannig að þau teljist hafa valdið honum tjóni og þar með mögulega brotið 

gegn réttindum skv. 8. gr. Því þarf að vera til staðar orsakasamband á milli starfseminnar og 

þeirra réttinda einstaklingsins sem verndaður er af 8. gr. Kærandi þarf þannig að hafa beina 

hagsmuni af því að fá skorið úr því hvort viðkomandi umhverfisáhrif hafi haft þannig áhrif á 

líf hans að teljist hafa brotið gegn rétti hans til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis.198 

Matið ræðst af málsatvikum hverju sinni.  

 Í máli Kyrtatos gegn Grikklandi áttu kærendur fasteign á grískri eyju. Þeir kvörtuðu til 

MDE meðal annars á þeim grundvelli að byggingarframkvæmdir og eyðilegging votlendis í 

nágrenni við fasteign þeirra brytu gegn rétti þeirra til friðhelgi einkalífs og heimilis. Kærendur 

sögðu landslag hafa gjörbreyst til hins verra, frá því að vera náttúrulegt búsvæði dýralífs til 

                                                 
196 Dags. 11. apríl 2011 (12853/03). 
197 MDE Ivan Atanasov gegn Búlgaríu, 66. mgr. Leturbr. höf. 
198 Þessu tengd er reglan um lögvarða hagsmuni af niðurstöðu máls sem gildir m.a. fyrir íslenskum dómstólum, 
en hún getur komið í veg fyrir að almenningur sem vill kæra ákvarðanir stjórnvalda til dómstóla vegna þess að 
þær stríði efnislega gegn lögum, komi máli sínu að fyrir dómi. Má um þetta vísa til dóms Hæstaréttar í máli nr. 
231/2002, frá 2002, bls. 2241, (Kárahnjúkar). Sjá jafnframt umfjöllun um aðildarreglur og lögvaða hagsmuni í 
bók Aðalheiðar Jóhannsdóttur og Eiríks Tómassonar, Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 
26-28. 
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þess að verða að ferðamannastað. Vegir og bílastæði höfðu verið byggð ásamt öðrum 

mannvirkjum og öllu fylgdi hávaða- og ljósmengun sem og önnur umhverfismengun frá 

nærliggjandi fyrirtækjum. Kærendur töldu sig ekki þurfa að þola þessa hnignun umhverfisins 

þar sem hún væri tilkomin vegna beinna afleiðinga af ólöglegu athæfi ríkisins sem braut í 

bága við skýrar dómsniðurstöður innlends dómstóls. 

 MDE féllst ekki á þessar röksemdir. Hann kvað það vera lykilatriði að til staðar væru 

skaðleg áhrif á einkalíf og fjölskyldulíf, þegar í tilteknu máli væri ákvarðað hvort 

umhverfismengun hefði þannig áhrif á réttindi vernduð af 1. mgr. 8. gr. að hún teldist hafa 

verið brotin. Ekki nægði að um almenna hnignun umhverfisins væri að ræða. Engin gögn 

höfðu verið lögð fram í málinu sem sýndu fram á að bein skaðleg áhrif væru til staðar á líf 

kærenda þó að fuglalíf og líf annarra verndaðra dýrategunda hefðu orðið fyrir meintum 

skaða.199 Dómurinn lauk umfjöllun sinni með því að taka það fram að hann gæti ekki fallist á 

að truflun á aðstæðum dýralífs í votlendinu væri atlaga að einka- eða fjölskyldulífi 

kærenda. 200  Þannig varð niðurstaðan sú að eyðilegging votlendis og búsvæðis dýralífs í 

nágrenni við sumarhús kærenda hefði ekki slík áhrif á líf einstaklinganna að þeir teldust 

beinlínis hafa hlotið af því tjón. 

 Hve mikilvægt er að sýna fram á orsakasamband á milli uppsprettu mengunar og þeirra 

réttinda sem vernduð eru af 8. gr. er þó ekki alltaf skýrt. Í máli Tätar gegn Rúmeníu201 voru 

atvik máls þau að kærendur sem bjuggu í nágrenni við gullnámu, höfðu kvartað til stjórnvalda 

vegna hættu sem þeim var gert að búa við vegna mengunar sem stafaði frá gullnámunni. Árið 

2000 lak mikið magn af menguðu vatni út í árfarvegi sem lágu yfir landamæri nokkurra ríkja 

og skaðaði þar með umhverfi þeirra, þó höfðu stjórnvöld fullvissað kærendur um að 

fullnægjandi öryggisbúnaður væri til staðar. Í málinu lágu engin skýr gögn fyrir um það hve 

mikil hætta steðjaði að heilsufari almennings og umhverfi. Kærendur höfðu ekki lagt fram 

nein opinber gögn frá stjórnvöldum sem staðfestu að starfsemi gullnámunnar væri hættuleg 

og þeim hafði ekki tekist að sanna að nægjanleg tengsl væru á milli mengunar þeirrar sem 

varð og versnandi heilsufars þeirra. Þrátt fyrir það komst dómstóllinn að því eftir að hafa 

skoðað athuganir á umhverfisáhrifum lekans sem lagðar voru fram í málinu af Rúmeníu, að 

                                                 
199 Í dóminum kemur þó fram sú athyglisverða ábending að hugsanlega hefði því verið öðruvísi farið ef um 
hefði verið að ræða eyðileggingu skóglendis, sem hefði getað haft beinni áhrif á velferð kærenda. Sjá Kyrtatos 
gegn Grikklandi, 53. mgr.  
200 Sambærileg niðurstaða varð í máli MDE Ivan Atanasov gegn Búlgaríu sem vísað var til í síðasta kafla, þar 
sem fjarlægð frá mengunaruppsprettu var of mikil til að teljast hafa bein áhrif á einkalíf og heimili kærandans. Í 
máli MDE Kyrtatos gegn Grikklandi var Grikkland þó talið hafa brotið gegn 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð 
þar sem það hafði ekki framfylgt dómsniðurstöðum.  
201 Dags. 27. janúar 2009 (67021/01). 
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velferð kærendanna stafaði alvarleg og veruleg ógn af menguninni. Af þeim sökum hafði 

Rúmenía borið jákvæða skyldu til athafna þar sem ekki voru gerðar sanngjarnar og 

fullnægjandi ráðstafanir til að vernda rétt kærenda til virðingar fyrir einkalífi þeirra og 

heimilum og möguleikum þeirra almennt til að njóta heilnæms og verndaðs umhverfis, en 

slíkur réttur var verndaður í stjórnarskrá.202 Samkvæmt þessu er það ekki grundvallaratriði að 

kærendur sýni sjálfir fram á orsakasamhengið ef sýnilegt er af öðrum gögnum, jafnvel þeim 

sem lögð eru fram af gagnaðila máls, að kærendum sé mikil hætta búin af umhverfisástandi. 

Með því getur hin jákvæða athafnaskylda ríkis vaknað. 

 Í máli Fadeyeva gegn Rússlandi,203 slakaði MDE líka á sönnunarkröfum sínum um beint 

orsakasamband á milli mengunar frá stálverksmiðju sem kvartað var undan og heilsu kæranda 

í málinu. Í málinu lá fyrir að umrædd stálverksmiðja var ábyrg fyrir 95% allrar mengunar 

borgarinnar Cherepovets og fór margoft fram úr leyfilegum hámarksviðmiðum. Sýnt hafði 

verið fram á það með sérfræðigögnum að mikil hætta var á að íbúar borgarinnar yrðu fyrir 

heilsufarslegum skaða af völdum starfseminnar. Jafnframt voru lögð fram gögn sem almennt 

sýndu fram á versnandi heilsufar borgarbúa og aukna dánartíðni eftir að rekstur 

stálverksmiðjunnar hófst. Rússland sagði kæranda ekki hafa lagt fram gögn sem sönnuðu að 

orsök heilsufarsvanda hennar væri mengun frá verksmiðjunni. Dómstóllinn sagði það vera 

meginreglu varðandi mat á sönnunargögnum að þau yrðu að vera hafin yfir skynsamlegan 

vafa. Slík sönnun yrði leidd af sameiginlegri tilvist nægilega sterkra, skýrra og samsvarandi 

ályktana eða af sambærilegum óumdeildum forsendum byggðum á staðreyndum.204 Hann tók 

þó fram að í framkvæmd hefði dómstóllinn heimilað sveigjanleika varðandi sönnun, með 

tilliti til eðlis hinna efnislegu réttinda og erfiðleika við að færa fram sönnun. Í sumum 

tilfellum hefðu stjórnvöld ein aðgang að upplýsingum sem gætu stutt við eða hrakið 

staðhæfingar kærenda. Þar af leiðandi væri ströng beiting meginreglunnar um að 

sönnunarbyrði hvíldi á þeim sem héldi einhverju fram ekki möguleg í slíkum málum. 

Dómstóllinn kvað framlögð gögn um heilsufar kæranda ekki hafa sýnt fram á skýrt 

orsakasamband á milli umhverfismengunar og veikinda kæranda. Það nægði þó til að 8. gr. 

taldist eiga við að ljóst var af öðrum gögnum sem fyrir lágu að mengun frá verksmiðjunni 

hafði haft mikil óþægindi í för með sér fyrir líf og velferð kærandans. 
                                                 
202 MDE Tätar gegn Rúmeníu, 107. mgr.  
203 Dags. 5. júní 2005 (55723/00). Sjá nánari reifun í kafla 4.1.6.3.1. Mál Ledyayeva og annarra gegn Rússlandi, 
dags. 26. október 2006 (53157/99) o.fl., varðar mjög sambærileg málsatvik og mál Fadeyeva gegn Rússlandi. 
Því verður látið nægja að ræða um mál Fadeyeva í rannsókn þessari, þó að bæði málin séu mikilvæg í því 
samhengi sem hér er til skoðunar. 
204 Such proof may follow from the coexistence of sufficiently strong, clear and 
concordant inferences or of similar unrebutted presumptions of fact. MDE Fadeyeva gegn Rússlandi, 79. mgr. 
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 Af þessum tveimur síðastnefndu málum má álykta sem svo að þar sem veruleg og 

viðvarandi mengun er til staðar í umhverfi kærenda gerir dómstóllinn minni kröfur um að 

færðar séu fram beinar sannanir fyrir því að kærendur hafi beinlínis orðið fyrir skaða af 

völdum þeirrar mengunaruppsprettu sem yfir er kvartað. Óbein sönnunargögn og löglíkur 

nægja til þess að mál verði skoðað sem mögulegt brot á 8. gr.205  

 Í máli Guerra og annarra gegn Ítalíu sem áður var reifaður og fjallaði um mengun og 

hættu vegna starfsemi áburðarverksmiðju, komst MDE einfaldlega þannig að orði án nokkurs 

formála að hin beinu áhrif eitraðs útblásturs á rétt kæranda til friðhelgi einka- og 

fjölskyldulífs þýddi að 8. gr. ætti við um málið. Fyrirliggjandi í málinu voru gögn, m.a. 

skýrslur sem stjórnvöld höfðu látið gera sem sýndu fram á hættu á að eitraðar gufur gætu 

sloppið út í andrúmsloftið við sprengingu í áburðarverksmiðjunni sem myndu líklega hafa 

áhrif á heilsufar íbúa í nágrenni við hana. 

 Áhugaverð athugasemd kom fram um orsakasamhengi í máli L.C.B. gegn Bretlandi206 

sem varðaði kæru dóttur manns sem hafði verið viðstaddur kjarnorkutilraunir á vegum breska 

hersins árin frá 1952-1967. Dóttirin sem fæddist árið 1966, greindist með hvítblæði u.þ.b. 

fjögurra ára gömul. Gögn sem vörðuðu innlögn hennar á sjúkrahús nefndu áhrif geislunar á 

föður hennar sem mögulega orsök fyrir veikindunum. Kærandi byggði mál sitt fyrir MDE á 

því að Bretland hefði haldið leyndum gögnum eða ekki geymt eða haldið upplýsingar um hve 

mikilli geislun faðir hennar hefði orðið fyrir, en þau hefðu getað varpað ljósi á tengsl 

geislunarinnar og sjúkdóms kærandans. MDE taldi slík tengsl nægjanleg, þ.e. geislun föður 

og möguleg tengsl hennar við hvítblæði dóttur hans, til þess að mögulegt væri að skoða málið 

sem hugsanlegt brot á rétti kæranda til einkalífs. Slík gögn hefðu getað gert læknum kleift að 

greina sjúkdóminn fyrr og hafið meðferð sem hefði getað dregið úr áhrifum sjúkdómsins á líf 

kærandans. Hins vegar var krafan ekki talin tæk á grundvelli 8. gr. þar sem kærandi hafði ekki 

byggt á þessum röksemdum fyrir mannréttindanefndinni áður en kærunni var vísað til MDE 

og vegna þess að hún hafði að hluta til verið skoðuð á grundvelli mögulegs brots gegn 2. gr. 

MSE. 

 Í máli Roche gegn Bretlandi207 var kærandi fyrrum hermaður sem sótti að fá afhentar 

læknisfræðilegar upplýsingar um áhrif tilrauna með sinneps- og taugagas sem hann tók þátt í 

vegna herskyldu sinnar. Bretland hélt því fram að því hefði verið heimilt að neita kæranda um 

                                                 
205 Jafnframt gerir MDE meiri kröfur um að ríki grípi til sérstakra aðgerða til verndar einstaklingum eftir því 
sem mengun telst alvarlegri. Sjá nánar í kafla 4.1.6.4.2. 
206 Dags. 9. júní 1998 (14/1997/798/1001). 
207 Dags. 19. október 2005 (32555/96). 
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aðgang að upplýsingunum þar sem hann hefði ekki sýnt frá á orsakasamband á milli 

tilraunanna og slæms heilsufars síns. MDE hafnaði þeirri málsástæðu vegna þess að tilgangur 

kærandans með því að fá afhentar upplýsingarnar var að sýna fram á það orsakasamband, 

vegna umsóknar hans um hækkaðan lífeyri vegna lélegs heilsufars. Þann lærdóm má draga af 

málinu að það sé ekki hægt að neita kærendum um aðgang að upplýsingum vegna þess að 

ekki hafi verið sýnt fram á orsakasamband á milli efnis umbeðinna upplýsinga og einkalífs 

kærandans. Slíkar upplýsingar á kærandi rétt á að fá til að hann geti metið hættu sem hann 

kann að hafa orðið fyrir. Í málinu nægði til að sýna fram á orsakasamband, að upplýsingarnar 

innihéldu upplýsingar um áhrif á heilsufar kærandans. Bretland taldist því brotlegt við 8. gr.  

 Af máli Taskin og annarra gegn Tyrklandi208 má draga þá mikilvægu ályktun að 8. gr. 

geti talist eiga við þó að engin mengun hafi orðið eða nokkur annar skaði ef sýnt hefur verið 

fram á það í skýrslum, t.a.m. í matsskýrslu um umhverfisáhrif framkvæmda eða hættulegrar 

starfsemi, að til staðar sé hætta á umhverfisspjöllum sem geti haft alvarleg áhrif á rétt fólks til 

að njóta friðhelgi einkalífs og heimilis. 209  Málið varðaði útgáfu starfsleyfa til reksturs 

gullnámu á svæði þar sem kærendur bjuggu en við gullvinnsluna var notuð blásýra. 

Matsskýrsla sem gerð var í kjölfar mats á umhverfisáhrifum námunnar sýndi fram á hættu á 

því að veruleg heilsuspillandi og langvarandi áhrif gætu orðið á einstaklinga og umhverfi ef 

úrgangur frá vinnslunni bærist í jarðveg, vatn eða andrúmsloft. Tyrkland hélt því hins vegar 

fram að 8. gr. ætti ekki við þar sem engin mengun hefði orðið og myndi ekki verða þar sem 

gullnáman væri búin fullkomnum öryggis- og mengunarvarnarbúnaði. MDE féllst ekki á þau 

rök og taldi 8. gr. eiga við um málið. Samkvæmt þessu er nægjanlegt að sýna fram á möguleg 
bein áhrif tiltekinna framtíðaráhrifa til þess að 8. gr. geti talist eiga við.210 

 Samkvæmt framansögðu er meginreglan um orsakasamband sú að sýna verður fram á bein 

skaðleg áhrif mengunar á líf kærenda svo mál verði skoðað sem mögulegt brot gegn 8. gr. Þó 

er ekki skilyrði að kærendur beri sönnunarbyrðina því að ef séð verður af fyrirliggjandi 

gögnum gagnaðila að mengun hafi slík bein og skaðleg áhrif á kærendur, er byggt á því. Í 

þeim málum sem varða mjög mikla mengun og þar sem farið er endurtekið fram úr 

                                                 
208 Dags. 10. nóvember 2004 (46117/99). 
209 MDE Taskin og aðrir gegn Tyrklandi, 113. mgr. Sömu ályktun má draga af máli MDE Guerra og annarra 
gegn Ítalíu. 
210 Leiða má að því líkum að MDE hafi hér í huga varúðarregluna, e. Precautionary prinviple, sem kom m.a. 

Í því skyni að vernda umhverfið skulu 
ríki í ríkum mæli beita varúðarreglunni eftir því sem þau hafa getu til. Skorti á vísindalegri fullvissu, þar sem 
hætta er á alvarlegu eða óbætanlegu tjóni, skal ekki beitt sem rökum til að fresta kostnaðar-hagkvæmum 
aðgerðum sem koma í veg fyrir umhverfisspjöll. Úr athugasemdum við frumvarp til laga um meginreglur 
umhverfisréttar. Alþt. 2006-07, A-deild, bls.4311. Sjá umfjöllun um varúðarregluna í grein Aðalheiðar 

-387. 
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leyfilegum hámarksviðmiðum, slakar MDE á kröfum sínum um sönnun á beinu 

orsakasamhengi. Í slíkum tilvikum nægja óbeinar sannanir og löglíkur til þess að mál verði 

tekið til skoðunar á grundvelli 8. gr. Að síðustu má af framangreindu álykta að þegar sýnt 

hefur verið fram á hættu á beinum skaðlegum áhrifum mengunar, t.a.m. í matsskýrslu vegna 

mats á umhverfisáhrifum, er líklegt að MDE telji 8. gr. eiga við um kæru. 

 
 
4.1.6.3 Óþægindi eða truflun sem áhrif hafa á rétt verndaðan af 8. gr. verða að hafa náð 
vissum alvarleika  
Við mat á því hvort umhverfisáhrif á líf kærenda hafa verið nægjanlega mikil til að teljast 

mögulega hafa brotið gegn 8. gr. skiptir máli hve styrkur var mikill eða magn óþæginda, 

hversu lengi óþægindin vörðu sem og andleg og líkamleg áhrif af þeirra völdum. Jafnframt 

ræðst matið á heildarástandi umhverfisins.211 Almennt nægir ekki til að mál verði talið varða 

brot á 8. gr. ef óþægindi þau sem kvartað er undan eru óveruleg í samanburði við þau sem 

búast má við að almennt séu til staðar, svo sem í stórborgum.212 

 

4.1.6.3.1 Hversu alvarleg þurfa óþægindi að verða svo 8. gr. eigi við? 
Í máli López Ostra gegn Spáni sem áður var reifað, gaf Mannréttindadómstóllinn ákveðna 

leiðsögn um hvar mörkin liggja við mat á því hvort óþægindi af völdum umhverfis ná að 

verða svo alvarleg að þau teljist brjóta gegn rétti til friðhelgi einkalífs og heimilis. 

Dómstóllinn lýsti því þannig að mikil umhverfismengun geti haft áhrif á velferð einstaklinga 

og komið í veg fyrir að þeir njóti heimila sinna, þannig að hún komi illa niður á einka- og 

fjölskyldulífi, án þess þó að stefna heilsu þeirra í alvarlega hættu. Samkvæmt þessu þurfa 

óþægindi ekki að verða svo mikil að þau stefni heilsu og lífi fólks í hættu til þess að teljast 

brjóta gegn rétti vernduðum af 8. gr., heldur nægir að þau sé svo alvarleg að þau komi í veg 

fyrir að einstaklingar og fjölskyldur þeirra fái notið lífs síns og þæginda heimilis síns.213  

 Í máli Branduse gegn Rúmeníu214 var sú túlkun staðfest með því að MDE taldi að kvörtun 

fanga vegna slæmrar lyktar frá nærliggjandi sorphaugum sem barst inn í fangaklefa hans ætti 

að meta efnislega á grundvelli 8. gr. Gerði dómstóllinn það ekki að skilyrði að til staðar væru 

                                                 
211 Sjá t.d. MDE Fadeyeva gegn Rússlandi, 69. mgr. 
212 MDE Dubetska og aðrir gegn Úkraínu, 105. mgr., Fadeyeva gegn Rússlandi, 69. mgr. 
213 Sjá Malgosia  Phantom or 

 
214 Dags. 7. júlí 2009 (6586/03). 
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bein áhrif á heilsu kærandans til þess að 8. gr. gæti átt við. 215  Lyktarmengunin hefði 

takmarkað lífsgæði og velferð kærandans umfram það sem beinlínis hlytist af frelsisskerðingu 

hans og þó að heilsa hans hefði ekki beinlínis orðið fyrir skaða nægði það ekki eitt og sér til 

að vísa kærunni frá.216 

 Í máli Gronus gegn Póllandi217 var mengun ekki talin svo alvarleg að 8. gr. ætti við. 

Kærandi í málinu bjó í nágrenni við kyndistöð. Reykháfur kyndistöðvarinnar hrundi að hluta 

til sem varð til þess að reykur frá henni barst yfir landareign kærandans og olli honum og 

fjölskyldu hans óþægindum og mengaði grænmetisræktun á landareign hans. Þar sem 

kæranda tókst ekki að sýna fram á styrk mengunarinnar á heimili sínu og mælingar 

stjórnvalda sýndu fram á að mengunarvarnarbúnaður sem í reykháfnum var virkaði sem 

skyldi, og þar sem eigandi kyndistöðvarinnar hafði þegar gert samning við byggingarverktaka 

um að reisa turninn aftur og færa hann til fyrra horfs, var kærunni vísað frá MDE.218 

 Um mat á alvarleika óþæginda má einnig nefna mál Hatton og annarra gegn Bretlandi 
sem áður var fjallað um. Í málinu lágu fyrir hljóðmælingar sem sýnt höfðu fram á töluvert há 

gildi, allt að 90 dB, í nágrenni Heathrow flugvallar. Kærendur byggðu mál sitt m.a. á 

ráðlögðum viðmiðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) um hljóðstyrk, m.a. til 

að koma í veg fyrir svefntruflanir, þar sem sagði að hvert einstakt hljóðtilvik ætti ekki að fara 

fram úr 60 dB.  Þrátt fyrir það varð niðurstaða MDE sú að truflunin sem kærendur urðu fyrir 

hefði verið smávægileg þegar vegnir voru saman hagsmunir einstaklinganna og efnahagslegir 

hagsmunir þjóðarinnar af áframhaldandi næturflugi, eftir að sýnt hafði verið fram á það með 

rannsóknum að einungis lítill hluti íbúa í nágrenni við Heathrow flugvöll (2-3%) var 

sérstaklega viðkvæmur fyrir truflun vegna hávaða. Jafnframt var litið til þess að ekkert benti 

til þess að fasteignaverð á svæðinu hefði orðið fyrir áhrifum vegna flugvallarrekstursins og 

því hefðu kærendur getað brugðist við óþægindunum með því að flytjast í burtu. Í máli þessu 

réðu heildaraðstæður því að ekki var talið að brotinn hefðu verið réttur skv. 8. gr. á 

kærendum, þar sem efnahagslegur ávinningur af rekstri flugvallarins réttlætti truflun þá sem 

af honum hlaust á nágranna. 

                                                 
215 MDE Branduse gegn Rúmeníu, 67. mgr. 
216 Ibid. 
217 Ákvörðun dags. 2. desember 1999 (29695/96). 
218 Jafnframt má nefna mál Galev og annarra gegn Búlgaríu, ákvörðun dags. 29. september 2009 (18324/04), 
sem einnig var vísað frá þar sem það taldist ekki uppfylla skilyrði um lágmarksalvarleika. Í því máli var kvartað 
undan hávaðamengun og lyktarmengun frá tannlæknastofu. MDE vísaði m.a. til fyrri mála sem höfðu fjallað um 
hávaðamengun (m.a. Hatton og annarra gegn Bretlandi og Moreno Gómez gegn Spáni) og sagði þau ólík þessu 
máli á þann hátt að þau höfðu varðað annaðhvort stöðugan hávaða eða næturhávaða. Í þessu máli væri hins vegar 
væntanlega aðeins um að ræða hávaða og lykt sem bærist á venjulegum opnunartíma og væri ólíkleg til að ná 
miklum styrk.  
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 Til samanburðar má nefna mál Moreno Gómez gegn Spáni219 sem varðaði einnig kvörtun 

vegna hávaðamengunar en í þessu tilfelli stafaði hávaðinn frá næturklúbbum í nábýli við 

kærandann. Á sama hátt og í máli Hatton og annarra gegn Bretlandi kvartaði kærandi undan 

því að hávaðinn kæmi í veg fyrir að hún nyti friðhelgi einkalífs og heimilis, en kærandi 

þjáðist af svefnleysi og heilsuleysi sem hún rakti til hávaðans. Hljóðmælingar sýndu fram á 

hljóðstyrk sem var sambærilegur þeim hljóðstyrk sem íbúar í Hatton málinu höfðu mátt búa 

við. Hins vegar voru aðstæður í máli Moreno Gómez ólíkar Hatton málinu að því leyti að 

spænsk stjórnvöld létu hjá líða að grípa til aðgerða til verndar réttindum kærandans. Í málinu 

lágu fyrir mælingar sem sýndu fram á að hávaði fór oft fram úr leyfilegu hámarki. Ekki var 

talin ástæða til að krefja kæranda um sönnunargögn um eitthvað sem stjórnvöld vissu um en 

mælingarnar voru framkvæmdar af opinberum aðilum. Þótt gerðar hefðu verið ýmsar 

ráðstafanir, svo sem sett lög og reglur um hávaða og titring, sem hefðu í grundvallaratriðum 

átt að nægja til að vernda rétt sem 8. gr. kveður á um,  þá hefðu stjórnvöld umborið og tekið 

þátt í að reglur væru endurtekið hunsaðar. Með hliðsjón af hávaðamagni að næturlagi umfram 

leyfð mörk og vegna þess hversu mörg ár hann varði án þess að komið væri í veg fyrir hann 

taldi MDE að brotið hefði verið gegn 8. gr.  

 Í áðurnefndu máli Kyrtatos gegn Grikklandi kvörtuðu kærendur undan umhverfismengun, 

hávaða- og ljósmengun sem stafaði frá starfsemi fyrirtækja á nærliggjandi svæði, auk 

fyrrnefndrar eyðileggingar votlendis. Dómurinn tók fram að hann væri þeirrar skoðunar að 

truflun vegna aukins þéttbýlis og uppbyggingar svæðisins, næði ekki þeim alvarleika að 

teljast varða brot á 8. gr. Því var niðurstaðan sú að ekki hefði verið brotið á réttindum 

kærenda vernduðum af 8. gr. 

 Hið sama var uppi á teningnum í máli Fägerskjöld gegn Svíþjóð.220 Kærendur kvörtuðu 

undan hávaða frá vindmyllum í nágrenni við sumarhús þeirra. Að þeirra sögn stafaði stöðugur 

og taktfastur hávaði og stundum ljósáhrif frá vindmyllunum sem olli þeim miklum 

óþægindum og komu í veg fyrir að þau nytu þæginda heimilis síns. Samkvæmt 

hljóðmælingum sem gerðar höfðu verið að frumkvæði eigenda vindmyllanna fór hávaði ekki 

yfir ráðlagt hámark, þ.e. 40 dB. Kærendur töldu hins vegar, án þess þó að hafa um það nokkur 

gögn, að hávaðinn hlyti að vera meiri og sögðu stjórnvöld ekki hafa sinnt kröfum þeirra um 

að gert yrði hlutlaust mat á hávaða. Við mat á alvarleika óþægindanna vísaði MDE til 

nokkurra fyrri dóma sinna um að sýna þyrfti fram á tiltekinn alvarleika óþæginda. Matið væri 

atviksbundið og réðist af aðstæðum hverju sinni. Dómstóllinn nefndi fyrst að hljóðmælingar 
                                                 
219 Dags. 16. nóvember 2004 (41343/02). 
220 Ákvörðun dags. 26. febrúar 2008 (37664/04). 



 47 

hefðu sýnt fram á að hávaði væri undir ráðlögðu hámarki og að kærendur hefðu ekki fært 

fram gögn til að hrekja þær mælingar. Auk þess bar hann mælingarnar saman við ráðlögð 

viðmið Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) en samkvæmt þeim væri óhætt að búa 

við hávaða sem næði allt að 50 dB. Að síðustu sagði MDE að hljóð frá vindmyllunum hafi 

verið smávægilegt í samanburði við þann hávaða sem kvartað var undan í máli Moreno 
Gómez gegn Spáni annars vegar og hins vegar í máli Hatton og annarra gegn Bretlandi. Hvað 

varðaði óþægindi vegna ljósáhrifanna töldust kærendur ekki hafa sýnt fram á alvarleika þeirra 

að nokkru leyti. Málinu var af þessum sökum vísað frá og ekki tekið til efnismeðferðar. 

 Í máli Borysiewicz gegn Póllandi 221  tókst ekki að sanna að alvarleiki óþæginda væri 

nægur til að brjóta gegn 8. gr., en í því máli var kvartað undan hávaða frá verkstæði. 

Fyrirliggjandi voru hávaðamælingar sem gerðar höfðu verið af stjórnvöldum, sem sýndu fram 

á að hávaðinn væri innan leyfilegra marka og því var áframhaldandi starfsemi verkstæðisins 

heimiluð. Kærandi efaðist um gildi þessara mælinga en hafði ekki látið gera nýjar mælingar 

og honum tókst ekki að hrekja þær mælingar sem fyrir lágu. MDE sagðist því hvorki geta 

metið hvort hávaðinn hefði farið fram úr viðmiðum landslaga eða alþjóðalaga, né hvort hann 

hefði verið meiri en það sem fólk þyrfti almennt að búa við. Kæranda tókst ekki heldur að 

sýna fram á að hann hefði orðið fyrir neikvæðum áhrifum vegna hávaðans, þar sem hann lagði 

engin gögn fram um þau.222 

 Í máli Oluic gegn Króatíu223 tókst hins vegar sönnun um alvarleika og neikvæð bein áhrif. 

Málið varðaði einnig hávaða, í þessu tilfelli frá bar sem starfræktur var í húsnæði þar sem 

kærandinn bjó. Mælingar lágu fyrir, sem framkvæmdar höfðu verið yfir átta ára tímabil, af 

sjálfstæðum sérfræðingum. Mælingarnar sýndu fram á að hávaðinn hefði farið fram úr 

leyfilegum viðmiðum landsréttar, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og fór ennfremur 

fram úr viðmiðum flestra Evrópuríkja. Dómstóllinn sagði ríkið því hafa haft jákvæða skyldu 

til að ráðast til aðgerða til að tryggja réttindi vernduð af 8. gr., sem því hefði ekki tekist að 

uppfylla. Fyrirskipanir stjórnvalda um að minnka hávaðann höfðu verið að engu hafðar, 

stjórnsýsludómstóll hafði dregið að dæma í máli kærandans í fjögur ár og allan tímann var 

hávaðamengunin mikil og meðferð kvartana kærandans vegna hávaða tók fjölda ára. Af 

þessum sökum hafði stjórnvöldum ekki tekist að framfylgja réttindum kærandans vernduðum 

af 8. gr. Króatía hafði því gerst brotlegt við hana. 

                                                 
221 Dags. 1. júlí 2008 (71146/01). 
222 Pólland var þó brotlegt við 6. gr. þar sem meðferð mála fyrir stjórnvöldum og dómstólum hafði tekið langan 
tíma. 
223 Dags. 20. maí 2010 (61260/08). 
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 Í áðurnefndu máli Fadeyeva gegn Rússlandi var deilt um það hvort mengun hefði slík 

alvarleg áhrif á líf kæranda að 8. gr. MSE ætti við. Kærandi sem bjó í nágrenni við mengandi 

stálverksmiðju hélt því fram að heilsufari hennar og velferð stafaði hætta af starfseminni. 

Verksmiðjan var sú stærsta sinnar tegundar í Rússlandi og umfangsmikill vinnuveitandi með 

um 60000 starfsmenn. Hún var jafnframt ábyrg fyrir 95% allrar mengunar borgarinnar. 

Samkvæmt lagaboði og í þeim tilgangi að afmarka þau svæði þar sem mengun væri of mikil, 

var sérstakt verndarsvæði skilgreint, svokallað heilbrigðisöryggissvæði. Þó að svæðinu væri 

ætlað samkvæmt lögum að aðskilja verksmiðjuna frá íbúðabyggð, var raunin sú að þar bjuggu 

þúsundir manna, þar á meðal kærandi í málinu ásamt fjölskyldu sinni. Margvísleg 

heilsufarsvandamál íbúa borgarinnar voru rakin til mengunarinnar. Fadeyeva lagði fyrir MDE 

ýmis gögn sem sýndu fram á að mengun við heimili hennar var yfir leyfilegu hámarki. 

Rússland lagði hins vegar fram gögn sem sýndu fram á að andrúmsloft hefði farið batnandi í 

borginni. Kærandi hélt því fram að slæmt heilsufar hennar orsakaðist af ástandi umhverfis við 

heimili hennar og vinnustað og lagði hún jafnframt fram ýmis sérfræðigögn því til stuðnings. 

Dómstóllinn áréttaði að til þess að mál yrði heimfært undir 8. gr. þyrfti alvarleg 

umhverfismengun að hafa náð ákveðnu lágmarki og mat á því væri atviksbundið og þyrfti að 

taka mið af öllum kringumstæðum málsins, svo sem styrkleika mengunar, varanleika hennar 

sem og líkamlegum og sálrænum áhrifum hennar. Jafnframt skyldi taka mið af heildarástandi 

umhverfisins. Ákvæði 8. gr. teldist ekki brotið ef viðkomandi mengunaráhrif væru 

smávægileg í samanburði við mengun sem almennt má búast við að sé til staðar í stórborgum. 

Dómstóllinn féllst á að í þessu tiltekna máli, eftir heildarmat á framlögðum gögnum, óbeinum 

sönnunargögnum og ályktunum, hefði nægilega verið sýnt fram á að heilsufar kæranda 

versnaði vegna langvarandi mengunar frá verksmiðjunni. Jafnvel þótt ekki hefði verið sannað 

að mengunin hefði beinlínis valdið kæranda mælanlegri heilsufarsskerðingu, þá olli hún því 

óhjákvæmilega að kærandi varð viðkvæmari gagnvart ýmsum sjúkdómum. Auk þess var það 

mat dómstólsins að enginn vafi léki á því að mengunin hafði skert lífsgæði kæranda á heimili 

sínu. Þar af leiðandi féllst dómstóllinn á að kærandi hefði beðið raunverulegan skaða vegna 

mengunarinnar sem væri það alvarlegur að 8. gr. ætti við.  

 Um sönnun varðandi lágmarks alvarleika ræðir í máli Dubetska og annarra gegn 
Úkraínu.224 Kærendur í því máli sem bjuggu í dreifbýli, kvörtuðu til MDE vegna langvarandi 

heilsufarsvandamála og vegna eyðileggingar heimila þeirra sem þeir sögðu hafa orsakast af 

rekstri kolanámu og kolaverksmiðju sem starfrækt var í nágrenni þeirra. Dómstóllinn sagði að 

                                                 
224 Dags. 10. febrúar 2011 (30499/03). 
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þótt það væri engum vafa undirorpið að iðnaðarmengun gæti almennt haft neikvæð áhrif á 

heilsufar almennings og rýrt lífgæði einstaklinga, væri oft útilokað að staðfesta með 

nákvæmum hætti það magn mengunar sem hver og einn yrði fyrir. Það væri erfitt að aðgreina 

hættuleg mengunaráhrif frá áhrifum annarra þátta sem skiptu máli. Ennfremur sagði 

dómstóllinn kærendur hafa verið viðkvæmari vegna búsetu á svæði þar sem mengun var langt 

umfram leyfileg viðmið. Í málinu komst dómstóllinn að því að samkvæmt reglum um 

lágmarksfjarlægð íbúðabyggðar frá iðnaðarverksmiðjum og að auki að fenginni reynslu hefði 

svæði það sem kærendur bjuggu á verið óöruggt fyrir íbúðabyggð. Af þeim sökum kvað MDE 

Úkraínu hafa gerst brotlegt við 8. gr. þar sem stjórnvöld hefðu ekki í tólf ár fundið lausn á 

vanda kærenda sem skilaði árangri, hvorki með því að draga úr mengun eða með því að sjá til 

þess að kærendur yrðu fluttir burt af svæðinu eins og gert hafði verið ráð fyrir með 

niðurstöðum innlendra dómstóla.225  

 Í máli Grimkovskaya gegn Úkraínu 226  áréttaði MDE að hætta af völdum 

umhverfismengunar yrði að ná slíkum alvarleika að hún teldist hamla einstaklingnum 

verulega í að njóta heimilis, einka- og fjölskyldulífs. Málið varðaði lagningu hraðbrautar í 

gegnum íbúðagötu. Við götuna var hvorki frárennsliskerfi, slitlag eða annað nauðsynlegt 

yfirborð sem þoldi mikla og þunga umferð. Holur sem mynduðust í götunni voru fylltar með 

ódýrum efnum, þar á meðal úrgangi frá kolanámum sem innihélt mikið magn þungmálma. 

Kærandi sagði hús sitt hafa orðið ónothæft vegna hraðbrautarinnar og íbúarnir þjáðust af 

stöðugum titringi og hávaða- og annarri mengun. Dómstóllinn tók fram að þótt ekki væru 

nægar sannanir fyrirliggjandi í málinu nægði að reiða sig á sönnunargögn sem sýndu fram á 

að almennt væri loftmengun yfir lögmæltum hámörkum og að heilsufarsvandamál sonar 

kærandans væri vart hægt að rekja til annarra þátta. Því komst dómstóllinn að því að 

uppsöfnuð áhrif frá hávaða, titringi og loft- og jarðvegsmengun sem höfðu myndast vegna 

hraðbrautarinnar hefðu dregið verulega úr möguleikum kæranda til að njóta réttinda sinna 

vernduðum af 8. gr. Því var málið tekið til efnismeðferðar. Úkraína taldist brotlegt við 8. gr., 

en þó ekki á þeim grundvelli að efnislegar ákvarðanir varðandi lagningu hraðbrautarinnar 

hefðu ekki verið í samræmi við 8. gr. heldur vegna þess að málsmeðferð hafði ekki verið 

réttlætanleg.227 

 Í máli Taskin og annarra gegn Tyrklandi sem varðaði hættu á blásýrumengun frá 

gullnámu, kom fram sú mikilvæga regla að tjón eða mengun þarf ekki að hafa orðið, til þess 

                                                 
225 MDE Dubetska og aðrir gegn Úkraínu, 105. - 106. mgr., 111. og 118. mgr. 
226 Dags. 21. júlí 2011 (38182/03). 
227 Sjá frekari umfjöllun í kafla 4.1.7.2. 
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að mál verði tekið til skoðunar á grundvelli 8. gr. Nægjanlegt er að til staðar sé hætta á að 

alvarleg mengun hljótist af tiltekinni hættulegri starfsemi, eins og fjallað var um í síðasta 

kafla. Hins vegar verður að sýna fram á slíka hættu með áreiðanlegum gögnum, svo sem 

matsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum. 

 Ljóst er af þeim málum sem nú hafa verið skoðuð að mengun þarf að vera a.m.k. það 

alvarleg að hún hafi veruleg áhrif á möguleika kærenda til að njóta einkalífs, fjölskyldulífs og 

heimilis. Að öðrum kosti fellur mál ekki undir 8. gr. Ekki nægir að mengun trufli líf kærenda, 

eins og tilfellið var í málum Gronus gegn Póllandi og Fägerskjöld gegn Svíþjóð. Truflunin 

þarf að vera veruleg. Því má segja að um óþægindi sem ekki hafa náð því að verða veruleg, 

svo sem ef mælingar hafa ekki sýnt fram á að mengun hafi farið fram úr leyfilegum 

hámarksviðmiðum, gildi almennar reglur nábýlisréttar. Almennt þarf fólk að sætta sig við að 

einhver óþægindi fylgi því að búa í nágrenni við einhverja mengun, það fylgir því t.a.m. að 

búa í stórborgum. En ef mengun hefur verið viðvarandi og oftsinnis farið fram úr leyfilegum 

hámarksviðmiðum, þá er nægum alvarleika náð til að mál verði tekið til skoðunar vegna 

mögulegs brots á réttindum vernduðum af 8. gr. 

 Nú þegar fjallað hefur verið um hvað þurfi til að 8. gr. geti talist eiga við um óþægindi 

vegna mengunar, er rétt að fjalla næst um hvernig MDE rýnir í ákvarðanatöku og framkvæmd 

stjórnvalda í slíkum málum.  

 

4.1.6.4 Beiting meðalhófsreglunnar  jafnvægi á milli öndverðra hagsmuna 
Eins og áður sagði hefur dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að ríkjum beri skylda til að 

ráðast í jákvæðar aðgerðir til verndar réttindum skv. 1. mgr. 8. gr. Jafnframt ber þeim að ná 

jafnvægi á milli hagsmuna einstaklinga og hagsmuna samfélagsins í heild, og þannig tryggja 

samræmi við ákvæði MSE. Markmið 2. mgr. 8. gr. geta skipt máli, þótt ákvæðið sem slíkt 

nefni einungis takmarkanir opinberra stjórnvalda á rétti skv. 1. mgr. og þar með hina 

neikvæðu skyldu þeirra. Við mat á því hvort ríki hafi fundið viðeigandi jafnvægi, skoðar 

dómstóllinn hvort nægar ráðstafanir hafi verið gerðar til verndar réttindum einstaklinga til að 

vega upp á móti takmörkunum sem þjóna lögmætum markmiðum og teljast nauðsynlegar 

vegna þjóðaröryggis, almannaheilla, efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra 

glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra. 

Dómstóllinn skoðar þannig hvort nauðsyn takmarkana sé slík að þær verði réttlættar með 

vísan til markmiðanna sem að er stefnt. Ráðstafanir geta verið af ýmsum toga, en þær 

mikilvægustu eru að ríki tryggi að lög veiti réttindum 8. gr. næga vernd, að þeim sé framfylgt 

með virkum hætti og áreiðanleika og að eftirlit sé viðunandi. Eftirliti sem leiðir í ljós 
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misbresti á því að farið sé að lögum, þarf að fylgja eftir með jákvæðum aðgerðum til að þrýsta 

á um að sá misbrestur verði úr sögunni. 

 Mat á nauðsyn aðgerða og útfærsla þeirra, er á ábyrgð ríkjanna samkvæmt dómstólnum 

því þau eru í grundvallaratriðum betur í stakk búin til að meta þarfir og aðstæður 

samfélagsins. Hins vegar er það hlutverk dómstólsins að meta hvort réttlæting ríkis fyrir vali á 

aðgerðum sé viðeigandi og næg. Því telur dómstóllinn sig hæfan til að endurskoða efnislega 

hvort mat ríkis á færum leiðum og útfærslu aðgerða, sé réttlátt og gangi nægjanlega langt til 

að vernda rétt skv. 1. mgr. 8. gr. 

 Mál Fadeyeva gegn Rússlandi sem áður var reifað varpar nokkru ljósi á þetta. Fadeyeva 

byggði mál sitt m.a. á því að stjórnvöld hefðu ekki framfylgt þeirri lagaskyldu sinni sem hafði 

verið staðfest með dómi, að flytja hana í burtu af svæðinu þar sem hún var búsett. Hún var 

einungis sett á biðlista eftir nýju húsnæði og þurfti því áfram að búa á svæði sem hafði haft 

heilsuspillandi áhrif á hana í langan tíma. Auk þessa vísaði Fadeyeva til þess að Rússland 

hefði ekki gert viðeigandi ráðstafanir til að vernda réttindi hennar, og engar gildar ástæður 

hefðu verið gefnar sem réttlættu takmarkanir á réttindum hennar skv. 8. gr., þ.e. hina miklu og 

varanlegu loftmengun sem hún bjó við. Auk þess höfðu stjórnvöld ekki innleitt skilvirk 

úrræði til að koma í veg fyrir eða lágmarka umhverfismengun. Réttlæting Rússlands fyrir því 

að hafa ekki flutt Fadeyeva á brott, var sú að réttindi annarra hefðu haft forgang. Ekki hefðu 

verið til nægir fjármunir til að útvega öllum þeim sem búsettir voru á verndarsvæðinu annað 

og öruggara húsnæði. Ef af hennar brottflutningi hefði orðið á undan þeim hefði verið brotið á 

rétti annarra á biðlistanum eftir fríu húsnæði. Auk þessa vísaði Rússland til annarra 

réttlætinga fyrir áframhaldandi rekstri verksmiðjunnar, efnalegrar velferðar landsins, 

reglulega færu fram mælingar á loftgæðum og yfirvöld hefðu látið framkvæma nokkrar 

rannsóknir á áhrifum mengunarinnar á íbúa borgarinnar. Verksmiðjan hafði verið beitt 

þrýstingi með viðurlögum til að þvinga hana til að fylgja lögfestum viðmiðum um mengun. 

Að síðustu kvaðst Rússland hafa innleitt ýmsar aðgerðaáætlanir sem hefðu skilað sér í 

minnkun umhverfismengunar árin á undan.  

 Við mat á því hvort Rússland hefði fundið jafnvægi á milli andstæðra hagsmuna féllst 

MDE á að verksmiðjan skilaði fjárhagslegum ávinningi fyrir landið og áframhaldandi rekstur 

hennar teldist því vera lögmætt markmið sbr. 2. mgr. Hins vegar voru skilyrði um það í lögum 

að rekstur slíkrar hættulega mengandi verksmiðju skyldi háður því að skipulagt yrði afmarkað 

svæði í kringum hana, sem hefði þann megintilgang að skilja á milli hennar og íbúðabyggðar. 

Á því svæði skyldi mengun umfram leyfileg hámörk umborin. Svæðið hefði verið skipulagt 

en hins vegar hafði þar áfram verið umfangsmikil íbúðabyggð sem gekk í berhögg við tilgang 
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þess. MDE féllst á að umhverfisástand hefði lagast að einhverju marki vegna aðgerðaáætlana 

yfirvalda og hann viðurkenndi að ástand umhverfisins í borginni væri ekki eitthvað sem hægt 

væri að laga á skömmum tíma, auk þess sem það væri ekki á hans valdi að segja fyrir um 

hvernig ætti að leysa slíkan vanda. Hins vegar bæri honum að meta hvort yfirvöld hefðu 

nálgast vandann af áreiðanleika og hvort þau hefðu tekið tillit til allra andstæðra hagsmuna. Í 

þessu sambandi vakti dómstóllinn athygli á því að það væri skylda ríkisins að réttlæta það, 

með hárnákvæmum og tæmandi gögnum, ef tilteknir einstaklingar bæru þunga byrði fyrir 

hönd alls samfélagsins. MDE taldi ekki hægt að meta hver stefna stjórnvalda gagnvart 

stálverksmiðjunni hefði verið því ekki voru lögð fram gögn því til skýringar. Af þeim sökum 

töldust yfirvöld ekki hafa tekið nægjanlegt tillit til hagsmuna íbúa í nágrenninu við stýringu á 

starfsemi verksmiðjunnar. Ríkið veitti kæranda ekki neina raunhæfa lausn á húsnæðisvanda 

hennar og tókst ekki nægjanlega á við mengunina, því taldist það ekki hafa fundið jafnvægi á 

milli öndverðra hagsmuna. Hafði Rússland því brotið gegn kæranda á grundvelli 8. gr. 

 

4.1.6.4.1 MDE hefur hliðsjón af varúðarreglu alþjóðlegs umhverfisréttar 
MDE hefur á síðastliðnum árum notast við sjónarmið sem felast í varúðarreglunni sem kom 

fram í 15. gr. Ríóyfirlýsingarinnar og áður var fjallað um í kafla 4.1.6.2. Slíkra sjónarmiða 

varð t.a.m. vart í máli Taskin og annarra gegn Tyrklandi án þess þó að beinlínis væri vísað til 

varúðarreglunnar. Í því máli fjallaði MDE um ákvarðanir stjórnvalda um útgáfu starfsleyfa til 

reksturs gullnámu. Í málinu höfðu jákvæðar skyldur ríkisins til að grípa til aðgerða til verndar 

réttinum til lífs og réttinum til heilnæms umhverfis sem verndaður var í stjórnarskrá, verið 

raktar og um þær fjallað í dómi æðsta stjórnlagadómstóls landsins. Með þeim dómi var 

ákvörðun um útgáfu starfsleyfis ógilt. Í stað þess að leggja sitt eigið mat á það hvernig 

Tyrkland hefði leitast við að finna jafnvægi á milli öndverðra hagsmuna, vísaði MDE beint til 

rökstuðnings stjórnlagadómstólsins um mat á því. Um þetta komst MDE svo að orði: 

When  the Supreme Administrative Court, acting on an application for judicial review, 
annulled the decision of 19 October 1994, it cited the States positive obligation concerning the 
right to life and the right to a healthy environment. Referring to the conclusions of the impact 
study and the other reports, it held that, due to the gold mines geographical location and the 
geological features of the region, the operating permit did not serve the general interest; those 
studies had outlined the danger of the use of sodium cyanide for the local ecosystem, and 
human health and safety.228 

 
Í málinu lágu því fyrir áreiðanleg gögn að mati MDE um það hvernig ríkinu hafði borið að 

finna jafnvægi á milli öndverðra hagsmuna sem ekki þótti ástæða til að endurskoða heldur 

                                                 
228 MDE Taskin og aðrir gegn Tyrklandi, 121. mgr.  
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voru þau lögð til grundvallar. En MDE taldi skyldu ríkisins til athafna hafa vaknað þegar ljóst 

var af niðurstöðu æðsta stjórnlagadómstólsins að notkun blásýru bæri með sér hættu á að 

vistkerfi svæðisins, sem og heilsa almennings og öryggi yrði fyrir skaða af þess völdum. 

Dóminum var hins vegar ekki framfylgt og því hafði ríkið gerst brotlegt við 8. gr.  

 Í máli Tätar gegn Rúmeníu, sem áður var reifað, vísaði MDE beinlínis til 

varúðarreglunnar, sem hefði þann tilgang að tryggja víðtæka vernd fyrir heilsu og öryggi 

neytenda og fyrir umhverfið í allri framkvæmd samfélaga, til að grundvalla ríkari skyldu 

ríkisins til jákvæðra athafna eftir að mengað vatn frá gullnámu hafði lekið út í árfarvegi. Hann 

sagði hina jákvæðu skyldu stjórnvalda til að vernda rétt kærenda skv. 8. gr. eiga við með enn 

ríkari hætti eftir að lekinn hafði átt sér stað. Hann sagði kærendur hafa hlotið að hafa búið við 

kvíða og óöryggi vegna aðgerðaleysis stjórnvalda, vitandi af því að slíkt slys gæti endurtekið 

sig ef starfsemi gullnámunnar fengi að haldast óbreytt. Vegna aðgerðaleysis rúmenskra 

stjórnvalda taldist Rúmenía ekki hafa fundið jafnvægi á milli hagsmuna ríkisins af rekstri 

gullnámunnar og hagsmuna kærenda og taldist því hafa brotið gegn ákvæðum 8. gr. 

 Þessi mál bera með sér að MDE horfir til sjónarmiða og meginreglna umhverfisréttarins í 

framkvæmd sinni, þó að MSE innihaldi engin ákvæði um verndun umhverfisins. 

 

4.1.6.4.2 Hagsmunir einstaklinga - málsmeðferðarúrræði   
Samkvæmt MDE felur meðalhófsreglan það í sér að ríki verði að taka tilhlýðilegt tillit til 

hagsmuna einstaklinga við ákvarðanir sem áhrif hafa á líf þeirra, en það hefur í för með sér að 

einstaklingum verður að vera fært að koma sjónarmiðum sínum á framfæri fyrir stjórnvöldum. 

Því er það nauðsynlegt að ríki innleiði virk málsmeðferðarúrræði ætluð einstaklingum sem 

hagsmuna hafa að gæta, til að verndun réttinda þeirra verði talin samræmast kröfum 8. gr. 

Hversu rúmt svigrúm ríki hafa til mats um það hvaða úrræðum skuli beita til að ná tilteknum 

markmiðum, ræðst því m.a. af því hvort slík málsmeðferðarúrræði eru til staðar og hversu 

virk og raunhæf þau eru. Sá þáttur er því meðal þeirra sem MDE leggur mat á þegar hann 

metur hvort ríki hafi fundið sanngjarnt jafnvægi. Hafi ekki verið tekið viðhlítandi tillit til 

hagsmuna einstaklingsins, þannig að hann hafi haft færi á að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri fyrir stjórnvöldum við málsmeðferð og undirbúning ýmist áætlana eða ákvarðana, 

getur ríki ekki talist hafa fundið sanngjarnt jafnvægi.229 

 Verður nú nánar rýnt í niðurstöður MDE um mat á nauðsyn aðgerða og á því hvernig og 

hvort ríki teljast hafa fundið viðunandi jafnvægi á milli öndverðra hagsmuna. 

                                                 
229 MDE Giacomelli gegn Ítalíu, 83. - 84. mgr. Sjá nánari umfjöllun í kafla 4.1.7.2. 
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4.1.6.4.3 Mat á nauðsyn jákvæðra aðgerða, alvarleiki og vitneskja ríkis 
Í máli Fadeyeva gegn Rússlandi gerði MDE því ágæt skil á hverju hann grundvallaði jákvæða 

skyldu Rússlands til þess að grípa til ráðstafana til verndar réttindum kæranda í málinu. Fyrst 

var metið hvort ætlast hefði mátt til þess af ríkinu að það gæti komið í veg fyrir eða stöðvað 

meint brot á rétti kæranda. Um það sagði dómstóllinn að verksmiðjan hefði starfað háð 

lögbundnum skilyrðum og verið undir eftirliti stjórnvalda. Gerðar hefðu verið athuganir og 

lagðar voru sektir á eigendur og stjórn verksmiðjunnar í þeim tilgangi að úr mengun yrði 

dregið. Umhverfisástandið var ekki tilkomið vegna skyndilegra og óvæntra atburða heldur 

hafði það verið langvarandi og alvarlegt og stjórnvöld höfðu verið meðvituð um það. 

Dómstóllinn tók það fram að stálverksmiðjan væri ábyrg fyrir 95% mengunar í borginni. 

Ólíkt því sem gerðist víða í stórborgum, þar sem mengun væri almennt tilkomin vegna margra 

uppspretta, var aðalorsök mengunar í Cherepovets auðfundin. Umhverfisóþægindin sem 

kvartað var undan voru mjög sérstök og að fullu rekjanleg til iðnaðarstarfsemi eins tiltekins 

fyrirtækis. Átti það ekki síst við um óþægindi þeirra borgarbúa sem bjuggu nærri 

verksmiðjunni en kærandi var á meðal þeirra. Dómstóllinn ályktaði sem svo að stjórnvöld í 

málinu hefðu vissulega verið í aðstöðu til að meta áhættu vegna mengunar og til að gera 

viðunandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir hana eða minnka hana. Saman mynduðu þessir 

þættir nægjanleg tengsl á milli mengunarinnar sem losuð var og ríkisins, til að stofnaðist til 

jákvæðrar skyldu ríkisins til athafna á grundvelli 8. gr.  

 Í máli Moreno Gómez gegn Spáni sem áður var reifað voru aðstæður sambærilegar að 

þessu leyti. Þar hafði hávaði frá næturklúbbum margoft farið fram úr leyfilegum 

hámarksviðmiðum samkvæmt mælingum sem stjórnvöld voru meðvituð um. Því bar þeim að 

ráðast til jákvæðra aðgerða til að bæta umhverfisskilyrði kærandans, beita næturklúbba og 

skemmtistaði þrýstingi með öllum tiltækum ráðum, til að fara að settum hámarksviðmiðum 

um hávaða og framfylgja lögum. Þetta hafði Spánn ekki gert og var því talið brotlegt við 8. 

gr.  

 Ennfremur má nefna í þessu sambandi bæði mál López Ostra gegn Spáni og mál Guerra 
og annarra gegn Ítalíu. Í báðum málunum var augljóst að ríkin höfðu haft fulla vitund um 

skaðleg áhrif þeirrar mengunar og hættu sem stöfuðu frá umkvörtuðum mengunaruppsprettum 

og því lá á þeim rík skylda til athafna til verndar réttindum kærenda til friðhelgi einkalífs, 

fjölskyldulífs og heimilis. Í báðum málunum vannst sigur fyrir MDE eins og áður hefur 

komið fram. 
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 Í máli Dubetska og annarra gegn Úkraínu sem varðaði mengun frá kolanámu og 

kolavinnslu sem var í ríkiseigu, skipti eignarhald máli þar sem ríkið átti að vera og var 

meðvitað um áhrif hinnar mengandi starfsemi, auk þess sem þessi iðnaðarstarfsemi var sú 

eina í nálægð við heimili kærenda.  

 Mál Di Sarno og annarra gegn Ítalíu230 varðaði kvörtun íbúa í Campania héraði á Ítalíu 

vegna vanrækslu stjórnvalda við að stýra sorphirðu í þéttbýli. Neyðarástand ríkti allt frá 1994 

til 2009 því algjör óreiða ríkti á þessu sviði, sorphirðufyrirtæki sinntu ekki skyldum sínum, 

urðunarstaðir og brennsluofnar sem gerðar voru áætlanir um að myndu leysa vandann, gerðu 

það ekki og á meðan hlóðst sorp upp á götum úti með tilheyrandi mengun. Verst var ástandið 

á tímabilinu frá lokum ársins 2007 inn á mitt ár 2008. Kærendur í málinu kvörtuðu m.a. á 

grundvelli 8. gr. vegna athafnaleysis stjórnvalda. Þeir sögðu stjórnvöld hafa innleitt 

ófullnægjandi lög og framkvæmdaáætlanir og með því hefðu þau valdið alvarlegri 

eyðileggingu á umhverfi héraðsins og stefnt lífi þeirra og heilsu í hættu. MDE áréttaði að ríki 

hefðu fyrst og fremst jákvæða skyldu til að setja viðeigandi reglur með tilliti til alvarleika 

mögulegrar hættu, sérstaklega vegna hættulegrar starfsemi sem söfnun og förgun sorps 

vissulega væri. Dómstóllinn tók fram að hérað kærenda þar sem þeir bæði bjuggu og störfuðu, 

hefði orðið fyrir áhrifum af neyðarástandinu. Sérstaklega hefðu kærendur þurft að búa við að 

vera þvingaðir til að lifa í menguðu umhverfi á því tímabili sem sorp hafði hlaðist upp á 

götum úti. MDE gekk lengra en hann áður hafði gert, er hann komst að því að ríkinu hefði 

borið að grípa til sanngjarnra og viðeigandi ráðstafana sem gætu tryggt rétt þeirra sem málið 

varðaði, til að njóta heilnæms og verndaðs umhverfis.231 Stjórnvöldum hafði verið fullljós 

alvara mengunar vegna uppsafnaðs sorps og langvarandi óreiðu í sorphirðu- og 

förgunarmálum og brugðust ekki við með nægilega árangursríkum aðgerðum. Því taldist Ítalía 

hafa brotið gegn 8. gr.  

 Vitneskja stjórnvalda um alvarleg áhrif mengunar á líf og heilsu fólks skiptir því máli til 

aukinnar ábyrgðar þeirra um að bregðast við og gera ráðstafanir til að minnka eða koma í veg 

fyrir áhrifin. Rétt er þó að taka fram að hér hafa ekki verið tekin til rannsóknar mál þar sem 

ríki hafi ekki borið jafnmikla ábyrgð þar sem þeim hafi ekki verið kunnugt um slík áhrif, enda 

er ólíklegt að slík mál fyrirfinnist í ljósi þess að mengandi starfsemi er alla jafna 

                                                 
230 Dags. 10. janúar 2012 (30765/08). 
231 Sá fyrirvari er gerður að rétt sé haft eftir í Human Rights Information Bulletin, bls. 36. Ritið er gefið út af 
Council of Europe. Dómurinn sjálfur er til á frönsku og rússnesku. Í þessu sambandi er rétt að árétta að ítalska 
stjórnarskráin virðist ekki vernda rétt einstaklinga til heilnæms og verndaðs umhverfis. Sjá: 
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf.  

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
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starfsleyfisskyld og lýtur opinberu eftirliti. En ábyrgð ríkja eykst með aukinni vitund þeirra 

um alvarleg mengunaráhrif. 

 
4.1.6.4.4 Krafa um jákvæðar aðgerðir ríkja til verndar eykst eftir alvarleika 
Við mat á dómum þeim sem til rannsóknar eru má sjá að dómstóllinn gerir ríkari kröfur um að 

ríki ráðist í sérstakar aðgerðir til að vernda einstaklingsréttindi eftir því sem 

umhverfismengun eða óþægindi verða alvarlegri og því lengur sem þau vara. Kröfur um 

jákvæðar aðgerðir takmarkast engu að síður við að vernda einstaklingsréttindi og ganga ekki 

lengra en svo að leggja þá skyldu á ríki að þau beiti aðgerðum sem séu raunhæfar og skili 

árangri. Þær takmarkast því af svigrúmi ríkja til mats á því hvaða leiðir séu best til þess 

fallnar að vernda rétt skv. 8. gr. MDE gætir þess að ganga ekki of langt í þessu tilliti með það 

í huga að hlutverk hans sé einungis fólgið í því að meta hvort ríki tryggi einstaklingum 

réttindi þau sem MSE verndar, hann sé ekki áfrýjunardómstóll heldur gegni einskonar hliðar-/ 

eða aðstoðarhlutverki.232 

 Í máli López Ostra gegn Spáni nægði að mati MDE ekki fyrir spænsk stjórnvöld að greiða 

fyrir bráðabirgðahúsnæði sem frú López Ostra og fjölskyldu var fengið í þrjá mánuði þar til 

stöðvun á hluta starfsemi endurvinnslustöðvarinnar var fyrirskipuð og átti sér stað. Þau voru 

eftir sem áður talin brotleg við 8. gr. Umhverfismengunin hélt áfram að vera til staðar og því 

nægði sú ráðstöfun ekki að útvega kæranda húsnæði í skamman tíma og að láta stöðva hluta 

starfseminnar. Þar að auki tók dómstóllinn það fram að kærandi hefði eftir sem áður mátt þola 

viðvarandi óþægindi frá mengun þrjú árin á undan auk þess sem dóttir hennar hafði orðið fyrir 

heilsubresti af þeim sökum.  

 Í máli Fadeyeva gegn Rússlandi þar sem kvartað var undan mikilli mengun frá 

stálverksmiðju sem stjórnvöld voru meðvituð um og létu viðgangast var það ekki talið hafa 

verið nægjanlegt að Fadeyeva hefði verið sett á biðlista eftir fríu íbúðarhúsnæði, en stjórnvöld 

báru því við að ekki væru til nægir fjármunir til að útvega öllum sem bjuggu á 

verndarsvæðinu húsnæði svo hægt væri að flytja þá frá hinni mengandi verksmiðju. 

Dómstóllinn sagðist í málinu ekki geta fullyrt að ríkinu hefði borið að útvega íbúum á 

verndarsvæðinu frítt húsnæði og að sjá til þess að þeir yrðu fluttir af svæðinu þar sem 

rússnesk löggjöf kvæði ekki á um slíka skyldu og vegna þess að val á ráðstöfunum væri 

nokkuð sem ríki hefðu svigrúm til að meta. Ýmsar leiðir gætu verið mögulegar til að veita 

íbúum lausn sinna vandamála, svo sem að ráðast að rót vandans, sjálfri menguninni. Hins 

vegar sagði dómstóllinn, að í þessu tiltekna máli, þar sem ástandið í kringum verksmiðjuna 
                                                 
232 e. The subsidiary role of the Court. Sjá m.a. MDE Grimkovskaya gegn Úkraínu, 65. mgr. 
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kallaði á sérstakar aðgerðir til verndar þeim sem bjuggu á verndarsvæðinu, hafði Rússland 

ekki boðið kærandanum uppá nokkra skilvirka lausn til að gera henni kleift að flytjast af 

svæðinu. Jafnframt hafði ríkinu ekki tekist, þó að sýnt hefði verið fram á að mengun hefði 

minnkað umtalsvert frá því að starfsemi verksmiðjunnar upphaflega hófst, að gera nægar 

ráðstafanir til að draga úr mengun verksmiðjunnar með því að framfylgja lögum gagnvart 

rekstraraðilum hennar. Þrátt fyrir það hafði sektum verið beitt og ýmsum eftirlitsaðgerðum, en 

þær ráðstafanir höfðu ekki borið árangur í að minnka mengun frá verksmiðjunni og því 

töldust þær ekki nægja. Rússland hafði því gerst brotlegt við 8. gr. MSE.  

 Til samanburðar má nefna mál Hatton og annarra gegn Bretlandi, þar sem kvartað var 

undan flugvélahávaða að næturlagi sem olli svefntruflunum kærenda. Ljóst er af fyrri 

umfjöllun um það mál að stjórnvöld beittu ýmsum úrræðum til þess að takmarka óþægindi 

þeirra sem urðu fyrir svefntruflunum vegna hávaðans, en hins vegar dugðu þau úrræði ekki til 

að vinna bug á óþægindum kærenda. Það má því segja að kröfur MDE um árangur úrræða til 

verndar réttindum 8. gr. séu minni eftir því sem hinir andstæðu hagsmunir, í þessu tilfelli 

mikilvægi áframhaldandi næturflugs við Heathrow flugvöll fyrir efnahag landsins, eru taldir 

veigameiri. Skipti máli við mat í þessu tilfelli að fasteignaverð á svæðinu hafði ekki lækkað 

og því voru möguleikar íbúanna til að flytjast af svæðinu ekki takmarkaðir.  

 Almennt miðast þó kröfur MDE um jákvæðar aðgerðir til verndar réttindum 8. gr. við að 

þær beri árangur, eða eins og dómstóllinn sagði í máli Moreno Gómez gegn Spáni: 
Regulations to protect guaranteed rights serve little purpose if they are not duly enforced and 
the Court must reiterate that the Convention is intended to protect effective rights, not illusory 
ones.233  

 
Í þessu máli sem féll kæranda í vil og varðaði hávaða sem barst frá næturklúbbum sem 

starfræktir voru í húsi því þar sem kærandi bjó, kom ekki til skoðunar hvort hann hefði þann 

möguleika að flytjast í burtu. Að öllum líkindum skýrist það af því að spænska ríkið hefur 

ekki borið upp þá málsástæðu fyrir MDE. Hins vegar vekur það óneitanlega upp spurningar 

um hvort kærendur í þessu máli og þeim tveimur síðastnefndu, njóti jafnrar stöðu fyrir 

dómstólnum eða misjafnlega mikillar réttarverndar. Svarið liggur líklega í þeirri staðreynd að 

efnahagslegir hagsmunir í máli Hatton og annarra gegn Bretlandi voru látnir ráða úrslitum, 

því þó að stjórnvöld í Bretlandi hafi gert ýmsar ráðstafanir til að takmarka óþægindi íbúa, þá 

dugðu þær ekki til. Af því má álykta að það markmið MSE að vernda virk réttindi (e. effective 
rights) en ekki bara réttindi byggð á blekkingum eða tálsýn, megi sín lítils gagnvart miklum 

                                                 
233 MDE Moreno Gómez gegn Spáni, 61. mgr. Sjá einnig í máli Dubetska og annarra gegn Úkraínu, 144. mgr. 
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efnahagslegum hagsmunum af rekstri mengandi eða hættulegrar starfsemi, svo lengi sem farið 

hefur verið að lögum við ákvarðanir og í framkvæmd og útfærslu þeirra.  

 Vert er í þessu sambandi að skoða einnig mál Grimkovskaya gegn Úkraínu. Málið varðaði 

kvörtun vegna hraðbrautar sem lögð var að hluta til í gegnum íbúðahverfi, en kvartað var 

undan margs konar mengun sem barst frá henni og umferðinni sem um hana fór. Dómstóllinn 

féllst á að mengun næði slíkum alvarleika að vekti upp spurningar vegna réttinda verndaðra af 

8. gr. og íhugaði hvort ríkinu hefði tekist að réttlæta þá þungu byrði sem kærandi var látinn 

bera vegna mengunarinnar, miðað við aðra og fyrir hönd annarra íbúa borgarinnar. Þegar 

málið var fyrir dómstólnum hafði götunni verið lokað í kjölfar framkominnar niðurstöðu 

rannsóknar yfirvalda á umhverfisáhrifum hennar. MDE sagði því að það yrði að játast að 

stjórnvöld hefðu tekist á við mengunarvandann þó að kærandi hefði þurft að beita miklum 

þrýstingi til þess að af því yrði. En þrátt fyrir lokunina skoðaði MDE engu að síður hvort ríkið 

væri ábyrgt fyrir skaðanum sem af hlaust þann tíma sem gatan var notuð sem hluti 

hraðbrautarinnar. Við þá skoðun leit dómstóllinn til svigrúms ríkja til mats um ráðstafanir á 

þessu sviði sem varðaði grunnvirki skipulagsmála sem væru oft flókin og tímafrek og krefðust 

töluverðra fjármuna. Í dóminum segir að þrátt fyrir og samfara því sem ríki taki á sig auknar 

skyldur við að draga úr og stjórna mengun, sé ekki hægt að túlka 8. gr. á þann veg að hún 

krefjist þess að ríki tryggi öllum að þeir fái notið húsnæðis sem uppfylli tiltekin 

umhverfisviðmið eða skilyrði. Það væri því of langt gengið að segja ríkið hafa gerst brotlegt 

við 8. gr. fyrir það eitt að leyfa lagningu hraðbrautar í gegnum íbúðabyggð. Eins væri of langt 

gengið að viðurkenna almennan rétt kæranda til nýs húsnæðis á kostnað ríkisins, sérstaklega 

að teknu tilliti til þess að kærandi í málinu hafði ekki haldið því fram að verðgildi húsnæðis 

hans hefði lækkað vegna skemmda sem orðið hefðu vegna mengunarinnar, eða að honum 

hefði ekki tekist að selja það og flytjast í burtu án aðstoðar ríkisins. MDE sá því ekki ástæðu 

til að endurmeta ákvarðanir stjórnvalda um lagningu hraðbrautarinnar efnislega. Hins vegar 

fann hann töluverða misbresti á því hvernig staðið hefði verið að verndun formréttinda 

kærandans og því var ríkið á endanum talið brotlegt við 8. gr. Dómur þessi er dæmi um mál 

þar sem mengun virðist ekki hafa verið talin svo alvarleg að ríkið teldist hafa brotið gegn 8. 

gr. þó að stjórnvöldum hefði mistekist um langan tíma að beita árangursríkum aðgerðum til 

verndar réttindum kærenda.  

 Af efni þessa kafla er ljóst að MDE gerir auknar kröfur til ríkja eftir því sem mengun telst 

alvarlegri og einstaklingar verða fyrir meiri óþægindum af henni. Almennt krefst hann þess að 

þær ráðstafanir sem gerðar eru séu unnar af áreiðanleika og að þeim sé ætlað að bera árangur 

en séu ekki til málamynda. Sé hins vegar ekkert athugavert við hvernig staðið hefur verið að 



 59 

ráðstöfunum, þ.e. ef framkvæmd hefur verið í samræmi við lög og reglur og réttlætanlegar 

ástæður mengunaráhrifa á líf einstaklinga hafa verið bornar fram, verður ekki talið að brot 

hafi orðið á 8. gr.  

 Að þessu sögðu verður nú fjallað um þær kröfur sem MDE telur að 8. gr. feli í sér um 

formréttindi einstaklinga, til að vera upplýstir og að geta tekið þátt í málum er varða áhrif 

umhverfis á þá. 

 
4.1.7 Formreglur sem leiða má af 8. gr. 
Ákvæði 8. gr. innihalda engar formreglur um það hvernig réttur til friðhelgi einkalífs, 

fjölskyldu og heimilis verði verndaður. Engu að síður hefur MDE kveðið á um að ýmsar 

formreglur felist í jákvæðri skyldu stjórnvalda til að tryggja vernd réttindanna. Meðal 

jákvæðra aðgerða eru þannig m.a. að ríki eiga að tryggja almenningi aðgang að upplýsingum 

um umhverfismál og að upplýsa almenning um hættuástand. Jafnframt þarf málsmeðferðin að 

vera réttlát og gera ráð fyrir þátttöku, almennings eða þeirra sem hagsmuna hafa að gæta. 

Hluti af málsmeðferðinni er rannsóknarregla í eðli sínu, þ.e. ákveðnar rannsóknir þurfa að 

liggja fyrir áður en ráðist er í framkvæmdir svo ríki geti metið hvernig jafnvægi verði fundið á 

milli öndverðra hagsmuna. Athyglisvert er að MDE hefur almennt ekki notað hugtakið mat á 
umhverfisáhrifum (e. environmental impact assessment), sem hefur fest sig í sessi á sviði 

umhverfisréttar, en vísar í staðinn almennt í rannsóknir eða athuganir. 

 

4.1.7.1 Jákvæð skylda til að upplýsa almenning um umhverfisáhrif og hættu sem af þeim getur 
stafað 
Mannréttindadómstóllinn hefur túlkað 8. gr. á þann veg að hún leggi jákvæða skyldu á 

stjórnvöld um að upplýsa almenning um ástand umhverfisins og yfirvofandi hættu sem af því 

getur stafað, auk þess sem kynna þarf fyrir almenningi hvernig bregðast skuli við þegar 

hættuástand hefur brotist út.  

 Í máli Guerra og annarra gegn Ítalíu sem áður var reifaður í kafla 4.1.2.1, taldi MDE að 

brotið hefði verið gegn ákvæðum 8. gr. MSE þar sem stjórnvöldum hefði ekki tekist að 

tryggja rétt kærenda til friðhelgi einka- og fjölskyldulífs, vegna þess að þeim voru ekki 

fengnar mikilvægar upplýsingar sem hefðu getað gert þeim kleift að meta áhættuna af því að 

búa í nágrenni við mengandi áburðarverksmiðju sem skilgreind var sem áhættumikil. 234 

Orðrétt sagði dómstóllinn: 

In  the instant case the applicants waited, right up until the production of fertilisers ceased in 
                                                 
234 MDE Guerra og aðrir gegn Ítalíu, 60. mgr. 
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1994, for essential information that would have enabled them to assess the risks they and their 
families might run if they continued to live at Manfredonia, a town particularly exposed to 
danger in the event of an accident at the factory. The Court holds, therefore, that the respondent 
State did not fulfil its obligation to secure the applicant
family life, in breach of Article 8 of the Convention.235 
  

Af þessum dómi má álykta að 8. gr. geti falið í sér jákvæða skyldu stjórnvalda til að gera 

einstaklingum það raunverulega mögulegt að meta hvort hætta sé á að réttur þeirra til að njóta 

friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis geti beðið hnekki, með því beinlínis að upplýsa þá 

sem eiga hagsmuna að gæta um alvarlega áhættuþætti sem stjórnvöldum er kunnugt um.236 

 Í máli McGinley og Egan gegn Bretlandi237 var reglan staðfest með ákveðnum fyrirvara. 

Kærendur voru tveir fyrrum hermenn sem tóku þátt í kjarnorkutilraunum Bretlands á eyjunni 

Christmas Island á árunum 1957-8. Síðar komu í ljós miklir heilsubrestir í tilfelli þeirra 

beggja sem læknar töldu að einhverju leyti rekjanlega til geislunar sem þeir höfðu orðið fyrir. 

Kærendur sóttu að fá hækkun lífeyrisgreiðslna vegna áhrifa kjarnorkutilraunanna og fóru fram 

á að fá afhent öll gögn sem gætu veitt upplýsingar um áhrif geislunarinnar á heilsu þeirra. Þeir 

töldu að brotið hefði verið á réttindum þeirra og stóðu í þeirri trú að stjórnvöld hefðu haldið 

einhverjum gögnum leyndum. Mannréttindadómstóllinn var sammála því að aðgangur að 

mikilvægum heilsufarsupplýsingum sem hefði annað hvort getað veitt kærendum friðþægingu 

eða gert þeim kleift að meta hættuna sem þeir stóðu frammi fyrir, væri nægilega tengdur 

einkalífi og fjölskyldulífi þeirra til að 8. gr. ætti við. Dómstóllinn sagði að þegar ríki stæðu 

fyrir hættulegum tilraunum sem gætu haft faldar og alvarlegar afleiðingar á heilsufar þeirra 

sem tækju þátt í þeim, krefðist virðing fyrir einkalífi eins og skilja ætti 8. gr. þess, að virkri og 

aðgengilegri málsmeðferð yrði komið á fót svo að viðkomandi gætu leitað allra og fengið 

allar upplýsingar sem skiptu máli. Hins vegar var Bretland ekki talið hafa orðið brotlegt við 8. 

gr. þar sem kærendur höfðu ekki nýtt allar leiðir þeim mögulegar til að fá aðgang að gögnum. 

Auk þess voru ekki færðar fram sönnur um að gögnin væru til í raun og veru. Að því leyti var 

mál McGinley og Evan frábrugðið máli Guerra þar sem ekki var umdeilt að íbúar 

Manfredoniu voru í hættu vegna mengunar frá verksmiðju þeirri sem þar var um rætt. Þar að 

auki var ekki deilt um að ríkið hafði yfir að ráða upplýsingum sem hefðu getað gefið íbúum 

færi á að meta áhættuna og gert ráðstafanir til að forðast hana. 

 Í sambærilegu máli Roche gegn Bretlandi sótti fyrrum hermaður að fá afhentar 

læknisfræðilegar upplýsingar um áhrif tilrauna með sinneps- og taugagas sem hann var 
                                                 
235 MDE Guerra og aðrir, 60. mgr. 
236 Hér virðist dómstóllinn byggja á samskonar skyldu og kveður á um í c-lið 1. mgr., 5. gr. Árósasamningsins, 
þ.e. rétt almennings til að verða upplýstur um hættuástand. 
237 Dags. 9. júní 1998 (21825/93 og 23414/94). 
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skyldaður til að taka þátt í, vegna herþjónustunnar. Þessar upplýsingar vildi hann fá vegna 

umsóknar um hækkaðan lífeyri, því hann þjáðist af ýmsum heilsufarskvillum sem hann taldi 

orsakast af tilraununum. Í þessu máli taldi MDE um brot á 8. gr. hefði verið að ræða, þar sem 

upplýsingarnar væru nægjanlega tengdar einkalífi hans, þær hefðu óumdeilanlega verið til og 

hefði verið haldið frá kærandanum. Auk þess hafði kærandi leitað allra leiða fyrir dómstólum 

til að fá upplýsingarnar afhentar, en ekki haft erindi sem erfiði. MDE sagði yfirvöld hafa 

jákvæða skyldu til að tryggja að virk og aðgengileg málsmeðferð væri til staðar svo kærandi 

fengi afhentar allar viðeigandi upplýsingar sem skiptu máli, um hættu sem hann kynni að búa 

við vegna herþjónustunnar. Kærandinn átti ekki að þurfa að sækja slíkt mál fyrir dómstólum.  

 Í máli Taskin og annarra gegn Tyrklandi sem áður hefur verið minnst á hafði engin hætta 

raunverulega orðið, en þó lagði MDE mikla áherslu á að öll gögn sem unnin væru í tengslum 

við mat á umhverfisáhrifum, þ.á m. matsskýrslan sjálf, væru aðgengileg almenningi svo 

honum yrði kleift að meta hættu sem hann gæti staðið frammi fyrir. Hið sama kom fram í 

máli Giacomelli gegn Ítalíu,238 en þar komst MDE svo að orði að ekki þyrfti að efast um 

mikilvægi þess að almenningur hefði aðgang að niðurstöðum rannsókna og skýrslna unnum 

til að meta hugsanleg áhrif framkvæmda, svo hann gæti metið og spáð fyrir um áhrif þeirra á 

eigið líf.239 

 Einnig má hér minna á athugasemd MDE í máli L.C.B. gegn Bretlandi sem fjallað var um 

í kafla 4.1.6.2 þar sem sagði að það hefði hugsanlega skipt sköpum fyrir kæranda ef læknar 

hefðu fengið upplýsingar um geislunaráhrif föður hennar afhentar fyrr og þar með hugsanlega 

sjúkdómsgreint hana fyrr en raunin varð. Þannig gaf MDE það í skyn að hugsanlega hefði 

Bretland verið dæmt brotlegt við 8. gr. ef aðeins hefði verið byggt á þessari málsástæðu fyrir 

mannréttindanefndinni, sem ekki var gert og var kæra á grundvelli 8. gr. því ekki talin tæk til 

meðferðar. 

 Mál Di Sarno og annarra gegn Ítalíu varðaði kvörtun íbúa í Campania héraði á Ítalíu 

vegna vanrækslu stjórnvalda við að hafa stjórn á söfnun og förgun sorps í þéttbýli, en 

neyðarástand ríkti allt frá 1994 til 2009 vegna sorps sem hlóðst upp og var látið liggja á 

götum úti. Kærendur kvörtuðu m.a. undan því að stjórnvöld höfðu ekki upplýst almenning 

sem málið varðaði um áhættu þá sem fólst í því að búa við þessar aðstæður. Í málinu vannst 

sigur fyrir MDE þar sem ítölsk stjórnvöld höfðu ekki gripið til árangursríkra aðgerða við 

meðferð sorpmála og til að vernda rétt kærenda til heilnæms og verndaðs umhverfis,240 hins 

                                                 
238 Dags. 26. mars 2007 (59909/00). Sjá reifun og frekari umfjöllun í næsta kafla. 
239 MDE Giacomelli gegn Ítalíu, 83. mgr. 
240 Sjá áður í kafla 4.1.6.4.1. 
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vegar fólst ekki í niðurstöðu dómsins að brotið hefði verið á rétti kærenda til upplýsinga þar 

sem rannsóknir sem unnar voru á vegum almannavarna ríkisins höfðu verið birtar. Dómurinn 

sem m.a. inniheldur endurritun á 5. gr. Árósasamningsins um skyldur ríkja til að upplýsa með 

beinum hætti þá sem málið varðar um hættuástand, staðfesti að 8. gr. fæli í sér skyldu ríkisins 

til að gera almenningi kleift að fá upplýsingar svo honum yrði fært að meta hættu sem hann 

kynni að standa frammi fyrir. En í þessu máli skipti máli varðandi réttinn til upplýsinga að líf 

og heilsa kærenda var ekki í hættu, því var talið nægjanlegt að upplýsingar hefðu verið birtar 

og kærendur hefðu getað nálgast þær. Ríkinu bar ekki skylda í þessu tilfelli að upplýsa 

almenning beint þar sem hættan hefði ekki verið slík.241 

 Það leikur enginn vafi á að MDE túlkar 8. gr. á þann hátt að hún feli í sér skyldu ríkja til 

að tryggja aðgang almennings að upplýsingum sem varða umhverfið. Jafnframt virðist af máli 

Guerra og annarra gegn Ítalíu sem og af máli McGinley og Egan gegn Bretlandi að í þeim 

tilfellum þar sem ríki búa yfir upplýsingum sem gefa hættuástand til kynna, ber þeim að eigin 

frumkvæði að upplýsa þá sem málið varðar. Ekki er þó ljóst hvort sú skylda felur í sér að 

nægjanlegt sé að gefa út fréttatilkynningu um hættuástand eða hvort beinlínis þurfi að koma 

slíkum upplýsingum til viðkomandi einstaklinga sem í hættu eru.    
  

4.1.7.2 Málsmeðferð þarf að vera réttlát  þátttaka og aðgangur að réttarúrræðum 
MDE hefur litið svo á að hann hafi lögsögu til að yfirfara og rýna í málsmeðferð við 

undirbúning ákvarðana og áætlanagerðir ríkja, til að tryggja að hæfilega hafi verið tekið mið 

af hagsmunum einstaklinga.242 

 Í máli Fägerskjöld gegn Svíþjóð var m.a. tekist á um það hvort málsmeðferð við 

undirbúning ákvörðunar um það hvort gefa ætti út afturvirkt byggingarleyfi vegna vindmyllu, 

sem þegar hafði verið reist, hefði verið nægjanlega réttlát. Við undirbúning ákvörðunarinnar 

var haft samráð við íbúa í 500 metra fjarlægð frá vindmyllunni, þ.á m. kærendur, þar sem 

þeim gafst tækifæri til þess að gera athugasemdir. Þeim voru jafnframt afhentar 

hávaðamælingar sem sýndu fram á hljóðstyrk frá vindmyllunni. Umhverfisnefnd 

sveitarfélagsins sem gaf leyfið út, sagði nokkrar athugasemdir hafa verið gerðar vegna hávaða 

frá vindmyllunni, hins vegar hefðu mælingar á hávaða við hús nágranna, ekki farið yfir 

ráðlagt hámark nema við þau tvö sem stóðu næst vindmyllunni en íbúar þeirra höfðu lýst því 

yfir að hávaðinn ylli þeim ekki truflunum. Engu að síður fyrirskipaði umhverfisnefndin 

                                                 
241 Dómurinn er aðeins til á frönsku. Sjá umfjöllun um niðurstöðuna í Human Rights Information Bulletin, bls. 
35. 
242 MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 99. mgr. 
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samfara útgáfu leyfisins, að ráðist yrði í tilteknar bráðabirgðaráðstafanir til að koma til móts 

við athugasemdir og takmarka ónæði af vindmyllunni. Auk þess var mælt fyrir um að mat á 

þessum ráðstöfunum ætti að liggja fyrir fjórum mánuðum eftir útgáfu leyfisins. Matið átti að 

taka mið af skoðunum og reynslu nágranna vindmyllunnar. Að því fengnu skyldu lokaúrræði 

ákveðin. Samráðsfundur var haldinn með öllum nágrönnum fjórum mánuðum eftir útgáfu 

leyfisins samkvæmt því sem umhverfisnefnd hafði mælt með við útgáfu leyfisins. Þar kom 

fram að hljóð sem kvartað hafði verið undan hafði verið frá annarri vindmyllu en þeirri sem 

deilt var um en það hafði verið lagfært. Ráðstafanir þær sem umhverfisnefnd hafði fyrirskipað 

höfðu verið framkvæmdar en kærendur og aðrir nágrannar sögðu þær ekki hafa haft nein áhrif 

á hávaðastyrkinn. Kærendur málsins kærðu útgáfu byggingarleyfisins og kröfðust þess að það 

yrði afturkallað og vindmyllan tekin niður. Þeir staðhæfðu að vindmyllan ylli þeim 

alvarlegum óþægindum og að engin raunveruleg rannsókn hefði verið gerð á hávaða frá henni 

til að staðfesta raunverulegan hljóðstyrk. Þau sögðu jafnframt að þeim hefði ekki verið gefið 

færi á að gera athugasemdir við bygginguna áður en hún hefði verið reist og að sveitarfélagið 

hefði ekki unnið að málinu á hlutlausan hátt þar sem það ætti hlut í vindmyllunni. Málaferli 

þeirra báru ekki árangur og því kvörtuðu þeir til MDE. Dómstóllinn gerði engar athugasemdir 

við málsmeðferðina og sagði kærendur hafa haft möguleika til að krefjast frekari ráðstafana 

en þegar höfðu verið gerðar. Því taldi MDE málsmeðferðina hafa fullnægt skilyrðum um 

réttlæti og taldi Svíþjóð ekki hafa brotið gegn ákvæðum sáttmálans. 

 Í máli Hatton og annarra gegn Bretlandi sagði MDE að við undirbúning opinberra 

ákvarðana um gerð áætlana er varða flókin umhverfis- og efnahagsmál, væri nauðsynlegt að 

framkvæma viðeigandi rannsóknir til þess að ríkjum væri kleift að finna jafnvægi á milli 

hinna ýmsu hagsmuna sem hverju sinni vegast á. Dómstóllinn sagði þó að það kæmi ekki í 

veg fyrir að hægt væri að taka ákvarðanir að ekki lægju fyrir umfangsmikil og mælanleg gögn 

um hvert og eitt atriði sem málið varðaði. Í þessu máli sem varðaði innleiðingu nýrra reglna 

um takmarkanir á næturflugi, höfðu bresk stjórnvöld viðhaft umtalsvert samráð við almenning 

áður en reglurnar tóku gildi. Framkvæmdar höfðu verið ýmsar rannsóknir og athuganir á 

áhrifum hljóðmengunar á almenning, gefið hafði verið út samráðsskjal sem kynnt var 

almenningi sem átti þess kost að gera athugasemdir við það sem og að leita endurskoðunar á 

ákvörðunum utanríkisráðherra sem viðkomu framkvæmd hinna nýju reglna. Þar að auki voru 

kærendur félagar í hagsmunasamtökum sem börðust gegn hljóðmengun af völdum 

flugumferðar og voru þar af leiðandi í góðri aðstöðu til að gera athugasemdir við áætlunina 

sem kynnt var í samráðsskjalinu. Eftir heildarmat dómstólsins á ofangreindu komst hann að 

eftirfarandi niðurstöðu: 
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In these circumstances the Grand Chamber does not find that, in substance, the authorities 
overstepped their margin of appreciation by failing to strike a fair balance between the right of 
the individuals affected by those regulations to respect for their private life and home and the 
conflicting interests of others and of the community as a whole, nor does it find that there have 
been fundamental procedural flaws in the preparation of the 1993 regulations on limitations for 
night flights.243 

 
 Í máli Zammit Maempel gegn Möltu244 snerist kæra um óþægindi sem hlutust af flugeldum 

sem skotið var upp nálægt heimili kæranda, á bæjarhátíðum sem haldnar voru í bænum 

tvisvar á ári. Kærendur sögðust búa við hættuástand þegar flugeldasýningar stæðu yfir og þeir 

kvörtuðu undan því að málsmeðferð vegna undirbúnings leyfisveitinga til handa 

aðstandendum sýninganna, hefði verið ólögmæt þar sem þeim hefði ekki verið veitt tækifæri 

til að taka þátt í henni og að gera athugasemdir. Jafnframt kvörtuðu þeir yfir því að svæði það 

sem þeir bjuggu á hefði ekki verið lýst takmarkasvæði, þar sem ekki væri leyfilegt að skjóta 

upp flugeldum en um það voru ákvæði í lögum og með slíkri ráðagerð hefði verið mælt af 

lögboðinni sérfræðinganefnd. MDE sagði að þó að 8. gr. innihéldi engar formreglur um það 

hvernig réttindi einstaklinga á grunni hennar yrðu vernduð, yrði málsmeðferð við undirbúning 

ákvarðana að vera réttlát og yrði að virða hagsmuni þá sem 8. gr. verndar. Því væri mikilvægt 

að íhuga alla þætti málsmeðferðarinnar, þar á meðal hvernig stefnumörkun eða ákvörðun væri 

til meðferðar, hversu mikið mið væri tekið af skoðunum einstaklinga í gegnum 

málsmeðferðina og hvaða málsmeðferðarúrræði væru til staðar. Einstaklingar sem hefðu 

hagsmuna að gæta yrðu að geta farið fram á endurskoðun á hvaða ákvörðun sem væri, hvort 

sem væri um að ræða athöfn eða athafnaleysi, þegar þeim þætti ekki hafa verið tekið nægt 

tillit til hagsmuna þeirra eða athugasemda við málsmeðferð. Við beitingu þessarar meginreglu 

í málinu, minnti dómstóllinn hins vegar á svigrúm ríkisins til mats og komst að því að 

kærendur hefðu ekki sýnt fram á nægilega mikla hættu á að þeir yrðu fyrir eignatjóni né 

öðrum skaða, sem hefði áhrif á það jafnvægi sem ríkið hefði fundið, þó þeir hefðu liðið að 

einhverju leyti fyrir flugeldasýningarnar. Dómstóllinn lagði mat á þær aðgerðir sem ríkið 

hafði ráðist í til verndar rétti einstaklinganna og komst að því að þær hefðu verið fullnægjandi 

m.a. þar sem málsmeðferðin hefði falið í sér að samráð var haft við sérfræðinga til að meta 

efnahagsleg og umhverfisleg áhrif af sýningunum. Af þessum dómi, þar sem ekki reyndist 

mikil hætta vera til staðar, virðist sem svigrúm ríkisins til mats hafi verið rúmt, sem birtist 

m.a. í því að minni kröfur voru gerðar um samráð og tillit til hagsmuna einstaklingsins. Látið 

var nægja að samráð hafi verið haft við sérfræðinga um hvernig öryggis yrði best gætt. 

                                                 
243 MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 129. mgr. 
244 Dags. 4. júní 2012 (24202/10). 
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 Í máli Fadeyeva gegn Rússlandi sem varðaði alvarlega mengun frá stálverksmiðju, tók 

MDE það fram að Rússland hefði ekki lagt fram gögn sem vörðuðu starfsleyfi 

stálverksmiðjunnar og þar með lá ekkert fyrir í málinu sem sagði fyrir um hvernig staðið hefði 

verið að undirbúningi að útgáfu leyfisins og hvort tekið hefði verið tillit til hagsmuna íbúa í 

nágrenni hennar. Var þetta eitt þeirra atriða sem réðu úrslitum um að ríkið taldist hafa gerst 

brotlegt við 8. gr.  

 Mál Taskin og annarra gegn Tyrklandi er áhugavert vegna umfjöllunar MDE um kröfur 

sem hann gerir til stjórnvalda um að virða sínar eigin málsmeðferðarreglur. Málið varðaði 

útgáfu leyfa vegna reksturs gullnámu sem staðsett var á svæði því sem kærendur bjuggu á. 

Kærendur héldu því fram að starfsleyfi sem gefin höfðu verið út og málsmeðferð við 

undirbúning ákvarðana um útgáfu starfsleyfanna hefði brotið gegn 8. gr. Að auki töldu þeir á 

sér brotið þar sem þeir hefðu ekki notið skilvirkrar réttarverndar af hálfu stjórnsýslu og 

dómstóla. Við undirbúning útgáfu starfsleyfis umhverfisráðuneytis til gullnámunnar, fór fram 

mat á umhverfisáhrifum. Kærendur tóku þátt í málsmeðferð matsins, þar sem þeir komu á 

framfæri áhyggjum sínum, m.a. vegna notkunar sprengiefna og blásýru við vinnslu á gulli, 

sem og vegna úrgangs sem lekið gæti ofan í jörðina og mengað vatnsveitur. Matsskýrsla sú 

sem gefin var út í kjölfarið lýsti því að hugsanlegar afleiðingar gullnámunnar og 

vinnsluaðferða hennar væru m.a. að jarðvegur, grunnvatn og loft gæti mengast af blásýru og 

þar með skapað alvarlega hættu á eyðileggingu umhverfis og heilsutjóni fólks. Starfsleyfið 

var engu að síður gefið út. Íbúar svæðisins kærðu ákvörðun ráðuneytisins um útgáfu 

starfsleyfisins til dómstóla, en það leiddi til þess á endanum að ákvörðunin var ógilt af æðsta 

stjórnsýsludómstólnum. Í kjölfarið urðu endurtekin dómsmál vegna ákvarðana og deilu um 

verklag stjórnvalda sem unnu að því að gera gullnámunni fært að halda starfseminni áfram 

sem hún fékk að gera með einhverjum undantekningum. Nokkrar dómsniðurstöður féllu 

kærendum í vil en stjórnvöld streittust gegn því að framfylgja þeim. Ekkert nýtt mat á 

umhverfisáhrifum fór fram, heldur voru önnur og ógegnsærri vinnubrögð viðhöfð af hálfu 

stjórnvalda og kom forsætisráðherra landsins þar við sögu, en hann lét m.a. vinna nýja skýrslu 

um mat á áhrifum þess að blásýra yrði notuð til gullvinnslu. Í þeirri skýrslu kom fram sú 

afgerandi afstaða að öllum áhættuþáttum sem áður var lýst í matsskýrslu á umhverfisáhrifum 

hefði verið útrýmt eða í það minnsta hafði verið dregið verulega úr hættu, með nýjum 

vinnsluaðferðum og nýjum öryggis- og mengunarvarnarbúnaði. Eftir gerð þessarar skýrslu 

lýsti forsætisráðuneytið því yfir að það teldi að gefa ætti út starfsleyfi. Þeirri yfirlýsingu var 

skotið til dómstóla af íbúum svæðisins. Áfram héldu dómsmál vegna ákvarðana sem vörðuðu 

gullnámuna, fyrir tilstilli íbúa svæðisins. Á endanum greip ráðherranefnd inn í og gaf út 
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sérstaka ákvörðun um að starfsemi gullnámunnar gæti haldið áfram. Sú ákvörðun var ekki 

tekin í samræmi við lögbundnar málsmeðferðarreglur, þ.e. almenningur hafði enga aðkomu 

að henni og hún var ekki birt opinberlega. Í ákvörðuninni var mikil áhersla lögð á 

efnahagslegt gildi gullnámunnar fyrir landið, auk þess sem þar kom fram að nánast væri búið 

að eyða út öllum áhættuþáttum í starfseminni frá því að fyrstu leyfin höfðu verið gefin út. 

Þessari ákvörðun var sem öðrum, skotið til dóms sem fyrirskipaði að framkvæmd 

ákvörðunarinnar yrði stöðvuð. Þegar málið fór fyrir MDE voru ýmis mál enn sem biðu dóms 

en allt ferlið hafði þá staðið í nærri tíu ár. 

 Í málinu fjallar MDE sérstaklega um viðeigandi alþjóðlega lagatexta, m.a. 10. gr. 

Ríóyfirlýsingarinnar, Árósasamninginn þar sem hann fjallar um stoðirnar þrjár 245 sem og 

tilmæli þings Ráðherraráðsins nr. 1614 frá 2003, um umhverfi og mannréttindi. Af því má 

lesa að MDE tekur mið af þeim textum og reglum við samningu dómsins. 

 Við rannsókn sína á málsmeðferð stjórnvalda fór MDE í upphafi yfir þær meginreglur 

sem felast í 8. gr. og byrjaði á að árétta það að samkvæmt dómaframkvæmd yrði málsmeðferð 

við undirbúning ákvarðana sem leiddu til íhlutunar í réttindi vernduð af greininni, að vera 

sanngjörn og taka tilhlýðilegt tillit til hagsmuna einstaklinga. MDE sagði að við málsmeðferð 

yrði að ráðast í viðhlítandi rannsóknir svo ríki geti spáð fyrir um og metið fyrirfram áhrif 

framkvæmda sem geta skaðað umhverfið og brotið gegn einstaklingsréttindum. Slíkar 

rannsóknir eiga þau að nýta til þess að finna jafnvægi á milli þeirra hagsmuna sem vegast á. 

Afar mikilvægt er að almenningur hafi aðgang að niðurstöðum slíkra rannsókna og að 

upplýsingum sem veita honum færi á að meta hættu sem hann stendur frammi fyrir. Að 

síðustu verða einstaklingar að geta kært allar ákvarðanir, athafnir eða athafnaleysi sem varða 

málsmeðferðina, þyki þeim ekki nægjanlega tekið tillit til hagsmuna þeirra. 

 Við mat á málsmeðferðinni við undirbúning ákvörðunar umhverfisráðuneytisins um 

starfsleyfi rakti MDE staðreyndir sem skiptu máli: Gerðar höfðu verið ýmsar rannsóknir yfir 

langan tíma áður en ákvörðun um útgáfu leyfisins var tekin. Matsskýrsla var gerð í samræmi 

við lög, almennur upplýsingafundur var haldinn fyrir íbúa svæðisins þar sem matsskýrslan var 

kynnt og þátttakendur höfðu færi á að gera við hana athugasemdir. Kærendur og aðrir íbúar 

höfðu aðgang að öllum gögnum sem máli skiptu, þ.á m. matsskýrslunni. Þessu næst fjallaði 

MDE um dóm æðsta stjórnsýsludómstólsins sem og aðra dóma sem fallið höfðu og þá 

staðreynd að stjórnvöld höfðu streist gegn því að framfylgja þeim. Hann sagði hin langdregnu 

dómsmál vegna leyfisveitinga hafa dregist á langinn fyrir tilstilli stjórnvalda. MDE tók það 

                                                 
245 Sjá áður í kafla 2.3. 
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sérstaklega fram að stjórnvöld væru einn hluti ríkisvaldsins sem væri bundið af lögum og því 

féllu hagsmunir þeirra saman við hagsmuni réttarvörslukerfisins. Hann sagði að þegar 

stjórnvöld neita eða þeim tekst ekki að fara að dómum, eða bara fresta því, væru gagnaðilar 

þeirra gjörsneyddir allri réttarvernd á meðan á málaferlum stæði. Í málinu hefðu kærendur 

verið sviptir allri réttarvernd sem fælist í lögfestum málsmeðferðarreglum, sérstaklega vegna 

ákvörðunar ráðherranefndarinnar um að gullnáman fengi að starfa áfram. Því varð niðurstaðan 

sú að Tyrkland hefði gerst brotlegt við 8. gr.  

 Samkvæmt MDE nægir því ekki að bjóða einstaklingum að taka þátt í málsmeðferð við 

undirbúning ákvarðana ef sú þátttaka er eingöngu til málamynda. Rétturinn til þátttöku skal 

ekki að engu hafður. Stjórnvöld hafa ekki heimild til að grípa inn í það ferli með einhliða 

ákvörðunum heldur skal málsmeðferð við undirbúning ákvarðana unnin af heilindum 

stjórnvalda. 

 Í máli Giacomelli gegn Ítalíu ræddi dómstóllinn nokkuð um réttláta málsmeðferð við mat 

á umhverfisáhrifum. Málið varðaði kvörtun vegna mengunar frá sorpvinnslustöð og var því 

haldið fram að ákvarðanir um leyfisveitingar til reksturs hennar væru ólögmætar. Mat á 

umhverfisáhrifum hafði ekki farið fram áður en upphaflegt starfsleyfi var gefið út og ekki 

heldur við ákvörðun um að leyfa afeitrun úrgangs og enn ekki vegna útgáfu leyfis um 

stækkun starfseminnar, en samkvæmt lögum hefði átt að gera slíkt mat í öllum tilfellum. 

Nokkru síðar eða fimm árum eftir að síðasta leyfið var gefið út, var fyrirskipað að mat á 

umhverfisáhrifum skyldi fara fram. Því mati var ekki lokið fyrr en átta árum síðar, en tvisvar 

sinnum á því tímabili hafði umhverfisráðuneytið í tveimur úrskurðum komist að því að 

starfsemin væri í ósamræmi við umhverfisreglur vegna óhentugrar staðsetningar hennar og 

vegna þess að starfsemin ylli hættu á heilsufarsvandamálum fyrir íbúa í nágrenninu. Á þeim 

tíma sem mat á umhverfisáhrifum fór fram, kærði Giacomelli fimm ákvarðanir um 

leyfisveitingar um áframhaldandi starfsemi til dómstóla. Á endanum féll dómur henni í vil og 

var fyrirvaralaus lokun sorpvinnslunnar fyrirskipuð. Samkvæmt gildandi lögum hefði þá 

þegar átt að afturkalla starfsleyfi sorpvinnslunnar, en hún hefði þá getað sótt um það að nýju 

eftir að hafa lagað starfsemina að reglum um mengunarvarnir og umhverfisvernd. Hins vegar 

urðu stjórnvöld aldrei við því að framfylgja dómsniðurstöðunni og fyrirskipuðu ekki lokun 

sorpvinnslunnar. Með þessu athafnaleysi höfðu stjórnvöld gert formréttindi kæranda að engu 

og með því brotið meginreglu réttarríkisins.246 Dómstóllinn komst svo að orði: 

[the court] considers that the procedural machinery provided for in domestic law for the 
protection of individual rights, in particular the obligation to conduct an environmental-impact 

                                                 
246 e. rule of law. 
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assessment prior to any project with potentially harmful environmental consequences and the 
possibility for any citizens concerned to participate in the licensing procedure and to submit 
their own observations to the judicial authorities and, where appropriate, obtain an order for the 
suspension of a dangerous activity, were deprived of useful effect in the instant case for a very 
long period.247 
 

Ítalía taldist því ekki hafa fundið jafnvægi á milli hagsmuna samfélagsins af rekstri 

sorpvinnslunnar og hagsmuna kærandans af að njóta réttar síns til friðhelgi einkalífs og taldist 

þar með hafa gerst brotlegt við 8. gr. 

 Mál Grimkovskaya gegn Úkraínu er nokkuð merkilegt vegna þess hversu ítarlega MDE 

rökstuddi skyldu stjórnvalda við að vernda formréttindi kæranda sem fælust í 8. gr. Í málinu 

sem áður var fjallað um, var kvartað undan mengun, skemmdum á húsnæði og óþægindum 

sem borist höfðu frá hraðbraut sem lögð hafði verið í gegnum íbúðahverfi og nærri húsi 

kæranda. Grimkovskaya hélt því fram að ákvörðun stjórnvalda um að gera götuna sem hún 

bjó við að hluta hraðbrautar, hafi verið ólögmæt og gerræðisleg, þar sem vegi fyrir 

innanlandsflutninga ætti að leggja utan þéttbýlla svæða. Ennfremur höfðu stjórnvöld ekki, að 

tekinni þeirri ákvörðun, gert neinar ráðstafanir til að tryggja reglulegt eftirlit við götuna til að 

draga úr mengun frá henni og þungaflutningum sem um hana fóru. Mengun hefði verið látin 

viðgangast um árabil án eftirlits og án nokkurra aðgerða, þar til að rannsókn var að lokum 

framkvæmd af stjórnvöldum eftir mikinn þrýsting frá íbúum, sem leiddi til þess að tekin var 

ákvörðun um að lokað yrði fyrir umferð í gegnum götuna. Til þess að fá þeirri ákvörðun að 

endingu framfylgt þurftu íbúar götunnar að efna til hópmótmæla sem leiddu til lokunnar 

götunnar, en í kjölfarið gerðu stjórnvöld engar ráðstafanir til að gera við yfirborð götunnar 

eða til að hreinsa jarðveginn í kringum hana. Kærandi stefndi stjórnvöldum fyrir dómstóla til 

að krefjast bóta vegna skemmda á húsnæði sínu og vegna heilsutjóns sem af menguninni 

hlaust. Máli hennar var vísað frá dómstólum með takmörkuðum rökstuðningi. MDE tók alla 

málsmeðferðina til gagngerrar skoðunar. Í fyrsta lagi sagði hann ekki hafa verið sýnt fram á af 

stjórnvöldum að gerð hefði verið hagkvæmnisathugun áður en ákvörðun um lagningu 

hraðbrautarinnar var tekin, þar sem metið hefði verið hvernig farið yrði að viðeigandi 

umhverfisviðmiðum og þar sem þeim sem hagsmuna hefðu að gæta hefði verið gefinn kostur 

á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Ríkinu hefði borið að tryggja lágmarks 

formréttindi við undirbúning og framkvæmd ákvörðunarinnar. Í öðru lagi bar stjórnvöldum að 

innleiða sanngjarna áætlun um að draga úr skaðlegum áhrifum hraðbrautarinnar á réttindi íbúa 

við götuna vernduðum af 8. gr. Að einhverju marki hafði það verið gert, en framlögð gögn 

gáfu litlar vísbendingar um árangur aðgerða. Sú ráðstöfun sem að endingu var gerð, að 
                                                 
247 MDE Giacomelli gegn Ítalíu, 94. mgr.  
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framkvæma mat á umhverfisáhrifunum og að loka fyrir umferð í gegnum götuna í kjölfarið, 

var gerð eftir endurteknar kvartanir frá íbúum götunnar. Í þriðja lagi undirstrikaði MDE að 

nauðsynlegur hluti þeirra réttinda væru möguleikar einstaklinga til að véfengja athafnir eða 

athafnaleysi stjórnvalda sem hefðu áhrif á réttindi þeirra, fyrir óháðu stjórnvaldi. Hann vakti 

jafnframt athygli á því að á umræddum tíma hefði Árósasamningurinn tekið gildi fyrir 

Úkraínu. Engu að síður hafði kæranda ekki verið gefið raunhæft færi á að vefengja stefnu 

stjórnvalda um lagningu hraðbrautarinnar meðfram húsi hennar, fyrir dómstólum. Það hafði 

hún reynt en kröfum hennar verið vísað frá með stuttorðum rökstuðningi og sjónarmið hennar 

í engu tekin til skoðunar. MDE sagði allan rökstuðning hafa skort fyrir því hvers vegna hinir 

innlendu dómstólar hefðu metið stefnu stjórnvalda fullnægjandi til verndar réttindum 

kærenda. Jafnframt hefði skort rökstuðning fyrir því á hvaða grundvelli kröfum hennar, um að 

ákvörðun um lagningu vegarins yrði dæmd ólögmæt, hefði verið vísað frá. Óljóst væri 

ennfremur af gögnum málsins hvort rökstuðningur kærandans hefði yfirhöfuð verið íhugaður 

við málsmeðferð dómstóla. Orðalag MDE um þennan hluta er eftirtektarvert:  

The Court considers that the applicants arguments concerning the unlawfulness and 
arbitrariness of the above decision and the adequacy of the municipalitys environmental policy 
concerning K. Street were of paramount importance for resolving whether or not the defendants 
conduct struck a fair balance between the applicants rights guaranteed by Article 8 and the 
interests of the community.248 
    

Dómstóllinn gat því ekki fallist á að kærandanum hefði verið gefið færi á koma sjónarmiðum 

sínum á framfæri fyrir óháðu stjórnvaldi. Samandregið komst dómstóllinn að eftirfarandi 

niðurstöðu: 

First, the Governments failure to show that the decision to designate K. Street as part of the 
M04 motorway was preceded by an adequate environmental feasibility study and followed by 
the enactment of a reasonable environmental management policy. Second, the Government did 
not show that the applicant had a meaningful opportunity to contribute to the related decision-
making processes, including by challenging the municipal policies before an independent 
authority. Bearing those two factors and the Aarhus Convention  in mind, the Court cannot 
conclude that a fair balance was struck in the present case.249 
  

Af þessum sökum hafði Úkraína gerst brotlegt við 8. gr. MSE. 

 Að síðustu má nefna mál Hardy og Maile gegn Bretlandi.250 Það varðaði kröfu um að 

Bretlandi hefði ekki tekist að vernda nægjanlega vel réttindi kærenda til friðhelgi einkalífs og 

heimilis. Kærendur byggðu á því að mat á áhættu vegna flutnings og móttöku á fljótandi 

jarðgasi sem gert var í tengslum við ákvörðun um byggingu móttökustöðvar jarðgass í 

                                                 
248 MDE Grimkovskaya gegn Úkraínu, 71. mgr. 
249 Ibid. 72. mgr. 
250 Dags. 9. júlí 2012 (31965/07). 
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nágrenni við heimili þeirra, hefði ekki metið fyllilega áhættu þess ef árekstur skipa ylli því að 

jarðgas slyppi út í andrúmsloftið. Ekkert brot var talið hafa orðið á 8. gr. þar sem löggjöf á 

sviði umhverfismála, m.a. um mat á umhverfisáhrifum, aðgengi að upplýsingum sem vörðuðu 

umhverfið, um viðbúnað og öryggismál vegna yfirvofandi stórslysa og önnur lög, var talin 

þannig úr garði gerð að hún veitti næga réttarvernd fyrir einstaklinga sem hefðu hagsmuna að 

gæta. Málsmeðferð vegna leyfisveitinga og þátttaka af hálfu kærendanna hafði verið lögmæt 

og þeim hafði staðið til boða að krefjast frekari úrræða fyrir dómstólum. Engar athugasemdir 

voru því gerðar af hálfu MDE um hvernig ríkið gerði ráðstafanir til verndar einstaklingunum 

og rétti þeirra til friðhelgi einkalífs og heimilis. 

 Með umfjöllun þessa kafla er í ljós leitt að kröfur MDE um réttláta málsmeðferð í málum 

sem varða umhverfið og áhrif geta haft á einstaklinga, eru samræmdar og nokkuð afgerandi. 

Réttlát málsmeðferð við undirbúning slíkra ákvarðana er skilyrði fyrir því að vernd réttarins 

til friðhelgi einkalífs, fjölskyldulífs og heimilis geti talist nægjanleg og hafa samræmst 

kröfum 8. gr. 

 

4.2 Mat á tjóni  ákvarðanir MDE um bætur eða aðgerðir af hálfu ríkja 
Vegna mikilvægis þeirra hagsmuna sem kærendur hafa af því að fara með mál fyrir MDE, er 

rétt að fara yfir það hvernig dómstóllinn metur hagsmunina til fjárhagslegs, eða eftir atvikum 

ófjárhagslegs tjóns. Fyrir MDE gera kærendur jafnan kröfur um bætur vegna fjárhagslegs 

tjóns, ófjárhagslegs tjóns og vegna útlagðs kostnaðar. Eins fyrirfinnast dæmi um kröfur um að 

ríki framkvæmi tilteknar athafnir svo sem að bæta fyrir umhverfismengun með 

hreinsunum,251 láta loka verksmiðjum eða stöðva starfsemi,252 til að bæta fyrir tjón eða finna 

húsnæði fyrir kæranda.253 MDE telur sig ekki hafa heimild til að verða við slíkum kröfum og 

fyrirskipa ríkjum að framkvæma tilteknar athafnir. Í máli Guerra og annarra gegn Ítalíu 
svaraði dómstóllinn slíkri kröfu á þennan hátt:  

The Court notes that the Convention does not empower it to accede to such a request. It 
reiterates that it is for the State to choose the means to be used in its domestic legal system in 
order to comply with the provisions of the Convention or to redress the situation that has given 
rise to the violation of the Convention.254 
 

Kröfur um fjárhagslegar bætur vegna tjóns þarf að grundvalla á skýrum sönnunum og kröfur 

um orsakasamband á milli tjóns og þess ástands sem var andlag brots á 8. gr. eru ríkar. Í 

                                                 
251 MDE Guerra og aðrir gegn Ítalíu, 71. mgr.  
252 MDE Giacomelli gegn Ítalíu, 100.-102. mgr.  
253 MDE Fadeyeva gegn Rússlandi, 139. og 142. mgr.  
254 MDE Guerra og aðrir gegn Ítalíu, 74. mgr. 
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fæstum tilfellum tekst að sýna fram á slíkt tjón.255 Í málum þeim sem hafa verið til rannsóknar 

er tjón yfirleitt aðeins talið ófjárhagslegt og að meginstefnu til metið að álitum. Það er því við 

ramman reip að draga að krefjast fébóta vegna fjárhagslegs tjóns fyrir MDE og sjaldan eru 

bætur fyrir ófjárhagslegt tjón ákvarðaðar nema sem lítill hluti þeirrar upphæðar sem krafa 

hefur verið gerð um. Ekki þykir ástæða til að fjalla nánar um þennan þátt dómsmála þeirra 

sem til rannsóknar eru. 

 

4.3 Ályktanir um dómaframkvæmd MDE  hvað ræður úrslitum? 
Mannréttindadómstóll Evrópu tekur á móti kvörtunum vegna brota á réttindum sem vernduð 

eru af Mannréttindasáttmála Evrópu. Rétturinn til heilnæms umhverfis eða til umhverfis af 

einhverjum tilteknum gæðum er ekki verndaður með beinum hætti af sáttmálanum. Af 

rannsakaðri dómaframkvæmd má þó álykta sem svo að MSE veiti rétt til einhverra lágmarks 

gæða umhverfis, nægjanlega heilnæms til að réttur verndaður af 8. gr. MSE, friðhelgi 

einkalífs, fjölskyldulífs og heimilis verði ekki skertur, án réttlætanlegra ástæðna sem verða að 

uppfylla skilyrði um lögmæti, nauðsyn og að þau stefni að tilteknum markmiðum sem talin 

eru upp í 2. mgr. 8. gr. MDE virðist hafa á síðustu árum kvikað að einhverju leyti frá varkárri 

nálgun sinni sem sjá mátti í fyrstu málunum sem vörðuðu umhverfið, þar sem hann tók það til 

dæmis fram að í því tiltekna máli  og eins og aðstæður væru í því máli  að 

viðurkenna að stjórnvöld hefðu ekki nægilega tryggt réttindi vernduð af 8. gr. og því orðið 

brotleg gagnvart kærendum. Eftir því sem árin hafa liðið og málum fjölgað, en á sama tíma 

hefur löggjöf ríkja um gjörvalla Evrópu tekið miklum breytingum á sviði umhverfismála, 

hefur MDE þróað meginreglur sem almennt gilda um þau mál sem hér hefur verið fjallað um. 

Alla jafna verður þó að hafa þann fyrirvara á að MDE hefur hverju sinni til skoðunar eitt 

einstakt mál, varðandi tiltekin málsatvik sem óvíst er hvort hafi víðtækara gildi en fyrir 

viðkomandi mál. 

 Af dómaframkvæmdinni má ráða að ekki skiptir máli hvort mengun eða önnur uppspretta 

óþæginda sem skerða réttindi vernduð af 8. gr., stafi frá ríkinu sjálfu eða þriðja aðila. Ábyrgð 

ríkisins til að setja lög og reglur um starfsemi þriðja aðila kemur í veg fyrir að ríki geti komist 

hjá því að bera ábyrgð á áhrifum af starfsemi í eigu þriðja aðila á friðhelgi einkalífs, 

fjölskyldulífs og heimilis. Ríkjum ber að tryggja að í lögum séu reglur um hámarksútblástur, 

leyfilegan hámarkshávaða o.s.frv., til að vernda rétt skv. 8. gr. Þeim ber jafnframt að tryggja 

eftirfylgni og eftirlit með því að farið sé að lögum. Þeim ber ennfremur að grípa til aðgerða ef 
                                                 
255 Sjá þó í máli Moreno Gómez gegn Spáni, en í því máli voru dæmdar bætur bæði fyrir fjárhagslegt og 
ófjárhagslegt tjón, að upphæðum sem numu nánast því sama og kröfur hljóðuðu upp á.  
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ljóst er að lögum er ekki fylgt, nægjanlega afdrifaríkra aðgerða, til þess að árangur náist í að 

bæta fyrir mengun sem þegar hefur orðið og minnka og koma í veg fyrir frekari mengun. 

Ljóst er þó að ríki hafa val um það hvernig þeir tryggja að réttindi einstaklinga eru vernduð, 

þar sem nægjanlegt getur talist ef kæranda er gert kleift að flytjast í burtu frá hinu mengaða 

svæði. Þessi staðreynd samræmist ofangreindu að MSE tryggir ekki rétt til þess að umhverfið 

sjálft sé verndað. 

 Dómaframkvæmd sýnir að því meiri sem mengun hefur verið og því lengur sem hún hefur 

varað, sérstaklega ef sýnt hefur verið fram á að mengun hafi endurtakið og sífellt farið fram úr 

leyfilegum hámarksviðmiðum, má segja að líklegt sé að MDE fallist á að brotið hafi verið 

gegn 8. gr., ef ríki tekst ekki að sýna fram á að mengun geti réttlæst af öðrum mikilvægari 

hagsmunum en hagsmunum einstaklings til friðhelgi einkalífs. 

 Í meðförum dómstólsins hafa málsmeðferðarréttindi einstaklinga tekið á sig nokkuð skýra 

mynd. Mikilvægi þess að upplýsingar séu aðgengilegar fyrir almenning og að almenningur 

geti tekið þátt í málsmeðferð við undirbúning ákvarðana eða áætlana sem áhrif hafa á 

umhverfið er iðulega undirstrikað í málum MDE. Ef slík réttindi eru ekki nægjanlega vernduð 

með lögum eða í framkvæmd ríkja, eru miklar líkur á að þau teljist hafa gerst brotleg við 8. 

gr. Hins vegar eru efnisleg réttindi einungis viðurkennd að ákveðnu lágmarki og þau eru háð 

svigrúmi ríkja til mats, ef ríki hafa á annað borð virt lög og reglur við ákvarðanir sínar. 

Niðurstaðan í máli Di Sarno gegn Ítalíu vekur þó ákveðnar vonir um að MDE viðurkenni 

beinlínis rétt einstaklinga til heilnæms og verndaðs umhverfis. Þó er of snemmt að fullyrða 

nokkuð um það, þar sem fyrst þarf að koma fram staðfesting á því af hálfu dómstólsins, 

mögulega í sambærilegu máli síðar. 

 

4.3.1 Þýðing Árósasamningsins fyrir dómafræmkvæmd MDE um 8. gr. 
Af rannsakaðri dómaframkvæmd MDE í málum sem varða kvartanir á grundvelli 8. gr. vegna 

umhverfismengunar eða annarra óþæginda er óhætt að fullyrða að tilvist Árósasamningsins 

hefur haft veruleg áhrif á niðurstöður hans. Á grundvelli c-liðar 3. mgr., 31. gr. 

Vínarsamningsins um milliríkjasamninga og jafnframt vegna ákvæðis 53. gr. MSE hefur 

MDE heimild til að taka mið af alþjóðasamningum sem gilda á viðkomandi sviði þegar hann 

tekur afstöðu til málsatvika í hverju og einu máli og dregur ályktanir af gildandi reglum. Þetta 

hefur hann gert en fyrsta málið þar sem áhersla var lögð á formréttindi einstaklinga var þó mál 

Guerra og annarra gegn Ítalíu, þar sem MDE sagði stjórnvöldum bera að upplýsa þá sem 

málið vörðuðu um hættu sem þeir stæðu frammi fyrir vegna hættulegrar starfsemi eða 

annarrar umhverfisvár. Slík réttindi eru viðurkennd í c-lið 1. mgr. 5. gr. Árósasamningsins, en 
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hann hafði þó ekki tekið gildi á þeim tíma sem dómur gekk í máli Guerra. Undirbúningur 

samningsins hefur þó væntanlega staðið sem hæst á þeim tíma en skrifað var undir 

samninginn um fjórum mánuðum eftir að dómurinn féll. Því má segja að eins líklegt sé að 

dómaframkvæmd MDE hafi haft áhrif á gerð og innihald Árósasamningsins eins og að 

Árósasamningurinn hafi haft áhrif á dómaframkvæmd MDE að þessu leyti til.  

 Þar sem Evrópusambandið er aðili að Árósasamningnum eru aðildarríki þess skyldug til 

að innleiða tilskipanir sambandsins sem innleiða reglur Árósasamningsins. Það er því eðlilegt 

að MDE minnist ekki sérstaklega á Árósasamninginn í þeim tilfellum þar sem hann hefur mál 

aðildarríkis Evrópusambandsins til skoðunar, þó að í viðkomandi máli sé mikið rætt um 

málsmeðferðarreglur. Gildi Árósasamningsins fyrir reglur Evrópusambandsins er sem slíkt 

utan efnissviðs þessarar rannsóknar og verður því ekki um það fjallað sérstaklega.256 En þó er 

nauðsynlegt að hafa það í huga að langt er síðan Evrópusambandið hóf að setja reglur um 

þátttöku almennings í mati á umhverfisáhrifum tiltekinna framkvæmda og áætlana. 257 

Jafnframt er í lögum þess reglur um aðgang almennings að upplýsingum um umhverfismál.258 

Af þeim sökum getur verið erfitt að meta gildi Árósasamningsins fyrir dómaframkvæmd 

MDE í rannsökuðum málum, þar sem oft er um sömu eða mjög sambærilegar reglur að ræða. 

MDE metur lög og reglur þess ríkis sem það hefur til skoðunar hverju sinni og oft eru engar 

tilvísanir til tilskipana Evrópusambandsins, þó þær fyrirfinnist vissulega, þó að viðkomandi 

lagareglur hafi í raun innleitt tilskipanir sambandsins. Hins vegar er áhugavert og mikilvægt 

til að meta gildi samningsins fyrir dómaframkvæmd MDE að rýna í mál ríkja sem standa utan 

Evrópusambandsins. Úkraína og Tyrkland t.a.m. eru ekki í Evrópusambandinu. Úkraína er 

aðili að Árósasamningnum en Tyrkland er það hins vegar ekki.259 Því er mál Taskin og 
annarra gegn Tyrklandi mikilvæg staðfesting á því hve ríku hlutverki Árósasamningurinn 

gegnir fyrir MDE. Niðurstaða MDE í máli Taskin og annarra gegn Ítalíu var ítarlega rökstutt 

með sérstakri vísan í alþjóðlega lagatexta, 10. gr. Ríóyfirlýsingarinnar, Árósasamningsins og 

stoðanna þriggja og jafnframt tilmæli þings Ráðherraráðsins um umhverfi og mannréttindi. Í 

                                                 
256  Sjá þó umfjöllun um löggjöf Evrópusambandsins sem innleiðir Árósasamninginn á vef sambandsins: 
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm. Skoðað 2. september 2013. 
257 Með tilskipun 85/337/EBE um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða 
einkaaðila kunna að hafa á umhverfið. Council Directive of 27 June 1985 on the assessment of the effects of 
certain public and private projects on the environment 85/337/EEC. 
258 Tilskipun 2003/4/EB um almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál. Directive 2003/4/EC of the 
European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and 
repealing Council Directive 90/313/EEC.  
259 Sjá í MDE Taskin og aðrir gegn Tyrklandi , 99. mgr. Úkraína skrifaði undir samninginn 25. júní 1998 og 
fullgilti hann 18. nóvember 1999. Sjá upplýsingar um aðila að samningnum á: 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en. 
Skoðað 2. september 2013. 

http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en
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því máli töldust tyrknesk stjórnvöld hafa brotið gegn 8. gr. þar sem þau hefðu ekki verndað 

málsmeðferðarréttindi einstaklinga sem fælust í greininni. 

 Af því leiðir að MDE hefur beinlínis beitt reglum Árósasamningsins í málum sínum, 

jafnvel þó að ríki hafi ekki gerst aðili að honum, og hlýtur hann því að teljast hafa verið 

tekinn upp í reglur Mannréttindasáttmálans. 
 
4.3.2 Þýðing stjórnarskrárákvæðis um rétt til heilnæms umhverfis fyrir skýringu 8. gr. 
Áhugavert er að velta fyrir sér hvort það hafi sérstaka þýðingu fyrir úrslit þeirra mála sem hér 

hafa verið til rannsóknar, ef stjórnarskrá viðkomandi ríkis hefur að geyma ákvæði um rétt til 

umhverfis að einhverjum tilteknum gæðum. Ekki virðist vera að finna nokkra umfjöllun um 

það í dómunum hve þungt það hefur vegið í niðurstöðum að slíkt ákvæði er til staðar, svo 

erfitt er að draga neinar sérstakar ályktanir úr dómum MDE hvað þetta varðar. Í hverju og 

einu tilfelli metur dómstóllinn hvernig réttindi varin af 8. gr. MSE eru tryggð í lögum, svo að 

því leyti hlýtur það að skipta miklu máli þegar réttur til heilnæms umhverfis er viðurkenndur í 

stjórnarskrá. Það leiðir af almennum lögskýringarreglum um lex superior. Í slíku tilfelli ætti 

stjórnarskrárákvæði um rétt til heilnæms umhverfis að ganga framar almennum lögum og 

reglugerðum um t.a.m. leyfilegan útblástur mengandi starfsemi, þannig að síðarnefndu 

réttarheimildirnar yrðu að samræmast kröfum um hvað teldist vera heilnæmt umhverfi, sem 

nánar þyrfti að útfæra í settum lögum.  

 Í þeim dómum sem farið hefur verið yfir í þessari rannsókn er tilvist ákvæðis um 

heilnæmt umhverfi í stjórnarskrá einungis einn þáttur af mörgum sem skiptir máli við mat á 

því hvort brotið hafi verið gegn rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs, fjölskyldulífs og 

heimilis. Þann fyrirvara verður að hafa í huga við eftirfarandi umfjöllun. Til að gera sér 

einhverja grein fyrir því hvort stjórnarskrárákvæði skipti máli fyrir úrslit mála, er rétt að gera 

lauslega könnun á tíðni stjórnarskrárákvæða um rétt til heilnæms umhverfis í dómum þeim 

sem hér hafa verið skoðaðir. Í rannsókninni hefur, misjafnlega ítarlega, verið fjallað um alls 

tuttugu og sex mál.260 Í þrettán þeirra vannst sigur, þrettán mál töpuðust eða var vísað frá. Af 

þeim þrettán þar sem sigur vannst var stjórnarskrárákvæði um rétt til umhverfis að tilteknum 

gæðum að finna í átta málum.261 Það vannst því sigur í fimm málum af heildarfjöldanum þar 

                                                 
260 Nokkuð fleiri mál hafa komið fyrir MDE þar sem byggt hefur verið á því að brotið hafi verið gegn 8. gr. 
vegna óþæginda eða umkvartana sökum umhverfisáhrifa. Þann fyrirvara verður því að auki að hafa við umrædda 
tölfræði að ekki eru öll mál sem hafa byggst á broti gegn 8. gr. vegna umhverfismengunar til rannsóknar. Inni í 
nefndri tölu er ekki mál Arrondelle gegn Bretlandi þar sem í því máli gerðu aðilar málsins með sér samkomulag 
áður en til þess kom að MDE fjallaði um málið.  
261 Þ.e. á stjórnarskrárákvæði var minnst í dómunum. Ekki er fullvíst að stjórnarskrár ríkja annarra mála 
innihaldi ekki umhverfisákvæði, en í það minnsta var ekki á þau minnst í dómum. 
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sem ekki var að finna slíkt stjórnarskrárákvæði. Af þeim þrettán málum sem töpuðust eða var 

vísað frá var að finna stjórnarskrárákvæði um rétt til umhverfis í þremur.262 Af þessum tölum 

er óvarlegt að álykta að stjórnarskrárákvæði um rétt til heilnæms umhverfis skipti máli fyrir 

úrslit máls og möguleika kærenda til að fá viðurkennt brot ríkis gegn 8. gr. MSE vegna 

óheilnæms umhverfis. Má þó segja að það séu meiri líkur en minni á að sigur vinnist fyrir 

MDE ef slíkt ákvæði er að finna í stjórnarskrá viðkomandi ríkis. Þó er athyglisvert að í þeim 

dómi sem skýrast var kveðið á um rétt til að njóta heilnæms og verndaðs umhverfis, í máli Di 
Sarno gegn Ítalíu, var ekki um að ræða stjórnarskrárbundinn rétt til heilnæms umhverfis.  
 Að lokinni umfjöllun um dómaframkvæmd MDE í málum sem varða umhverfið byggðum 

á 8. gr. MSE, verður nú fjallað um þýðingu hennar fyrir þróun réttarins til heilnæms 

umhverfis, að mati fræðimanna. 

 
5. Ályktanir fræðimanna um dómaframkvæmd MDE og framlag hans til 
þróunar á rétti til heilnæms umhverfis 
Fræðimenn sem fjalla um rétt til heilnæms umhverfis eru allmargir, en svo virðist sem flestir 

þeirra séu fræðimenn á sviði umhverfisréttar eða á sviði þjóðaréttar en síður á sviði 

mannréttinda. Þó má segja að réttur til heilnæms umhverfis sé mögulega að þróast út frá 

einskonar grænkun á öðrum þegar viðurkenndum mannréttindum, eins og réttinum til lífs og 

friðhelgi einkalífs.263 Fræðimenn velta því gjarnan fyrir sér hvort viðurkenning á rétti til 

heilnæms umhverfis komi umhverfinu til góða en síður um mikilvægi hans fyrir mannréttindi 

almennt. Þess vegna einkenndist fræðileg umræða fremur af því hversu mikilvæg 

viðurkenning væri fyrir umhverfisvernd, þótt erfitt væri að skilgreina heilnæmt umhverfi, en 

því hverjir gætu byggt á réttinum og hvernig ætti að framfylgja honum.264 Margir hverjir hafa 

verið efins um að sú nálgun, þ.e. að þróa rétt fólks til heilnæms umhverfis, hafi næga þýðingu 

fyrir umhverfisvernd. 265  Nálgunin sé of takmörkuð til að hafa áhrif á almenna 

umhverfisvernd, þar sem mælikvarðinn sem notaður er til að meta hvað teljist heilnæmt 

umhverfi miði við þarfir mannsins. Maðurinn sé einungis ein eining í vistkerfum heimsins og 

það að meta heilnæmi umhverfisins út frá forsendum hans, leiði ekki til umhverfisverndar.266 

                                                 
262 Sjá töflu í viðauka sem sýnir áhrif stjórnarskrárákvæðis á dómaframkvæmdina. 
263  
264 to a Clean Environment-
bls. 104-105. 
265 Sjá t.d. Stephen J. Turner: A Substantive Environmental Right, bls. 25-26. 
266 
bls. 119 o.áfr. og  
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Auk þess er ekki nægjanlegt til að vernda umhverfið sem slíkt að notast við gæðaviðmið sem 

teljist nægjanlega heilnæm fyrir núlifandi einstaklinga eina og sér. Tiltekin umhverfisgæði 

sem teljast nægjanlega heilnæm fyrir núlifandi kynslóðir, stuðla hugsanlega eftir sem áður að 

hnignun umhverfisins sem leiðir til þess að umhverfisgæði framtíðar verði ekki nægjanleg 

fyrir komandi kynslóðir. Að þessu leyti ríkir að einhverju marki ákveðin togstreita á milli 

mannréttinda og umhverfisréttarsamninga, þar sem mannréttindasamningar hafa það að 

markmiði að vernda einstaklinga núlifandi kynslóða en umhverfisréttarsamningar hafa þann 

tilgang að viðhalda öllu lífi og vistkerfum með því að finna jafnvægi á milli þarfa núlifandi og 

komandi kynslóða.267 

 Alan Boyle hefur bent á ýmsa kosti þess að viðurkenna rétt einstaklinga til heilnæms 

umhverfis eða umhverfisverndar eins og fjallað var um í kafla 2.2.3.268 Boyle bendir á að 

tenging umhverfis og mannréttinda geti haft víðtækari áhrif en á gildissvæði MSE, þar sem 

dómstólar hafa viðurkennt lágmarks réttindi til heilnæms umhverfis svo sem eins og MDE 

hefur gert, þar sem mannréttindadómstólar vinni markvisst að því að samræma aðferðir sínar 

við túlkun269 og að hans sögn liggur fyrir að það hafi þeir gert.270 Af þessu má skilja að Boyle 

telji það jákvætt og líklegt til að leiða til útbreiddari meðvitundar um mikilvægi 

umhverfisverndar. Boyle telur viðeigandi dómaframkvæmd MDE hafa verið gagnlega fyrir 

umhverfisvernd þar sem hún hafi haft þær afleiðingar að skýra jákvæðar skyldur stjórnvalda 

m.t.t. mengandi starfsemi, en þeim ber m.a. að setja reglur um hana, framfylgja þeim og 

einnig að birta upplýsingar sem varða umhverfið. 271  Hann segir jafnframt reglur 

Árósasamningsins hafa að nokkru verið viðurkenndar sem mannréttindi á vegum MDE. Hins 

vegar séu þau mannréttindi einungis viðurkennd þeim sem hafa orðið fyrir broti á réttindum 

þeim sem vernduð eru af MSE. Að því leyti hefur Árósasamningurinn ekki víðtækara gildi 

fyrir þróun réttar til heilnæms umhverfis heldur en fyrir hvern þann sem beinlínis hefur orðið 

fyrir tjóni. Hann hefur því ekki gildi fyrir rétt almennings eða frjálsra félagasamtaka til 

þátttöku í málsmeðferð, eins og Árósasamningurinn hvetur til, enda viðurkenni MSE ekki 

actio popularis.272 

 Fræðimaðurinn Ole W. Pedersen er þeirrar skoðunar að viðurkenning efnislegs réttar til 

heilnæms umhverfis sé að nokkru leyti að verða til innan Evrópu, fyrir tilstilli 

                                                 
267  
268  
269 Hann vísar beint í orð sem Higgins, dómari við Alþjóðadómstólinn í Haag hefur látið falla.  
270  
271 Ibid., bls. 615. 
272 -154. 
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dómaframkvæmdar Mannréttindadómstólsins, en næst slíkri viðurkenningu komist hann í 

málum sem dæmd hafa verið á grundvelli 8. gr.273 Hann segir ennfremur að dómaframkvæmd 

MDE styðji við röksemdir um að málsmeðferðarréttindi hafi náð þeirri stöðu að teljast nú 

vera svæðisbundin venjuregla innan Evrópu.274 Sjálfur kemst hann að þeirri niðurstöðu að um 

venjurétt sé að ræða.275 Undir þetta má taka, sér í lagi þegar horft er á niðurstöðu dómstólsins 

í máli Taskin og annarra gegn Tyrklandi, þar sem áhersla var lögð á að einstaklingum væru 

fengin virk úrræði til aðkomu að ákvörðunum sem áhrif hefðu á umhverfi þeirra, þrátt fyrir að 

Tyrkland hafi ekki gerst aðili að Árósasamningnum og sé ekki aðili að Evrópusambandinu 

sem sett hefur reglur á þessu sviði. Pedersen tekur þó fram að mengun þurfi að vera mikil og 

alvarleg svo hún valdi fólki skaða eða kunni að verða skaðleg svo að brjóti gegn MSE. Á það 

má fallast, samanber það sem fram kom í umfjöllun í köflum 4.1.6.3. og 4.1.6.3.1. Pedersen 

vekur þó athygli á því að MDE leggi mikla áherslu á að tryggja virka vernd mannréttinda. 

Þess vegna er hann líklegur til að dæma ríki, þar sem stjórnvöld hafa ekki aðhafst, brotleg við 

samninginn. Hann segir að vegna þessara aðferða MDE geti mannréttindasamningar og 

stofnanir þeirra haft jákvæð áhrif á umhverfisvernd. 276  Eftir heildstætt mat Pedersen á 

dómaframkvæmd MDE í umhverfismálum kemst hann að eftirfarandi niðurstöðu: 

The protection in Article 8, however, does not entail mere damage to natural environments and 
animals. Although the outcome of Kyrtatos v. Greece may be interpreted as a setback for 
proponents of a substantive right to the environment, it is arguably more apt to interpret the 
outcome as an attempt to set up a boundary for cases yielding only minor damage to the 
environment. Thus, the court has, perhaps not surprisingly, stopped well short of including in 
the ECHR´s set of rights a right for the environment. Although the court has, on several 
accounts, associated infringements of other rights with reference to public and general interests 
in environmental protection, this is best interpreted as recognition of the importance of 
environmental protection in today´s political landscape rather than as a sign of rights for the 
environment.277 
 

Þetta virðist vera eðlileg og skynsamleg niðurstaða. Mannréttindasáttmáli Evrópu er vitanlega 

fyrst og fremst til þess ætlaður að vernda mannréttindi, en umhverfið sem slíkt nýtur engrar 

réttarstöðu. Hins vegar nýtur umhverfið þess óbeint að MSE verndi einstaklinga gegn 

skaðlegum umhverfisáhrifum. Það sem er skaðlegt manninum hlýtur að sama skapi að teljast 

skaðlegt umhverfinu og ef dómaframkvæmd MDE leiðir til þess að skaðsemi umhverfis verði 

lágmarkað eða komið verði í veg fyrir hana til verndar mannréttindum, leiðir það til góðs fyrir 

                                                 
273 European Environmental Human Rights and Environmental Rights: A Long Time 
Coming? -471, sérstaklega á bls. 478. 
274 Ibid., bls. 470. 
275 Ibid., bls. 498. 
276 Ibid., bls. 479. 
277 Ibid., bls. 479. 
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umhverfið. Því hlýtur framlag MDE að minnsta kosti að styðja við þróun réttar til umhverfis 

að tilteknum gæðum, alla vega nægjanlega heilnæmu til að skaða ekki manninn. 

 Fræðikonan Dinah Shelton vekur athygli á fallvaltleika málsmeðferðarréttinda í hinu stóra 

samhengi. Hún bendir á að í gegnum tíðina hafi lýðræðisríki ekki síður en einræðisríki, sett 

skaðleg lög m.a. um kynþáttaaðskilnað, ritskoðun fjölmiðla, þvingaðar ófrjósemisaðgerðir og 

fleira, þrátt fyrir að í slíkum ríkjum sé almenningur upplýstur og þó að leikreglur lýðræðis séu 

virtar. Því megi halda því fram að það hafi ákveðin ofurtrú ríkt um áhrif og mátt 

málsmeðferðarréttinda í umhverfismálum. Stjórnvöld geta eftir sem áður tekið slæmar 

ákvarðanir fyrir umhverfið þó að almenningur njóti réttar til aðkomu að slíkum 

ákvörðunum. 278  Shelton hefur fjallað um mikilvægi hinnar framsæknu skýringaraðferðar 

MDE á ákvæðum MSE og segir þessa aðferð dómstólsins gagnast umhverfisréttindum, sem 

myndu ella vera útilokuð frá skoðun hans ef notast væri við hina upprunalegu þýðingu 

sáttmálans sem inniheldur engin ákvæði um umhverfið.279 Eins og áður kom fram280 telur hún 

það ennfremur skipta miklu máli í því samhengi sem hér er fjallað um að MDE taki mið af 

alþjóðasamningum og yfirlýsingum við túlkun sína á ákvæðum MSE.281 Það geri hann án 

tillits til þess hvort viðkomandi ríki hafi gerst aðili að umræddum samningi. Hún færir rök 

fyrir því að slík tenging geti þróað áfram efnisleg umhverfisréttindi. Þrátt fyrir að uppi séu 

efasemdir um að dómstólar séu til þess fallnir að leggja mat á og ákveða hvað teljist vera næg 

umhverfisgæði til að vernda mannréttindi, hafi dómstólar iðulega þurft að taka afstöðu til og 

dæma um ýmis flókin efnisatriði, m.a. vísindaleg. Ennfremur dæmi þeir iðulega mál með 

sjónarmiðum um hvað teljist vera skynsamlegt, sanngjarnt og réttlátt. Túlka má eftirfarandi 

orð hennar sem hvatningu til mannréttindadómstóla um að veigra sér ekki við því að nota 

alþjóðleg umhverfisviðmið, alþjóðlega umhverfisréttarsamninga og yfirlýsingar til að halda 

áfram þróun efnislegra umhverfisréttinda: 

                                                 
278 Hún tekur dæmi um slíkt úr máli MDE í Zander gegn Svíþjóð, (varðaði brot gegn 6. gr.) en í því máli 
kvörtuðu kærendur undan blásýrumengun í brunnvatni þeirra, sem barst frá nærliggjandi sorphaugum. 
Stjórnvöld útveguðu kærendum aðrar vatnsbirgðir fyrst um sinn, en breyttu síðar leyfilegu magni blásýru í 
vatnsbirgðum borgarinnar, með því þó að fara í einu og öllu að viðeigandi reglum um málsmeðferðarréttindi. 

s  
279 Hún segir að við beitingu hinnar framsæknu skýringaraðferðar hafi MDE gefið til kynna að umfang þeirra 
réttinda sem MSE verndar hafi orðið fyrir áhrifum af vaxandi áhyggjum af lögbrotum gegn umhverfinu og vísar 
um það til máls MDE Mangouras gegn Spáni, sem dæmi um það hvernig umhverfisverndarsjónarmið höfðu 

 
280 Í kafla 3. 
281 Mikilvæg dæmi sem hún tekur eru mál Taskin gegn Tyrklandi og mál Tätar gegn Rúmeníu, en í því máli 
notaðist MDE við ýmis alþjóðleg viðmið, samninga og yfirlýsingar til að meta efnislegar skyldur stjórnvalda. Sjá 
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The substance of environmental rights involves evaluating ecological systems, determining the 
impacts that can be tolerated and what is needed to maintain and protect the natural base on 
which life depends. Environmental quality standards, precaution, and principles of sustainability 
can establish the limits of environmental decision-making and continue to give specific content 
to environmental rights in law.282 

 
Hvatning Shelton verður að teljast vera skynsöm og tímabær. Mikilvægi þess að umhverfið sé 

verndað núlifandi og komandi kynslóðum til hagsbóta, er slíkt að dómstólar verða að hafa 

skýra heimild til að endurskoða efnislegar ákvarðanir stjórnvalda. Öðruvísi munu stjórnvöld 

ekki taka nægjanlega alvarlega skyldur sínar til umhverfisverndar. Í það minnsta er 

nauðsynlegt að aðhald sé og verði ríkt á þessu sviði, þar sem það hefur ekki reynst nægjanlegt 

eitt og sér að almenningi hafi verið viðurkenndur réttur til þátttöku við undirbúning 

ákvarðana. Það leiðir ekki eitt og sér til hagfelldra ákvarðana fyrir umhverfið þegar vegast á 

efnahagslegir hagsmunir og hagsmunir umhverfisins. 

 Fræðimaðurinn Nicolas de Sadeleer telur ljóst af dómaframkvæmd MDE, að skortur á 

lagalegri umgjörð og skortur á því að farið sé að lögum, þ.m.t. ákveðnum, svo sem um 

leyfilegt hámark útblásturs, og formlegum, t.d. um aðgang að upplýsingum og um þátttöku, 

leiði til brots á 8. gr. Hann segir þó að gagnrýna verði að friðhelgi einkalífs njóti ekki 

nægjanlegrar verndar þar sem gildandi efnisreglur sem virtar séu í framkvæmd, gangi ekki 

nógu langt að tryggja réttinn. Ævinlega sé það tilfellið. Þetta geti í raun leitt það af sér að: 

the authorities [may] conduct themselves in a cynical manner: at best, the state would no longer 
regulate pollution; at worst, it would set particularly relaxed emissions values which would 
never be exceeded. Since no regulatory violation could be averred, Article 8 rights would not 
operate in favour of the victims.283   
 

Hér tekst de Sadeleer ágætlega að koma orðum að því hvar mörk þeirrar verndar sem í 8. gr. 

felast liggja.  

 Þeir fræðimenn sem hér hefur verið vísað í eru sammála um að MDE hafi þegar 

viðurkennt efnislegan rétt til lágmarksumhverfisgæða. Þeir telja þó allir að enn skorti þó 

nokkuð upp á að hann teljist tryggja einstaklingum, óháð öðrum þáttum, svo sem 

efnhagslegum hagsmunum og einnig mati ríkja um hvaða gæðaviðmið teljist nægjanleg, rétt 

til heilnæms umhverfis. 

 Til að ljúka þessari fræðilegu umræðu, er vert að minnast á hugleiðingar sérfræðings 

sameinuðu þjóðanna á sviði mannréttinda og réttar til að njóta heilnæms umhverfis, sem hann 

setti fram í skýrslu árið 2012. Hann segir þar að með því að styrkja málsmeðferðarréttindi 

                                                 
282  
283 
71. 
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einstaklinga til að taka þátt í umhverfismálum, verði myndaður einskonar réttlætishringur: 

skýr eftirfylgni með málsmeðferðarréttindum skapar heilnæmara umhverfi, sem síðan hvetur 

og leiðir til þess að betur verði fylgt eftir efnislegum rétti, svo sem réttinum til lífs, heilsu, 

eignarrétti og friðhelgi einkalífs. Hitt er jafnframt rétt, að ef ekki er farið að reglum um 

málsmeðferðarréttindi, getur það leitt til hnignunar umhverfisins, sem aftur brýtur gegn 

öðrum mannréttindum.284  

 
6. Réttur og skylda til umhverfisverndar? 
Eitt er að viðurkenna rétt þeirra sem hagsmuna hafa að gæta til að umhverfi þeirra sé haldið 

nægilega heilnæmu svo þeir fái notið friðhelgi einkalífs, fjölskyldulífs og heimilis, eins og 

segja má að MDE hafi gert. En nægir það eitt og sér til að umhverfinu verði viðhaldið til þess 

að vernda friðhelgi einkalífs komandi kynslóða? Um það má hafa efasemdir. Eins og sagði í 

inngangskafla rannsóknar þessarar, hafa allir einstaklingar siðferðilega skyldu til að leggja sitt 

af mörkum til verndar umhverfinu.285 Alþjóðlegar yfirlýsingar og samningar, svo sem 10. gr. 

Ríóyfirlýsingarinnar og Árósasamningurinn, hafa einnig viðurkennt að umhverfismálum verði 

best sinnt með virkri þátttöku almennings. Vissulega eru málsmeðferðarréttindi einstaklinga 

mikilvæg fyrir umhverfisvernd en þau duga þó vart ein og sér. Aðalheiður Jóhannsdóttir er 

þeirrar skoðunar að:  even 

though they enhance legitimacy and acceptance  286  

 Jafnvel þótt málsmeðferðarréttindi hafi að nokkru verið viðurkennd af MDE og að til 

þeirra sé hvatt af Árósasamningnum eru þau enn ekki veitt með víðtækum hætti. Helsta 

hindrun þess að almenningur geti tekið virkan þátt í umhverfismálum, er að ríki hafa nokkuð 

frjálsar hendur með það hversu ríkan rétt þau viðurkenna almenningi til þátttöku, þar sem 

aðildarreglur flestra ríkja takmarka þátttöku við þá sem hafa lögvarða hagsmuni af 

viðkomandi ákvörðun, áætlun eða reglum sem þeir vilja hafa áhrif á. Árósasamningurinn 

hvetur ríki til að veita almenningi víðtækan rétt til þátttöku í málum er varða umhverfið. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur að mestu innleitt reglur Árósasamningsins inn í 

dómaframkvæmd sína, en hann játar ríkjum enn svigrúm til að setja skilyrði um hverjir teljist 

eiga næga hagsmuni. Almenningur getur því enn átt erfitt með að taka virkan þátt í 

umhverfisverndarmálum og getur í fæstum tilfellum fengið skorið úr umdeildum 

                                                 
284 Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, 
clean, healthy and sustainable environment, John. H. Knox, 42. mgr., bls. 14. 
285 
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efnisákvörðunum stjórnvalda fyrir dómstólum. Þó hefur nú, með viðurkenningu 

Árósasamningsins á því að frjáls félagasamtök sem starfa að náttúruvernd skuli alltaf teljast 

eiga nægra hagsmuna að gæta, 287  opnast greiðari leið fyrir almenning til þátttöku. Af 

hagkvæmnisástæðum getur það vissulega verið betra, ef almenningur tekur þátt í starfi frjálsra 

félagasamtaka og kemur sjónarmiðum sínum á framfæri með því móti og sinnir skyldu sinni 

til verndar umhverfinu, í stað þess að hver einstaklingur standi í málaferlum vegna ákvarðana 

stjórnvalda. Því er það skiljanlegt að félagasamtökum sé játuð aukin aðkoma að 

umhverfismálum í Árósasamningnum. Almenningur hefur því raunhæfan möguleika á virkri 

þátttöku í umhverfismálum með því að vera meðlimir í umhverfisverndarfélögum. En geta 

frjáls félagasamtök stutt við þróun þá sem á sér stað hjá Mannréttindadómstólnum með 

þátttöku í málum er varða brot á 8. gr.? Verður nú að því vikið. 

 

6.1 Staða frjálsra félagasamtaka fyrir MDE 
Samkvæmt 34. gr. Mannréttindasáttmálans geta frjáls félagasamtök sem telja ríki hafa brotið 

á sér réttindi varin af sáttmálanum, kært mál til Mannréttindadómstólsins. Á grundvelli 

Árósasamningsins, eiga frjáls félagasamtök nægjanlega hagsmuni til að eiga aðild að 

ákvörðunarferlum er varða framkvæmdir sem áhrif hafa á umhverfið, uppfylli þau skilyrði 

landslaga um stofnun og félagafjölda. Í máli MDE, Asselbourg og 78 annarra ásamt 
Greenpeace gegn Lúxemborg288 var úr því skorið að frjáls félagasamtök gætu ekki borið fram 

kröfu á grundvelli 8. gr. og haldið því fram að þau hefðu orðið þolendur brots gegn henni á 

þeim grunni að skrifstofa samtakanna væri staðsett nærri mengunaruppsprettu, í þessu tilviki 

stálverksmiðju. Þau gætu einungis komið fram fyrir hönd annarra, rétt eins og lögmenn fyrir 

hönd sinna viðskiptavina. Óþægindi þau sem kvartað var undan að bærust frá verksmiðjunni 

gætu aðeins manneskjur skynjað, en ekki lögpersónur. Í málinu kvaðst MDE að auki ekki 

endurskoða reglur aðildarríkja um það hverjir teldust eiga lögvarða hagsmuni, ríkjum væri 

almennt viðurkennt svigrúm til mats um það hvernig þeir teldu rétt að haga þeim reglum. 

Almenna reglan um hverjir gætu taldir vera þolendur brots í skilningi sáttmálans, væri sú að 

aðeins þeir sem hefðu orðið fyrir alvarlegum óþægindum frá uppsprettu sem væri auk þess 

bein orsök óþægindanna, gætu talist hafa orðið þolendur brots: 

The Court reiterates in that connection that the Convention does not allow an actio popularis 
but requires as a condition for exercice of the right of individual petition that an applicant must 
be able to claim on arguable grounds that he himself has been a direct or indirect victim of a 

                                                 
287 Sjá Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 
59. 
288 Ákvörðun dags. 29. júní 1999 (29121/95). 
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violation of the Convention resulting from an act or omission which can be attributed to a 
Contracting State.289 

 
Af þessum orðum má ráða að þrátt fyrir heimild frjálsra félagasamtaka til að fara með mál 

fyrir MDE í 34. gr. MSE, sé þessi leið í raun ekki fær fyrir samtök á borð við umhverfis- og 

náttúruverndarsamtök sem slík, þó þau hafi þann tilgang m.a. að vernda rétt einstaklinga og 

almennings alls til að búa í vernduðu og heilnæmu umhverfi. Það er þó ljóst að félagasamtök 

geta komið að slíkum málum, komi þau fram fyrir hönd tiltekinna félagsmanna sinna. Að því 

leyti getur þátttaka í umhverfisverndarsamtökum einnig nýst einstaklingum sem ekki hafa 

verið taldir eiga næga hagsmuni, ef þeir vilja koma máli fyrir MDE, en eru t.a.m. í bágborinni 

fjárhagslegri stöðu. Jafnframt má segja að það geti nýst umhverfisverndarsamtökum og 

tilgangi þeirra um að þrýsta á um aukna umhverfisvernd, ef þau hafa aðkomu að málum 

einstaklinga sem varða brot á 8. gr. vegna umhverfisáhrifa.290 

 

7. Ályktanir  
Ákvæði 8. gr. MSE verndar friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis. Í málum sem varða 

alvarlega umhverfismengun, svo sem af völdum hávaða eða eitraðra efna, hefur MDE talið að 

í 8. gr. felist rík jákvæð skylda stjórnvalda til þess að grípa til aðgerða til þess að tryggja 

raunverulega vernd téðra réttinda. Í 8. gr. felast samkvæmt MDE bæði efnisreglur og 

formreglur. Efnisreglurnar fela það í sér að ríki verða að grípa til aðgerða sem koma eiga í veg 

fyrir eða stjórna og lágmarka skaðleg umhverfisáhrif, hvort sem þau koma til vegna íhlutunar 

ríkisins sjálfs í einkalíf einstaklinga eða frá starfsemi þriðja aðila. Jákvæðar skyldur ríkisins 

ráðast þ.a.l. ekki af því hvort ríki eða þriðji aðili er ábyrgur fyrir rekstrinum.  

 Aðgerðir ríkja geta falist í því að setja lög um mengandi og hættulega starfsemi og að 

framfylgja þeim, þ.m.t. með virku eftirliti. Oft eru ýmsar leiðir færar til að vernda réttindi 

varin af 8. gr. og ríkjum er jafnan veitt svigrúm til mats um það hvaða leiðir eru valdar til 

þess. Í málum sem varða ákvarðanir ríkja um stefnu í flóknum málum, svo sem 

efnahagsmálum eða umhverfismálum, er ríkjum almennt játað rúmt svigrúm til mats á 

útfærslum til að ná markmiðum sínum sem og til að vernda réttindi einstaklinga sem geta 

orðið fyrir áhrifum slíkra ákvarðana. Hið rúma svigrúm ríkja til mats um ákvarðanir sem 

varða efnahagsmál sem áhrif hafa á umhverfið, leiðir á stundum til þess að réttindi 

einstaklinga njóta takmarkaðrar verndar. Eftir því sem hinir efnahagslegu hagsmunir eru taldir 

                                                 
289 Ákvörðun MDE í máli Asselbourg og 78 annarra ásamt Greenpeace gegn Lúxemborg, bls. 9. 
290 Rétt er þó að vekja athygli á heimild dómsforseta skv. 2. mgr. 36. gr. MSE til að bjóða þeim sem hagsmuna 
hafa að gæta, að skila inn skriflegum athugasemdum. 
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meiri njóta einstaklingar minni verndar, svo sem eins og álykta má af máli Hatton og annarra 
gegn Bretlandi. Á hinn bóginn er réttur einstaklinga til þátttöku í málsmeðferð ákvarðana á 

sömu sviðum ríkur, en hann tryggir þeim þó ekki eiginlegan rétt til að ákvarðanir verði 

byggðar á þeirra sjónarmiðum. Hann tryggir þeim einungis rétt til þess að sjónarmið þeirra 

heyrist. Lögfestar málsmeðferðarreglur eru almennt taldar leiða til betri ákvarðana og auka 

lögmæti þeirra. Þeim þarf að beita af heilindum en ekki til málamynda eins og virðist hafa 

verið gert í máli Taskin og annarra gegn Tyrklandi, þar sem stjórnvöld, forsætisráðherra og 

ráðherranefnd gripu inn í með afgerandi hætti, eftir langvarandi og endurtekin málaferli vegna 

ákvarðana um starfsleyfi sem kærð voru af áhyggjufullum íbúum í nágrenni við gullnámuna 

sem deilt var um. 

 Segja má að framlag Mannréttindadómstóls Evrópu til þróunar réttarins til heilnæms 

umhverfis, felist í hinni framsæknu skýringaraðferð hans á ákvæðum sáttmálans. Hann fylgist 

vel með þróun á sviðinu, þekkir löggjöf ríkja sem og alþjóðareglur sem varða umhverfismál 

og tekur í auknum mæli mið af hvoru tveggja í dómum sínum. Dómstóllinn hefur hins vegar 

verið varkár í dómunum og haldið sig innan lögsögu sinnar. Þannig má halda því fram að 

hann geri ekki meira en að endurskoða hvort ríki hafi sett lög sem vernda réttindi varin af 8. 

gr. til friðhelgi einkalífs, fjölskyldulífs og heimilis, hvort þeim hafi verið framfylgt og hvort 

virkt eftirlit sé til staðar. Hvort ríki hefur farið á svig við 8. gr. veltur því á þessum þáttum. Að 

öðru leyti kveður dómstóllinn ekki upp um það hvað teljist vera heilnæmt umhverfi og hvaða 

umhverfisgæði þurfi til að réttindi vernduð af 8. gr. séu virt. Hann lætur ríkjum eftir að 

ákvarða það í landsrétti.  

 Sá réttur sem MDE hefur viðurkennt einstaklingum til að krefjast þess að umhverfi þeirra 

sé haldið nægilega heilnæmu svo þeir fái notið friðhelgi einkalífs, fjölskyldulífs og heimilis, 

nægir ef til vill viðkomandi einstaklingi í hverju tilviki, til að lifa og komast af. Hann skyldar 

ríki til að veita umhverfinu einhvers konar lágmarksvernd svo réttindi 8. gr. verði tryggð. 

Rétturinn er hins vegar fyrst og fremst ætlaður til verndar fólki, sem getur á hverjum tíma 

lifað ágætu lífi þó að umhverfishnignun eigi sér stað. En ef litið er til langs tíma, er ljóst af 

spám vísindasamfélagsins að áframhaldandi eyðilegging umhverfisins, getur orðið til þess að 

líf, mannvera eða annarra vera, geti ekki þrifist hér á jörðu. Ef til vill er ein skýring á því að 

umhverfisvernd er ekki tekin nægilega föstum tökum sú, að umhverfishnignunin tekur það 

hægum breytingum að hver og ein kynslóð upplifir ekki nægilega afdrifarík áhrif á eigið líf. 

 Rétturinn sem MDE hefur viðurkennt einstaklingum til nægjanlega heilnæms umhverfis er 

ekki algildur, ríki geta haft hann að engu með því að réttlæta rýrnun eða óheilnæmi umhverfis 

með nægjanlega mikilvægum efnahagslegum hagsmunum. Svo lengi sem ríki setja 
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lágmarksviðmið um umhverfisgæði og framfylgja lögum og sinna eftirliti, þá gerir MDE 

engar athugasemdir við framkvæmdina. Hann endurskoðar ekki nema að takmörkuðu leyti, 

efnisinnihald lágmarksviðmiða og felur ríkjum rúmt svigrúm til mats um það hvaða leiðir séu 

bestar til að tryggja réttindi vernduð af 8. gr. MSE. Slík lágmarksviðmið gera hugsanlega 

nægjanlega miklar kröfur til þess að fólki sé kleift að lifa og komast af. En það er ekki víst að 

þau nægi til að halda umhverfinu heilnæmu til langs tíma. Ennfremur ef að ríki hafa brugðist 

við og uppfyllt jákvæðar skyldur sínar gagnvart einum tilteknum einstaklingi, svo sem ef þau 

hafa gert viðkomandi kleift að flytjast í burtu af menguðu svæði, þá nýtur umhverfið sem slíkt 

eða komandi kynslóðir engra réttinda. Ríki geta með því móti og eftir sem áður haldið áfram 

að heimila mengun sem hefur eyðileggjandi áhrif á umhverfið.  

 Hin viðurkenndu réttindi eru mikilvæg og eru til þess fallin að ríki viðhaldi 

lágmarksumhverfisgæðum til verndar núlifandi kynslóðum, en það er alls óvíst að þau dugi til 

að viðhalda rétti komandi kynslóða til friðhelgi einkalífs, fjölskyldulífs og heimilis. Þau 

nægja því ekki ein og sér til verndar umhverfinu. Þau geta hins vegar nýst samhliða öðrum 

úrræðum og meðfram framkvæmd annarra stofnana og eftirlitsaðila, svo sem þeim sem 

stofnaðir hafa verið í tengslum við gerð alþjóðlegra umhverfisréttarsamninga. 

Dómaframkvæmd MDE hefur mest áhrif í þeim ríkjum þar sem slælega er fylgt eftir lögum 

og reglum. Að öllum líkindum er það jafnframt í þeim ríkjum sem þörfin er mest til að vernda 

umhverfið. En það verður þó varla sagt að dómaframkvæmd MDE komi til með að hafa áhrif 

á það hvernig ríki virði umhverfismál þegar teknar eru ákvarðanir um efnahagsleg mál. MDE 

veitir ríkjum ekki aðhald um að þau hagi ákvörðunum sínum á þann veg að umhverfisvernd 

njóti sérstakrar stöðu til jafns við, og hvað þá umfram efnahagsmál. Það er ekki hans hlutverk. 

Á hinn bóginn er framlag MDE einnig umtalsvert í þeim málum sem komið hafa fyrir 

dómstólinn þar sem byggt hefur verið á því að brotið hafi verið gegn ákvæði 1. gr. 1. viðauka 

MSE sem verndar friðhelgi eignarréttar, vegna ákvarðana ríkja um að takmarka eignarréttindi 

vegna umhverfishagsmuna.291 Í þeim málum hefur ríkjum einnig verið játað rúmt svigrúm, en 

í þeim tilfellum til mats um hvað þau telji nauðsynlegt að aðhafast til verndar umhverfinu. 

Umhverfisvernd er þannig talin vera lögmætt markmið sem réttlætt getur takmarkanir á 

réttindum vernduðum af MSE. 

 Fræðimenn sem fjallað hafa um dómaframkvæmd MDE á 8. gr. eru almennt sammála um 

að viðurkenndur hafi verið réttur einstaklinga til að krefjast einhverra lágmarksgæða 

umhverfisins. Hins vegar sé enn nokkuð í land með að hann viðurkenni sem slíkan, rétt til 
                                                 
291 Sjá áður í 19. nmgr. Sjá einnig mál MDE í máli Fredin gegn Svíþjóð þar sem kærandi hélt því fram að 
náttúruvernd væri ekki næg ástæða til að takmarka eignarréttindi hans. 
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heilnæms umhverfis. Það verður að gera þann fyrirvara á umræðu þessara fræðimanna að 

enginn þeirra hefur enn fjallað um mál Di Sarno gegn Ítalíu sem rætt var um hér áður. 

Niðurstaða í máli Tätar gegn Rúmeníu hefur verið sögð gefa til kynna að dómstóllinn líti í 

auknum mæli til alþjóðlegra viðmiða, samninga og yfirlýsinga við niðurstöður sínar.292 Hann 

sýnir því enn nokkurn vilja til að útvíkka efnisinnihald 8. gr. og á þeim réttindum sem hún 

verndar. Mikilvægi reglna um umhverfisvernd hefur aukist mjög á undanförnum árum innan 

Evrópu og öll aðildarríki Evrópusambandsins eru bundin af því að innleiða reglur 

sambandsins og framfylgja þeim. Því er líklegt að spurningu þeirri sem fram kom í kafla 

4.1.4.1293 um hvort ríki hefðu minna svigrúm til mats á þeim sviðum þar sem samræmdar 

reglur giltu, megi svara játandi miðað við þá þróun sem hefur orðið hjá 

Mannréttindadómstólnum. Á það alla vega við um viðurkenningu MDE á 

málsmeðferðarréttindum einstaklinga. Af ofangreindu virðist því ljóst að MDE hefur ekki 

sagt sitt síðasta í þróun einhvers konar réttar til heilnæms umhverfis.  

 Það sjónarmið að ekki sé mögulegt að viðurkenna rétt til að búa í heilnæmu umhverfi sem 

mannréttindi þar sem ekki sé hægt að framfylgja honum, vegna mismunandi viðhorfa til þess 

og mismunandi viðmiða um hvað teljist vera heilnæmt umhverfi á mismunandi stöðum í 

heiminum stenst því ekki skoðun. Í fyrsta lagi er vísindasamfélagið fært um að veita leiðsögn 

og ráðgjöf um hvað teljist vera nægjanlega heilnæmt umhverfi fyrir mannkynið og því ætti 

það ekki að vera nein fyrirstaða að gæðastaðlar séu mismunandi eftir svæðum eða ríkjum. 

Vilji er allt sem þarf. Í öðru lagi viðurkennir alþjóðasamfélagið ýmis mannréttindi sem líkjast 

á ýmsan hátt mögulegum rétti til að búa í heilnæmu umhverfi, svo sem rétt til menntunar, rétt 

til bestu mögulegu heilsugæslu og rétt til lágmarks lífsgæða. Allt eru þetta efnahagsleg, 

menningarleg eða félagsleg mannréttindi sem almennt er viðurkennt að ríki eigi að gera sitt 

besta til að tryggja með jákvæðum aðgerðum. Það væri því rökrétt að viðurkenna rétt til að 

búa í heilnæmu umhverfi á sama grundvelli, þ.e. sem efnahagslegan, menningarlegan og/eða 

félagslegan rétt. Viðurkenning réttar til að búa í heilnæmu umhverfi myndi setja aukinn 

þrýsting á ríki heimsins um að innleiða umhverfissjónarmið og framfylgja þeim í ríkari mæli í 

framkvæmd sinni, þannig að til þeirra yrði að horfa þegar ákvarðanir um framkvæmdir sem 

áhrif hafa á umhverfið eru teknar. Með því að viðurkenna slíkan rétt sem mannréttindi yrði 

það einstaklingum auðveldara að krefjast þess að umhverfið væri verndað með 

raunverulegum og jákvæðum aðgerðum af hálfu ríkja. Það nægir þó ekki eitt og sér til þess að 

raunveruleg breyting verði á í umhverfisvernd að almenningi séu veitt rýmri formréttindi til 
                                                 
292 Sjá í nmgr. 281. 
293 Á bls. 36.  
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þess að þrýsta á um að umhverfisverndarlögum sé framfylgt. Slík réttindi eru nauðsynleg í 

lýðræðissamfélögum svo ríki verði beitt aðhaldi en hins vegar þarf meira til. Að mati 

Aðalheiðar Jóhannsdóttur og Dinah Shelton duga málsmeðferðarréttindi skammt. 294  Ríki 

verða sjálf að taka alvarlega efnislegar skyldur sínar til verndar umhverfinu og fara varlega 

þegar teknar eru ákvarðanir sem hafa áhrif á umhverfið á neikvæðan hátt. Með því að 

viðurkenna rétt til heilnæms umhverfis í stjórnarskrám, sem mörg ríki heims hafa nú þegar 

gert, nýtur slíkur réttur forgangs umfram almenn lög og ákvarðanir stjórnsýslunnar t.a.m. við 

útgáfu starfsleyfa. Með því að viðurkenna rétt til heilnæms umhverfis í alþjóðasamningi 

myndi virðing gagnvart umhverfinu vafalaust aukast á heimsvísu og réttarstaða fólks gagnvart 

umhverfismengun og rýrnun umhverfisgæða batna til muna. 

  

8 Niðurstöður 
Hnignun umhverfis jarðar er alvarlegt vandamál sem taka þarf á af festu og ákveðni svo líf 

megi þrífast á jörðinni um ókomin ár. Öll hegðun okkar mannfólksins þarf að taka mið af 

þeim takmörkunum sem náttúran og vistkerfi jarðar setja athöfnum okkar. Allt frá því að 

iðnbyltingin hófst hefur maðurinn gengið óhæfilega á náttúruauðlindir jarðarinnar meðfram 

því sem honum hefur tekist að þróa tækniþekkingu sína og hæfileikann til nýrrar sköpunar. Sá 

hæfileiki er mikilvægur fyrir velferð mannkyns, en þróun verður eftir sem áður að finna 

jafnvægi við náttúruna, því heilnæm náttúra er grundvallarforsenda fyrir öllu lífi. 

 Í rannsókn þessari hefur framlag Mannréttindadómstóls Evrópu til þróunar á rétti til 

heilnæms umhverfis verið metið. Rannsóknin leitast við að svara spurningunni: Hversu ríkur 

er réttur einstaklinga til að búa við heilnæm umhverfisskilyrði samkvæmt dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstóls Evrópu? Til þess að svara þeirri spurningu var dómaframkvæmd á 

grundvelli 8. gr. MSE rannsökuð, þar sem kvartað var undan áhrifum mengunar á einkalíf, 

fjölskyldulíf og heimili kærenda. Gerð varð greining á völdum dómum, þar sem fjallað var 

um þær meginreglur sem MDE hefur þróað í dómaframkvæmd. Þrátt fyrir að MSE innihaldi 

engin ákvæði um umhverfið hefur dómstóllinn, með framsækinni skýringaraðferð sem hann 

er þekktur fyrir að nota við túlkun sáttmálans, þróað jákvæða skyldu stjórnvalda til lágmarks 

umhverfisverndar, svo réttindi þau sem vernduð eru af 8. gr. verði tryggð. MDE hefur 

viðurkennt að alvarleg umhverfismengun, hvort sem hún stafar frá loftslagi, hávaða, 

affallsvatni, ólykt eða annarri mengunaruppsprettu, geti hamlað möguleikum einstaklinga til 

að njóta friðhelgi einkalífs, fjölskyldulífs og heimilis svo verulega, að teljist brjóta gegn 
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ákvæði 8. gr. Ekki er skilyrði fyrir því að brot teljist hafa orðið að mengun hafi stofnað heilsu 

kæranda í hættu.  

 Meginreglan um sönnun og orsakasamband er sú að kærendur þurfa að sýna fram á bein 

áhrif mengunar á líf þeirra og um lágmarksalvarleika með því að leggja fram sönnunargögn 

um slíkt samband. Þegar mengun er mikil og hefur varað um langa hríð án þess að ríki hafi 

gripið til árangursríkra aðgerða, gerir MDE minni kröfur um að kærendur sýni sjálfir fram á 

orsakasamband með beinhörðum sönnunargögnum. Þá nægja löglíkur og óbein 

sönnunargögn, eða gögn sem lögð hafa verið fram af gagnaðila, til þess að sýna fram á 

lágmarksalvarleika svo að 8. gr. teljist eiga við. 

 Niðurstaðan er því sú að MDE játar einstaklingum rétt til þess að þau mannréttindi sem 

vernduð eru af Mannréttindasáttmálanum verði tryggð og gerð virk í raun. Því ber ríkjum að 

ráðast í jákvæðar aðgerðir til þess að koma í veg fyrir, lágmarka eða stöðva mengun, til 

verndar mannréttindum. Þannig hefur MDE með dómaframkvæmd sinni þróað rétt 

einstaklinga til umhverfis nægjanlega heilnæms til þess að þeir fái notið grunnréttinda þeirra 

sem vernduð eru af MSE. Sá hængur er þó á að slíkan rétt má takmarka, ef takmörkunin 

verður réttlætt vegna mikilvægra almannahagsmuna, svo sem efnahagslegra. Hafi því verið 

sett lög um hámarksviðmið mengunar, farið hefur verið að lögum og réttindi einstaklinga til 

þátttöku í málsmeðferð virt, gerir MDE engar athugasemdir við það. Það getur því gerst að 

hámarksviðmið vegna útblásturs eða um leyfilegt magn tiltekinna efna í vatni sem ríki telja 

ásættanleg til að viðhalda umhverfisgæðum, verði í raun til þess að einstaklingum verði gert 

að búa við mengað umhverfi. Í slíkum tilfellum njóta mannréttindi ekki fullrar verndar.  

 MDE viðurkennir ennfremur skýran rétt einstaklinga sem hagsmuna hafa að gæta til að 

taka þátt í málsmeðferð við undirbúning ákvarðana sem varða umhverfið. Sá réttur felur í sér 

að þeir eigi rétt á aðgangi að upplýsingum um umhverfismál og að þeir verði beinlínis 

upplýstir um hættuástand vegna umhverfisáhrifa. Þeir skulu eiga rétt á að taka þátt í 

undirbúningi ákvarðana með beinni aðkomu sinni og með því að fá að gera athugasemdir. 

Síðast en ekki síst skulu þeir eiga rétt á því að krefjast endurskoðunar á öllum ákvörðunum 

fyrir óvilhöllu stjórnvaldi eða dómstóli. Virði stjórnvöld ekki rétt einstaklinga til þátttöku í 

málsmeðferð og neiti þeim um upplýsingar, verða þau talin brotleg við 8. gr., hafi verið sýnt 

fram á nægan alvarleika mengunar eða hættu á mengun.  

 Málsmeðferðarréttindi sem þessi, eru góðra gjalda verð og nýtast án nokkurs vafa þeim 

einstaklingum sem verða fyrir beinum áhrifum af umhverfismengun. Hins vegar eru þessi 

réttindi bundin við þá sem eiga hagsmuna að gæta, ekki almenningi eða 

umhverfisverndarsamtökum. MSE er ekki ætlaður til verndar almannarétti til 



 88 

umhverfisverndar. Til þess henta aðrir alþjóðasamningar á sviði umhverfisréttar, eins og 

MDE hefur bent á.  

 Umræða um hvort viðurkenna skuli rétt til heilnæms umhverfis í alþjóðlegum samningi 

hefur að hluta til varðað dómaframkvæmd stofnana þeirra mannréttindasamninga sem þegar 

eru til. Að einhverju leyti hefur því verið haldið fram að ekki skuli viðurkenna slíkan rétt á 

meðan rétturinn er enn í mótun, m.a. hjá mannréttindadómstólum. Að mati höfundar skiptir 

ekki máli fyrir alþjóðlega viðurkenningu réttar til heilnæms umhverfis að hugsanlega eigi eftir 

að falla stefnumarkandi dómar sem varði þá þróun. Alþjóðleg viðurkenning réttar til 

heilnæms umhverfis hlýtur alla vega að verða til þess að virðing fyrir umhverfinu aukist og 

getur ekki annað en stutt við þá jákvæðu þróun sem átt hefur sér stað á vegum MDE. 

 Tenging mannréttinda og umhverfisverndar getur ýtt undir áhuga og möguleika 

almennings, sér í lagi í lýðræðisþjóðfélögum, að hafa áhrif á stefnu og ákvarðanir stjórnvalda 

sem varða umhverfið. Þróunin sem hefur átt sér stað á undanförnum tuttugu árum, m.a. á 

vegum Mannréttindadómstóls Evrópu, staðfestir að það er talið verða umhverfinu til hagsbóta 

að einstaklingar eigi möguleika á að taka beinan þátt í málsmeðferð við undirbúning 

ákvarðana sem varða umhverfið. Fólki ber jafnframt skylda til að gera sitt til að 

umhverfisgæðum verði viðhaldið. Vitanlega er það þó fyrst og fremst ríkja að tryggja að 

umhverfið sé verndað, svo núlifandi og komandi kynslóðir fái þrifist á jörðinni. Afar 

mikilvægt er að umhverfissjónarmiðum verði gert hátt undir höfði sérhverju sinni þegar 

teknar eru ákvarðanir um framkvæmdir sem hafa munu áhrif á umhverfið. Einkunnarorð fyrir 

alla ákvarðanatöku þurfa að vera sjálfbær þróun. Sjálfbær þróun hvetur ríki til þess að finna 

jafnvægi á milli efnahagslegra, félagslegra og umhverfislegra þátta. Þar sem heilnæmi 

umhverfis jarðarinnar er grunnforsenda þess að líf þrífist áfram, virðist viðurkenning réttar til 

heilnæms umhverfis aðeins rökrétt. Með slíkri viðurkenningu verður umhverfinu gert hærra 

undir höfði gagnvart sterkum efnahagslegum hagsmunum sem engin vanþörf er á. Rétt til 

heilnæms umhverfis ætti alþjóðasamfélagið að virðurkenna sem lægsta samnefnara, ekki 

einungis manninum til hagsbóta, heldur ekki síður umhverfinu sjálfu.  
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http://www.unece.org/env/pp/welcome.html
http://treaties.un.org/
http://conventions.coe.int/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_en.htm
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DÓMASKRÁ 
 

Ákvarðanir mannréttindanefndar Evrópu: 
 
Arrondelle gegn Bretlandi, 15. júlí 1980 (7889/77) 
G. og E. gegn Noregi, 3. október 1983 (9278/81) 
 
Ákvarðanir Mannréttindadómstóls Evrópu: 
 
Asselbourg og 78 aðrir ásamt Greenpeace gegn Lúxemborg, 29. júní 1999 (29121/95) 
Fägerskjöld gegn Svíþjóð, 26. febrúar 2008 (37664/04) 
Galev og aðrir gegn Búlgaríu, 29. september 2009 (18324/04) 
Gronus gegn Póllandi, 2. desember 1999 (29695/96) 
 
Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu: 
 
MDE Borysiewicz gegn Póllandi, 1. október 2008 (71146/01) 
MDE Branduse gegn Rúmeníu, 7. júlí 2009 (6586/03) 
MDE Di Sarno og aðrir gegn Ítalíu, 10. janúar 2012 (30765/08) 
MDE Dubetska og aðrir gegn Úkraínu, 10. maí 2011 (30499/03) 
MDE Chapman gegn Bretlandi, 18. janúar 2001 (27238/95) 
MDE Fadeyeva gegn Rússlandi, 30. nóvember 2005 (55723/00) 
MDE Fredin gegn Svíþjóð, 23. febrúar 1994 (18928/91) 
MDE Giacomelli gegn Ítalíu, 26. mars 2007 (59909/00) 
MDE Grimkovskaya gegn Úkraínu, 21. október 2011 (38182/03) 
MDE Guerra og aðrir gegn Ítalíu, 19. febrúar 1998 (116/1996/735/932) 
MDE Hardy og Maile gegn Bretlandi, 9. júlí 2012 (31965/07) 
MDE Hatton og aðrir gegn Bretlandi, 8. júlí 2003 (36022/97) 
MDE Ivan Atanasov gegn Búlgaríu, 11. apríl 2011 (12853/03) 
MDE Kyrtatos gegn Grikklandi, 22. ágúst 2003 (41666/98) 
MDE L.C.B. gegn Bretlandi, 9. júní 1998 (14/1997/798/1001) 
MDE Ledyayeva og aðrir gegn Rússlandi, 26. mars 2007 (53157/99, 53247/99 og 56850/00) 
MDE López Ostra gegn Spáni, 9. desember 1994 (16798/90) 
MDE Mangouras gegn Spáni, 8. janúar 2009 (12050/04) 
MDE McGinley og Egan gegn Bretlandi, 9. júní 1998 (10/1997/794/995-996) 
MDE Moreno Gómez gegn Spáni, 16. febrúar 2005 (4143/02) 
MDE Oluic gegn Króatíu, 20. ágúst 2010 (61260/08) 
MDE Powell og Rayner gegn Bretlandi, 21. febrúar 1990 (9310/81) 
MDE Roche gegn Bretlandi, 19. október 2005 (32555/96) 
MDE Taskin og aðrir gegn Tyrklandi, 30. mars 2005 (46117/99) 
MDE Tätar gegn Rúmeníu, 27. janúar 2009 (67021/01) (aðeins tiltækur á ítölsku, frönsku og 
rússnesku) 
MDE Zammit Maempel gegn Möltu, 4. júní 2012 (24202/10) 
MDE Zander gegn Svíþjóð, 25. nóvember 1993 (14282/88) 
MDE Öneryildiz gegn Tyrklandi, 30. nóvember 2004 (48939/99) 

 
Dómar Hæstaréttar Íslands: 
 
Hrd. 2002, bls. 2241 (231/2002), Kárahnjúkar 
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