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Útdráttur 

Ritgerðin ber heitið: „Ákvæði 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og svigrúm aðildarríkja til 
mats“ en í dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu má finna meginreglu sem ber 
heitið svigrúm til mats (e. margin of appreciation). Hún snýr að því að aðildarríki 
Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) hafa ákveðið svigrúm til mats til að uppfylla skyldur 
sáttmálans í vissum tilvikum. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur verið gagnrýndur annars 
vegar fyrir það að vísa til meginreglunnar nánast sjálfkrafa í dómaframkvæmd og þar með að 
leggja ekki efnislegt mat á atvik máls og gæta þar með að þeim grundvallarréttindum sem í 
húfi eru og hins vegar að framkvæma efnislegt mat á atvikum máls þegar svigrúmið til mats 
er talsvert. Rannsókn höfundar snýr að því að skoða dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar 
sem reynt hefur á meginregluna um svigrúm til mats í ljósi 8. gr. MSE og komast að 
niðurstöðu um hvert hið raunverulega hlutverk dómstólsins sé þegar meginreglan á í hlut. Þá 
verður skoðað hvort meginreglan hafi öðlast aukið vægi á síðustu árum. Að auki verður gerð 
grein fyrir því hvenær aðildarríkin hafa mikið svigrúm til mats og hvenær það er takmarkað. Í 
fyrstu fer höfundur í stuttu máli yfir skýringarreglur Mannréttindasáttmála Evrópu en 
meginreglan, um svigrúm til mats, er ein af þeim. Því næst verður gerð grein fyrir inntaki 
meginreglunnar og því hvenær hún var fyrst sett fram. Þá verður efnislegu inntaki 8. gr. MSE 
lýst. Að lokum mun höfundur leitast við að gera grein fyrir þeim dómum sem rannsókn hans 
tók til og ályktunum sem draga má af þeim um áhrif meginreglunnar í dómaframkvæmd 
MDE. Höfundur kemst að þeirri niðurstöðu að meginreglan hafi fengið aukið vægi í 
dómaframkvæmd MDE. Að auki er það niðurstaða höfundar að dómstóllinn hafi vald til að 
kveða endanlega á um hvort takmörkun sé samrýmanleg ákvæðum sáttmálans. Hann ákveður, 
á grundvelli fyrirliggjandi gagna, hvort þau rök sem yfirvöld aðildaríkis gefa fyrir ákvörðun 
sinni séu viðeigandi og fullnægjandi, hvort málsmeðferð þeirra hafi verið sanngjörn og gætt 
hafi verið að rétti einstaklings við hana og hvort sanngjarns jafnvægis hafi verið náð milli 
allra hagsmuna sem vegast á. 
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Abstract  
 
The name of the thesis is: "Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) 
and the doctrine margin of appreciation ", but in the European Court of Human Rights’ case 
law there is a doctrine called the margin of appreciation. It refers to the fact that Member 
States of the ECHR have a certain margin of appreciation to fulfill the obligations of the 
Convention in certain cases. The European Court of Human Rights (the Court) has been 
criticized on the one hand for referring to the doctrine almost automatically in it´s case law 
and on the other hand conducting substantive assessment of the case when the states are 
entitled to a wide margin of appreciation. The author's research is about reviewing the 
Courts’ case law, which have attempted the doctrine in the light of Article 8. The main 
emphasis will be to find out what the real role of the Court is when the doctrine is in use. In 
addition, it will be made clear when Member States have a wide margin of appreciation and 
when it is limited. At first, the author briefly discusses the principles of interpreting the 
Convention, but the doctrine margin of appreciation is one of them. Next, the content of the 
doctrine will be explained and when it was first stated. Then a substantive content of Article 
8 will be described. Finally, the author will seek to explain the judgments of his research and 
conclusions that can be drawn from them regarding the impact of the doctrine in the Courts’ 
case law. The authors' conclusion is that the Court has the power to make a final ruling on 
whether a restriction is compatible with the provisions of the Convention. He decides, on the 
basis of available data, whether the arguments submitted by the authorities of a Member State 
for his decision are relevant and sufficient. The Court also concludes whether the decision-
making process leading to measures of interference was fair and afforded due respect to the 
interests safeguarded by Article 8.  
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1. INNGANGUR  

Samningurinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sem í daglegu tali er nefndur 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (e. Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, ECHR) var undirritaður af Íslands hálfu 4. nóvember 1950 og 

fullgiltur þann 19. júní 1953.1 Með aðild sinni að sáttmálanum hefur Ísland skuldbundið sig 

til að haga löggjöf sinni, stjórn- og dómssýslu, á þann hátt að þau réttindi sem sáttmálinn 

mælir fyrir um séu virt.2 Við skýringu á sáttmálanum er notast við ýmsar reglur sem finna má 

í öðrum þjóðréttarsamningnum eða sem þróast hafa í dómaframkvæmd 

Mannrétttindadómstóls Evrópu. Ein af þeim er meginreglan um svigrúm til mats (e. margin 

of appreciation).3 Meginreglan gegnir mikilvægu hlutverki við skýringu sáttmálans.4 

Meginreglan um svigrúm til mats vísar til þess svigrúms sem Mannréttindadómstóll 

Evrópu er reiðubúinn að veita yfirvöldum aðildarríkjanna til að uppfylla skyldur sínar 

samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE eða sáttmálinn).5  Sáttmálinn felur ekki í sér 

kröfu um að reglur aðildarríkjanna, sem ætlað er að tryggja réttindi samkvæmt sáttmálanum, 

séu nákvæmlega þær sömu. Aðildarríkin geta því tryggt réttindin með ólíkum hætti í sínum 

landsrétti og þar með hefur þeim á sumum sviðum verið veitt ákveðið svigrúm til mats á því 

með hvaða hætti þau tryggja að réttindin samkvæmt sáttmálanum séu virt.6 Meginreglan 

tryggir þar með lágmarks mannréttindi í öllum aðildarríkjum sáttmálans, en á sama tíma er 

svigrúm veitt sem getur að ákveðnu marki tekið mið af sérkennum hverrar lögsögu fyrir sig.7 

Dómstóllinn viðurkennir að innlend yfirvöld séu betur í stakk búin til að meta nauðsynlega 

takmörkun á rétti einstaklings, hvernig þau gæta að meðalhófsreglunni og ákvarða rétta 

                                                
1 Samningurinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis (samþykktur 4. nóvember 1950, tók gildi 19. júní 
1953) Stjtíð. C, 11/1954 (Mannréttindasáttmáli Evrópu) 
2 Björg Thorarensen o.fl., Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt 
(Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2005), bls. 32-33. 
3 Svigrúmi aðildarríkjanna til mats hefur þó venjulega verið lýst sem kenningu frekar en ákveðinni reglu í 
erlendum heimildum, sbr. Steven Greer, „The Interpretation of the European Convention on Human Rights: 
Universial principle or margin of appreciation“ [2010] University College London, bls. 2. Í athugasemdum við 
frumvarpi því er varð að lögum nr. 118/2015 er á hinn bóginn talað um þetta svigrúm aðildarríkjanna sem 
meginreglu. Á þeim grundvelli verður hið sama gert í ritgerðinni. Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 391 – 329. 
mál, athugasemdir í kafla II. Tilefni og nauðsyn lagasetningar. 
4 Steven Greer, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion Under the European Convention on 
Human Rights (Council of Europe 2000), bls. 5. 
5 sama heimild. Þess ber að geta að svigrúmið til mats var á sínum tíma einnig í höndum Mannréttindanefndar 
Evrópu.  
6 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“ [2005] 
Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, Lagadeild Háskólans í Reykjavík, bls. 62. 
7 Eleni Frantziou, „The margin of appreciation doctrine in European Human rights law“ (London’s Global 
University október 2014) <https://www.ucl.ac.uk/public-policy/for-policy-professionals/research-
insights/European_human_rights_law.pdf> skoðað 16. febrúar 2017, bls. 1. 
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beitingu á sáttmálanum við tilteknar aðstæður í sínu landi.8 Innlend yfirvöld eru því í betri 

aðstöðu en alþjóðlegir dómarar til að meta staðbundnar þarfir og aðstæður í sínu heimaríki.9 

Nánar verður fjallað um uppruna og inntak meginreglunnar í næstu köflum. 

Meginreglan er umdeilanleg og hefur Mannréttindadómstóll Evrópu verið gagnrýndur 

annars vegar fyrir það að vísa til hennar nánast sjálfkrafa í dómaframkvæmd sinni og treysta 

þannig á landslög án þess að framkvæma efnislegt mat á grundvallarréttindum sem í húfi eru 

og hins vegar að framkvæma efnislegt mat þegar svigrúmið til mats er mikið. Engin einföld 

formúla er því til sem lýsir því nákvæmlega hvernig meginreglan virkar og er hún því í eðli 

sínu að vissu leyti óútreiknanleg.10  Deilur hafa verið um það hvert hlutverk dómstólsins sé 

þegar aðildarríki hafa mikið svigrúm til mats. Á hann að framkvæma sitt mat á aðstæðum eða 

í ljósi svigrúmsins að fallast á niðurstöðu dómstóla aðildarríkjanna? Þá hefur reglan einnig 

verið umdeild fyrir að vera í eðli sínu óljós og ófyrirsjáanleg. Dómstóllinn hefur þó reynt að 

bæta úr þessu með því að þróa regluna og gera hana fyrirsjáanlegri með dómaframkvæmd 

sinni.11 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að fjalla um meginregluna í tengslum við réttindi 

einstaklings til friðhelgi einkalífs, fjölskyldulífs, heimilis og bréfaskipta, sem vernduð eru 

með 8. gr. MSE. Í ritgerðinni verður því leitast við að varpa nánari ljósi á meginregluna um 

svigrúm til mats með hliðsjón af dómaframkvæmd MDE og hvert hlutverk dómstólsins sé 

þegar aðildarríki MSE hafa talsvert svigrúm til mats. Í heild eru það 366 dómar og ákvarðanir 

á ensku sem hafa tengsl við meginregluna um svigrúm til mats í ljósi 8. gr. MSE. Höfundur 

ákvað að takmarka rannsókn sína við 123 dóma frá árunum 1996 til 2017, en það eru aðallega 

dómar sem teknir hafa verið saman af dómstólnum í svokölluðum málaskýrslum og 

dómstóllinn hefur talið mikilvæga.12 

                                                
8 Murat Tümay, „The “Margin of Appreciation Doctrine” developed by the case law of the European Court of 
Human Rights“ (2008) 5 Ankara Law Review 201. 
9Dean Spielmann, „Subsidiarity: a two-sided coin? 1. The role of the Convention mechanism. 2. The role of the 
national authorities.“ (European Court of Human Rights, Council of Europe 31. janúar 2015) 
<http://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2015_ENG.pdf> skoðað 16. febrúar 2017, bls. 6. 
10 Greer (n. 3), bls. 3. 
11 Frantziou (n. 7). 
12 Málaskýrslur (e. Case Reports) er opinbert samansafn af mikilvægustu dómum dómstólsins, ákvörðunum og 
ráðgefandi álitum frá árinu 1998. Mikilvægustu málin eru valin af forseta og varaforsetum dómstólsins og 
forsetum deilda, sbr. „Reports of Judgments and Decisions“ European Court of Human Rights 
<http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/reports&c=> skoðað 7. maí 2017 
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2. SKÝRING MANNRÉTTINDASÁTTMÁLA EVRÓPU  

Áður en gerð verður ítarlegri grein fyrir meginreglunni um svigrúm til mats verður fjallað 

stuttlega um sjónarmið sem við eiga um skýringu MSE.  

2.1. Almennar skýringarreglur  

Mannréttindasáttmáli Evrópu er þjóðréttarsamningur og eiga því við um hann almenn 

sjónarmið um skýringu slíkra samninga. Í þeim efnum hefur aðallega verið horft til ákvæða 

Vínarsamningsins um milliríkjasamninga13 (e. Vienna Convention on the Law of the Treaties) 

frá 1969. Í 31. – 33. gr. hans er að finna leiðbeiningarreglur sem varða skýringu 

þjóðréttarsamninga. Meginreglan er sú að þjóðréttarsamning skuli skýra í góðri trú í samræmi 

við almennan skilningi á orðum hans í því samhengi sem þau eru og í samræmi við tilgang 

hans og markmið.14 Í 2. og 3. mgr. 31. gr. segir svo að við skýringu samnings skuli horfa til 

samningstexta, inngangsorða og viðauka og að auki annarra samninga sem taka gildi seinna 

sem gætu haft vægi við skýringu.15 

2.2. Orðaskýring og sjálfstæð skýring  

Við skýringu ákvæða MSE skal fyrir það fyrsta horfa til orðalags þeirra og leitast við að 

leggja til grundvallar almenna merkingu orða (e. ordinary meaning). Orð eða lagahugtök geta 

aftur á móti haft ólíka merkingu í réttarkerfum aðildarríkjanna. Dómstóllinn hefur við þessar 

aðstæður lagt áherslu á að beita því sem kallast sjálfstæð skýring (e. autonomous 

interpretation) sem felur það í sér að dómstóllinn byggir á eigin forsendum um skilning á 

orðum eða lagahugtökum sem reistur er á sáttmálanum sjálfum og markmiðum hans. 

Dómstóllinn bindur sig þar með ekki við það hvernig aðildarríkin skýra orð og lagahugtök í 

sínu réttarkerfi.16  

2.3. Tilgangur og markmið  

Í samræmi við Vínarsamninginn hefur mikil áhersla verið lögð á að gera grein fyrir hlutverki 

MSE og tilgangi hans. Er þessu vel lýst í dómi MDE í máli Golder gegn Bretlandi17, sem er 

                                                
13 Vínarsamningurinn um milliríkjasamninga (samþykktur 23. maí 1969, tók gildi 27. janúar 1980). 
14 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey, Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 
Human Rights (Oxford University Press 2014), bls. 7 og Davíð Þór Björgvinsson (n. 6), bls. 46. 
15 Vínarsamningurinn um milliríkjasamninga (samþykktur 23. maí 1969, tók gildi 27. janúar 1980), 31. gr. 
16 Davíð Þór Björgvinsson (n. 6), bls. 52 . 
17 Golder g. Bretlandi, mál nr. 4451/70, (MDE, 21. febrúar 1975). 



 4 

án efa eitt af mikilvægustu málum í sögu Mannréttindadómstóls Evrópu. Í dómnum sagði að 

aðgangur að dómstólum félli undir sanngjarna málsmeðferð samkvæmt 6. gr. MSE þrátt fyrir 

að slíkur réttur yrði ekki leiddur af orðalagi ákvæðisins. Dómstóllinn túlkaði þetta svo með 

því að vísa í tilgang og markmið sáttmálans sem finna má í inngangsorðum hans.18 Við 

skýringu ákvæða sáttmálans hefur því verið tilhneiging til að leggja til grundvallar markmið 

hans og tilgang.19 

2.4. Framsækin skýring  

Fyrir Goldermálið voru meginreglur um skýringu á sáttmálanum langt frá því að vera skýrar. 

Í kjölfarið komu önnur mikilvæg mál. Í dómi MDE í máli Tyrer gegn Bretlandi20 lagði 

dómstóllinn áherslu á að sáttmálinn væri lifandi tæki sem túlka skyldi í ljósi aðstæðna á 

hverjum tíma.21 Aðrir dómar hafa fylgt Tyrer nálguninni sem endurspeglar breytingar á 

stefnu í lögum Evrópuríkjanna sem stafar af breyttum félagslegum viðhorfum, en sem dæmi 

um þetta má nefna samkynhneigð og stöðu barna sem fæðast utan hjónabands. 22 Við 

skýringu sáttmálans samkvæmt dómaframkvæmd MDE hefur til samræmis við þetta verið 

tekið mið af aðstæðum sem ekki voru fyrir hendi þegar hann var gerður. Í því sambandi er 

talað um framsækna skýringu eða breytilega skýringu (e. evolutive/dynamic interpretation).23 

Aftur á móti má ekki túlka sáttmálann á þann hátt að hann verndi réttindi sem honum var ekki 

ætlað að taka til við gerð hans.24   

2.5. Meginreglan um svigrúm til mats  

Á grundvelli ofangreindra skýringarreglna, það er að segja að túlka skuli sáttmálann með 

markmiðsskýringu og breytilegri skýringu, getur hann fengið nýja og aukna merkingu þannig 

að dómstóllinn sé nánast kominn í löggjafarhlutverk. Til að koma til móts við þessar 

aðstæður gegnir meginreglan um svigrúm til mats mikilvægu hlutverki. Hún veitir MDE 

ákveðið aðhald við skýringu sáttmálans. Meginreglunni er beitt mismikið í ljósi þess 

svigrúms sem aðildarríkjum er veitt út frá atvikum hverju sinni og að teknu tilliti til þeirra 

réttinda samkvæmt sáttmálanum sem á reynir.25  

                                                
18 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 7-8. 
19 Davíð Þór Björgvinsson (n. 6), bls. 53. 
20 Tyrer g. Bretlandi, mál nr. 5856/72 (MDE, 25. apríl 1978). 
21 sama heimild, 31. mgr. 
22 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 9. 
23 Davíð Þór Björgvinsson (n. 6), bls. 55. 
24 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 9. 
25 Björg Thorarensen o.fl. (n. 2), bls. 449 - 450. 
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2.6. Meðalhófsreglan  

Meðalhófsreglan (e. principle of proportionality) er mjög mikilvæg við skýringu og beitingu 

sáttmálans. Í reglunni felst að finna verði viðeigandi jafnvægi milli hagsmuna sem ekki fara 

saman26 og að allar takmarkanir á réttindum einstaklings gangi ekki lengra en nauðsynlegt er 

til að ná því lögmæta markmiði sem að er stefnt. 27  Meðalhófsreglan er nátengd 

meginreglunni um svigrúm til mats að því leyti að þar sem aðildarríki MSE hafa lítið svigrúm 

til mats eru strangari kröfur gerðar til þeirra um að þau gæti meðalhófs í aðgerðum sínum.28  

2.7. Aðrir þættir sem hafa áhrif á skýringu  

Fjöldi mála hefur svo haft áhrif á þróun skýringarreglna sáttmálans. Auk Golder og Tyler má 

þar nefna stéttarfélagamálin þrjú (National Union of Belgian Police gegn Belgíu29, the 

Swedish Engine Drivers Union gegn Svíþjóð30, Schmidt and Dahlstrom gegn Svíþjóð31), 

Engel gegn Hollandi32, Airey gegn Írlandi33, Marckx gegn Belgíu34, The Sunday Times gegn 

Bretlandi35, Guzzardi gegn Ítalíu36 og Winterwerp gegn Hollandi37. Í þessum málum setti 

MDE fram þær helstu meginreglur um skýringu og beitingu sáttmálans sem eru enn við 

lýði.38 Auk þeirra sem áður er getið eru þessar helstar: að sáttmálann beri að túlka á þann hátt 

að tryggja skilvirkni réttindanna og þannig að um sé að ræða áhrifaríka túlkun, að sáttmálinn 

sé túlkaður í heild sinni og að lokum verður dómstóllinn að útskýra, varðveita og þróa 

réttindin sem sáttmálinn verndar.39 

                                                
26 Davíð Þór Björgvinsson (n. 6), bls. 63 - 64. 
27 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 13. 
28 Davíð Þór Björgvinsson (n. 6), bls. 63 - 64. 
29 National Union of Belgian Police g. Belgíu, mál nr. 4464/70 (MDE, 27. október 2975). 
30 Swedish engine drivers’ union g. Svíþjóð, mál nr. 5614/72 (MDE, 6. febrúar 1976). 
31 Schmidt og Dahlström g. Svíþjóð, mál nr. 5589/72 (MDE, 6. febrúar 1976). 
32 Engel og aðrir g. Hollandi, mál nr. 5199/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72 (MDE, 8. júní 1976). 
33 Airey g. Írlandi, mál nr. 6289/73 (MDE, 9. október 1979). 
34 Marckx g. Belgíu, mál nr. 6833/74 (MDE, 13. júní 1979). 
35 The Sunday Times g. Bretlandi, mál nr. 6538/74 (MDE, 26. apríl 1979). 
36 Guzzardi g. Ítalíu, mál nr. 7367/76 (MDE, 6. nóvember 1980). 
37 Winterwerp g. Hollandi, mál nr. 6301/73 (MDE, 24. október 1979). 
38 Ed Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights – From its Inception of the Creation 
of a Permanent Court of Human Rights (Oxford University Press 2010), bls. 16 og Rainey, Wicks og Ovey (n. 
14), bls. 7-8. 
39 Jan E. Helgesen, „What are the limits to the evolutive interpretation of the Convention?“ (European Court of 
Human Rights, Council of Europe 28. janúar 2011) 
<http://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2011_ENG.pdf> skoðað 8. maí 2017, bls. 19. 
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3. TILURÐ MEGINREGLUNNAR UM SVIGRÚM TIL MATS  

Hvorki í Mannréttindasáttmálanum sjálfum né í undirbúningsgögnum hans er vikið að 

meginreglunni um svigrúm til mats. Meginreglan birtist fyrst árið 1949 í tillögu evrópskrar 

nefndar, European Movement, í umræðunni um hvers konar fjölþjóðlegan 

mannréttindasamning skyldi búa til í kjölfar þeirrar styrjaldar sem geisað höfðu á fyrri hluta 

20. aldar. Meginreglan var svo formlega sett fram af Mannréttindanefndinni árið 1958 í 

skýrslu hennar í máli Grikklands gegn Bretlandi.40  

Málið snéri að því að grísk yfirvöld töldu að Kýpur, sem bresk yfirvöld báru ábyrgð á, 

hefði brotið gegn MSE. Grísk yfirvöld höfnuðu því að þær ráðstafanir sem höfðu verið gerðar 

væru í samræmi við 15. gr. MSE, sem heimilar aðildarríkjum að víkja frá skyldum sáttmálans 

á tímum styrjaldar eða annars almenns neyðarástands.41 Í skýrslu Mannréttindanefndarinnar 

er í fyrsta skipti vísað til meginreglunnar um svigrúm til mats, þegar nefndin taldi að Kýpur 

hafi á þessum tíma verið í betri stöðu til að meta hættuástandið og hefði þar með svigrúm til 

að leggja mat á það hvort víkja ætti frá skyldum MSE vegna aðstæðna þar í landi.42 

Það var svo í dómi MDE í máli Handyside gegn Bretlandi43 þar sem dómstóllinn 

gerði fyrst grein fyrir meginreglunni í dómaframkvæmd sinni. Málavextir voru þeir að 

breskur þegn að nafni Handyside hafði keypt útgáfurétt að danskri bók sem bar heitið „The 

Little Red Schoolbook“. Bókin var ætluð unglingum og hafði að geyma opinskáa umfjöllun 

um kynlíf.  Handyside var dæmdur til greiðslu sektar fyrir útgáfu bókarinnar en málsóknin 

byggðist á því að verið væri að vernda almennt siðferði og þá sérstakleg ungmenna, þar sem 

talið var að innihald bókarinnar hefði að geyma klámfengið efni sem leitt gæti til 

siðspillingar. Það var enginn vafi á því að í þessu fólst takmörkun á tjáningarfrelsi 

kærandans. Spurningin var þá hvort um væri að ræða takmörkun á tjáningarfrelsinu sem 

heimil væri samkvæmt 2. mgr. 10. gr. sáttmálans. Til skoðunar kom því hvort refsingin sem 

Handyside var gerð hefði verið nauðsynlegt úrræði í lýðræðislegu þjóðfélagi til verndar 

almennu siðgæði. Aðildarríkin höfðu mismunandi skoðun á því hvort bók af þessu tagi væri 

talin ámælisverð. Engan sameiginlegan siðferðislegan mælikvarða í þessum efnum var því að 

finna hjá aðildarríkjunum sem mögulegt var að byggja á. Dómstóllinn sagði í dómi sínum að 

vegna þeirrar nálægðar sem ríkið hafði við áðurnefndar aðstæður væru stofnanir þess í betri 

                                                
40 Greer (n. 3), bls. 2, Grikkland g. Bretlandi, mál nr. 176/56, ECHR 1958 - I 0926 og Grikkland g. Bretlandi, 
mál nr. 176/56 (MDE, 2. júní 1956). 
41 Greece g. United Kingdom ECHR 1958 - II 0926 6, bls. 326. 
42 Greece g. United Kingdom ECHR 1958 - I 0926 326, bls. 6. 
43 Handyside g. Bretlandi, mál nr. 5493/72 (MDE, 7. desember 1976). 
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stöðu en dómstóllinn til að meta hvort að þær aðgerðir sem gripið var til væru nauðsynlegar í 

lýðræðislegu þjóðfélagi til verndar almennu siðgæði. Löggjafinn, stjórnsýslan og dómstólar 

hefðu því ákveðið svigrúm til mats um það hvort takmörkunin væri heimil.44 Dómstóllinn 

tekur þó fram í dóminum að aðildarríkin hafi ekki ótakmarkað svigrúm til mats heldur sé 

dómstóllinn ábyrgur fyrir því að tryggja að farið sé eftir þeim skuldbindingum sem sáttmálinn 

mælir fyrir um. Dómstóllinn hefur því vald til að kveða endanlega á um hvort takmörkun sé 

samrýmanleg ákvæðum sáttmálans. Hann ákveður á grundvelli fyrirliggjandi gagna hvort þau 

rök sem yfirvöld aðildaríkis færa fram fyrir ákvörðun sinni séu viðeigandi og fullnægjandi (e. 

relevant and sufficient). Svigrúm aðildarríkjanna til mats er því í nánum tengslum við 

svokallað evrópskt eftirlit.45 Í kjölfar þessa dóms hefur Mannréttindadómstóll Evrópu mótað 

meginregluna um svigrúm til mats í dómaframkvæmd sinni og hefur verið notast við hana í 

fjölmörgum dómum hans.46  

4. INNTAK MEGINREGLUNNAR UM SVIGRÚM TIL MATS  

4.1. Hvenær er notast við meginregluna 

Meginreglan hefur ekki verið notuð í tengslum við öll þau mannréttindi sem vernduð eru í 

sáttmálanum. Í rauninni eru þó lítil takmörk fyrir beitingu hennar en dómstóllinn hefur samt 

ekki notast við regluna í tengslum við réttindi sem mælt er fyrir um í 3. og 4. gr. MSE. Þau 

ákvæði leggja bann við pyndingum og þrældómi auk nauðungarvinnu. Þetta eru réttindi sem 

sæta engum takmörkunum og eru því algild.47 

Meginreglunni var fyrst beitt í Handyside málinu, eins og áður hefur komið fram, í 

tengslum við svigrúm til mats á takmörkunum samkvæmt 2. mgr. 10. gr. MSE. Hún hefur 

einnig þótt eiga við þegar reynt hefur á réttindi samkvæmt 8., 9. og 11. gr. sáttmálans. Það á 

við um þessi ákvæði hans að ekki eru gerðar kröfur um að reglur í aðildarríkjum skuli vera 

nákvæmlega þær sömu svo að réttindi séu virt, heldur er aðildarríkjum veitt ákveðið svigrúm 

til mats um það hvernig þau virða þau réttindi sem sáttmálinn mælir fyrir um. Finna þarf því 

jafnvægi á milli þess sem eðlilegt þykir að hvert ríki ákveði fyrir sig og þess að ekki sé vikið 

frá réttindunum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum.48  

                                                
44 sama heimild og; Dóra Guðmundsdóttir, „Um lögtöku mannréttindasáttmála Evrópu og beitingu í íslenskum 
rétti“ (1994) 44 (3) Tímarit Lögfræðinga, bls. 172. 
45 Handyside g. Bretlandi, mál nr. 5493/72 (MDE, 7. desember 1976), mgr. 49-50. 
46 Greer (n. 4), bls. 5. 
47 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 og Frantziou (n. 7). 
48 Björg Thorarensen o.fl. (n. 2), bls. 62. 



 8 

Meginreglunni hefur að auki verið beitt þegar meta skal hvort ríki hafi gert nóg til að 

uppfylla jákvæðar skyldur sínar samkvæmt ákvæðum sáttmálans og að auki þegar meta skal 

hvort afskipti ríkisins af rétti einstaklings til að njóta eigna sinna í friði samkvæmt 1. gr. 

samningsviðauka nr. 149 séu réttlætanleg í þágu almennings og þegar mat innlendra yfirvalda 

skiptir máli við beitingu 5. gr., 6. gr. og 14. gr. MSE.50 Einnig hefur reglan verið notuð í 

tengslum við 15. gr. MSE þegar skera þarf úr um það hvort um almennt neyðarástand hafi 

verið að ræða og hvort að þær ráðstafanir sem gripið var til vegna þess séu nauðsynlegar, sbr. 

Grikkland gegn Bretlandi.51  

Þegar gæta þarf meðalhófsreglunnar, þ.e. hvort innlendar ráðstafanir séu viðeigandi 

og ekki gengið lengra en nauðsynlegt er til að uppfylla ákveðin markmið52, er aðildarríkjum 

veitt ákveðið svigrúm til mats í ljósi þeirrar sérþekkingar og ábyrgðar sem þau hafa 

samkvæmt landslögum þegar vegast á einstaklingshagsmunir annars vegar og opinberir 

hagsmunir hins vegar. Hefur því meginreglan bæði náin tengsl við meðalhófsregluna53 og 

skýr áhrif á beitingu hennar.54 Að lokum er dómstólum aðildarríkjanna veitt töluvert svigrúm 

í sakamálum þegar reynir á mat á gildi sönnunargagna og lögmæti þeirra.55 

4.2. Á hverju byggist vægi svigrúmsins til mats  

Svigrúm aðildaríkjanna til mats fer eftir eðli þeirra réttinda sem um ræðir hverju sinni. Vægi 

svigrúmsins er því mismunandi eftir því hvaða réttindi eiga í hlut og hvernig atvikum máls er 

háttað. Texti sáttmálans er víðtækur og leiðir þar að leiðandi ekki sjálfur alltaf til einhlítrar 

niðurstöðu. Dómstóllinn hefur því samþykkt ýmsar meginreglur til leiðsagnar við túlkun á 

efnislegu inntaki sáttmálans þar sem aðildarríkjum hefur verið veitt svigrúm til mats.  Þessum 

meginreglum skal þó ekki veita of mikið vægi þar sem ekki er um að ræða reglur sáttmálans 

og því ber að hafa það hugfast að meta þarf hvert tilvik fyrir sig. 56 

Fyrsta meginreglan er orðuð hér að framan. Horft er til réttindanna og aðildarríkjum 

fengið mismunandi svigrúm til mats eftir því um hvers eðlis réttindin eru.57 Til að mynda 

hefur ríkjum verið játað minna svigrúm til mats þegar um er að ræða málefni sem snerta 

                                                
49 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 (n. 46), 1. gr. samningsviðauka nr. 1. 
50 sama heimild, 5. gr., 6. gr. og 14. gr. 
51 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 15-16. 
52 Frantziou (n. 7). 
53 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 15-16. 
54 Frantziou (n. 7). 
55 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 15-16. 
56 sama heimild, bls. 511-512. 
57 sama heimild, bls. 512. 
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tilvist og sjálfsmynd einstaklings. Dæmi um þetta er mál X og Y gegn Hollandi. 58 

Kærendurnir í málinu voru fötluð stúlka og faðir hennar. Stúlkunni hafði verið nauðgað en 

samkvæmt löggjöf í Hollandi varð hún að kæra gerandann sjálf til þess að málið vært tækt til 

meðferðar. Stúlkan hafði aftur á móti verið svipt sjálfræði og hafði því ekki tök á að kæra 

atvikið sem leiddi til þess að ekki var hægt að ákæra gerandann.59 Þó svo að MDE hefði veitt 

hollenska ríkinu ákveðið svigrúm til mats á nauðsyn og eðli ráðstafana til að vernda friðhelgi 

einkalífs einstaklings í innbyrðis samskiptum var þó talið að farið hafi verið gegn gildum sem 

snertu algjör grundvallaratriði í lífi einstaklings.  MDE taldi að ríkið hefði ekki uppfyllt 

skyldu sína til þess að tryggja að allir einstaklingar hefðu árangursríkt úrræði til að sækja rétt 

sinn vegna brota á friðhelgi einkalífs. Það að vernda konur gegn kynferðislegri áreitni var 

talið til grundvallaratriða og svigrúm hollenska ríkisins til mats á leiðum til verndar á 

friðhelgi einkalífs einstaklings var því mun minna en ella. Var það samkvæmt þessu 

niðurstaða dómstólsins að óhjákvæmilegt væri að gera breytingar á refsilöggjöf Hollands þar 

sem komið væri til móts við framangreind sjónarmið.60 

Önnur meginreglan er sú að það er hlutverk aðildarríkis að móta eigin lýðræðislega 

sýn og í samræmi við það er því veitt nokkurt valfrelsi um það hvernig forgangsröðun á 

varðveislu lýðræðis þess er háttað.61 Tilhneigingin er því sú að veita mikið svigrúm þegar um 

ræðir almenna stefnumörkun stjórnvalda í efnahagsmálum, velferðarmálum og umhverfis- og 

skipulagsmálum.62 

Sú þriðja er þegar ekki liggja fyrir samræmdar evrópskar reglur eða viðmið sem nota 

má sem samnefnara, en þá hefur dómstóllinn játað aðildarríkjum svigrúm til mats á þeim 

sviðum. Með öðrum orðum á þetta við þegar ekki er samstaða (e. consensus) milli 

aðildarríkja sáttmálans um ákveðið málefni.63 Dæmi um þetta er dómur MDE í máli S og 

Marper gegn Bretlandi64 þar sem ný vísindaleg tækni gerði það að verkum að Bretland taldi 

sig vera leiðandi ríki í setningu laga um ótímabundna varðveislu fingrafara og lífsýna (e. 

DNA) þar sem grunur lék að framið hefði verið refsivert brot. Dómstóllinn taldi aftur á móti 

að löggjöfin væri ekki réttlætanleg þar sem hún takmarkaði réttinn til friðhelgi einkalífs 

einstaklings samkvæmt 8. gr. MSE. Sterk samstaða var á milli aðildarríkja um að setja 

ákveðin mörk á varðveislu slíkra gagna og var Bretland eina ríkið sem ekki gerði það. Var 
                                                
58 X and Y g. Hollandi, mál nr. 8978/80 (MDE, 26. mars 1985). 
59 (n. 2), bls. 288-291. 
60 X and Y g. Hollandi, mál nr. 8978/80 (MDE, 26. mars 1985). 
61 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 512-513. 
62 Davíð Þór Björgvinsson (n. 6), bls. 63. 
63 sama heimild, bls. 63. 
64 S og Marper g. Bretlandi, mál nr. 30562/04 and 30566/04 (MDE, 4. desember 2008). 
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því aðeins lítið svigrúm veitt í þessum málum og löggjöfin ekki talin réttlætanleg.65 Það að 

geta treyst á samstöðu meðal aðildarríkjanna er sérstaklega mikilvægt fyrir dómstólinn. Þegar 

hið gagnstæða á við er dómstóllinn líklegri til að fallast á niðurstöðu ríkisins sem á í hlut. 

Dómstóllinn getur að auki leitað á breiðari grundvelli heldur en innan sáttmálans, eins og til 

dæmis til annarra þjóðréttarsamninga. Í dómi MDE í máli Demir and Baykara gegn 

Tyrklandi66 sagði dómstóllinn að til að túlka sáttmálann geti verið nauðsynlegt að líta til 

annarra alþjóðasamninga þar sem slíkir samningar sýni sameiginleg gildi þjóðanna. 67 

Fjórða meginreglan snýr að því hvaða markmið takmörkunin hefur. Tilgangur með 

afskiptum ríkisvaldsins af réttindum fólks er í sumum tilvikum vegna þess að vernda þarf 

önnur einstaklingsbundin réttindi. Þegar innlendir dómstólar hafa lagt viðhlítandi mat á þau 

réttindi sem vegast á og komist að niðurstöðu þarf dómstóllinn að hafa ríka ástæðu til að 

breyta þeirri niðurstöðu. Þar með er umfang reglunnar viðtækara þegar tvenns konar 

réttindum lýstur saman heldur en ella. Þá hefur verið tilhneiging til að veita aðildarríkjum 

meira svigrúm til mats þegar takmörkun snýr að þjóðaröryggi eða neyðarástandi, sbr. dóm 

MDE í máli Grikklands gegn Bretland.68 

4.3. Samningsviðauki nr. 15  

Hinn 8. desember 2015 samþykkti Alþingi lög nr. 118/2015 um breytingu á lögum nr. 

62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu, með síðari breytingum (15. samningsviðauki). 

Lögin taka gildi um leið og samningsviðauki nr. 15 öðlast gildi að því er Ísland 

varðar.69  Samningsviðaukinn hefur að geyma skýrar tilvísanir til nálægðarreglunnar og 

meginreglunnar um svigrúm til mats.70 Viðaukinn var eitt helsta viðfangsefnið á ráðstefnu um 

framtíð Mannréttindadómstóls Evrópu sem haldin var í Brighton árið 2012. Fyrir ráðstefnuna 

virtist dómstóllinn efins um að rétt væri að lögleiða meginregluna um svigrúm til mats, þar 

sem hún væri tæki sem orðið hafi til með dómaframkvæmd dómstólsins og væri því hluti af 

valdssviði hans. Áherslan á báðar þessar reglur var afleiðing af gagnrýni sem einkenndi 

tímabil í undanfara ráðstefnunnar. Ráðstefnan var því ákveðin vakning fyrir dómstólinn til að 

vera meðvitaðari um að virða svigrúm aðildarríkjanna til mats og þar með mæta þeirri 

gagnrýni sem hann hafði fengið á sig árin á undan og áhersla lögð á að færa ábyrgðina aftur 
                                                
65 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 514. 
66 Demir og Baykara g. Tyrklandi, mál nr. 34503/97 (MDE, 12. nóvember 2008). 
67 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 512-513. 
68 Björg Thorarensen o.fl. (n. 2), bls. 62-63 og Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 513. 
69 Lög nr. 118/2015 um breytingar á lögum nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu, með síðari 
breytingum (15. samningsviðauki). 
70 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 391 – 329. mál (n. 3). 
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heim til aðildarríkja.71 Laut gagnrýnin aðallega að því að dómstóllinn væri alltof framsækinn 

í túlkun sinni á ákvæðum sáttmálans. Viðaukinn felur meðal annars í sér þær breytingar á 

sáttmálanum að í inngangsorðum hans verði bæði vísað til nálægðarreglunnar og 

meginreglunnar um að aðildarríki hafi svigrúm til mats. Þessar tvær reglur hafa aðeins mótast 

eins og áður segir í dómaframkvæmd dómstólsins en eiga sér ekki stoð í sáttmálanum 

sjálfum. Með þessu eru reglurnar gerðar sýnilegri og lögð er aukin áhersla á hlutverk 

aðildarríkjanna við verndun mannréttinda.72 Viðaukinn hefur ekki enn tekið gildi þar sem 

hann hefur ekki verið fullgildur af öllum aðildarríkjum, en 43 aðildarríki hafa undirritað 

viðaukann og 33 fullgilt hann. Ísland hefur undirritað viðaukann en ekki fullgilt hann.73 

5. ÁKVÆÐI 8. GR. MANNRÉTTINDASÁTTMÁLA EVRÓPU 

5.1. Inngangur  

Meginreglan um svigrúm til mats hefur hvað mest áhrif á þau réttindi sem lýst er í 8. – 11. gr. 

MSE. Í þessum ákvæðum er framsetning réttinda og leyfilegra takmarkana á þeim með 

svipuðum hætti. Eins og áður segir verður í þessari ritgerð gerð grein fyrir meginreglunni um 

svigrúm til mats í tengslum við 8. gr. MSE. Því verður hér gerð örstutt grein fyrir ákvæðinu 

og inntaki þess. 

 
Í 8. gr. MSE er réttur til friðhelgi einkalífs tryggður en þar 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.74 

  

Fyrsta málsgreinin setur fram þau réttindi sem einstaklingi eiga að vera tryggð af 

aðildarríkjum sáttmálans. Í annarri málsgreininni er á hinn bóginn mælt fyrir um að þessi 
                                                
71 Oddný Mjöll Arnardóttir (last), „Organised Retreat? The Move from „Substantive“ to „Procedural“ Review in 
the ECtHR’s Case Law on the Margin of Appreciation“ (European Society of International Law (ESIL) 2015) 
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2709669>, bls. 2-4. 
72 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 391 – 329. mál (n. 3), athugasemdir í kafla II. Tilefni og nauðsyn 
lagasetningar. 
73 „Listi yfir undirskriftir og fullgildingar á samningsviðauka nr. 15 til breytingar á Mannréttindasáttmála 
Evrópu“ (Council of Europe, 8. maí 2017) <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/213/signatures?p_auth=rHyq3LC5> skoðað 8. maí 2017. 
74 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 (n. 47). 
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réttindi séu ekki algild og að borgarinn geti þurft að sæta takmörkunum á þeim við tilteknar 

aðstæður.75 

5.2. Gildissvið ákvæðisins  

Markmið 8. gr. MSE er að vernda einstaklinga fyrir afskiptum ríkisins af einka- og 

fjölskyldulífi þeirra. Gildissvið 8. gr. er víðtækasta ákvæði Mannréttindasáttmálans. 76 

Ákvæðið verndar einkalíf einstaklings, fjölskyldulíf, heimili og bréfaskipti hans. Inntak 

ákvæðisins snertir því marga þætti í lífi einstaklings.77 

Takmarkanir á þessum rétti er að finna í 2. mgr. ákvæðisins, sem leyfir ákveðin 

afskipti ríkisins af rétti einstaklings við tilteknar aðstæður. Þau afskipti og þar með þær 

takmarkanir á réttindum einstaklings sem í þeim felast þurfa að vera réttlætanleg. Ef ríkið 

getur ekki sýnt fram á að afskiptin séu nauðsynleg teljast þau ekki réttlætanleg og þar með er 

um brot á 8. gr. MSE að ræða. Til þess að takmarkanirnar geti talist réttlætanlegar verða þær 

að vera byggðar á lögum og stefna að þeim lögmætu markmiðum sem upp eru talin í 2. mgr. 

8. gr. Þá þarf takmörkunin að vera nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi.78 

Meginreglan um svigrúm til mats hefur verið notuð þegar túlka á hvort takmarkanir 

samkvæmt 2. mgr. 8. gr. séu réttlætanlegar.79 Það er ekki nægjanlegt að aðildarríki hafi 

forsendur til þess að hafa afskipti af rétti einstaklings samkvæmt 2. mgr. 8 gr. MSE til að ná 

því lögmæta markmiði sem að er stefnt. Ríkið verður að sýna fram á að afskiptin séu 

nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. 80 Í því felst að brýn samfélagsleg nauðsyn sé á 

takmörkuninni annars vegar og hins vegar að takmörkunin gangi ekki lengra en nauðsyn 

krefur til að markmiðum hennar verði náð.81 Hið fyrra lýtur að meginreglunni um svigrúm til 

mats en hið síðara að meðalhófsreglunni.82 Við mat á því hvort að við afskiptin sé gætt að 

meðalhófsreglunni til að ná því lögmæta markmiði sem að er stefnt hefur dómstóllinn einnig 

reitt sig á meginregluna um svigrúm til mats, eins og áður hefur komið fram. 83 

                                                
75 Ursula Kilkelly, The right to respect for private and family life: A guide to the implementation of Article 8 of 
the ECHR (Human rights handbooks, No. 1, Council of Europe 2001) <http://www.coe.int/web/human-rights-
rule-of-law/human-rights-handbooks> skoðað 8. maí 2017, bls. 6. 
76 „Article 8 ECHR - Introduction“ (ECHR-Online.info) <http://echr-online.info/article-8-echr/> skoðað 16. 
febrúar 2017. 
77 sama heimild. 
78 Björg Thorarensen o.fl. (n. 2), bls. 286. 
79 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 15. 
80 sama heimild, bls. 511-512. 
81 Björg Thorarensen o.fl. (n. 2), bls. 59. 
82 sama heimild, bls. 61. 
83 Rainey, Wicks og Ovey (n. 14), bls. 511-512. 
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Í 1. mgr. 8. gr. MSE felst að aðildarríki sáttmálans mega ekki aðhafast nokkuð það 

sem fer í bága við þau réttindi einstaklinga sem þar er getið. Með þessu hafa aðildarríkin 

gengist undir það sem kallað er neikvæð skylda. Í dómi MDE í máli Marckx gegn Belgíu84 

var sú hugmynd sett fram að í sáttmálanum fælist að auki jákvæð skylda á aðildarríkin.85 Með 

tilliti til þeirrar grundvallarreglu sem fram kemur í 1. mgr. 8. gr. MSE hafa eftirlitsstofnanir 

sáttmálans talið að ákvæðið leggi í ríkari mæli en önnur ákvæði sáttmálans jákvæðar skyldur 

á aðildarríkin að grípa til aðgerða til þess að tryggja að réttindi hans verði virk í reynd. 

Aðildarríkjum getur þannig borið skylda til að grípa til aðgerða til að vernda friðhelgi 

einkalífs með löggjöf eða öðrum hætti. Sé það ekki gert getur ríkið verið ábyrgt fyrir því að 

tryggja ekki þessa vernd. 86 Aðildarríkjum hefur verið játað mikið svigrúm til mats við það 

hvernig þau uppfylla þessar jákvæðu skyldur. 

6. MEGINREGLAN UM SVIGRÚM TIL MATS Í LJÓSI 8. GR. MSE.  

Nú verður gerð grein fyrir þeim dómum sem höfundar skoðaði í ljósi meginreglunnar um 

svigrúm til mats í tengslum við 8. gr. MSE. Dómarannsókninni hefur verið skipt niður eftir 

því hvaða þættir ákvæðisins eigi við, það er að segja hvort um sé að ræða einkalíf 

einstaklings, fjölskyldulíf, heimili eða bréfaskipti hans.  

6.1. Einkalíf  

Skilgreining á hugtakinu einkalíf kom fram í máli Pretty gegn Bretlandi.87 Þessi dómur er 

mjög mikilvægur og viðeigandi í tengslum við 8. gr. MSE. Í málinu var um að ræða konu 

með sjúkdóm sem valdið hafði líkamlegri lömun og fór ástand hennar versnandi með 

tímanum. Hún gat ekki borðað, neytti fæðu í gegnum rör og gert var ráð fyrir því að 

vöðvarnir sem sáu um öndun hennar gæfu sig sem myndi að lokum leiða til köfnunar. Konan 

vildi ekki lifa lengur. Hún var mjög skýr með sinn vilja og andlega stöðug. Hún vildi deyja 

með reisn eins fljótt og auðið var. Aftur á móti hafði hún hvorki styrk né getu til að stytta sér 

aldur og vildi því aðstoð frá eiginmanni sínum. Hún óskaði eftir leyfi yfirvalda svo að maður 

hennar yrði ekki sakfelldur fyrir morð. Yfirvöld neituðu á þeirri forsendu að samkvæmt 

bresku hegningarlögunum væri slíkt atferli refsivert og enga undantekningu var á því að 

                                                
84 Marckx g. Belgíu, mál nr. 6833/74 (MDE, 13. júní 1979). 
85 Bates (n. 38), bls. 16.  
86 Björg Thorarensen o.fl. (n. 2), bls. 288-291. 
87 Pretty g. Bretlandi, mál nr. 2346/02 (MDE, 29. júlí 2002). 
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finna. Konan og eiginmaður töpuðu því málinu í Bretlandi en fóru með það fyrir MDE. Í 

þessum dómi skilgreindi dómstóllinn hvað fælist í hugtakinu einkalíf þannig:   

 
Hugmyndin um einkalífi er vítt hugtak sem ekki hefur tæmandi skilgreiningu. 
Það nær bæði til líkamlegs og andlegs þáttar mannsins. Það getur stundum náð 
til félagslegra þátta einstaklingsins. Þættir eins og til dæmis kyn, nafn, 
kynhneigð og kynlíf falla innan hugtaksins einkalíf sem verndað er af 8. gr. 
Ákvæðið verndar einnig rétt einstaklings til persónulegs þroska og rétt hans til 
að koma á og þróa tengsl við annan einstakling og umheiminn.88 

 
Það þarf að taka tillit til nokkurra þátta þegar ákvarða á hversu mikið svigrúm aðildarríkin 

hafa til mats í tengslum við mál sem snerta friðhelgi einkalífs einstaklings. Þegar sérstaklega 

mikilvægur hluti af sjálfsmynd einstaklings eða lífi hans er í húfi þá er svigrúm 

aðildaríkjanna til mats takmarkað. Aftur á móti þegar engin samstaða (e. consensus) er innan 

aðildarríkjanna um málefnið og sérstaklega þegar málið vekur upp viðkvæmar siðferðislegar 

spurningar verður svigrúm ríkjanna meira. Svigrúm aðildarríkjanna til mats er mikið þegar 

tekin er ákvörðun um það hvernig þau uppfylli jákvæðar skyldur sínar samkvæmt 

sáttmálanum. Að auki þegar ríki þurfa að finna jafnvægi milli einstaklingshagsmuna og 

opinberra hagsmuna eða vega og meta andstæða hagsmuni tveggja eða fleiri einstaklinga er 

svigrúmið mikið. Hvað varðar stefnumörkun aðildarríkjanna er þeim játað mikið svigrúm til 

mats.  

6.1.1. Afskipti af nánum þáttum einkalífs 

Þegar afskipti eru höfð af sjálfsmynd eða tilvist einstaklings eða athöfnum sem snerta náinn 

hluta einkalífs hans hefur dómstóllinn veitt innlendum yfirvöldum lítið svigrúm til mats. Þó 

getur svigrúmið verið breytilegt eftir atvikum hverju sinni og verður því að horfa á hvert mál 

fyrir sig. Hér verða reifaðir tveir dómar þar sem afskipti voru höfð af nánum hluta einkalífs 

einstaklings og svigrúmið því takmarkað í bæði skiptin. Dómstóllinn lagði því mat á hvort 

afskiptin hafi verið réttlætanleg og komst að ólíkri niðurstöðu í málunum tveimur.  

Í fyrra málinu Laskey og aðrir gegn Bretlandi89  fullyrtu kærendurnir að saksókn á 

hendur þeim og sakfelling fyrir líkamsárás og særingar í tengslum við sadó-masókískar 

afhafnir hafi verið í andstöðu við 8. gr. MSE. Kærendurnir töldu að meðferð sakamálsins fæli 

í sér ólögmæt afskipti yfirvalda í ljósi friðhelgi einkalífs þeirra. Kærendurnir sögðu að allir 

þeir sem væru aðilar í sadó-masókískum athöfnum væru fullorðnir einstaklingar sem tækju 
                                                
88 sama heimild, 61. mgr. 
89 Laskey og aðrir g. Bretlandi, mál nr. 21627/93; 21628/93; 21974/93 (MDE, 19. febrúar 1997). 
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þátt í þeim af fúsum og frjálsum vilja. Þátttökunni væri vandlega stjórnað og takmörkuð við 

þá einstaklinga sem bæru sama hug til sadó-masókisma. Almenningur varð ekki vitni af 

athöfnunum og engar líkur voru á því að svo myndi verða. Enginn hlaut varanleg eða alvarleg 

meiðsl af og engrar læknisfræðilegrar meðferðar var óskað. Ennfremur hafði ekki verið 

kvartað til lögreglu yfir athöfnum heldur hafði vitneskja um þær komist til vitundar innlendra 

yfirvalda fyrir algera tilviljun. Yfirvöld breska ríkisins héldu því fram að þau hefðu rétt á því 

að refsa fyrir þær athafnir sem sadó-masókistar stóðu fyrir. Ekki væri hægt að líta á þessar 

athafnir sem athafnir smávægilegs eðlis þrátt fyrir að fyrir lægi samþykki „fórnarlambsins“. 

Innlend yfirvöld töldu auk þess að í þessu einstaka máli væri hægt að líta á athafnirnar að 

vissu leyti sem pyndingar og aðildarríki sáttmálans gætu ekki talist vera skyldug til að 

umbera pyndingar vegna þess eins að þær væru í nánum tengslum við samþykkt kynlíf. 90 

Rök innlendra yfirvalda fyrir afskiptunum voru að mati dómstólsins talin viðeigandi og 

fullnægjandi (e. relevant and sufficient). Dómstóllinn taldi þar með að ekki hafi verið brotið á 

rétti kærendanna til friðhelgi einkalífs þeirra samkvæmt 8. gr. MSE.91 

Önnur niðurstaða var í dómi MDE í máli A.D.T. gegn Bretlandi.92 Kærandinn, sem 

var samkynhneigður maður, kvartaði yfir því að brotið hefði verið gegn rétti hans til friðhelgi 

einkalífs. Lögreglan gerði húsleit á heimili hans þar sem hún fann meðal annars myndir og 

vídeóupptökur af kærandanum og fjórum öðrum mönnum stunda munnmök á heimili hans. 

Kærandinn var sakfelldur en ekki vegna dreifingar og gerðar myndbandsins heldur vegna 

þeirra athafna sem þarna áttu sér stað.93 Innlend yfirvöld lögðu áherslu á að það svigrúm til 

mats sem þau töldu sig hafa í þessu máli væri vegna þeirrar brýnu samfélagslegu nauðsynjar 

sem afskiptin fólu í sér. Að auki lögðu þau áherslu á það að hið lögmæta markmið væri 

almennt siðferði. Innlend yfirvöld töldu einnig að þó svo að staðreyndin væri sú að nánir 

þættir einkalífs kalli á friðhelgi þess og svigrúm innlendra yfirvalda eigi þannig að vera mun 

minna en ella þá kæmi það ekki í veg fyrir að þau teldu að svigrúm innlendra yfirvalda í 

þessu tiltekna máli ætti að vera meira. Ástæðan væri sú að greinarmun yrði að gera á nánum, 

persónulegum og viðeigandi kynnum milli tveggja samkynhneigðra manna og hins vegar 

hóps og því óviðeigandi kynnum milli fleiri en tveggja samkynhneigðra manna. 94 

Dómstóllinn féllst hins vegar ekki á þetta þar sem hópurinn stóð þannig að athöfnum sínum 

að enginn átti að verða var við þær. Athafnirnar væru einkamál kærandans og þar með væri 
                                                
90 sama heimild, 37. - 38. mgr. 
91 sama heimild, 50. mgr. 
92 A.D.T. g. Bretlandi, mál nr. 35765/97 (MDE, 31. júlí 2000). 
93 sama heimild, 8.-10. mgr. 
94 sama heimild, 27. mgr. 
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innlendum yfirvöldum einungis veitt lítið svigrúm til mats eins og í öðrum tilvikum þegar 

afskipti eru höfð af nánum þáttum einkalífs einstaklings.95 Í ljósi þess litla svigrúms sem veitt 

var innlendum yfirvöldum í málinu var það niðurstaða dómstólsins að þær ástæður sem þau 

hefðu teflt fram fyrir afskiptum sínum réttlættu ekki ákæru og sakfellingu kærenda. 

Niðurstaðan í málinu var því sú að innlend yfirvöld hefðu brotið gegn rétti kærandans til 

friðhelgi einkalífs samkvæmt 8. gr. MSE.96  

  Svigrúm aðildarríkjanna til mats er svo sem áður greinir takmarkað þegar afskipti eru 

höfð af nánum þáttum í einkalífi einstaklings. Dómstóllinn benti á í máli Laskey (fyrra 

málinu) að til að ákvarða hvort afskipti ríkisins uppfylltu það skilyrði að teljast nauðsynleg í 

lýðræðislegu þjóðfélagi yrði hann að taka tillit til þess svigrúms til mats sem yfirvöld 

aðildarríkjanna hefðu, sem þó væri háð endurskoðun dómstólsins í samræmi við kröfur 

sáttmálans. Aftur á móti væri umfang svigrúmsins til mats ekki það sama í hverju máli fyrir 

sig heldur breyttist það í samræmi við aðstæður hverju sinni.97 Svigrúm aðildarríkjanna til 

mats var í báðum tilfellum takmarkað. Í máli Laskey voru rök innlendra yfirvalda hins vegar 

talin viðeigandi og fullnægjandi og því talin réttlæta afskipti innlendra yfirvalda af rétti 

einstaklinganna. Svo var ekki í máli A.D.T.  

Næstu tveir dómar snúa einnig að því þegar afskipti eru höfð af nánum þáttum í 

einkalífi einstaklings. Markmið afskiptanna varðaði hins vegar þjóðaröryggi að mati ríksins. 

Þegar málum er þannig háttað hefur verið tilhneiging til að játa aðildarríkjum mikið svigrúm 

til mats.98 Þetta eru dómar dómstólsins í máli Smith og Grady gegn Bretlandi99 og Lustig-

Prean og Beckett gegn Bretlandi. 100 Dómarnir fjalla báðir um samkynhneigð í breska 

hernum. Kærendurnir fjórir höfðu fengið inngöngu í herinn, annars vegar flugherinn (e. the 

Royal Air Force) og hins vegar sjóherinn (e. the Royal Navy Reserve). Samkvæmt breskri 

löggjöf á þessum tíma var samkynhneigðum einstaklingum bannað að starfa í hernum. Upp 

komst að kærendurnir væru samkynhneigðir. Í hvert skipti sem grunur vaknaði um 

samkynhneigð hermanns var framkvæmd rannsókn. Umfang þeirrar rannsóknar réðst af 

aðstæðum hverju sinni en viðkomandi einstaklingar voru þó oftast yfirheyrðir. Markmið 

rannsóknarinnar var að staðfesta samkynhneigð viðkomandi til að koma í veg fyrir að 

                                                
95 sama heimild, 37. mgr. 
96 sama heimild, 38. mgr. 
97 Laskey og aðrir g. Bretlandi, mál nr. 21627/93; 21628/93; 21974/93 (MDE, 19. febrúar 1997), 42. mgr. 
98 Davíð Þór Björgvinsson (n. 6), bls. 63. 
99 Smith og Grady g. Bretlandi, mál nr. 33985/96 og 33986/96 (MDE, 27. desember 1999). 
100 Lustig-Prean og Beckett g. Bretlandi, mál nr. 31417/96 og 32377/96 (MDE, 27. desember 1999). 
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einhverjum yrði sagt upp á röngum forsendum.101 Að lokinni rannsókn þar sem í ljós kom að 

einstaklingarnir fjórir væru allir samkynhneigðir var þeim vikið úr hernum. Kærendurnir 

kvörtuðu undan því að rannsókn á kynhneigð þeirra og uppsögn í kjölfar hennar á þeirri 

forsendu að þeir væru samkynhneigðir væri brot á rétti þeirra til friðhelgi einkalífs samkvæmt 

8. gr. MSE.102 Þeir töldu að afskipti ríkisins af einkalífi þeirra væru alvarleg og krefðust þess 

að réttlætanlegar ástæður lægu að baki þeim. Kærendurnir sögðu einnig að hvergi annars 

staðar í stefnu hersins væri að finna fortakslaust skilyrði eins og þetta. Innlend yfirvöld töldu 

að þau ættu að hafa mikið svigrúm til mats í tengslum við það hvort afskiptin teldust 

nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi þar sem hið lögmælta markmið varðaði þjóðaröryggi. 

Til stuðnings þeirri röksemdarfærslu að ríkið ætti að hafa aukið svigrúm til mats vísaði 

breska ríkið einnig til þess að samkynhneigð í breska hernum hefði verið deilumál í Bretlandi 

um langan tíma og því væri málefnið sérstakt og viðkvæmt sem þýddi að ákvörðunin ætti að 

liggja að mestu leyti hjá innlendum yfirvöldum.103 Dómstóllinn viðurkenndi að það væri í 

höndum innlendra yfirvalda að gera frummat á hugtakinu nauðsyn en endanlegt mat á því 

hvort ástæður fyrir afskiptunum séu viðeigandi og fullnægjandi sé í höndum dómstólsins. 

Svigrúm yfirvalda aðildarríkjanna til mats breytist eftir aðstæðum og því lögmæta markmiði 

sem að er stefnt. Þegar takmarkanir eru í tengslum við mjög náin hluta af einkalífi 

einstaklings verði að liggja fyrir sérstaklega alvarlegar ástæður fyrir takmörkunum áður en 

slík afskipti verði talin fullnægja kröfum 8. gr. MSE. Þegar þjóðaröryggi er í höndum hersins 

hefur það verið viðurkennt að hvert ríki sé bært til að skipuleggja heraga og njóti því 

ákveðins svigrúms til mats í þessum efnum. Aftur á móti þarf dómstóllinn að íhuga hvort að 

sérstaklega sannfærandi og veigamikil rök réttlæti afskipti yfirvalda af rétti einstaklings til 

friðhelgi einkalífs þrátt fyrir svigrúm ríkisins til mats. Meginrök innlendra yfirvalda voru þau 

að grunur og ályktanir um samkynhneigð í hernum hefðu neikvæð áhrif á starfsandann og þar 

af leiðandi á skilvirkni hersins. Yfirvöld töldu því afskiptin nauðsynleg í lýðræðislegu 

þjóðfélagi vegna þess að brýn samfélagsleg nauðsyn væri fyrir þeim. Dómstóllinn taldi þessi 

rök ekki nægilega góð og komst að þeirri niðurstöðu að innlend yfirvöld hefðu ekki komið 

með sannfærandi og veigamiklar ástæður fyrir því að rannsókn á kærendunum og uppsögn í 

kjölfarið teldist réttlætanleg og þar með var um brot á 8. gr. MSE að ræða.  

Hér eru afskipti höfð af nánum þáttum einkalífs einstaklings og því ætti svigrúmið til 

mats að vera lítið. Þar sem hið lögmæta markmið er þjóðaröryggi er svigrúmið þó aukið en 

                                                
101 sama heimild, 73. mgr. 
102 sama heimild, 69. mgr. 
103 Smith og Grady g. Bretlandi, mál nr. 33985/96 og 33986/96 (MDE, 27. desember 1999), 81. mgr. 
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dómstóllinn á þó alltaf lokaorðið og í þessum dómi féllst hann ekki á rök innlendra yfirvalda 

fyrir afskiptunum.  

Nýjasti og jafnframt seinasti dómurinn í þessum undirkafla er dómur MDE í máli Y.Y. 

gegn Tyrklandi.104 Sá dómur snerti einnig nána þætti einkalífs einstaklings en engin samstaða 

ríkti á milli aðildarríkja um málefnið sem ætti að leiða til aukins svigrúms aðildarríkis. Í 

málinu kvartaði kærandinn undan því að skilyrði tyrkneskra laga um leyfi til að gangast undir 

kynleiðréttingaraðgerð bryti geng rétti hans til friðhelgi einkalífs. Kærandinn var 

transeinstaklingur sem hafði lengi upplifað sig sem karlmann. Til að fá að gangast undir 

aðgerð til kynleiðréttingar þurfti hann að uppfylla nokkur skilyrði sem lutu meðal annars að 

því að hun væri nauðsynleg fyrir geðheilsu hans auk þess sem hann þurfti að vera fær um að 

eignast börn. Aðgerð var heilsu hans til hagsbóta en aftur móti var hann ekki talinn fær um að 

geta eignast börn. Þar með uppfyllti hann ekki skilyrði til að mega gangast undir 

aðgerðina. 105  Innlend yfirvöld töldu að þau hefðu umtalsvert svigrúm til mats í ljósi 

alvarleika og óafturkræfni skurðaðgerðarinnar, óvissunnar um nauðsyn á hvort slík aðgerð 

meðhöndlaði sjúkdóminn um kynvitund fólks og hættu á að slíkar aðgerðir yrðu algengar. Þar 

við bættist að engin samstaða væri meðal aðildarríkjanna um þetta málefni og því væri 

svigrúmið mikið. Þar með töldu innlend yfirvöld að þau hefðu ekki farið út fyrir það svigrúm 

sem þau hefðu til mats og ekki brotið á rétti kærandans. 106 Dómstóllinn ítrekaði enn og aftur 

að það væru margir þættir sem spiluðu inn í þegar meta ætti hversu mikið svigrúm 

aðildarríkin hefðu.107 Hann vísaði í dóm sinn í máli Christine Goodwin gegn Bretlandi108 en 

þar sagði dómstóllinn að það væri fyrst og fremst aðildarríkjanna að ákveða ráðstafanir sem 

væru nauðsynlegar til að tryggja að réttindi sáttmálans væru virt og að í úrlausnum varðandi 

vandamál um lagalega viðurkenningu eftir kynleiðréttingu væri aðildarríkjunum játað mikið 

svigrúm til mats. Að mati dómsins átti hið sama við í tengslum við lagaskilyrði um aðgang að 

aðgerðum fyrir transeinstaklinga sem vilja gangast undir kynleiðréttingu, sem var álitaefnið í 

dómi Y.Y gegn Tyrklandi.109 Hins vegar sagði dómstóllinn að frelsi kærandans til að ákveða 

kyn sitt væri náttengt rétti hans til að ákveða sjálfsmynd sína og þar með fæli synjun 

innlendra yfirvalda á beiðni kærandans um skurðaðgerð í sér skerðingu á þeim rétti hans. 

                                                
104 Y.Y. g. Tyrklandi, mál nr. 14793/08 (MDE, 10. júní 2015). 
105 sama heimild, en stuðst var við dómareifanir í Björg Thorarensen, Ásgerður Ragnarsdóttir og Hrafn 
Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - Dómareifanir“ (2015) 1 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, bls. 
45. 
106 Y.Y. g. Tyrklandi, mál nr. 14793/08 (MDE, 10. júní 2015), 93. mgr. - 99. mgr. 
107 sama heimild, 101. mgr. 
108 Christine Goodwin g. Bretlandi, mál nr. 28957/95 (MDE, 11. júlí 2002). 
109 Y.Y. g. Tyrklandi, mál nr. 14793/08 (MDE, 10. júní 2015), 106. - 107. mgr. 
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Dómstóllinn var að auki ekki sammála innlendum yfirvöldum um að frjósemi ætti að vera 

skilyrði fyrir kynleiðréttingu. Niðurstaða dómstólsins í máli Y.Y. var því sú að brotið hefði 

verið á rétti kærandans til friðhelgi einkalífs hans.110 Tyrkland var talið hafa takmarkað 

svigrúm til mats þó svo að engin samstaða ríkti á milli aðildarríkja um málefnið.  

Af þessum dómum má álykta sem svo að þegar svigrúmið er takmarkað leggur 

dómstóllinn sitt eigið mat á atvik og skoðar hvort fullnægjandi og viðeigandi rök réttlæti 

afskipti. 

6.1.2. Stefnumörkun aðildarríkja 

6.1.2.1. Atvik í tengslum við heilbrigðismál.  

Þegar um er að ræða heilbrigðismál hefur dómstóllinn viðurkennt að innlend yfirvöld hafi 

talsvert svigrúm til mats. Sú var niðurstaðan í ákvörðun MDE um hvort mál John Shelley 

gegn Bretlandi111 væri tækt til efnismeðferðar. Þar kvartaði kærandinn yfir því að innlend 

yfirvöld hefðu ekki gert ráðstafanir til að koma í veg fyrir þá lífshættu sem kærandi taldi sig 

vera í. Hann vildi meina að ekki væri verið að tryggja velferð hans með því að sótthreinsa 

nálar í stað þess að skipta þeim út.112  Með því er átt við að viðkomandi aðili vildi ekki að 

notaðar væru nálar oftar en einu sinni heldur að þeim yrði fargað á viðeigandi hátt eftir 

notkun. Dómstóllinn segir í dómi sínum að mál sem varða stefnumörkun í heilbrigðisþjónustu 

aðildaríkja sé innan þess svigrúms sem ríki hafa til mats þar sem innlend yfirvöld séu best í 

stakk búin til að meta hvernig eigi að forgangsraða í þessum efnum og þá í hverju brýna 

samfélagslega nauðsynin felist. Innlend yfirvöld höfðu því ekki brotið gegn rétti kærandans 

til friðhelgi einkalífs og var málið ekki talið tækt til efnismeðferðar þar sem það var 

augljóslega illa ígrundað samkvæmt 3. og 4. mgr. 35. gr. MSE.113 

Í dómi MDE í máli Hristozov og aðrir gegn Búlgaríu114 voru kærendurnir annars 

vegar einstaklingar sem voru með eða höfðu haft ákveðna tegund af banvænu krabbameini og 

hins vegar aðstandendur þeirra.115 Eftir að hafa annað hvort gengist undir aðgerð eða reynt 

hefðbundnar meðferðir eins og geislameðferð, lyfjameðferð og hormónameðferð eða fengið 

læknisvottorð um að slík meðferðarúrræði myndu ekki virka í þeirra tilfelli eða að þau væru 

                                                
110 sama heimild, 102. mgr. og að auki var stuðst við dómareifun í Hrafn Bragason, „Mannréttindadómstóll 
Evrópu - Dómareifanir“ (n. 106), bls. 45. 
111 John Shelley g. Bretlandi, mál nr. 23800/06 (MDE, 4. janúar 2008). 
112 sama heimild, Lögin, 1. mgr. 
113 sama heimild, Lögin, niðurstaða dómstólsins. 
114 Hristozov og aðrir g. Búlgaríu, mál nr. 47039/11 og 358/12 (MDE, 13. nóvember 2012). 
115 sama heimild, 8. mgr. 
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ekki í boði í Búlgaríu fóru þau öll á einkarekna heilsugæslustöð í Sofia. Þar átti að 

framkvæma tilraun með notkun á lyfi frá kanadísku lyfjafyrirtæki.116 Hafði einkarekna 

heilsugæslustöðin ítrekað sótt um að fá leyfi til að flytja inn og nota umrætt lyf en alltaf 

fengið neitun. Kærendurnir kvörtuðu á grundvelli 8. gr. MSE undan þeirri takmörkun sem 

væri sett á getu þeirra til að velja, í samráði við lækna sína, hvernig þeir ættu að haga 

lyfjameðferð sinni með það fyrir augum að hugsanlega lengja líf sitt.117 Dómstóllinn ítrekaði 

í dómi sínum að þegar um heilbrigðismál væri að ræða væru aðildarríkin í bestu stöðunni til 

að meta hvernig haga skyldi forgangsröðuninni, nýtingu úrræða og hvort brýn samfélagsleg 

nauðsyn væri fyrir þeim. Í tengslum við þá hagsmuni sem takast á í þessu máli sagði 

dómstóllinn að kærendur hefðu af því augljósa hagsmuni að eiga kost á því að geta sótt þá 

læknismeðferð sem gæti dregið úr einkennum þeirra eða hjálpað þeim að vinna bug á 

veikindum sínum. Hins vegar þegar kemur að lyfjameðferð í tilraunaskyni væri hægt að efast 

um gæði hennar, verkun og öryggi. Kærendurnir skildu slík rök en héldu því þó fram að þær 

slæmu batahorfur sem fylgdu sjúkdómsástandi þeirra ætti að gera þeim kleift að taka þá 

áhættu sem fylgdi tilrauninni. Það ætti því að horfa á þetta í ljósi þess að hagsmunir 

kærendanna væru annars eðlis og því ættu þeir að hafa frelsi um val. Dómstóllinn féllst á það 

að hagsmunir kærendanna af því að gangast undir tilraunameðferðina væru meiri heldur en 

annarra sjúklinga. Að því er varðar samstöðu innan aðildarríkjanna benti dómstóllinn á að 

fjöldi aðildarríkja hefði gert ráðstafanir í lögum sínum um undantekningar, einkum að því er 

varðar banvæna sjúkdóma, á reglunni um að aðeins megi nota viðurkennd (e. authoriesed) lyf 

til lækninga. Hins vegar væri samstaða aðildarríkjanna ekki byggð á settum meginreglum í 

lögum þeirra og að auki ekki birt með nákvæmum hætti. Dómstóllinn taldi að vegna þessa 

ætti ekki að takmarka svigrúm innlendra yfirvalda til mats.118 Búlgarísk yfirvöld höfðu gert 

þá undantekningu að leyfa sjúklingum að gangast undir tilraunameðferð ef viðkomandi lyf 

hefðu verið leyfð í öðrum löndum. Leyfi fyrir notkun þess lyfs sem málið laut að hafði á hinn 

bóginn ekki verið veitt í neinu öðru aðildarríki sáttmálans. Þess vegna neituðu innlend 

yfirvöld að lyfið yrðið notað. Vegna þess mikla svigrúms sem aðildarríki höfðu til mats á 

þessu sviði taldi dómstóllinn að Búlgarísk yfirvöld hefðu ekki farið út fyrir það svigrúm sem 

þau hefðu til mats og því hefðu þau ekki brotið gegn rétti kærandanna samkvæmt 8. gr. 

MSE.119  

                                                
116 sama heimild, 7. - 18. mgr. 
117 sama heimild, 116. mgr. 
118 sama heimild, 119. - 124. mgr. 
119 sama heimild, 125. - 127. mgr. 
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Í dómi MDE í máli Dubská og Krejzová gegn Tékklandi120 kvörtuðu kærendurnir 

undan þeirri reglu að þær yrðu að eiga börn sín á sjúkrahúsi til að eiga rétt á að njóta aðstoðar 

heilbrigðisstarfsmanna. Þær töldu að þetta skilyrði bryti gegn rétti þeirra til friðhelgi einkalífs 

samkvæmt 8. gr. MSE. Dómstóllinn taldi að svigrúm tékkneska ríkisins til mats væri 

talsvert.121 Þó svo að takmarkanir hefðu verið settar á rétt kærendanna stefndu þær að því 

markmiði að gæta mun ríkari hagsmuna, þ.e. hagsmuna barna. Dómstóllinn taldi þar með að 

tékkneska ríkið hefði ekki farið út fyrir það svigrúm sem það hafði til mats og hefði því ekki 

brotið á rétti kærendanna.122  

Af þessum málum má álykta sem svo að aðildarríkjum sé veitt mikið svigrúm til mats 

í tengslum við heilbrigðismál. Athyglisvert er þó að skoða sératkvæðin í máli Hristozov gegn 

Búlgaríu þar sem meirihlutinn er gagnrýndur fyrir það hvernig hann kemst að niðurstöðu í 

málinu. Meirihluti dómsins er í sératkvæðunum gagnrýndur fyrir að framkvæma í þessum 

málum ekki eigið mat á aðstæðum heldur skýla sér á bakvið svigrúmið til mats. Í einu 

sératkvæðinu segir að svigrúm ríkis sé ekki ótakmarkað og verði alltaf að skoða mál í ljósi 

þeirra gilda sem liggja að baki sáttmálanum. Dómstóllinn hefði við mat á því svigrúmi sem 

innlend yfirvöld höfðu átt að finna jafnvægi milli hagsmuna sem vógust á og gefa gildi lífsins 

meira vægi við það mat. Dómararnir sem stóðu að sératkvæðinu töldu að brotið hefði verið á 

rétti kærendanna samkvæmt 8. gr. MSE.123 Í öðru sératkvæði sagði einnig að þessi hættulega 

notkun dómstólsins á svigrúmi til mats gæti auðveldlega verið túlkuð á þann hátt að það veiti 

innlendum yfirvöldum alltof viðtækar heimildir þegar kemur að ákvörðun um hvaða meðferð 

sjúklingur geti gengist undir og þar með mögulega óréttmæta takmörkun á þess konar 

meðferð.124 Niðurstöður í málum þessum, þá sérstaklega í máli Hristozov gegn Búlgaríu eru í 

raun ekki ólíkar þeirri nálgun sem dómstóllinn hefur beitt í málum á öðrum sviðum í 

tengslum við 8. gr. MSE þar sem hann hefur haft mikið svigrúm til mats. Í þeim flestum 

skoðar hann hvort rök innlendra yfirvalda fyrir afskiptunum, hvort þau hafi verið viðeigandi 

og fullnægjandi. Sératkvæðin eru því áhugaverð því þar vil minnihlutinn að meirihlutinn 

leggi stit mat á aðstæður á málinu og skýli sig ekki svona auðveldlega á bakvið meginregluna 

um svigrúm til mats.  

                                                
120 Dubská og Krejzová g. Tékklandi, mál nr. 28859/11 og 28473/12 (MDE, 15. nóvember 2016). 
121 sama heimild, 73. mgr. . 
122 Dubská og Krejzová g. Tékklandi, mál nr. 28859/11 og 28473/12 (MDE, 15. nóvember 2016) en að auki var 
stuðst við dómareifun í Björg Thorarensen, Ásgerður Ragnarsdóttir og Hrafn Bragason, „Mannréttindadómstóll 
Evrópu - Dómareifanir“ (2014) 2 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, bls. 50 - 51. 
123 Hristozov og aðrir g. Búlgaríu, mál nr. 47039/11 og 358/12 (MDE, 13. nóvember 2012), sératkvæði Geatano 
og Vucinic. 
124 sama heimild, sératkvæði Kalaydjieva. 
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6.1.2.2. Annað í tengslum við stefnumörkun aðildarríkjanna   

Önnur mál komu einnig fram í dómarannsókn höfundar sem sneru að annas konar 

stefnumörkun aðildarríkjanna heldur en stefnu þeirra í heilbrigðismálum. Í dómi MDE í máli 

Khoroshenkto gegn Rússlandi 125  kvartaði kærandinn, sem var fangi, yfir skertum 

heimsóknarrétti, en hann fékk aðeins að hitta fjölskyldu sína tvisvar á ári í fjórar 

klukkustundir í senn. Innlend yfirvöld vildu meina að þetta væri hluti af refsingunni.126  

Aðildarríki njóta mikils svigrúms til mats varðandi það hvernig þau haga refsilöggjöf sinni og 

fullnustu refsinganna. Aftur á móti varð dómstóllinn að ákvarða hvort sú takmörkun sem var 

á rétti kæranda í lögunum hefði náð því markmiði sem stefnt var að og hvort hún hefði verið 

réttlætanleg. Meðal aðildarríkjanna er lágmarkstíðni heimsókna til fanga sem afplána 

lífstíðardóm ekki sjaldnar en einu sinni mánuði. Rússland virðist því vera eina ríkið sem 

hefur svona takmarkaðan heimsóknarrétt fyrir fanga í áðurnefndri stöðu. Að mati dómsins var 

þetta ástand til marks um að svigrúm Rússlands til mats væri takmarkað. Dómstóllinn 

skoðaði því næst hvort viðeigandi og fullnægjandi ástæður hefðu verið fyrir takmörkuninni. 
127 Dómstóllinn taldi að brotið hefði verið á rétti kærandans til friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldulífs með því að takmarka heimsóknarrétt hans og vísaði þar um í sjónarmið um 

betrun. Hann taldi að rússneska ríkið hefði farið út fyrir það svigrúm sem það hafði til mats 

og ítrekaði að frelsissviptir einstaklingar nytu áfram allra grundvallarréttinda og frelsis, sem 

ekki hafa verið löglega tekin af þeim. Takmarkanir á réttindum verði að vera réttlætanlegar. 

Frelsissvipting sem slík væri því ekki sjálfstæður skerðingargrundvöllur mannréttinda heldur 

þyrfði að skoða hverju sinni hvort skerðing væri heimil.128 

Í dómi MDE í máli S.A.S. gegn Frakklandi129 kvartaði kærandinn yfir því að brotið 

hefði verið á rétti hennar samkvæmt 8. gr. MSE, ásamt öðrum greinum, þegar lagt var á 

búrkubann á opinberum stöðum.130 Dómstóllinn taldi að þegar um er að ræða málefni er 

varða mismunandi stefnur og skoðanir milli lýðræðisþjóðfélaga sé hlutverki innlendra 

löggjafar gefið ákveðið vægi. Það er að segja innlend yfirvöld hafi mikið svigrúm til mats í 

slíkum málum. Dómstóllinn benti á að engin samstaða væri um það hvort leggja ætti 

                                                
125 Khoroshenko g. Rússlandi, mál nr. 41418/04 (MDE, 30. júní 2015). 
126 sama heimild en að auki var stuðst við dómareifun í Hrafn Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - 
Dómareifanir“ (n. 105), bls. 49. 
127 Khoroshenko g. Rússlandi, mál nr. 41418/04 (MDE, 30. júní 2015), 118. - 135. mgr. 
128 sama heimild en að auki var stuðst við dómareifun í Hrafn Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - 
Dómareifanir“ (n. 105), bls. 50. 
129 S.A.S. g. Frakklandi, mál nr. 43835/11 (MDE, 1. júlí 2014). 
130 sama heimild, 106. og 107. mgr. 



 23 

fortakslaust bann við notkun búrku á almannafæri. 131 Dómstóllinn taldi að í ljósi þess mikla 

svigrúms sem innlend yfirvöld hefðu væru þau betur til þess fallin að meta nauðsyn slíks 

banns í eigin samfélagi en dómarar við alþjóðlegan dómstól. Dómstóllinn féllst á þau rök 

innlendra yfirvalda að bannið stefndi að því markmiði að vernda réttindi og frelsi annarra. 

Réttur kærenda viki þar með fyrir rétti almennings til að sjá andlit hennar.132 Takmörkunin 

var nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi og þar með ekki brot á rétti kærandans.133  

Hér hafa verið reifaðir tveir dómar sem snúa að annars konar stefnumörkun 

aðildaríkja. Í þeim báðum leggur dómstóllinn mat á hvort rök innlendra yfirvalda hafi verið 

viðeigandi og fullnægjandi. Við mat á því kemst hann að ólíkum niðurstöðum í málunum 

tveimur.  

6.1.3. Jákvæðar skyldur  

Í ljósi fjölbreytilegrar framkvæmdar og aðstæðna í aðildarríkjunum eru kröfur um jákvæðar 

skyldur þeirra breytilegar eftir atvikum hverju sinni. Í samræmi við þetta njóta aðildarríkin 

mikils svigrúms til mats við ákvörðun á ráðstöfunum til að tryggja að farið sé eftir 

sáttmálanum. Ríkin hafa sem sagt mikið svigrúm til mats um það hvernig þau uppfylla 

jákvæðar skyldur sínar samkvæmt sáttmálanum að teknu tilliti til þarfa einstaklingsins og 

samfélagsins.134 

6.1.3.1. Réttur til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns í tengslum við 8. gr. 

13. gr. MSE snýr að réttinum til raunhæfs úrræðis fyrir einstakling til að leita réttar síns. Í 

greininni segir:  

 
Sérhver sá sem á er brotinn sá réttur eða það frelsi hans skert, sem lýst er í 
samningi þessum, skal eiga raunhæfa leið til að ná rétti sínum fyrir opinberu 
stjórnvaldi, og gildir einu þótt brotið hafi framið opinberir embættismenn.135  
 

Í dómarannsókn höfundar komu til skoðunar nokkrir dómar sem snúa að því hversu mikið 

svigrúm aðildarríki hafa í tengslum við atvik sem hafa snertiflöt við 13. gr. MSE auk 8. gr. 

sáttmálans. Það er að segja réttur einstaklings til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns í 

tengslum við réttinn til friðhelgi einkalífs og fjölskyldulífs. Aðildarríkjum er játað mikið 

                                                
131 sama heimild, 154. - 159. mgr. 
132 Davíð Þór Björgvinsson (last), „Um „búrkubann““ (Juris Prudentia - Dr. Davíð Þór Björgvinsson prófessor) 
<https://uni.hi.is/davidth/2016/10/09/155/> skoðað 8. maí 2017. 
133 S.A.S. g. Frakklandi, mál nr. 43835/11 (MDE, 1. júlí 2014), 154. - 159. mgr. 
134 Armoniené g. Litháen, mál nr. 36919/02 (MDE, 25. nóvember 2009), 35.-38. mgr. 
135 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 (n. 47). 
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svigrúm á þessu sviði. Engu að síður hefur dómstóllinn alltaf lokaorðið og í dómi sínum í 

máli Souza Ribeiro gegn Frakklandi136 taldi hann að á rétti kærandans hefði verið brotið. 

Málavextir voru þeir að kærandinn kvartaði yfir því að hann hefði engin raunhæf úrræði 

samkvæmt franskri löggjöf til að leita réttar síns þegar hann var sendur til Brasilíu. Hann taldi 

að brotið hefði verið á rétti sínum til friðhelgi einkalífs og fjölskyldulífs. Kærandinn byggði 

að auki á 13. gr. MSE.137 Dómstóllinn hefur ítrekað staðfest að aðildarríkin hafi rétt til að 

hafa eftirlit með komu, búsetu og brottvísun útlendinga. Sáttmálinn tryggi ekki búseturétt í 

tilteknu landi. Hins vegar skulu ákvarðanir um afskipti á þessu sviði uppfylla þau skilyrði að 

vera í samræmi við lög, stefna að lögmætu markmiði og vera nauðsynleg í lýðræðislegu 

þjóðfélagi.138  Í innflytjendamálum, þar sem hætta er á að brottvísun hafi áhrif á rétt 

útlendings til að njóta friðhelgi einkalífs síns og fjölskyldulífs samkvæmt 13. gr. sáttmálans í 

tengslum við 8. gr., er gerð sú krafa að aðildarríkin geri einstaklingum kleift með skilvirkum 

hætti að láta reyna á brottvísunina.139 Dómstóllinn telur nauðsynlegt að þegar um ræðir 

innflytjendamál er hlutverk hans að kanna hvort farið hafi verið eftir innlendum 

verklagsreglum og tryggt að mannréttindi einstaklingsins hafi verið virt.140 Dómstóllinn 

áréttar ennfremur að 13. gr. sáttmálans áskilur ekki að krafist sé einhverskonar sérstakrar 

úrlausnar heldur hafa aðildarríkin ákveðið svigrúm til mats í þeim efnum.141 Kærandinn var 

fjarlægður af frönsku landsvæði innan 36 klukkustunda frá því hann var handtekinn. Vegna 

þess hve fljótt honum var komið úr landi reyndust fyrirliggjandi úrræði árangurslaus og því 

óaðgengileg fyrir hann. Kærandinn hafði engan möguleika á því að láta skoða hvort 

brottvísunin væri réttlætanleg og eiga kost á tilskilinni málsmeðferð í tengslum við hana.142 

Þó svo að aðildarríki hafi ákveðið svigrúm í þessum málum þá má það ekki leiða til þess, eins 

og gerðist í þessu tilviki, að kæranda sé meinaður aðgangur að lágmarks málsmeðferð.  Þar 

með var talið að um brot hafi verið að ræða á 13. gr. í tengslum við 8. gr. MSE.143 

Í dómi MDE í máli Mosley gegn Bretlandi144 kvartaði kærandinn undan því að 

Bretland hefði brotið jákvæðar skyldur sínar samkvæmt 8. gr. MSE í ljósi 13. gr. Kærandinn 

óskaði eftir því að sú skylda yrði lögð á blaðið News of the World að tilkynna fyrirfram um 

birtingu efnis. Tilkynningarskyldan hefði gefið honum tækifæri til að leita tímabundins 
                                                
136 Souze Ribeiro g. Frakklandi, mál nr. 22689/07 (MDE, 13. desember 2012). 
137 sama heimild, 52. mgr. 
138 sama heimild, 77. mgr. 
139 sama heimild, 83. mgr. 
140 sama heimild, 84. mgr. 
141 sama heimild, 85. mgr. 
142 sama heimild, 88. - 96. mgr. 
143 sama heimild, 97. - 100. mgr. 
144 Mosley g. Bretlandi, mál nr. 48009/08 (MDE, 15. september 2011). 
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lögbanns og þannig koma í veg fyrir birtingu efnis af kynferðislegum toga sem brotið hefði á 

rétti hans til friðhelgi einkalífs hans.145 Mosley hafði kært blaðið fyrir innlendum yfirvöldum 

og hafði einnig krafist lögbanns á birtingu myndbands á heimasíðu þess. Lögbannskröfunni 

var hins vegar hafnað þar sem efnið var ekki lengur talið einkamál.146 Dómstóllinn féllst á að 

birting greinar, ljósmynda og hreyfimynda af kæranda í kynferðislegum athöfnum hafi haft 

veruleg áhrif á rétt kærandans til friðhelgi einkalífs hans og að hann hafi ekki fengið úrlausn 

um kröfu sína vegna þess að það skorti ákvæði í bresk lög um skyldu til að tilkynna honum 

fyrirfram um einkalífsumfjöllunina.147 Dómstóllinn lagði í fyrsta lagi áherslu á að kvörtun 

kærandans var í tengslum við jákvæðar skyldur aðildarríkjanna samkvæmt 8. gr. MSE og 

aðildarríki njóti því mikils svigrúms til mats. Í öðru lagi sagði dómstóllinn að mál kærandans 

væri í tengslum við birtingu á nánum upplýsingum um kynferðislegar athafnir hans sem fælu 

í sér lítið svigrúm aðildarríkjanna til mats. Hins vegar væri til þess að líta að þó að 

upplýsingarnar væru mjög persónulegs eðlis gæti það ekki haft marktæk áhrif á það hversu 

mikið svigrúm er veitt til mats í ljósi þess hversu mikil áhrif tilkynningarskyldan myndi hafa 

á fjölmiðla umfram aðstæður í máli kærandans. Í þriðja lagi lagði dómstóllinn áherslu á 

fjölbreytni meðal aðildarríkja um hvernig jafnvægi milli friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis 

er náð og því enga samstöðu þar að finna. Mörg aðildarríki gera kröfu um samþykki aðila 

áður en efni eins og þetta er birt en það eigi langt í frá við um þau öll. Dómstóllinn komst því 

að þeirri niðurstöðu að mikið svigrúm væri til mats í þessu máli.148 Breska ríkið hafði gripið 

til ýmissa ráðstafanna til að vernda friðhelgi einstaklinga á einkalífi sínu. Til að mynda voru 

fjölmiðlar með sitt eigið innra eftirlit, einstaklingar gátu krafist skaðabóta, sem kærandinn 

hafði einmitt fengið, og ef einstaklingur vissi um fyrirhugaða birtingu á efni um einkalíf sitt 

gat hann farið fram á lögbann á því. Einnig hafði samhengi friðhelgi einkalífs og 

tjáningarfrelsis verið kannað og í skýrslu sem gefin var út var þeirri kröfu hafnað að koma á 

tilkynningaskyldu fyrirfram.149 Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið um 

brot á 8. gr. MSE með vöntun á slíkri skyldu í innlendum lögum að teknu tilliti til þess 

fælingamáttar sem tilkynningarskylda gæti haft í för með sér fyrir fjölmiðla.150 

                                                
145 sama heimild, 65. mgr. 
146 sama heimild en að auki var stuðst við dómareifun í Björg Thorarensen, Arnar Þór Stefánsson og Hrafn 
Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - Dómareifanir“ (2011) 1 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, bls. 
38. 
147 Mosley g. Bretlandi, mál nr. 48009/08 (MDE, 15. september 2011) en að auki var stuðst við dómareifun í  
Hrafn Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - Dómareifanir“ (n. 146), bls. 39. 
148 Mosley g. Bretlandi, mál nr. 48009/08 (MDE, 15. september 2011), 121. - 124. mgr. 
149 sama heimild en að auki var stuðst við dómareifun í Hrafn Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - 
Dómareifanir“ (n. 146), bls. 40. 
150 Mosley g. Bretlandi, mál nr. 48009/08 (MDE, 15. september 2011), 130. - 132. mgr. 
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Í dómi MDE í máli Söderman gegn Svíþjóð151 kvartaði kærandinn yfir því að sænska 

ríkinu hefði ekki tekist að uppfylla skyldur sínar samkvæmt 8. gr. MSE og veita henni úrræði 

gegn brotum stjúpföður síns þegar hann reyndi leynilega að filma hana nakta á baðherbergi á 

heimili þeirra. Hún var aðeins 14 ára gömul.152 Það er hægt að fara mismunandi leiðir til að 

tryggja vernd á friðhelgi einkalífs einstaklings og fer eðli skyldunnar eftir því hvaða þættir í 

einkalífi einstaklings eru í húfi. Um verndun á líkamlegum og andlegum heilindum 

einstaklings frá öðrum einstaklingi hefur dómstóllinn haldið því fram að í jákvæðum skyldum 

innlendra yfirvalda geti falist skylda til að viðhalda og beita í reynd fullnægjandi lagaramma 

á vernd gegn ofbeldi. Í þessu máli átti sér ekki stað líkamlegt ofbeldi. Aftur á móti var ekki 

um léttvægt brot að ræða þar sem það fól í sér hugsanlega ógn við líkamlega og andlega 

velferð einstaklings sem var minnimáttar.153 Dómstóllinn velti fyrir sér hvaða úrræði kæmu 

til greina fyrir stúlkuna og með hliðsjón af því taldi hann annmarka vera á sænsku 

löggjöfinni. Lögin brutu á rétti kærandans og það sem verra er að hún var barn, atvikið átti 

sér stað á heimili hennar og maður sem hún gerði ráð fyrir að mega treysta framdi brotið. 

Viðhlítandi úrræði var ekki að finna í sænskri löggjöf til verndar kærandanum gegn 

umræddum brotum. Var það því niðurstaða dómstólsins að um hafi verið að ræða brot á 8. gr. 

MSE.154  

Þessi mál eru öll frekar nýleg, frá 2011, 2012 og 2013. Dómstóllinn fer vel yfir þau 

rök sem fela það í sér að svigrúmið eigi að vera mikið og skoðar hvaða úrræði standa 

kærendum til boða. Hann kemst að þeirri niðurstöðu í tveimur þessara mála að viðhlítandi 

úrræði fyrir kærendur hafi ekki verið fyrir hendi.  

6.1.3.2. Persónuupplýsingar  

Í eftirtöldum málum var um það að ræða að birtar voru viðkvæmar upplýsingar um 

einstaklinga, en þegar mikilvægur hluti af tilvist eða sjálfsmynd einstaklings er í húfi er 

svigrúm aðildarríkis til mats takmarkað, eins og áður hefur komið fram. Þegar jákvæðar 

skyldur virðast tengjast því að vernda persónuupplýsingar einstaklings, eins og málin hér að 

neðan ganga út á, hefur svigrúmið verið takmarkað, þó svo að aðildarríkjum hafi verið játað 

mikið svigrúm til mats um það hvernig þau uppfylli jákvæðar skyldur sínar samkvæmt 

sáttmálanum. Niðurstaðan er þó háð atvikum hverju sinni.  

                                                
151 Söderman g. Svíþjóð, mál nr. 5786/08 (MDE, 12. nóvember 2013). 
152 sama heimild, 56. mgr. 
153 sama heimild, 78. - 84. mgr. 
154 sama heimild, 117. og 118. gr. 
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  Í dómi MDE í máli Armoniené gegn Litháen155 voru málavextirnir þeir að stærsta 

dagblaðið í Litháen birti frétt þar sem fram kom að fjölskyldufaðir, sem dó einu ári og fjórum 

mánuðum eftir að fréttin birtist, væri smitaður af HIV veirunni. Faðirinn fór í mál við blaðið 

og krafðist bóta vegna ófjárhagslega tjóns sem hann taldi sig hafa orðið fyrir. Honum voru 

dæmdar bætur, en samkvæmt lögum í Litháen var hámarksupphæð bótanna 10.000 LTL, sem 

var á þessum tíma í kringum 2.896 evrur.156 Kærandinn, sem var eiginkona mannsins, 

kvartaði yfir því að ríkinu hefði ekki tekist að tryggja nægilega rétt fjölskyldu hennar til 

friðhelgi einkalífs með því að greiða svona lágar bætur til eiginmanns hennar. Að auki 

kvartaði hún yfir því að innlend löggjöf hafi ekki veitt nægilega skilvirk úrræði út frá 8. gr. 

MSE þar sem fjárhæð bóta vegna ófjárhagslegs tjóns væri það lág.157 Innlend yfirvöld töldu 

sig hafa mikið svigrúm til mats til að uppfylla þessar jákvæðar skyldur. Niðurstaða 

dómstólsins var þó sú að ríkið hefði ekki uppfyllt þær jákvæðu skyldur sem á því hvíldu til að 

tryggja að réttindi einstaklingsins yrðu virt með viðhlítandi hætti.158 Höfðu innlend yfirvöld 

því brotið gegn rétti fjölskyldunnar samkvæmt 8. gr. MSE.  

Sömu málavextir voru í í máli Biriuk gegn Litháen159 en þar var kærandinn kona sem 

var einnig nafngreind í umtalaðri frétt. Niðurstaða dómstólsins var því hin sama, það er að 

innlend yfirvöld hefðu ekki uppfyllt jákvæðar skyldur sínar til að tryggja vernd réttinda 

kærandans.160 

Í dómi MDE í máli K.U. gegn Finnlandi161 voru málavextirnir þeir að 12 ára drengur 

komst að því að auglýsing hefði verið sett á netið þar sem kynferðisleg þjónusta var boðin í 

hans nafni. Sá sem það gerði var óþekktur. Í kjölfar auglýsingarinnar fékk hann tölvupóst frá 

manni sem vildi nálgast drenginn vegna þeirrar þjónustu sem boðið var upp á í 

auglýsingunni. Faðir drengsins fór til lögreglu og óskaði eftir því að hún myndi bera kennsl á 

viðkomandi. Lögreglan neitaði þar sem hún hefði ekki heimild til þess samkvæmt þeim 

lögum sem voru í gildi á þessum tíma.162 Í dómi sínum tók MDE fram að þó svo að ríki njóti 

ákveðins svigrúms til mats við val á þeim aðferðum sem nota skal til að tryggja fylgni við 8. 

gr. MSE á sviði einkalífs einstaklings þá sé staðan sú þegar um er að ræða grunnþætti og 

                                                
155 Armoniené g. Litháen, mál nr. 36919/02 (MDE, 25. nóvember 2009). 
156 sama heimild, 5. - 11. mgr. 
157 sama heimild, 22. mgr. 
158 sama heimild, 47. - 48. mgr. 
159 Biriuk g. Litháen, mál nr. 23373/03 (MDE, 25. nóvember 2008). 
160 sama heimild, 46. mgr. 
161 K.U. g. Finnlandi, mál nr. 2872/02 (MDE, 2. desember 2008). 
162 sama heimild, 40. mgr. 
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grunngildi einkalíf einstaklings þurfi að vera fyrir hendi skilvirk refsilagaákvæði.163 Þar með 

taldi dómstóllinn að brotið hefði verið á rétti einstaklingsins samkvæmt 8. gr. MSE.164 

Í dómi MDE í máli S og Marper gegn Bretlandi165 voru kærendurnir fæddir 1989 og 

1963. Lífsýni úr þeim og fingraför þeirra voru ekki eyðilögð eftir að meðferð sakamáls gegn 

þeim lauk annars vegar vegna þess að S var sýknaður og hins vegar vegna þess að mál 

Marper var fellt niður. S hafði verið ákærður fyrir tilraun til ráns og Marper fyrir að áreita 

maka sinn. Þeir reyndu án árangurs að fá fingraförum og lífsýnum sínum eytt en bæði 

fingraförin og lífsýnin voru geymd á grundvelli laga sem heimuluðu vörslu þeirra án 

nokkurra tímamarka.166 Dómstóllinn taldi þetta fara í bága við 8. gr. MSE. Dómstóllinn sagði 

að innlend yfirvöld hefðu svigrúm til mats við frummat málsins. Hversu mikið svigrúmið 

væri veitt færi eftir fjölda þátta og þeim réttindum sem í húfi væru, mikilvægi þeirra fyrir 

einstaklinginn og eðli afskiptanna. Svigrúmið verði minna þegar réttindin sem eru í húfi eru 

mikilvæg og teljast til grunnréttinda einstaklingsins. Ef um er að ræða réttindi sem snerta 

tilvist eða auðkenni einstaklings er svigrúm innlendra ríkja verulega takmarkað. Ef aftur á 

móti engin samstaða er milli aðildarríkjanna um mikilvægi réttindanna og hvernig skuli 

vernda þau er svigrúmið meira. 167 Samstaðan var þó mikil milli aðildarríkjanna varðandi 

þetta málefni og taldi dómstóllinn að innlend yfirvöld hefðu farið út fyrir það svigrúm sem 

ásættanlegt var í þessu tilviki. Þar með hafi verið um brot á 8. gr. MSE að ræða.168 

Í þessum málum öllum er um nána þætti í einkalífi einstaklings að ræða og þar með 

svigrúmið takmarkað þrátt fyrir að það snerti einnig jákvæðar skyldur ríksins. Þegar 

svigrúmið er takmarkað metur dómstóllinn aðstæður og kemst að þeirri niðurstöðu í öllum 

þessum fjórum málum að brotið hafi verið á rétti kærendanna. 

Ákveðin rök geta þó legið að baki ákvörðunum innlendra yfirvalda og þau teljist þar 

með ekki brotleg þegar þau veita tilteknar persónulegar upplýsingar. Sú var niðurstaðan í 

dómi MDE í máli Gardel gegn Frakklandi.169 Málavextirnir voru þeir að árið 2004 voru 

samþykkt lög í Frakklandi sem heimiluðu að starfræktur yrðu gagnagrunnur um 

kynferðisafbrotamenn. Kærandinn var dæmdur kynferðisafbrotamaður og var honum tilkynnt 

að nafn hans hefði verið sett inn í gagnagrunninn. Hann kvartaði til MDE og taldi að brotið 
                                                
163 sama heimild, 43. mgr. 
164 sama heimild, 50. mgr. 
165 S og Marper g. Bretlandi, mál nr. 30562/04 and 30566/04 (MDE, 4. desember 2008). 
166 sama heimild en að auki var stuðst við dómareifun í Björg Thorarensen, Arnar Þór Stefánsson og Hrafn 
Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - Dómareifanir“ (2008) 2 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, bls. 
37-38. 
167 S og Marper g. Bretlandi, mál nr. 30562/04 and 30566/04 (MDE, 4. desember 2008), 101. - 102. mgr. 
168 sama heimild, 125. - 126. mgr. 
169 Gardel g. Frakklandi, mál nr. 16428/05 (MDE, 17. desember 2009). 
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hefði verið á rétti sínum samkvæmt 8. gr. MSE. Dómstóllinn sagði í dómi sínum að verndun 

persónuupplýsinga sé sérstakalega mikilvæg svo að einstaklingur geti notið einkalífs og 

fjölskyldulífs. Markmið gagnagrunnsins var þó forvörn gegn frekari brotum. Að auki stóðu 

upplýsingarnar í gagnagrunninum í 30 ár en aðilar áttu möguleika á að óska þess að 

upplýsingunum yrði eytt. Þá voru þeir sem notuðu upplýsingarnar bundnir trúnaði og notkun 

þeirra var einnig bundin við afmörkuð tilvik. Dómstóllinn komst því að þeirri niðurstöðu að 

sanngjarnt jafnvægi hefði náðst milli þeirra andstæðu hagsmuna sem í húfi voru og að 

innlend yfirvöld hefðu ekki farið út fyrir það svigrúm sem þau höfðu til mats. Því var ekki 

um brot á 8. gr. MSE að ræða. 

Að auki getur það lögmæta markmið sem að er stefnt réttlætt aðgerðir innlendra 

yfirvalda. Til að mynda í ákvörðun MDE í máli Weber og Saravia gegn Þýskalandi,170 sem 

tók til þess hvort málið væri tækt til efnismeðferðar, voru málavextirnir þeir að árið 1994 

voru takmarkanir settar á leynd tölvupósta, pósta og fjarskipta í Þýskalandi. Í þessu fólst að 

ríkið safnaði upplýsingum með því að hlera fjarskiptin með það fyrir augum að skilgreina og 

afstýra alvarlegri hættu fyrir þjóðaröryggi Þýskalands. Fyrri kærandinn var þýskur 

ríkisborgari og sjálfstætt starfandi blaðamaður en hinn seinni var úrúgvæskur ríkisborgari 

sem móttók símaskilaboð fyrir fyrri kærandann og kom þeim áleiðis til hans.  Þeir kvörtuðu 

til MDE yfir þessum lögum. Þeir töldu þessi afskipti fara í bága við 8. gr. MSE. Dómstóllinn 

ítrekaði í ákvörðun sinni að þegar hið lögmæta markmið sem að er stefnt varðaði 

þjóðaröryggi hefðu innlend yfirvöld mikið svigrúm til mats.171 Með hliðsjón af því voru 

afskipti innlendra yfirvalda talin hafa verið nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi og þar með 

var niðurstaða dómstólsins að málið yrði ekki tekið til efnismeðferðar.172 

Af þessum seinni tveimur dómum má ráða að markmið afskiptanna sem voru annars 

vegar forvörn gegn frekari brotum og hins vegar þjóðaröryggi réttlættu afskipti innlendra 

yfirvalda.  

6.1.4. Siðferðisleg álitamál, engin samstaða og/eða andstæðir hagsmunir vegast á 

Þegar engin samstaða ríkir milli aðildarríkjanna um málefni, málið vekur upp siðferðislegar 

spurningar og/eða gæta þarf að sanngjörnu jafnvægi milli þeirra hagsmuna sem vegast á, er 

aðildarríkjum játað mikið svigrúm til mats. Hér á eftir verður fjallað um nokkur mál af 

                                                
170 Gabriele Weber og Cesar Richard Saravia g. Þýskalandi, mál nr. 54934/00 (MDE, 29. júní 2006). 
171 sama heimild, 1. - 6. mgr. 
172 sama heimild, 137. - 138. mgr. . 
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þessum toga. Áhugavert er að skoða hlutverk dómstólins í þessum málum í ljósi þess mikla 

svigrúm sem innlend yfirvöld hafa til mats.  

Í dómi MDE í máli Evans gegn Bretlandi173 kvartaði kærandinn yfir því að ákvæði 

breskra laga, sem heimiluðu J að draga aftur samþykki sitt fyrir því að egg úr kæranda yrðu 

frjóvguð með sæði úr honum eftir að það hafði verið gert, fæli í sér brot á rétti hennar til 

friðhelgi einkalífs og fjölskyldulífs samkvæmt 8. gr. MSE. 174  Í þessu máli var því 

hagsmunaárekstur milli réttinda kærandans og J. Hagsmunir einstaklinganna voru að auki 

augljóslega ósamrýmanlegir.175 Í þessu máli var um siðferðislegt álitaefni að ræða og engin 

samstaða var um það milli aðildarríkjanna. Svigrúm innlendra yfirvalda var því mikið.176 

Dómstóllinn tók fram í dóminum að hann hafði mikla samúð með kærandanum sem 

augljóslega óskaði þess umfram allt annað að eignast barn sem væri líffræðilega tengt sér. 

Aftur á móti með hliðsjón að því að engin samstaða ríkti milli aðildarríkjanna um þetta atriði 

taldi hann rétt kærandans ekki vega þyngra en rétt J. Dómstóllinn viðurkenndi að löggjafinn 

hefði getað hagað löggjöf sinni með öðrum hætti. Hins vegar væri meginspurningin með 

tilliti til  8. gr. hvort í þeim reglum sem giltu á þeim tíma sem um ræðir hafi nægilega verið 

gætt að jafnvægi aðila og að löggjafinn hafi ekki farið út fyrir það svigrúm til mats sem hann 

hafði. Þar sem að dómstóllinn taldi að svo hefði verið og með því að innlend löggjöf var skýr 

og kærandanum hefði verið gerð grein fyrir efni hennar komst dómstóllinn að þeirri 

niðurstöðu að ekki hefði verið brotið á rétti kærandans samkvæmt 8. gr. MSE.177  

Ekki voru allir dómarar sammála þessari niðurstöðu og í sératkvæði sínu gagnrýna 

fjórir dómarar niðurstöðu meirihlutans. Þeir töldu að hagsmunir kærandans væru þyngri á 

vogarskálunum heldur en hagsmunir J. Þá gagnrýndu þeir nálgun dómstólsins í ljósi þess 

mikla svigrúms sem aðildarríki hefðu til mats og sögðu: 

 
Viðkvæmt mál eins og þetta getur ekki verið ákveðið með einföldum, 
vélrænum hætti, það er að vegna þess að það sé engin samstaða milli 
aðildarríkjanna hafa innlend yfirvöld mikið svigrúm til mats, að löggjöfin falli 
innan svigrúmsins og að svigrúmið nái til reglna um það hvernig jafnvægi 
verði náð milli almanna- og einkahagsmuna. […] Svigrúmið til mats ætti ekki 
að koma í veg fyrir að dómstóllinn beitti sér í þessum efnum, einkum í 
tengslum við spurninguna hvort sanngjarns jafnvægis hafi verið náð milli allra 
hagsmuna sem vegast á. Dómstóllinn ætti ekki að notast við meginregluna um 
svigrúm til mats sem heppilega undankomuleið í stað þess að taka ákvörðun 

                                                
173 Evans g. Bretlandi, mál nr. 6339/05 (MDE, 10. apríl 2007). 
174 sama heimild, 57. mgr. 
175 sama heimild, 73. mgr. 
176 sama heimild, 81. mgr. 
177 sama heimild, 90. - 92. mgr. 
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sem byggð væri á gaumgæfilegu endurmati á þeim álitaefnum sem uppi væru í 
málinu.178 

 
Þó svo að þetta mál snerti nána þætti einkalífs einstaklings eru aðrir þættir sem hafa áhrif á 

svigrúm innlendra yfirvalda til mats og er það því mikið í þessu máli. Í sératkvæðum sínum 

hafa dómarar dómstólsins oft gagnrýnt það endurmat sem dómstóllinn framkvæmir í ljósi 

atvika hverju sinni, það er að segja þegar innlend yfirvöld hafa mikið svigrúm til mats eigi 

dómstóllinn ekki að hreyfa við frummati þeirra. Í þessu sératkvæði er annað uppi á 

teningnum enda meirihlutinn gagnrýndur fyrir að fallast of auðveldlega á niðurstöðu 

innlendra yfirvalda án þess að leggja sitt mat á aðstæður í málinu.  

Í dómi MDE í máli S.H. og aðrir gegn Austurríki179 voru kærendurnir tvenn hjón. Þau 

voru ófrjó og leituðu því læknisfræðilegra leiða til aðstoðar við barneignir. Eina leiðin í boði 

var glasafrjóvgun sem samanstóð annars vegar af eggi frá líffræðilegu foreldri og gjafasæði 

eða hins vegar sæði frá líffræðilegu foreldri og gjafaeggi. Báðar aðferðirnar voru ólöglegar 

samkvæmt austurrískum lögum. Samkvæmt þeim var áskilið að bæði eggið og sæðið kæmu 

frá einstaklingum sem væru gift hvort öðru eða í sambúð. Kærendurnir kvörtuðu undan þessu 

og töldu að með þessu hefði verið brotið á rétti þeirra samkvæmt 8. gr. MSE.180 Kærendurnir 

töldu að í ljósi mikilvægis þess að geta stofnað fjölskyldu ættu aðildarríkin ekki að hafa neitt 

svigrúm til mats varðandi þetta málefni. Dómstóllinn ítrekaði að skoða þurfi marga þætti 

þegar ákvarða á hversu mikið svigrúm aðildarríki eiga að hafa í málefnum sem snerta 8. gr. 

MSE. Vegna þeirra tengsla sem aðildarríkin hafa við aðila máls séu þau í betri stöðu heldur 

en alþjóðlegur dómstóll til að leggja mat á málið og þá ekki aðeins í ljósi siðferðislegra 

krafna sem séu í viðkomandi landi heldur einnig á nauðsyn þess að takmarka réttindin.181 

Dómstóllinn taldi að veita ætti innlendum yfirvöldum mikið svigrúm varðandi þetta málefni, 

þar sem um er að ræða viðkvæmt siðferðislegt málefni í aðildarríkjunum og að auki þar sem 

ekki væri að finna samstöðu milli þeirra hvað þetta varðar. Aftur á móti þýddi það ekki að 

niðurstaðan sem innlend yfirvöld kæmist að væri sú rétta þar sem dómstóllinn eigi alltaf 

lokaorðið. Dómstóllinn mat hvort sanngjarns jafnvægis hafi verið náð milli þeirra hagsmuna 

sem hér um ræðir og komst að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið á rétti 

                                                
178 sama heimild, 12. mgr. 
179 S. H. og aðrir g. Austurríki, mál nr. 57813/00 (MDE, 3. nóvember 2011). 
180 S.H. og aðrir g. Austurríki, mál nr. 57813/00, ECHR 2011-V 1103, bls. 305. 
181 S. H. og aðrir g. Austurríki, mál nr. 57813/00 (MDE, 3. nóvember 2011), 93. - 94. mgr. 
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einstaklinganna, innlend yfirvöld hefðu haldið sig innan þess svigrúms sem þau höfðu til 

mats.182 

Dómstóllinn leggur áherslu á það í þessu máli, sem er frá árinu 2011, að hann hafi 

lokaorðið og meti hvort að sanngjarns jafnvægis hafi verið náð milli þeirra hagsmuna sem 

vegast á. 

Næsta mál snýr að gríðarlega stóru deilumáli í Írlandi sem er enn fyrir hendi í dag. 

Þetta er dómur MDE í máli A, B og C gegn Írlandi.183 Kærendurnir voru allt óléttar konur 

sem voru búsettar á Írlandi. Þær höfðu allar ákveðið að fara í fóstureyðingu þar sem 

persónulegar aðstæður gáfu þeim ekki kost á öðru að mati þeirra. 184 Fóstureyðing er hins 

vegar bönnuð á Írlandi og geta konur fengið allt að 14 ára fangelsisdóm fyrir að fara í 

fóstureyðingu ef þær hafa ekki fengið leyfi fyrir henni. Leyfið fæst ef staðfest er að líf þeirra 

sé í hættu. Ef um er að ræða neyðartilfelli getur einn læknir veitt leyfi en annars þurfa þrír 

læknar að staðfesta það. Að auki getur læknir sem framkvæmir fóstureyðingu án leyfis hlotið 

allt að 14 ára fangelsisdóm ef í ljós kemur að líf viðkomandi konu var ekki hættu.185 Þess 

vegna eru læknar mjög tregir að ákveða að fóstureyðing sé nauðsynleg fyrir heilsu sjúklings 

og vilja frekar bíða eftir fósturláti. Í málinu neyddust kærendurnir til að leita til Englands á 

einkaheilsugæslustöð og láta framkvæma fóstureyðingu þar. Sú leið hafði í för með sér 

mikinn kostnað og var að auki flókin í framkvæmd. Þó svo að ekki sé hægt að túlka 8. gr. 

MSE á þann hátt að hún veiti rétt til fóstureyðingar töldu kærendurnir A og B, að teknu tilliti 

til víðs skilnings á hugtakinu einkalíf í skilningi 8. gr., þar með talinn réttinn til persónulegs 

sjálfstæðis og til líkamlegrar og andlegrar heilsu, að takmörkun á rétti þeirra til að fara í 

fóstureyðingu væri íhlutun á rétti þeirra til friðhelgi einkalífs. Kærandinn C taldi einnig að 

réttur hennar til að gangast undir fóstureyðingu á Írlandi félli undir rétt hennar til friðhelgi 

einkalífs samkvæmt 8. gr. MSE þar sem óléttan hefði áhrif á líf hennar. Hún hafði greinst 

með sjaldgæft krabbamein og taldi hún að þungunin gæti aukið hættu á að krabbameinið tæki 

sig upp aftur. 186  

Varðandi fyrri kærendurna, A og B, töldu innlend yfirvöld að játa ætti þeim mikið 

svigrúm þar sem engin samstaða ríkti milli Evrópuríkja um lögleiðingu fóstureyðinga. 

Kærendurnir héldu því hins vegar fram að ekki ætti að meta rétt ófædds barns meiri heldur en 

rétt kvenna og að auki væri mikilvægt að horfa til samstöðu Evrópuríkjanna varðandi 
                                                
182 sama heimild, 98. - 118. mgr. . 
183 A, B og C g. Írlandi, mál nr. 25579/05 (MDE, 16. desember 2010). 
184 A, B og C g. Írlandi, mál nr. 25579/05, ECHR 2010-VI 1216, bls. 190. 
185 Protection of Life During Pregnancy, Act 2013, 2. mgr. 22. gr. 
186 A, B og C g. Írlandi, mál nr. 25579/05, ECHR 2010-VI 1216, bls. 190. 
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fóstureyðingar. Dómstóllinn sagði að innlendum yfirvöldum væri játað svigrúm til mats 

þegar hagsmunir vegast á. Hann lagði þó einnig áherslu á að við ákvörðun um það svigrúm 

yrði að horfa á marga þætti. Mikið svigrúm var veitt írska ríkinu í ljósi þess hve viðkvæmt 

siðferðislegt álitaefni málefnið var. Dómstóllinn velti þó fyrir sér hvort að takmarka ætti þetta 

svigrúm í ljósi samstöðu Evrópuríkjanna um fóstureyðingar þar sem meirihluti þeirra 

heimilar þær. Samstaðan átti þó ekki, að mati dómstólsins, að takmarka svigrúmið með 

afgerandi hætti. Innlend yfirvöld yrðu að reyna að ná sanngjörnu jafnvægi milli þeirra 

hagsmuna sem vegast á að mati dómsins. Í ljósi þess möguleika sem þunguðum konum var 

gefinn til að ferðast til annarra landa og fara í fóstureyðingu þar án þess að sæta refsingu taldi 

dómstóllinn að sanngjörnu jafnvægi hefði verið náð milli annars vegar hagsmuna kærendanna 

til friðhelgi einkalífs síns og hagsmuna ófæddra barna. Þar með höfðu innlend yfirvöld ekki 

brotið gegn rétti kærendanna A og B samkvæmt 8. gr. MSE.187 Varðandi kærandann C taldi 

dómstóllinn hins vegar að brotið hefði verið á rétti hennar þar sem engin löggjöf var til staðar 

sem náði til þeirra aðstæðna sem hún var í. Lagabreyting sem heimilar fóstureyðingu í 

ákveðnum tilfellum að fengum leyfi tók gildi árið 2013, en þessi dómur féll árið 2010.188  

Hér er svigrúmið talsvert í ljósi þess að um siðferðislegt álitaefni er að ræða og 

innlend yfirvöld þurfa að horfa til þess að ná sanngjörnu jafnvægi milli þeirra hagsmuna sem 

hér vegast á. Dómstóllinn leggur mat á það hvort gætt hafi verið að sanngjörnu jafnvægi við 

afskipti innlendra yfirvalda kemst að þeirri niðurstöðu að í ljósi þess að kærendurnir A og B 

áttu kost á því að gangast undir fóstureyðingu í öðrum löndum án þess að baka sér refsingu 

hafi ekki verið brotið á rétti þeirra.   

Aðildarríki MSE eru þó langt frá því að ná samstöðu hvað varðar rétt einstaklings til 

að ákvarða hvenær og hvernig hann deyr.189 Hér skal nefndur til sögunnar einn dómar MDE, 

en í því máli var um að ræða einstakling sem vildi taka eigið líf. Þetta er dómur MDE í máli 

Haas gegn Sviss.190 Þar kvartaði kærandinn yfir þeim skilyrðum sem sett voru til að fá lyfinu 

sodium pentobarbital ávísað, en það hugðist hún taka inn til að stytta sér aldur. Svo unnt væri 

að ávísa því þurfti viðkomandi að standast geðrænt mat. Þar sem hann uppfyllti ekki þetta 

skilyrði taldi hann að réttur sinn væri ekki virtur og þá aðallega í ljósi þess að hann gæti þar 

með ekki stjórnað því hvernig og hvenær hann myndi deyja. Að hans mati átti í 

                                                
187 A, B og C g. Írlandi, mál nr. 25579/05 (MDE, 16. desember 2010), 229. - 242. mgr. . 
188 sama heimild, 267. mgr. 
189 Haas g. Sviss, mál nr. 31322/07 (MDE, 20. janúar 2011), 55. mgr. 
190 sama heimild. 
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undantekningartilvikum að veita aðgang að lyfinu. Hann byggði á 8. gr. MSE.191 Dómstóllinn 

komst að þeirri niðurstöðu að í ljósi þess svigrúms sem aðildarríkin hefðu í svona málum 

hefði svissneska ríkið ekki vanrækt skyldu sem það hefði samkvæmt sáttmálanum. Þar með 

hafði það ekki brotið á rétt kærandans með því að setja svona ströng skilyrði fyrir ávísun 

umrædds lyfs.192   

Fleiri dæmi um mál sem vekja upp siðferðislegar spurningar eru til að mynda mál sem 

snerta staðgöngumæðrun. Í umræðunni um staðgöngumæðrun er meira talað um einstaklinga 

sem ekki geta eignast börn og þær góðu konur sem vilja taka það að sér að ganga með börn 

fyrir þá. Minna hefur borið á umfjöllun um skuggahliðar staðgöngumæðrunar og þá 

skipulögðu brotastarfsemi sem þrífst á kostnað kvenna í neyð vegna bágrar stöðu þeirra í 

heimalandi sínu. Börn eru gerð að söluvöru og milliliðir hagnast fjárhagslega á þessum 

viðskiptum. Það eru flókin álitamál sem koma upp í tengslum við staðgöngumæðrun og 

hvernig vega skuli réttindi barns sem fæðist við slíkar aðstæður á móti þörfinni á að stemma 

stigu við því að skipulögð og alþjóðleg glæpastarfsemi þrífist á þessu sviði.193 Höfundur 

skoðaði tvo dóma í tengslum við þetta viðkvæma álitaefni. Fyrst er það dómur MDE í máli 

Mennesson gegn Frakklandi.194 Þar voru kærendurnir frönsk hjón og dætur þeirra. Dæturnar 

voru fæddar með aðstoð staðgöngumæðra í Bandaríkjunum og því með bandarískan 

ríkisborgararétt. Þar sem staðgöngumæðrun er ólögleg í Frakklandi fengu foreldrarnir ekki 

viðurkennd lagaleg foreldratengsl við dætur sínar þar í landi. Bandarískir dómstólar 

úrskurðuðu hjónin sem löglega foreldra dætranna en Hæstiréttur Frakklands synjaði um 

skráningu og sagði að ekki væri um brot gegn friðhelgi fjölskyldlífs að ræða þar sem synjunin 

hindraði ekki að dæturnar mættu búa með foreldrum sínum í Frakklandi.195 Kærendurnir 

kvörtuðu undan því að brotið hefði verið á rétti þeirra til friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldulífs.196 Dómstóllinn ítrekar að umfang svigrúmsins til mats sé breytilegt eftir 

aðstæðum. Sá þáttur sem hefur áhrif er skorturinn á samstöðu milli aðildarríkjanna hvað 

varðar þetta álitamál. Þessi skortur á samstöðu endurspeglar þá staðreynd að 

staðgöngumæðrun vekur upp viðkvæmar siðferðislegar spurningar. Hins vegar er um að ræða 

sértakalega mikilvægan þátt í tilveru einstaklings eða sjálfsmynd hans og þar með ætti 
                                                
191 sama heimild, 32. mgr. 
192 sama heimild, 61. mgr. 
193 Koch g. Þýskalandi, mál nr. 497/09 (MDE, 17. desember 2012) en að auki var stuðst við dómareifun í Hrafn 
Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - Dómareifanir“ (n. 105), bls. 3. 
194 Mennesson g. Frakklandi, mál nr. 65192/11 (MDE, 26. september 2014). 
195 sama heimild en að auki var stuðst við dómareifun í Björg Thorarensen, Ásgerður Ragnarsdóttir og Hrafn 
Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - Dómareifanir“ (2014) 1 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, bls. 
41. 
196 Mennesson g. Frakklandi, mál nr. 65192/11 (MDE, 26. september 2014), 43. mgr. 
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svigrúmið að vera takmarkað. Að auki þarf að vega það svigrúm sem aðildarríki hafa við rétt 

barnsins og sérstaka athygli þarf að veita þeirri reglu að ávallt beri að hafa velferð barnsins í 

huga. Enda þótt ríki hafi ákveðið svigrúm til mats sé það mat háð endurmati dómstólsins sem 

eigi lokaorðið.197 Í málinu viðurkenndi dómstóllinn að fjölskyldan hefði lifað sem ein heild 

allt frá fæðingu stúlknanna. Aftur á móti hafði skráningin engin áhrif á réttarlega stöðu 

foreldranna gagnvart börnunum og komst dómstóllinn því að þeirri niðurstöðu að ekki hefði 

verið brotið gegn rétti kærendanna með tilliti til friðhelgi fjölskyldulífs þeirra. Hvað varðar 

einkalíf dætranna komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið á rétti þeirra til 

friðhelgi einkalífs þar sem ljóst var að þær lifðu við talsverða lagalega óvissu sökum þessa.198 

Í seinni dómnum, dómi MDE í máli Paradiso og Campanelli gegn Ítalíu199 voru 

málavextir þeir að kærendurnir kvörtuðu yfir því að brotið hefði verið á rétti þeirra 

samkvæmt 8. gr. MSE þegar barn þeirra var tekið frá þeim samhliða ógildingu á 

fæðingarvottorði.200  Kærendurnir voru ítölsk hjón sem fundið höfðu staðgöngumóður í 

Rússlandi og eftir glasafrjóvgun eignast barn í Moskvu. Hjónin voru skráð sem foreldrar 

barnsins í Rússlandi og ekkert kom fram um staðgöngumæðrunina. Þegar þau komu til Ítalíu 

reyndu þau að fá fæðingu barnsins skráða í heimabæ sínum. Ítalska ræðisskrifstofan í 

Moskvu upplýsti yfirvöld aftur á móti um að gögnin væri fölsuð og voru því hjónin ákærð 

fyrir rangar staðhæfingar og brot gegn ættleiðingarlögum. Lífsýnispróf (e. DNA test) leiddi 

svo í ljós að Camapnelli væri ekki líffræðilegur faðir barnsins. Þar með var ákveðið að taka 

barnið frá þeim og var því komið fyrir á barnaheimili og að lokum komið í hendur 

fósturforeldra. 201 Þar sem engin fjölskyldutengsl voru á milli barnsins og kærendanna komst 

dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að málið snerti ekki vernd til friðhelgi fjölskyldulífs 

kærandanna heldur aðeins friðhelgi einkalífs þeirra. 202  Kærendurnir töldu að svigrúm 

innlendra yfirvalda ætti að vera takmarkað í ljósi þess að hagsmunir barnsins ættu alltaf að 

vera í fyrirrúmi. Innlend yfirvöld töldu sig aftur á móti njóta mikils svigrúms til mats í 

tengslum við mál er varða staðgöngumæðrun. Dómstóllinn tekur fram að málið veki upp 

siðferðilega viðkvæmar spurningar þar sem aðildarríki njóti mikils svigrúms til mats. 

Spurningin um sjálfsmynd barns og viðurkenningu á uppruna þess komi ekki til skoðunar í 

                                                
197 sama heimild, 75. - 86. mgr. 
198 sama heimild, bls. 42. 
199 Paradiso og Campanelli g. Ítalíu, mál nr. 25358/12 (MDE, 24. janúar 2017). 
200 sama heimild, 95. mgr., að auki var stuðst við dómareifun í Hrafn Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu 
- Dómareifanir“ (n. 105), bls. 39 . 
201 Paradiso og Campanelli g. Ítalíu, mál nr. 25358/12 (MDE, 24. janúar 2017) en að auki var stuðst við 
dómareifun í Hrafn Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - Dómareifanir“ (n. 105), bls. 39. 
202 Paradiso og Campanelli g. Ítalíu, mál nr. 25358/12 (MDE, 24. janúar 2017), 165. mgr. 
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þessu tilfelli þar sem engin líffræðileg tengsl eru milli barnsins og kærenda. Að auki snúist 

málið ekki um rétt til að verða foreldri þar sem svigrúmið ætti að vera takmarkað. Þó svo að 

ríki njóti mikils svigrúms til mats er dómstóllinn ekki undanskilinn frekari athugun á þáttum 

málsins. Þar með skoðaði dómstóllinn vandlega hvort jafnræðis hafi verið gætt milli 

hagsmuna ríkisins og þeirra einstaklinga sem ákvörðunin hafði bein áhrif á.203 Dómstóllinn 

vanmat ekki þau áhrif sem óafturkræfur aðskilnaður frá barni getur haft á einkalíf 

kærendanna. Þó svo að sáttmálinn viðurkenni ekki réttinn til að vera foreldri þá geti 

dómstóllinn ekki hunsað tilfinningalega erfiðleika sem myndist þegar löngun einstaklinga til 

að verða foreldri verður ekki fullnægt. Hins vegar vega almannahagsmunir þungt í þessu 

máli. Eftir að hafi metið það svo að barnið myndi ekki hljóta alvarlegan eða óbætanlegan 

skaða af aðskilnaði féllst dómstóllinn á að innlendir dómstólar hefðu gætt að sanngjörnu 

jafnvægi milli mismunandi hagsmuna og innan þess mikla svigrúms sem þau höfðu í þessu 

máli.204 Í sératkvæði eins dómarans segir:  

 
Í fyrsta skipti þegar úrskurður er aðildarríki í hag hefur dómstóllinn lagt 
áherslu á gildin frekar en formlegt svigrúm til mats. [...] Ég tel að í því skyni 
að koma í veg fyrir siðferðislega hnignun samfélagsins ætti dómstóllinn að 
styðja við aðgerðir sem eru byggðar á ákveðnum gildum og þar með ekki fela 
sig á bak við svigrúm aðildarríkjanna til mats. [...] Ég er glaður yfir því að 
dómstóllinn hefur í þessu máli tekið fyrsta skrefið í þá átt að setja meiri 
áherslu á gildin fremur en svigrúmið til mats í siðferðislegum málum.205   

 

Í þessum tveimur málum sem snúa að staðgöngumæðrun metur dómstóllinn hvort sanngjarnt 

jafnvægi hafi náðst milli andstæðra hagsmuna og þó svo að niðurstaðan í seinni dóminum er 

aðildarríkinu í hag þá fer dómstóllinn vel í þær ástæður sem leiða til þeirrar niðurstöðu. 

Í næstu tveimur dómum reyndi á önnur áitaefni sem vakið hafa upp siðferðislegar 

spurningar, það er annars vegar ráðstöfun á fósturvísum og hins vegar kynskiptaaðgerð, en 

aðildarríkjum er í báðum tilvikum játað mikið svigrúm til mats. Í fyrri dómnum, dómur MDE 

í máli Parrillo gegn Ítalíu206 kvartaði kærandinn yfir því að reglur sem kváðu á um bann við 

því að ráðstafa fósturvísum til vísindarannsókna fælu í sér skerðingu á réttindum hennar til 

friðhelgi einkalífs. Hún og maki hennar höfðu ákveðið að gangast undir glasafrjóvgun þar 

sem notast var við egg úr henni og voru fimm fósturvísar frystir. Þegar maki kærandans lést 

vildi hún gefa þessa fósturvísa til vísindarannsókna. Ný lög sem sett höfðu verið eftir að 
                                                
203 sama heimild, 192. - 195. mgr. 
204 sama heimild, 215. - 216. mgr. 
205 sama heimild, sératkvæði dómarans Dedov. 
206 Parrillo g. Ítalíu, mál nr. 46470/11 (MDE, 27. ágúst 2015). 
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fósturvísunum hafði verið komið fyrir til varðveislu bönnuðu hins vegar rannsóknir með slíka 

fósturvísa.207 Dómstóllinn leggur áherslu á að málið varði ekki tilvonandi foreldra. Í samræmi 

við það var því ekki um að ræða sérstaklega mikilvægan þátt í tilveru kærandans og 

sjálfsmynd hans. Þar að leiðandi telur dómstóllinn að Ítalíu ætti að vera játað mikið svigrúm 

til mats í þessu máli. Að auki er engin samstaða milli aðildarríkjanna varðandi þetta 

siðferðislega málefni.208 Dómstóllinn taldi að innlend yfirvöld hefðu því ekki farið út fyrir 

það svigrúm sem þau hefðu til mats og að bannið hafi verið nauðsynlegt í lýðræðislegu 

þjóðfélagi. Ekki var því um brot á 8. gr. að ræða.209 

Málavextirnir í seinni dómnum, dómi MDE í máli Hämäläinen gegn Finnlandi210 

voru þeir að kærandinn giftist konu árið 1996. Þau eignuðustu barn árið 2002. Árið 2009 

gekkst kærandinn undir kynleiðréttingu. Þótt hann hefði breytt fornafni sínu árið 2006 hafði 

hann ekki tök á breyta persónunúmeri sínu (e. identity number) í þá veru að það gæfi til 

kynna að hann væri kona nema eiginkonan féllist á það að hjónabandi þeirra yrði breytt í 

staðfesta samvist eða að þau myndu skilja. Á þetta féllust þau ekki og töldu að með þessum 

skilyrðum væri brotið á rétti kærandans til friðhelgi einkalífs og fjölskyldulífs. Dómstóllinn 

ítrekaði að sáttmálinn fæli ekki í sér skyldu aðildarríkja til að leyfa hjónaband einstaklinga af 

sama kyni. 211 Meirihluti aðildarríkjanna hafi enga löggjöf sett um þetta og miðað við að um 

siðferðislega spurningu væri að ræða var finnska ríkinu veitt mikið svigrúm til mats.212 

Dómstóllinn taldi að jafnræðis hefði verið gætt milli ólíkra hagsmuna í þessu máli þar sem 

kærandanum var gefinn kostur á að breyta hjónabandi sínu í staðfesta samvist sem lítill 

munur væri á í finnska kerfinu. Finnska ríkið var því ekki talið hafa brotið á rétti kærandans 

samkvæmt 8. gr. 

Það þarf að taka marga þætti til skoðunar þegar ákvarða skal hversu mikið svigrúmið 

til mats innlendum yfirvöldum skuli veitt. Þegar sérstaklega mikilvægur hluti af tilveru 

einstaklings eða sjálfsmynd hans er í húfi er svigrúmið til mats takmarkað, eins og áður hefur 

komið fram. Þegar engin samstaða er milli aðildarríkjanna um annað hvort mikilvægi 

hagsmunanna eða bestu leiðina til að vernda þá er svigrúmið meira. Á það ekki hvað síst við 

þegar málið snertir siðferðisleg álitaefni. Að auki er um mikið svigrúm að ræða þegar innlend 
                                                
207 sama heimild að auki var stuðst við dómareifun í Björg Thorarensen, Ásgerður Ragnarsdóttir og Hrafn 
Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - Dómareifanir“ (2015) 2 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, bls. 
44. 
208 Parrillo g. Ítalíu, mál nr. 46470/11 (MDE, 27. ágúst 2015), 174. - 183. mgr. 
209 sama heimild, 197. - 198. mgr. 
210 Hämäläinen g. Finnlandi, mál nr. 37359/09 (MDE, 16. júlí 2014). 
211 sama heimild, einnig var stuðst við „Requiring a change of marital status for a transsexual to be recognised 
as a women did not breach her human rights“ (Press Release , European Court of Human Rights 16. júlí 2014). 
212 Hämäläinen g. Finnlandi, mál nr. 37359/09 (MDE, 16. júlí 2014), 75. mgr. 
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yfirvöld þurfa að að finna jafnvægið milli hagsmuna einstaklings og opinberra hagsmuna.213  

Dómstóllinn metur þá hagsmuni sem vegast á og skoðar hvort innlend yfirvöld hafa komist 

að réttri niðurstöðu með tilliti til þess svigrúms sem þau hafa til mats. Álykta má sem svo út 

frá dómarannsókninni að hlutverk dómstólsins sé að meta hvort sanngjarns jafnvægis hafi 

verið gætt milli ólíkra hagsmuna þegar svigrúm aðildarríkjanna er mikið. 

Næstu tveir dómar lúta að því þegar andstæðir hagsmunir einstaklinga vegast á, það er 

að segja réttindi einstaklings í ljósi annars vegar 8. gr. MSE og 10. gr. MSE hins vegar. Þetta 

er annars vegur dómur MDE í máli von Hannover gegn Þýskalandi214 og hins vegar dómur 

MDE í máli Aksu gegn Tyrklandi. Í fyrra málinu voru kærendurnir Karólína, prinsessa af 

Hannover, og eiginmaður hennar Ernst August, prins af Hannover. Þau fóru fram á lögbann á 

birtingu ljósmynda af þeim. Dómstóll í Þýskalandi hafnaði kröfu þeirra um lögbann á 

birtingu myndar sem sýndi þau saman á göngu í skíðaferð. Ástæða höfnunarinnar var frétt 

sem fylgdi myndinni um ástand föður hennar. Þýski dómstóllinn taldi þá frétt taka til 

málefnis sem varðaði almenning. Kærendurnir héldu því fram fyrir MDE að þýskir dómstólar 

hefðu brotið á rétti þeirra samkvæmt 8. gr. með því að synja um lögbannið.215 Dómstóllinn 

bendir á að val á aðferðum sem notaðar eru til að tryggja að ekki sé brotið gegn 8. gr. 

sáttmálans þegar um er að ræða samskipti einstaklinga sé í raun spurning sem falli undir 

svigrúm aðildarríkjanna til mats, hvort sem þær skyldur séu jákvæðar eða neikvæðar. Í 

dóminum segir að hlutverk dómstólsins sé ekki að taka yfir hlutverk innlendra yfirvalda 

heldur að meta hvort tiltekin afskipti í ljósi svigrúms þeirra til mats samrýmist ákvæðum 

sáttmálans. Að teknu tilliti til þess svigrúms sem landsdómstólar höfðu í þessu máli til að 

finna jafnvægi milli andstæðra hagsmuna komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að ekki hafi 

verið brotið gegn 8. gr. MSE.216   

Í seinna málinu, dómi MDE í tveimur málum Aksu gegn Tyrklandi 217  voru 

málavextirnir þeir að menntamálaráðuneytið í Tyrklandi gaf út bók sem bar heitið The 

Gypsies of Turkey. Kærandinn mótmælti útgáfu bókarinnar og sagði að hún innihéldi ummæli 

sem niðurlægðu Rómasamfélagið. Hann höfðaði síðan skaðabótamál gegn ráðuneytinu og 

höfundi bókarinnar. Innlend yfirvöld andmæltu þessari kröfu.218 Varðandi fyrra málið (mál 

                                                
213 Evans g. Bretlandi, mál nr. 6339/05 (MDE, 10. apríl 2007), 77. mgr. 
214 Von Hannover g. Þýskalandi, mál nr. 40660/08 og 60641/08 (MDE, 7. febrúar 2012). 
215 sama heimild að auki var stuðst við dómareifun í Björg Thorarensen, Arnar Þór Stefánsson og Hrafn 
Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - Dómareifanir“ (2012) 1 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, bls. 
26 - 27. 
216 Von Hannover g. Þýskalandi, mál nr. 40660/08 og 60641/08 (MDE, 7. febrúar 2012), 124. - 126. mgr. 
217 Aksu g. Tyrklandi, mál nr. 4149/04 og 41029/04 (MDE, 15. mars 2012). 
218 Aksu g. Tyrklandi, mál nr. 4149/04 og 41029/04, ECHR 2012-I 0315, bls. 449. 
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nr. 4149/04) þurftu landsdómstólar að finna sanngjarnt jafnvægi milli annars vegar réttinda 

kærandans samkvæmt 8. gr. MSE sem meðlims í Rómasamfélagi og hins vegar frelsis 

höfundar bókarinnar til að framkvæma fræðilega vísindarannsókn á tilteknu þjóðerni og birta 

niðurstöður sínar. Kærandinn hélt því fram að bókin og einkum kaflinn sem veitti 

upplýsingar um lífsskilyrði Rómafólks í mismunandi borgum Tyrklands væri móðgun 

gagnvart Rómasamfélaginu. Þegar tyrkneskir dómstólar höfnuðu þessum rökum byggðu þeir 

þá niðurstöðu sína meðal annars á skýrslu sjö háskólaprófessora sem sögðu að um væri að 

ræða fræðilega rannsókn sem byggði á vísindalegum aðferðum. Þeir töldu að ummælin væru 

ekki móðgandi heldur væru þau almenns eðlis, vörðuðu ekki allt Rómafólk og fælu ekki í sér 

árás á kærandann. Þar að auki taldi innlendur dómstóll að bókin hefði varpað ljósi á 

félagslega uppbyggingu Rómasamfélagsins sem byggð væri á vísindalegum gögnum219 Bókin 

var fræðileg vinna en í dómaframkvæmd MDE hefur dómstóllinn lagt áherslu á mikilvægi 

þess konar vinnu. Tyrknesk yfirvöld byggðu að auki mat sitt á meginreglum sem höfðu 

komið fram í dómaframkvæmd dómstólsins. Tyrknesk yfirvöld voru því ekki talin hafa farið 

út fyrir það svigrúm sem þau höfðu til mats og því hafi ekki verið brotið á rétti kærandans 

samkvæmt 8. gr. MSE.220 

Varðandi seinna málið (mál nr. 41029/04) hélt kærandinn því fram að orðalag í 

tveimur tyrkneskum orðabókum væru móðgandi gagnvart Rómafólki. Vísaði hann einkum til 

orðsins sígauni sem var þýtt á þann veg að það tæki til þess að sýna slæma hegðun. Krafðist 

kærandinn þess að sú þýðing yrði fjarlægð úr orðabókunum.221 Dómstóllinn taldi hins vegar 

að innlend yfirvöld hefðu ekki farið út fyrir það svigrúm sem þau höfðu og að þar með hefði 

ekki verið brotið á rétti kærandans samkvæmt 8. gr. MSE. 222 

Í þessum tveimur málum er svigrúm aðildarríkjanna talsvert og metur dómstóllinn 

hvort sanngjarns jafnvægis hafi verið gætt. Dómstóllinn virðist ekki framkvæma sitt efnislega 

mat á málinu og segir til að mynda í fyrra málinu, máli von Hannover, að það sé ekki MDE 

að taka yfir hlutverki innlendra yfirvalda. Í ljósi þess er áhugavert að vísa í grein Oddnýju 

Mjallar sem ber heitið „Organised Retreat? The Move from Substantive to Procedural 

Review in the ECtHR Case Law on the Margin of Appreciation“ en þar segir hún að 

dómstóllinn þurfi að hafa sterka ástæðu til að skipta sér af niðurstöðu innlendra yfirvalda. Ef 

                                                
219 Aksu g. Tyrklandi, mál nr. 4149/04 og 41029/04 (MDE, 15. mars 2012), 69. mgr. 
220 sama heimild, 70. - 77. mgr. 
221 sama heimild, 78. mgr. 
222 sama heimild, 87. - 88. mgr. 
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innlend yfirvöld hafi réttilega framkvæmt sitt mat á þeim hagsmunum sem skarast mun 

dómstóllinn treysta niðurstöðu innlenda yfirvalda og ekki endurtaka matið.223  

6.1.5. Annað  

Að lokum koma svo tveir dómar í tengslum við friðhelgi einkalífs einstaklinga sem ekki eiga 

heima í ofangreindum köflum. Í dómi MDE í máli Maslov gegn Austurríki224 kvartaði 

kærandinn yfir brottvísun hans til Búlgaríu og banns við endurkomu til Austurríkis.225 

Dómstóllinn ítrekar í dómi sínum að innlend yfirvöld njóti ákveðins svigrúms til mats þegar 

meta á hvort afskipti þeirra af réttindum einstaklinga sem vernduð eru af 8. gr. séu 

nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi og að ekki sé gengið lengra en þörf er á til að ná því 

markmiði sem að er stefnt. Hins vegar hefur dómstóllinn einnig ítrekað haldið því fram að 

hlutverk hans felist í að kanna hvort sanngjarns jafnvægis hafi verið náð milli andstæðra 

hagsmuna, það er réttar einstaklingsins sem verndaður af sáttmálanum annars vegar og 

almannahagsmuna hins vegar.226 Ástæða brottvísunar kærandans voru afbrot sem hann 

framdi þegar hann var barn.227 Með hliðsjón af því og í ljósi langrar og löglegrar búsetu hans 

í Austurríki og þeirra tengsla sem hann hafði myndað við landið auk skorts á sönnun um 

tengsl hans við upprunalandið taldi dómstóllinn að bann við endurkomu hans, jafnvel í 

takmarkaðan tíma, væri í ósamræmi við það markmið sem að var stefnt. Það var því ekki 

nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi og þar af leiðandi var um brot á 8. gr. sáttmálans að 

ræða.228  

Dómstóllinn hefur líka verið gagnrýninn á málsmeðferð innlendra yfirvalda og 

niðurstaða hans því oltið á því. Í dómi MDE í máli Shtukaturov gegn Rússlandi229 þjáðist 

kærandinn af geðröskun. Hann hafði nokkrum sinnum verið lagður inn á sjúkrahús í geðræna 

meðferð. Móðir kærandans lagði fram kröfu til dómstóls í Rússlandi um að hann yrði sviptur 

gerhæfi. Á það var fallist.230 Kærandinn leitaði til MDE og hélt því fram að með því að svipta 

hann gerhæfi sínu hefðu yfirvöld brotið gegn 8. gr. sáttmálans. Dómstóllinn segir í dómi 

sínum að í svona flóknu máli, þar sem ákvarða þarf hver andleg geta einstaklings er, ættu 

innlend yfirvöld að hafa mikið svigrúm til mats. Ástæðan fyrir því væri sú að innlend 

                                                
223 Oddný Mjöll Arnardóttir (n. 71), bls. 11-13. 
224 Maslov g. Austurríki, mál nr. 1638/03 (MDE, 23. júní 2008). 
225 sama heimild 45. 
226 sama heimild 76. 
227 sama heimild 82. 
228 sama heimild 100–101. 
229 Shtukaturov g. Rússlandi, mál nr. 44009/05 (MDE, 27. mars 2008). 
230 sama heimild, 6. - 17. mgr. 
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yfirvöld hafi bein tengsl við einstaklinginn og væru þar með í betri stöðu til að komast að 

réttri niðurstöðu.231 Á sama tíma ætti svigrúmið sem veitt er innlendum yfirvöldum að vera 

breytilegt eftir eðli þeirra mála og mikilvægi þeirra hagsmuna sem í húfi eru.232 Umfang 

svigrúmsins til mats veltur síðan á gæðunum við málsmeðferð innlendra yfirvalda. Ef 

málsmeðferð er ábótavant að einhverju marki eru niðurstöður innlendra yfirvalda opnari fyrir 

gagnrýni.233 Hlutverk MDE í þessum málum er því að endurskoða hvort ákvarðanir hafi verið 

teknar í samræmi við sáttmálann og að gætt hafi verið réttinda einstaklingsins við 

málsmeðferðina.234  Í þessu máli komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið 

á rétti kærandans samkvæmt 8. gr. MSE. Dómstóllinn tók í fyrsta lagi fram að umrædd 

afskipti af einkalífi kærandans hafi verið mjög alvarleg þar sem hann hafi eftir sviptinguna 

verið fullkomlega háður forráðamanni sínum. Í öðru lagi hafi málsmeðferð fyrir dómstólum í 

Rússlandi verið haldin annmörkum þar sem kæranda hafi ekki verið gefinn kostur á að taka 

þátt í henni auk þess sem dómarinn hafi ekki hitt kærandann til að taka af honum skýrslu. Í 

þriðja lagi hefðu innlend yfirvöld í Rússlandi byggt niðurstöðu sína að mestu leyti á skýrslu 

um kærandann þar sem fram kom að hann væri árásargjarn, hefði neikvætt viðhorf til 

samfélagsins og væri félagsfælinn. Slík skýrsla gat ekki að mati dómstólsins verið eini 

grundvöllur þess að svipta kærandann gerhæfi sínu.235  

6.2. Fjölskyldulíf  

Það er nokkuð óljóst hvað fellur undir hugtakið fjölskyldulíf í skilningi 8. gr. MSE. Þess 

vegna er ákvæðið mjög opið. Það sem fyrst má nefna er fólk í hjónabandi og börn þeirra en 

þegar 8. greinin var skrifuð var það líklega það sem við var átt. Með tímanum hefur tilvikum 

eða aðstæðum sem falla undir hugtakið fjölskyldulíf og hvað telst vera fjölskylda fjölgað. Nú 

erum við líklegri til að líta á raunverulegar aðstæður frekar en formsatriði. Samkvæmt 

dómaframkvæmd MDE þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig þegar skilgreina á hugtakið 

fjölskyldulíf. Móðir, faðir og börn, sem eru háð þeim, þar á meðal ættleidd börn og 

fósturbörn, mynda fjölskyldu. Dómstóllinn hefur í dómum sínum lagt áherslu á að 

hugmyndin um fjölskyldu samkvæmt ákvæðinu sé ekki bundin við hjónaband heldur taki 

einnig til annarra sambærilegra aðstæðna, til að mynda þegar um er að ræða sambúð utan 

                                                
231 sama heimild, 87. mgr. 
232 sama heimild, 88. mgr. 
233 sama heimild, 89. mgr. 
234 sama heimild, 87. mgr. 
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hjónabands.236 Til að ákvarða hvort tengsl milli ógiftra teljist fjölskyldulíf hefur dómstóllinn 

tekið saman nokkra þætti sem taka skal tillit til. Þeir eru; hvort parið búi saman, lengd 

sambands þeirra og hvort þau hafa sýnt hvort öðru stuðning.237 Barn sem fæðist í slíku 

sambandi og foreldrar þess falla því einnig undir hugtakið fjölskylda frá þeirri stundu sem 

barnið fæðist. Þar með myndast á milli barnsins og foreldra þess samband sem heyrir undir 

hugtakið fjölskyldulíf. Dómstóllinn minnir ennfremur á að gagnkvæm ánægja foreldris og 

barns af samveru hvors annars telst til grundvallaratriða í hugtakinu fjölskyldulíf, jafnvel þótt 

brestir hafi myndast milli foreldrana. Að lokum hafa pör af sama kyni einnig verið 

viðurkennd sem fjölskylda í skilningi 8. gr MSE.238 

6.2.1. Forsjársvipting foreldris/foreldra  

Þegar um ræðir forsjármál viðurkennir dómstóllinn að innlend yfirvöld hafi mikið svigrúm til 

mats þegar þau meta nauðsyn þess að setja barn í fóstur. Rökin fyrir því eru þau beinu tengsl 

sem innlend yfirvöld hafa við aðila máls. Þau eru því í betri stöðu heldur en alþjóðlegur 

dómstóll til að meta aðstæður. Margar ástæður geta þó réttlætt það að svigrúmið sé 

takmarkað og að strangara eftirlit sé til staðar þegar frekari takmarkanir eru settar á rétt 

einstaklings, en í því sambandi má nefna rétt foreldra og möguleika þeirra til umgengni við 

barn sitt ásamt hvers konar takmörkun á rétti bæði barns og foreldra til þess að njóta réttar til 

friðhelgi fjölskyldulífs. Þess háttar takmarkanir hafa í för með sér að fjölskyldubönd sæti 

verulegri skerðingu.239 

Af dómum í tengslum við hugtakið fjölskyldulíf í dómarannsókn höfundar ber fyrst 

að nefna dóm MDE í máli Buscemi gegn Ítalíu.240 Hann er dæmi um úrlausn þar sem 

foreldrar barns voru sviptir forsjá þess. Kærandinn var faðir barnsins. Samband hans og 

barnsmóðurinnar versnaði hratt eftir að dóttir þeirra fæddist og skildu þau að lokum. Móðirin 

fékk forsjá yfir dótturinni. Faðirinn sótti um forsjá. Dómstóll á Ítalíu ákváð hins vegar, eftir 

ákveðna rannsókn, að taka barnið frá foreldrunum og setja það í fóstur vegna þess hve 

stormasamt samband foreldranna var. Á sama tíma takmarkaði landsdómstóllinn 

heimsóknartíma þeirra og átti móðirin aðeins rétt á því að heimsækja barnið einu sinni í viku 

og faðirinn einu sinni í mánuði. Innlend yfirvöld kölluðu til tvo sérfræðinga til að meta 

samband foreldraranna annars vegar og samband foreldranna og dótturinnar hins vegar, með 
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það fyrir augum að ákvarða hvort foreldrunum skyldi veitt forsjá að nýju. Í skýrslu 

sérfræðinganna kom fram að þeir töldu að hvorugt foreldranna væri fært um að sjá um 

barnið. Einu ári síðar afturkölluðu innlend yfirvöld hins vegar þessa ákvörðun sína og færðu 

forsjá barnsins til móður þess.241 Faðirinn taldi að þær ráðstafanir sem landsdómstóllinn hefði 

mælt fyrir um hefðu haft neikvæð áhrif á samband hans við dóttur sína og í kjölfarið sundrað 

því. Taldi hann landsdómstólinn hafa byggt ákvörðun sína á skýrslu sérfræðinga sem ætti við 

engin rök að styðjast. Hann kærði því ákvörðun innlendra yfirvalda til MDE og taldi að 

brotið hefði verið gegn rétti hans samkvæmt 8. gr. MSE.242 Varðandi það hvort afskiptin 

hefðu verið nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi taldi MDE að með hliðsjón af aðstæðum í 

málinu, sértaklega stormasömu sambandi kærandans og móður barnsins, hafi ákvörðun 

innlendra yfirvalda verið byggð á rökum sem væru viðeigandi og fullnægjandi. Innlend 

yfirvöld væru í betri aðstöðu til að meta þau andstæðu réttindi sem þarna var um að ræða, það 

er að segja annars vegar rétt barnsins til að lifa í friðsamlegu umhverfi og hins vegar rétt 

föðurins til umgengni við það.243 Í þessum dómi var því talið að innlend yfirvöld hefðu 

nokkurt svigrúm til mats og komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að þau hefðu ekki farið út 

fyrir það. Umgengisréttur foreldranna var þó einnig takmarkaður, eins og kom fram hér að 

ofan, en að þessu sinni taldi dómstólinn það ekki fela í sér brot.  

Önnur niðurstaða leit þó dagsins ljós í dómi MDE í máli Kutzner gegn Þýskalandi244 

en þar taldi dómstóllinn að innlend yfirvöld hefðu takmarkað rétt foreldris um og of og þar 

með brotið á rétti kærandans. 245  Kærendurnir voru þýsk hjón sem áttu tvær dætur. 

Kærendurnir voru bæði með þroskahömlun og höfðu gengið í skóla fyrir fólk með sérþarfir. 

Þau bjuggu á sveitabýli hjá foreldrum mannsins. Vegna seinþroska dætranna og þá 

sérstaklega andlegs þroska þeirra, undirgengust þær fjölda læknisskoðana. Í kjölfar beiðni 

eins læknis og kærendanna fengu þær aðstoð við nám frá unga aldri. Fjölskyldan naut einnig 

stuðnings félagsráðgjafa en sambandi þeirra fór versnandi þar sem kærendurnir vildu meina 

að hann gæfi neikvæða umfjöllun um þau í skýrslum sínum. Skýrslurnar voru sendar til 

barnaverndaryfirvalda þar sem lögð var áhersla á greindarskerðingu foreldranna. Í kjölfar 

þess voru foreldrarnir sviptir forsjá yfir dæturum sínum. 246  Dómstóllinn hafði það til 

hliðsjónar í úrlausn sinni að viðhorfið til afskipta innlendra yfirvalda á umönnun barna væri 
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244 Kutzner g. Þýskalandi, mál nr. 46544/99 (MDE, 26. febrúar 2002). 
245 sama heimild, 52. mgr. 
246 sama heimild, 11. - 15. mgr. 



 44 

breytilegt frá einu aðildarríki til annars. Aftur á móti yrði að hafa það hugfast að þegar 

hagsmunir barns væru annars vegar þurfti við töku ákvörðunar að taka mið af því sem væri 

barninu fyrir bestu. Þar að auki yrði að hafa í huga að innlend yfirvöld væru í beinum 

tengslum við alla þá sem málið snerti.247 Dómstóllinn leggur áherslu á að svigrúmið til mats 

sem innlend yfirvöld hafa sé breytilegt í ljós eðlis málsins og þeirra hagsmuna sem í húfi eru, 

svo sem mikilvægi þess að vernda barnið í aðstæðum þar sem heilsa þess eða þroski gæti 

verið í alvarlegri hættu.248 Í þessu tiltekna máli voru börnin ekki aðeins tekin í fóstur heldur 

var allt samband foreldrana við þau takmarkað fyrstu sex mánuðina. Kærendurnir fengu að 

auki aðeins að heimsækja börnin eftir að þau sóttu um það til landsdómstóla en 

heimsóknunum voru þó settar takmarkanir og máttu þau aðeins heimsækja börnin í eina 

klukkustund á mánuði í viðurvist átta annarra einstaklinga. Dómstóllinn komst því að þeirri 

niðurstöðu að þó svo að fullnægjandi rök hefðu legið fyrir um að börnunum yrði komið fyrir í 

fóstur þá var ekki hægt að réttlæta þessi miklu og alvarlegu afskipti af rétti foreldranna til 

friðhelgi fjölskyldulífs þeirra. Þrátt fyrir mikið svigrúm aðildarríkisins til mats voru afskiptin 

talin hafa gnegið lengra en nauðsynlegt var til að ná því lögmæta markmið sem að var stefnt 

og þar með brot á 8. gr. MSE.249 

Það er ekki bara umgengisrétturinn sem innlend yfirvöld þurfa að gæta að í málum af 

þessu tagi heldur verða þau einnig að huga að því að við málsmeðferð sé gætt að rétti 

einstaklingsins og þar með fjölskyldunnar. Í dómi MDE í máli T.P. og K.M. gegn Bretlandi250 

var grunur um að barn (K.M.) hefði orðið fyrir kynferðislegri áreitni. Að mati yfirvalda var 

móðir þess ekki hæf til að vernda og ala upp barn og var það því sett í fóstur.251 Kærendurnir, 

sem voru annars vegar móðirin T.P. og hins vegar barnið, töldu að ekki hafi verið 

réttlætanlegt að taka þessa ákvörðun sem fól það í sér að barnið var tekið frá móður sinni og 

þar með að brotið hafi verið gegn rétti þeirra samkvæmt 8. gr. MSE.252 Dómstóllinn leggur 

áherslu á það í dóminum að þegar meta skal hvort afskipti yfirvalda af rétti foreldris til 

umönnunar séu réttlætanleg þurfi foreldrarnir, að teknu tilliti til sérstakra málsatvika og 

einkum alvarlegs eðlis ákvarðana sem teknar eru, að hafa átt kost á því að gæta hagsmuna 

sinna við málsmeðferð.253 Þrátt fyrir svigrúm aðildarríkjanna til mats í þessum málum taldi 
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dómstóllinn að innlend yfirvöld hefðu brotið gegn rétti kærenda með því að synja móður 

barnsins um fullnægjandi þátttöku við málsmeðferðina.254   

Framangreindir þrír dómar féllu á tímabilinu 1999-2002. Öll málin snúa að 

forsjársviptingu foreldris og er svigrúmið til mats mikið. Dómstóllinn leggur sitt mat á málið 

og metur hvort að innlend yfirvöld hafi farið út fyrir það svigrúm sem þau höfðu til mats. Í 

seinni tveimur dómunum telur dómstóllinn svo vera þar sem réttur einstaklingsins sé 

takmarkaður um og of, annars vegar með því að takmarka umgengisrétt foreldris auk 

forsjársviptingarinnar og hins vegar með því að veita ekki foreldri tækifæri á að taka þátt í 

málsmeðferðinni.  

Innlend yfirvöld gættu að þessu í máli R.K. og A.K. gegn Bretlandi255 þar sem réttur 

foreldris var ekki takmarkaður meira en þörf var á. Málavextir voru þeir að foreldrarnir 

kvörtuðu yfir því að barn þeirra hefði verið tekið af þeim.256 Barnið, sem þá var aðeins fimm 

mánaða hafði hlotið alvarlegt beinbrot. Ekki var vitað um orsök beinbrotsins og var lögreglan 

því kölluð til. Dómari í Bretlandi taldi að brotið væri af völdum foreldranna og úrskurðaði að 

barnið skyldi sett í fóstur. Barnið beinbrotnaði aftur en það var þá í umsjá frænku sinnar. 

Kom þá í ljós að það þjáðist af beinsjúkdómi (e. brittle bone disease, OI). Fallið var frá 

ákvörðun um að barnið yrði sett í fóstur og sneri það aftur til foreldra sinna. Dómstóllinn taldi 

að fyrir hendi hefðu verið viðeigandi og fullnægjandi ástæður fyrir innlend yfirvöld til að 

gera þær verndarráðstafanir sem þau gripu til. Ráðstafanirnar hefðu ekki gengið lengra en 

þörf var á til að ná því markmiði að vernda barnið. Að auki var tekið tillit til kærendanna þar 

sem barnið var sett í umönnun til frænku þess, í nánd við heimili þeirra þannig að þau gætu 

heimsótt það oft. Þar með komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið um brot á 

8. gr. MSE að ræða.257 

Að lokum er það svo nýjasti dómurinn í málum af þessu tagi en það er dómur MDE í 

máli Kocherov og Sergeyeva gegn Rússlandi258 frá 2016. Þar kvörtuðu kærendurnir yfir 

takmörkun á forræði föður yfir dóttur sinni þar sem sú takmörkun gerði það ómögulegt fyrir 

þau að lifa saman sem fjölskylda. Þau töldu þar með að brotið hefði verið á rétti þeirra til 

friðhelgi fjölskyldulífs.259  Í þessu máli skiptu sköpum hagsmunir barnsins og hvað því væri 
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fyrir bestu. Þar að auki höfðu innlend yfirvöld bein samskipti við alla hlutaðeigandi aðila. 260 

Í málinu bendir dómstóllinm á að faðirinn var með væga andlega fötlun og hafði búið á 

hjúkrunarheimili (e. the care home) í 29 ár. Á þeim tíma eignuðst hann og annar íbúi 

hjúkrunarheimilisins dóttur. Dótturinni var komið fyrir í opinberri forsjá þar sem hún dvaldi í 

nokkur ár með samþykki K1. Í febrúar 2012 og á grundvelli læknisfræðilegra gagna var 

faðirinn útskrifaður af hjúkrunarheimilinu og flutti í sína eigin íbúð. Í nóvember 2011 sagðist 

hann ætla að annast barnið þegar hann yrði útskrifaður og fluttur í sína eigin íbúð. 

Barnaheimilið þar sem dóttirin bjó fór með málið fyrir landsdómstóla og krafðist þess að 

forræði föðurins yrði takmarkað.261 Innlend yfirvöld töldu að þar sem kærendurnir hefðu 

aldrei búið saman leiddi takmörkunin ekki til aðskilnaðar á milli þeirra. Takmörkun innlendra 

yfirvalda hefði að auki engin áhrif haft á heimsóknarrétt föðurins. Dómstóllinn tók fram að 

samkvæmt ákvörðunum innlendra dómstóla hafi faðirinn ekki verið í aðstöðu til að annast 

dótturina og því ætti hún að vera í opinberri umsjá. Þessar ákvarðanir hafi verið byggðar á 

fjölda forsenda til að mynda að dóttirin hafi sýnt merki um kvíða í viðurvist foreldra sinna og 

átt í erfiðleikum með samskipti við þá. Þá ályktuðu innlend yfirvöld einnig að það væri 

streituvaldandi fyrir dótturina að vera komið fyrir hjá foreldrum sínum sem hún hefði aldrei 

búið með. Aðeins var liðinn mánuður síðan að faðirinn fluttist af hjúkrunarheimilinu og þar 

með hefði hann að mati innlendra yfirvalda hvorki færni né reynslu til að ala upp barn. 

Dómstóllinn var reiðubúinn til að samþykkja að áðurnefndar forsendur hefðu verið 

viðeigandi til að ná sanngjörnu jafnvægi milli þeirra andstæðu hagsmuna sem á reyndi í 

málinu. Á hinn bóginn efast hann um að þessar forsendur væru byggðar á nægilegum 

sönnunargögnum. Hann skoðaði því þær ástæður sem innlend yfirvöld gáfu fyrir 

afskiptunum262 og taldi þær óréttlætanlegar. Þar með og þrátt fyrir svigrúm aðildarríkjanna til 

mats var við takmarkanir á réttindum kærendanna gengið lengra heldur en nauðsynlegt var til 

að ná því lögmæta markmiði sem að var stefnt.263  

Þessi dómur er frábrugðinn hinum dómunum að því leyti að hér er forsjársviptingin 

sjálf talin óheimil. Ekki er verið að takmarka rétt kærendanna meira en sem nemur 

forsjársviptingunni. Dómstóllinn metur ástæður innlendra yfirvalda fyrir afskiptunum og 

kemst að gagnstæðri niðurstöðu.  
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Af öllum þessum dómum má draga þá ályktun að mat um hvort forsjársvipting brjóti 

gegn rétti foreldris til friðhelgi fjölskyldulífs sé bæði háð málsmeðferð innlendra yfirvalda og 

því hvort verið sé að takmarka önnur réttindi foreldris, til að mynda umgengis- og 

umönnunarrétt. Innlend yfirvöld hafa mikið svigrúm til mats í þessum málaflokki þar sem 

þau eru í beinum tengslum við aðila máls og því betur í stakk búin til að meta aðstæður. 

Dómstóllinn lagði áherslu á það í máli R.K. og A.K. gegn Bretlandi að þegar meta skal hvort 

afskipti séu nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi hafi dómstóllinn í dómaframkvæmd sinni 

skýrt þessa takmörkun á þann veg að skoða þurfi málið í heild, hvort þær ástæður sem ætlað 

er að réttlæta ráðstafanirnar hafi verið viðeigandi og fullnægjandi og hvort að málsmeðferðin 

hafi verið sanngjörn og réttindi samkvæmt 8. gr. hafi verið virt. Hlutverk dómstólsins er því 

að skoða málið í heild sinni og hvort rök innlendra yfirvalda fyrir afskiptunum hafi verið 

viðeigandi og fullnægjandi. En þó svo að innlend yfirvöld hafa mikið svigrúm, og þá 

sérstaklega þegar meta skal nauðsyn þess að setja barn í fóstur, er kallað eftir strangara 

eftirliti þegar takmarka á enn frekar rétt foreldris.264 Í dómi MDE í máli Kocherov og 

Sergeyeva gegn Rússlandi sagði dómstóllinn að í ljósi þeirra beinu tengsla sem innlend 

yfirvöld hefðu við aðila máls og að hafi bæri hagsmuni barnsins að leiðarljósi þá væri 

dómstóllinn ekki að koma í staðinn fyrir innlenda dómstóla hvað varðar skyldur þeirra í 

málum um forsjá eða umgengisrétt heldur frekar að endurskoða í ljósi ákvæða sáttmálans 

ákvarðanir innlendra yfirvalda í ljósi svigrúms þeirra til mats. 265 Því mætti ætla sem svo 

samkvæmt þeim dómi að hlutverk dómstólsins samkvæmt meginreglunni sé ekki að skipta 

sér af ákvörðunum innlendra yfirvald heldur að meta hvort þau rök sem innlend yfirvöld 

koma með fyrir afskiptunum séu fullnægjandi og viðeigandi.  

6.2.2. Umgengisréttur foreldris  

Dómarnir hér að ofan sneru að því þegar innlend yfirvöld sviptu foreldra forsjá barnsins síns. 

Eftirfarandi dómar snúa hins vegar að umgengisrétti þess foreldris sem ekki hefur forræði yfir 

barninu. Dómstóllinn kemst í þessum dómum að þeirri niðurstöðu, með einni undantekningu 

þó, að innlend yfirvöld hafi brotið á rétti kærandans með því að takmarka umgengisrétt hans. 

Fyrst er það dómur MDE í máli Elsholz gegn Þýskalandi266 en þar voru málavextir þeir að 

kærandi eignaðist son utan hjónabands. Hann viðurkenndi faðernið og skuldbatt sig til að 

greiða meðlag með barninu. Kærandinn hafði búið með barninu og móður þess ásamt öðrum 
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syni hennar í um það bil þrjú ár þegar móðirin ákvað að flytja út af heimilinu og tók börnin 

sín tvö með sér. Kærandinn hélt áfram að hitta son sinn þar til í júlí 1991. Hann reyndi að 

heimsækja son sinn eftir þann tíma með aðstoð sáttasemjara en það endaði með því að 

sonurinn sagðist ekki vilja eiga samband við föður sinn lengur. Faðirinn fór með þetta fyrir 

landsdómstóla og krafðist þess að fá að hitta son sinn. 267 Hann taldi sig eiga rétt á að 

umgangast barn sitt og bar þann rétt sinn saman við rétt fráskilins föður til þess og sagði að 

engan greinarmun ætti að gera þarna á.268 Hann vildi meina að móðir barnsins hefði bannað 

honum að hitta son þeirra vegna þess að hann hefði sakað hana um lélegt eftirlit með 

syninum þegar hann slasaðist á leikvelli í grennd við heimili þeirra. Dómstóll í Þýskalandi 

hafnaði kröfu kærandans meðal annars með velferð barnsins í huga, en eins og áður sagði 

hafði barnið óskað eftir því að þurfa ekki að hitta föður sinn frekar. Hann kvartaði til MDE 

og taldi að á sér hefði verið brotið samkvæmt 8. gr. MSE þegar innlend yfirvöld höfnuðu 

beiðni hans um að hitta son sinn. 269 Hann hélt því fram að vegna viðhorfs þýskra dómstóla á 

þessum tíma hefði samband hans og sonar hans rofnað. 270 Dómstóllinn viðurkenndi í 

samræmi við það sem þegar er fram komið að strangara eftirlit sé með innlendum yfirvöldum 

ef takmörkun á rétti foreldris nær einnig til annarra þátta en forsjár, til dæmis þegar settar eru 

takmarkanir á umgengisrétt þess. Slíkar takmarkanir fela í sér þá hættu að fjölskyldusamband 

milli foreldra og barns verði verulega skert. Dómstóllinn leggur einnig áherslu á að þarna 

verði að gæta að því að jafnvægi náist milli þessara tveggja réttinda, annars vegar réttar 

barnsins og hins vegar réttar foreldris. Dómstóllinn taldi að í ljósi þess að ekki var gerð 

sjálfstæð sálfræðilega skýrsla sem hefði getað sýnt að barnið væri undir áhrifum móður 

sinnar og að engar skýrslur hafi veirð teknar fyrir dómi hafi ekki verið gætt að rétti föðurins 

við málsmeðferðina. Dómstóllinn komst því að þeirri niðurstöðu að innlend yfirvöld hefðu í 

þessu máli farið út fyrir það svigrúm sem þau höfðu til mats og þar með brotið gegn rétti 

kærandans samkvæmt 8. gr. MSE.271  

Allir dómararnir voru þó ekki sammála þessari niðurstöðu og skiluðu þrír þeirra 

sératkvæði. Þeir töldu að innlend yfirvöld væru í betri aðstöðu til að meta þau sönnunargögn 

sem aflað hefði verið og að ekki hefði farið út fyrir það svigrúm sem þau höfðu til mats í 

þessu máli. Þeir töldu að í þessu máli hefðu innlend yfirvöld átt að hafa mikið svigrúm til að 

meta aðstæður og það alþjóðlega eftirlit sem MDE telur sig hafa geti ekki gengið svo langt að 
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dómstóllinn endurmeti þau sönnunargögn sem aflað hafði verið. Svigrúm til mats ætti að auki 

að vera meira í þeim málum þar sem velferð barna er í húfi. Aðeins innlend yfirvöld væru að 

mati dómaranna í aðstöðu til að meta hvað gera ætti í þessum aðstæðum eftir þá 

rannsóknarvinnu sem þau hefðu sinnt sem fólst í því að taka viðtal við alla þá sem komu að 

málinu, það er að segja bæði foreldra og barnið. Þar með hefðu innlend yfirvöld ekki brotið 

gegn rétti einstaklings til friðhelgi fjölskyldulífs síns að mati dómarana.272 Þetta sératkvæði er 

mjög áhugavert út frá málsmeðferðarhlutanum. Meirihlutinn setti út á málsmeðferðina, en þó 

svo að svigrúm aðildarríkja sé mikið verður að gæta að réttindi einstaklingsins við hana. 

Minnihlutinn gagnrýndi aftur á móti þá nálgun og taldi meirihlutann ekki geta endurmetið 

sönnunargögn innlendra yfirvalda.  

Í dómi MDE í máli Sahin gegn Þýskalandi273 var kærandinn faðir barns sem fæddist 

utan hjónabands. Eftir að leiðir hans og barnmóður hans skildu heimsótti hann barnið 

reglulega, en svo kom að því að móðirin bannaði öll tengsl milli barnsins og föðurins. 

Faðirinn fór með málið fyrir dóm og krafðist þess að fá að hitta barnið alla sunnudaga á milli 

kl. 10 og 18 auk þess að hitta dóttur sína annan hvern hátíðisdag um jól og páska. 

Landsdómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að samband kærandans við dóttur sína væri 

barninu ekki fyrir bestu þar sem móðir þess og honum kæmi ekki vel saman og öll tengslin 

myndu valda því að barnið yrði sett í erfiða stöðu sem myndi hafa slæm áhrif á velferð 

þess.274 Kærandinn kvartaði til MDE yfir því að brotið hefði verið á rétti hans samkvæmt 8. 

gr. MSE. Til að meta það hvort takmörkun á rétti kærandans hafi verið nauðsynleg í 

lýðræðislegu þjóðfélagi varð MDE að meta hvort þær ástæður sem taldar voru réttlæta þessa 

takmörkun væru viðeigandi og fullnægjandi. Velferð barns væri án nokkurs vafa mjög 

mikilvæg í hverju máli fyrir sig. Innlend yfirvöld hefðu umfram dómstólinn tengsl við alla þá 

sem koma að málinu og væru því í betri aðstöðu til að meta þá hagsmuni sem tækjust á í 

hverju máli. Dómstóllinn viðurkenndi að innlend yfirvöld hefðu mikið svigrúm til mats þegar 

málin vörðuðu velferð barns. Aftur á móti væri strangt eftirlit með innlendum yfirvöldum 

þegar takmarkanir lytu að umgengisrétti foreldris við barn. Slíkar takmarkanir hefðu áhrif á 

tengsl foreldris og barns. Þar með þyrfti að huga að jafnvægi milli annars vegar hagsmuna 

barnsins og hins vegar hagsmuna foreldris með velferð barnsins að leiðarljósi.275 Dómstóllinn 

komst að þeirri niðurstöðu að innlend yfirvöld hefðu farið út fyrir það svigrúm sem þau hefðu 
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275 sama heimild, 31. - 42. mgr. 



 50 

haft til mats í þessu máli þar sem þau byggðu niðurstöðu sína á staðhæfingum frá móður 

barnsins, föður, vitnum, stjórnvöldum og sérfræðingum, en höfðu ekki tekið skýrslu af 

barninu.276 Dómstóllinn skoðaði þar með málsmeðferð landsdómstóla í þessum máli og 

komst að þeirri niðurstöðu að henni væri ábótavant.  

Málinu var vísað til yfirdeildar277 MDE278 að beiðni þýska ríksins þar sem yfirvöld 

þar í landi töldu að ekki hefði verið horft til þess svigrúms til mats sem ríkið hefði undir 

þessum kringumstæður. Í dómi yfirdeildar sagði að það væri of mikið að ætlast til þess að 

innlendum dómstólum bæri ávallt skylda til að taka skýrslu af barni um málefni sem snúa að 

umgengisrétti foreldris. Skoða þyrfti hvert tilvik fyrir sig í ljósi aldurs og þroska viðkomandi 

barns. Barnið var þriggja ára og tíu mánaða gamalt þegar málið kom til kasta þýskra 

dómstóla og fimm ára og tveggja mánaða gamalt þegar ákvörðun var tekin af landsdómstól. 

Sérfræðingur í málinu taldi að það væri barninu ekki fyrir bestu að tekin yrði skýrsla af því 

fyrir dómi. Með hliðsjón af þeim aðferðum sem sérfræðingurinn notaðist við þegar hann hitti 

barnið og þeirri varlegri nálgun við að greina viðhorf barnsins gagnvart foreldrum sínum taldi 

yfirdeild dómstólsins að landsdómstóllinn hefði ekki farið út fyrir sitt svigrúm til mats. 

Yfirdeild dómstólsins taldi málsmeðferð þýskra dómstóla hafa verið sanngjarna og að hún 

hafi lagt viðhlítandi grundvöll að ákvörðun um umgengisrétt föður í málinu. Yfirdeild 

dómstólsins taldi því að farið hefði verið eftir þeim kröfum sem gerðar eru til málsmeðferðar 

samkvæmt 8. gr. MSE. Niðurstaða yfirdeildar dómstólsins var því sú að innlend yfirvöld 

hefðu ekki brotið á rétti kærandans.279 

Að lokum er svo dómur MDE í máli Nolan og K gegn Rússlandi.280 Þar voru 

málavextirnir í stuttu máli þeir að faðirinn, Nolan, var rekinn úr landi og kvörtuðu hann og 

sonur hans yfir því að þessi nauðugi aðskilnaður væri brot á friðhelgi þeirra til fjölskyldulífs 

samkvæmt 8. gr. MSE.281 Faðirinn var ófær um að umgangast son sinn þar sem sonurinn varð 

eftir í Rússlandi og stóð þessi aðskilnaður yfir í tíu mánuði. Kærandinn var eina foreldri 

barnsins og þegar aðskilnaðurinn átti sér stað var sonurinn aðeins tíu mánaða gamall. Innlend 

yfirvöld töldu að brottrekstur kærandans hefði verið vegna þjóðaröryggis en dómstóllinn 

sagði að innlend yfirvöld hefðu ekki sýnt fram á það með neinum gögnum að kærandinn 

hefði að sönnu verið ógn við þjóðaröryggi Rússlands. Þar með hefðu innlend yfirvöld ekki 
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sýnt fram á að hagsmunir þeirra af því að vísa kærandanum úr landi hafi vegið þyngra heldur 

en þeir hagsmunir kærandans og sonar hans að njóta samvista hvor við annan.282 Innlend 

yfirvöld voru því talin hafa farið út fyrir það svigrúm sem þau höfði til mats og þar með var 

um brot á 8. gr. MSE að ræða.283  

Í umgengisréttarmálum verða innlend yfirvöld að gæta að rétti foreldris og barns. Það 

að takmarka rétt foreldris til að umgangast barn sitt eða þegar ekki hefur verið gætt að rétti 

foreldris við málsmeðferðina telur dómstóllinn að feli í sér að brot á 8. gr. MSE. Mikilvægt er 

fyrir barnið og foreldrið að fá að umgangast hvort annað og því þurfa sterk rök að mæla með 

takmörkun á þeim rétti. Innlend yfirvöld hafa í þessum málum ekki eins mikið svigrúm til 

mats eins og í forsjármálum þar sem með skertum umgengisrétti foreldris er verið að 

takmarka rétt þess enn frekar. Dómstóllinn metur hvort að fullnægjandi og viðeigandi rök 

réttlæti afskipti innlendra yfirvalda eða hvort málsmeðferðin hafi verið sanngjörn.  

6.2.3. Umgengisréttur – forsjárdeila milli foreldra  

Í dómum MDE í máli Ignaccolo-Zenida gegn Rúmeníu284, Maumousseau og Washington 

gegn Frakklandi285 og Sneersone og Kampanella gegn Ítalíu286 er í öllum tilvikum um að 

ræða flutnings barns til annars lands án samþykkis annars foreldrisins. Málin snúa að 

forsjárdeilum milli foreldra sem felur í sér að dómstóllinn þarf að meta hvort að gætt hafi 

verið að sanngjörnu jafnvægi milli andstæðra hagsmuna. Aðildarríkin njóta ákveðins 

svigrúms við það mat.  

Í máli Ignaccolo-Zenida gegn Rúmeníu287var kærandinn kona, franskur ríkisborgari, 

sem hafði gifst rúmenskum manni. Hjónin bjuggu í Frakklandi og eignuðust þar tvö börn en 

níu árum síðar skildu þau og var föðurnum veitt forsjá yfir börnunum en móðurinni var 

veittur umgengisréttur. Faðirinn flutti til Bandaríkjanna með börnin og taldi móðirin að hann 

hefði brotið á rétti hennar. Innlend yfirvöld komust að þeirri niðurstöðu að börnin ættu að búa 

hjá móður sinni en faðirinn hefði umgengisrétt við þau. Hann aftur á móti skilaði börnunum 

ekki til hennar og flutti með þau til Rúmeníu. Þar í landi andmælti hann framkvæmdinni. 

Börnin óskuðu þess að fá að vera hjá föður sínum og sýndi hann fram á góða framfærslugetu. 

Móðirin fór átta sinnum til Rúmeníu í von um að hitta börn sín en það var ekki fyrr en þremur 
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árum eftir að hún fékk forræði yfir þeim, og sjö árum síðan hún hafði hitt þau síðast, að hún 

loks fékk að hitta þau. Fundur hennar með börnunum stóð í 10 mínútur og átti sér stað í 

kennarastofu í skóla barnanna þar sem faðirinn var kennari.288Kærandinn kvartaði yfir því til 

MDE að innlend yfirvöld í Rúmeníu hefðu ekki gert nægar ráðstafanir til að tryggja hraða 

framkvæmd dómsákvarðana og þar með auðvelda endurkomu barnanna í hennar hendur. 

Yfirvöld hefðu því brotið gegn 8. gr. MSE.289 Innlend yfirvöld bentu á að ekki hefði tekist að 

framkvæma ákvörðunina vegna þess að í fyrsta lagi hefði faðirinn vanefnt sínar 

skuldbindingar sem innlend yfirvöld gátu ekki borið ábyrgð á og í öðru lagi neituðu börnin að 

búa með kærandanum, sem innlend yfirvöld töldu sig ekki heldur vera ábyrg fyrir. 

Dómstóllinn leggur áherslu á að sanngjarnt jafnvægi þurfi að finna á milli þeirra hagsmuna 

sem  í húfi eru og í þeim efnum njóta innlend yfirvöld ákveðins svigrúms til mats. Þrátt fyrir 

það svigrúm sem ríkið hafði til mats komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að rúmensk 

yfirvöld hefðu ekki gert viðeigandi ráðstafnir til að framfylgja rétti kærandans til að hitta 

börnin sín og þar með brotið gegn rétti hennar samkvæmt 8. gr. MSE.290 

Í öðrum dómnum í máli Maumousseau og Washington gegn Frakklandi291 var það 

móðirin sem kvartaði yfir því til dómstólsins að kröfu um afhendingu dóttur hennar til 

Bandaríkjanna hefði verið framfylgt í andstöðu við 13. gr. Haagssamningsins og 8. gr. MSE. 

Móðirin, sem var annar kærandinn, og faðir stúlkunnar höfðu skilið og fékk móðirin leyfi til 

að fara með dótturina í heimsókn til Frakklands. Hún snéri hins vegar ekki til baka úr þeirri 

ferð sem endaði með því að faðirinn fór í mál þar sem gerð var krafa um að barnið átti að 

snúa heim til Bandaríkjanna. Móðirin taldi hins vegar að það væri barninu fyrir bestu að 

dvelja áfram í Frakklandi.292 Dómstóllinn skoðaði hvort að afskipti innlendra yfirvalda og þar 

með það að senda dótturina til baka til Bandaríkjanna hafi verið nauðsynlegt úrræði í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. Það sem skipti þó meginmáli var hvort innlend yfirvöld hefðu fundið 

sanngjarnt jafnvægi milli þeirra hagsmuna sem í húfi voru innan þess svigrúms sem þau 

höfðu. Innlendir dómstólar gerðu mikla rannsókn á fjölskylduaðstæðum ásamt öðrum 

mikilvægum þáttum og lögðu á þeim grunni mat á hagsmuni hvers aðila fyrir sig til að 

komast að niðurstöðu um hvað væri besta lausnin fyrir dótturina í tengslum við beiðni um að 

koma henni til Bandaríkjanna, fæðingarlands hennar. Innlendir dómstólar töldu að dóttirin 

yrði ekki fyrir neinum líkamlegum né andlegum skaða við það að snúa aftur heim. Að auki 
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hafði móðir hennar frjálsan aðgang að bandarísku landsvæði og hafði því möguleika á að 

koma máli sínu fram gagnvart lögbærum bandarískum dómstólum og krefjast fulls forræðis 

yfir dótturinni. 293  MDE taldi þar með að innlendir dómstólar hefðu tekið tillit til hagsmuna 

hennar þegar þeir rannsökuðu beiðni um endurkomu hennar til Bandaríkjanna. Varðandi þau 

rök að innlendir dómstólar hefðu ekki tekið skýrslu af barninu taldi dómstóllinn það ekki vera 

brot samkvæmt 8. gr. MSE.294 Í þessum aðstæðum álítur dómstóllinn, að teknu tilliti til 

svigrúmsins sem innlend yfirvöld hafa til mats, að ákvörðunin hafi verið byggð á viðeigandi 

og fullnægjandi forsendum að því er varðar 2. mgr. 8. gr. MSE, sbr. 13. gr. (b) 

Haagsamningsins og 1. mgr. 3. gr. samningsins um réttindi barnsins.295  Dómstóllinn komst 

því að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið um brot á 8. gr. MSE að ræða.296  

Í þriðja málinu, dómi MDE í máli Sneersone og Kampanella gegn Ítalíu 297 kvartaði 

kærandinn, móðirin, yfir þeirri niðurstöðu ítalskra dómstóla að senda son sinn Marko, sem 

einnig var kærandi í málinu, til Ítalíu.298 Foreldrar Marko bjuggu bæði á Ítalíu en við skilnað 

þeirra var móðurinni veitt fullt forræði yfir honum. Eftir að hafa búið á Ítalíu um tíma hafði 

hún ekki tök á að búa þar lengur vegna fjárhagserfiðleika og fluttist til Lettlands. Hún tók 

soninn Marko með sér. Faðirinn krafðist fulls forræðis yfir drengnum og að hann myndi snúa 

aftur til Ítalíu. Ítalskir dómstólar komust að þeirri niðurstöðu að Marko skyldi snúa aftur til 

Ítalíu.299 Álitamálið fyrir MDE í þessu máli var hvort sanngjörnu jafnvægi hefði verið náð 

milli þeirra hagsmuna sem tókust á í þessu máli, það er að segja hagsmuna barnsins, 

foreldranna og samfélagsins, innan þess svigrúms sem ríkið hafði til mats. Matið var gert 

með það í huga að hagsmunir barnsins væru í fyrirrúmi og hefðu mest vægi. Rök yfirvalda í 

Lettlandi sýndu að barnið hefði aðlagast aðstæðum í Riga. Aðskilnaður Marko frá móður 

sinni hefði getað haft áhrif á þroska hans og hann orðið fyrir andlegum skaða. Að auki var 

móðirin ekki fær um að fylgja barninu til Ítalíu, þar sem hún væri ekki nógu fjárhagslega 

sterk og hefði ekkert tengslanet þar í landi. Einnig töluðu barnið og faðir þess ekki sama 

tungumál, höfðu aldrei búið saman án móður þess og höfðu ekki séð hvorn annan í meira en 

þrjú ár. Að auki hefði það verið fjárhagslega óbærilegt fyrir móðir barnsins að flytja til Ítalíu. 

Dómstóllinn varð að ganga úr skugga um að ítalskir dómstólar hefðu virt þau réttindi sem 8. 

gr. MSE kveður á um, einkum að teknu tilliti til hagsmuna barnsins. Hlutverk dómstólins var 
                                                
293 sama heimild, 74. mgr. 
294 sama heimild, 75. - 79. mgr. 
295 sama heimild, 81. mgr. 
296 sama heimild, 85. mgr. 
297 Sneersone og Kampanella g. Ítalíu, mál nr. 14737/09 (MDE, 12. júlí 2011). 
298 sama heimild, 54. mgr. 
299 sama heimild, 6. - 16. mgr. 
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því að tryggja að málsmeðferðin hefði verið sanngjörn og ítarleg skoðun hefði verið gerð á 

fjölskylduaðstæðum og öðrum þáttum sem voru andlegs- og læknisfræðilegs eðlis. Ítalskir 

dómstólar vísuðu ekki til skýrslna tveggja sálfræðinga sem höfðu verið gerðar í Lettlandi 

samkvæmt beiðni frá fulltrúa kærenda. Að auki hefði ekki verið horft til þess að andlegri 

heilsu drengsins væri hugsanlega stefnt í hættumeð því að honum yrði gert að flytja frá 

Lettlandi, en sá ótti studdist við fyrirliggjandi gögn.300 Af þessum þáttum ásamt fleirum taldi 

dómstóllinn rökstuðning ítalskra dómstóla frekar takmarkaðan og komst að þeirri niðurstöðu 

að brotið hefði verið á rétti kærandanna, barnsins og móður þess. 301 

Af öllum þessum dómum má álykta sem svo að niðurstaðan er háð atvikum hverju 

sinni. Dómstóllinn metur hvort að sanngjarns jafnvægis hafi verið gætt milli þeirra hagsmuna 

sem vegast á í ljósi þess svigrúms til mats sem aðildarríkin hafa.  

6.2.3. Annað  

Næstu dómar snúa að annars konar takmörkun á fjölskyldulífi einstaklings. Fyrst er það 

dómur MDE í máli Dikme gegn Tyrklandi.302 Dikme var fangi sem afplánaði dóm sinn í 

fangelsi í Istanbúl. Móðir hans bjó í Vín. Dómurinn snýr að mörgum öðrum ákvæðum 

sáttmálans en varðandi 8. gr. þá kvartar annar kærandinn, þ.e. móðir fangans, yfir því að 

brotið hefði verið á rétti hennar til að njóta fjölskyldulífs í samræmi við 8. gr. MSE. Þann 11. 

júní 2002 ferðaðist hún til Istanbúl í von um að fá að heimsækja son sinn. Henni var hins 

vegar neitað um leyfi til að heimsækja hann. Dómstóllinn taldi aftur á móti að þarna hefði 

ríkið ekki farið út fyrir það svigrúm sem það hefði til mats við þessar aðstæður og þar með að 

ekki hefði verið brotið á rétti kærandans samkvæmt 8. gr. MSE.303  

Í dómi MDE í máli Emonet og aðrir gegn Sviss304 voru málavextir þeir að fyrrum 

sambýlismaður kærandans ættleiddi dóttur hennar sem hafði lagaleg áhrif á samband dóttur 

og móður. Dóttirin átti að taka upp kenninafn sambýlismannsins og vera þaðan í frá dóttir 

hans. Fyrstu tveir kærendurnir, það er að segja móðirin og dóttirin, mótmæltu þessu og 

kröfðust þess að þessari skipan yrði breytt í fyrra horf.305 Kærendurnir kvörtuðu yfir því að 

áhrif ættleiðingar þriðja kærandans (fyrrum sambýlismaður) hefði brotið gegn rétti þeirra 

                                                
300 sama heimild, 94. og 95. mgr. 
301 sama heimild, 94.-98. mgr. 
302 Dikme g. Tyrklandi, mál nr. 20869/92 (MDE, 11. júlí 2000). 
303 sama heimild, 10. mgr. og 113. - 119. mgr. 
304 Emonet og aðrir g. Sviss, mál nr. 39051/03 (MDE, 13. desember 2007). 
305 sama heimild, 8. - 14. mgr. 
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allra til friðhelgi fjölskyldulífs samkvæmt 8. gr. MSE.306 Dómstóllinn sagði í dómi sínum að 

megintilgangur 8. gr. sé að vernda einstaklinga gegn handahófskenndum aðgerðum 

stjórnvalda. Finna verði viðeigandi jafnvægi milli andstæðra hagsmuna, annars vegar 

einstaklingshagsmuna og hins vegar hagsmuna samfélagsins í heild, og í þeim efnum njóti 

aðildarríkið svigrúms til mats.307 Dómstóllinn viðurkennir að það sé í höndum innlendra 

yfirvalda að meta upphaflega nauðsyn á afskiptunum þó svo að endanlega matið um það 

hvort rökin fyrir afskiptunum teljist fullnægjandi og viðeigandi liggi hjá dómstólnum 

sjálfum.308 Dómstóllinn taldi innlend yfirvöld ekki hafa sett fram nægilega sterk rök til að 

réttlæta það að rjúfa lagalegu tengslin milli móðurinnar og dótturinnar við ættleiðinguna. 

Afskiptin voru því ekki talin sýna fram á brýna samfélagslega nauðsyn í lýðræðislegu 

þjóðfélagi. Dómstóllinn komst því að þeirri niðurstöðu, að jafnvel að teknu tilliti til svigrúms 

innlendra yfirvalda til mats hafi þeim mistekist að vernda rétt kærenda til fjölskyldulífs sem 

þeir ættu rétt á samkvæmt sáttmálanum.309  

Í dómi MDE í máli Serife Yigit gegn Tyrklandi310 kvartaði kærandinn yfir því að 

synjun innlendra yfirvalda á að veita henni ávinning af sjúkratryggingum og lífeyrisréttindum 

látins eiginmanns hennar væri brot á rétti hennar til friðhelgi fjölskyldulífs.311 Kærandinn var 

ekki opinberlega gift manninum og samkvæmt landsrétti átti hún því ekki rétt á réttindum 

sem fylgja hjúskap. Þau voru hins vegar trúarlega gift. Í sumum aðildarríkjum MSE er sú 

félagslega stefna lögleidd að samþykkja og jafnvel viðurkenna annars konar samvistaform, til 

að mynda sambúð eða staðfesta samvist, auk hefðbundins hjónabands. Í tyrkneskri löggjöf 

eru aftur á móti engin slík ákvæði. Trúarlegt hjónaband felur ekki í sér neinar skuldbindingar 

samkvæmt tyrkneskum lögum. Í ljósi þess svigrúms sem aðildarríki hafa í þessum efnum 

getur dómstóllinn ekki lagt þá skyldu á tyrknesk yfirvöld að setja lög af því tagi sem að 

framan greinir. Dómstóllinn taldi því að mismunandi meðferð að því er tekur til giftra 

einstaklinga annars vegar og ógiftra hins vegar stefna að lögmætu markmiði og fór það því 

ekki í bága við 8. gr. MSE.312  Kærendurnir óskuðu þess að málið yrði tekið fyrir hjá yfirdeild 

dómstólsins og var á það fallist. Hún komst að sömu niðurstöðu.313  

                                                
306 sama heimild, 26. mgr. 
307 sama heimild, 63. mgr. 
308 sama heimild, 68. mgr. 
309 sama heimild, 87. - 88. mgr. 
310 Serife Yigit g. Tyrklandi, mál nr. 3976/05 (MDE, 20. janúar 2009). 
311 sama heimild, 15. mgr. 
312 sama heimild, 24. - 31. mgr. 
313 Serife Yigit g. Tyrklandi, mál nr. 3976/05 (MDE, 2. nóvember 2010), 99. - 103. mgr. 
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Í næsta dómi sem var mál K.T. gegn Noregi314 komst dómstóllinn einnig að þeirri 

niðurstöðu að innlend yfirvöld hefðu ekki farið út fyrir það svigrúm sem þau höfðu til mats. 

Kærandinn kvartaði yfir því að rannsókn máls hjá barnaverndaryfirvöldum sem ráðist hefði 

verið í þrátt fyrir að þá þegar hafi verið leitt í ljós með annarri rannsókn að ásakanir 

fyrrverandi eiginkonu hans í hans garð ættu ekki við nokkur rök að styðjast hefði brotið gegn 

rétti hans til friðhelgi einkalífs og fjölskyldulífs. 315 Dómstóllinn taldi aftur á móti að 

fullnægjandi og viðeigandi rök hefðu verið fyrir því að gera aftur rannsókn á kærandanum. 

Innlend yfirvöld fór því ekki út fyrir það svigrúm sem þau höfðu til mats að teknu tilliti til 

eðlis málsins og alvarleika þeirra atvika sem réttlættu afskiptin. Rannsóknin var því talin 

nauðsynleg og því var ekki brotið á rétti kærandans samkvæmt 8. gr. MSE.316 

Í dómi MDE í máli Ahrens gegn Þýskalandi 317  kvartaði kærandinn yfir þeirri 

niðurstöðu þýskra dómstóla að engar heimildir stæðu til þess að hann gæti leitað 

viðurkenningar á því að hann væri faðir barns sem þá þegar hafði verið feðrað til samræmis 

við lög þar í landi. Hann taldi vera brotið gegn friðhelgi einkalífs og fjölskyldulífs síns.318 

Sambúð kærandans og P, móður barnsins, lauk einu ári áður en barnið var getið. Hann taldi 

aftur á móti að þau hefðu átt í kynferðislegu ástarsambandi eftir þann tíma. Dómstóllinn sagði 

í dóminum að það hvernig aðildarríki tryggi að farið sé eftir 8. gr. MSE varðandi samskipti 

einstaklinga sín á milli falli undir svigrúm þess til mats. Ef aðgerðir kærandans hefðu gengið 

í gegn hefðu öll foreldratengsl milli barnsins og M, sem hafði við fæðingu barnsins 

viðurkennt að vera faðir þess, verið rofin.319 Með hliðsjón af ofangreindum atriðum, einkum 

skorti á samstöðu meðal aðildarríkjanna varðandi þetta málefni, taldi dómstóllinn að 

ákvörðun um hvort líffræðilegum föður sé gert kleift að leita staðfestingar á faðerni barns 

falli undir svigrúms aðildarríkisins til mats. Það sem dómstóllinn þurfti að skoða var hvort 

málsmeðferðin í heild sinni hafi verið sanngjörn og veitt kærandanum nauðsynlega vernd 

samkvæmt 8. gr. MSE. Í þessu sambandi tekur dómstóllinn fram að innlend yfirvöld könnuðu 

hvort  foreldrarnir, það er að segja M og P, hefðu búið saman og myndað fjölskyldubönd 

ásamt því hvernig sambandi M og barnsins væri háttað. M hafði verið í sambandi með móður 

barnsins í nokkra mánuði áður en getnaðurinn átti sér stað og auk þess verið við hlið hennar í 

gegnum meðgönguna og við fæðinguna. Kærandinn hafði á hinn bóginn hafði ekki fært 
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sönnur á atvik fyrir innlendum dómstól og MDE sem hnekkt gætu þessari niðurstöðu.320 Því 

var ekki talið að brotið hefði verið á rétti kærandans samkvæmt 8. gr. MSE.321 

Í dómi MDE í máli Jeunesse gegn Hollandi322 hélt kærandinn því fram að synjun um 

búsetuleyfi fyrir hana í Hollandi hafi farið í bága við rétt hennar til friðhelgi fjölskyldulífs 

samkvæmt 8. gr. MSE.323 Dómstóllinn ítrekar að ríki eiga rétt til að stjórna innkomu 

útlendinga inn á yfirráðasvæði sitt og búsetu þeirra þar.324 Varði mál innflytjendur þá geti 8. 

gr. ekki lagt þá skyldu á ríkið að virða val hjóna um það í hvaða landi þau hyggjast búa eða til 

að heimila fjölskyldusameiningar á yfirráðasvæði þess. Það þurfi að taka tillit til ýmissa þátta 

svo að fjölskyldulífinu verði ekki splundrað. Dómstóllinn tók fyrst og fremst tillit til þess að 

allir meðlimir fjölskyldu kærandans, að henni undanskilinni, væru hollenskir ríkisborgarar og 

þau ættu rétt á að njóta fjölskyldulífs. Dómstóllinn benti ennfremur á að við fæðingu hafði 

kærandinn hollenskt ríkisfang en missti það þegar Súrínam varð sjálfstætt ríki. Í öðru lagi 

hafði kærandinn búið í Hollandi í meira en 16 ár og var með hreint sakavottorð. Í þriðja lagi 

vísaði dómstóllinn til þess að með hliðsjón af bakgrunni kærandans og manns hennar auk 

ungs aldurs barna þeirra væri það óyfirstíganleg hindrun fyrir þau öll að setjast að í Súrínam. 

Í fjórða lagi benti dómstóllinn á að þegar meta skal hagsmuni sem vegast á og börn eiga í 

hluti þurfi að hafa velferð þeirra í huga. Þar sem kærandinn hafi annast börnin daglega væri 

augljóst að hagsmunum þeirra væri best borgið með því að neyða ekki móðurina til að 

yfirgefa Holland og þar með slíta tengsl þeirra við hana.325  Kjarninn í þessu máli er að 

jafnvægi þarf að ná milli þeirra hagsmuna sem í húfi eru það er persónulegra hagsmuna 

kæranda, eiginmanns hennar og barna þeirra í að viðhalda fjölskyldulífi viðkomandi 

fjölskyldu í Hollandi annars vegar og hins vegar hagsmuna innlendra yfirvalda af því að hafa 

stjórn á innflytjendamálum sínum. Í ljósi sérstakra aðstæðna málsins væri vafasamt að það 

gæti talist nægileg réttlæting að neita kæranda um búsetu í Hollandi með hliðsjón af stefnu 

þarlendra yfirvalda í innflytjendamálum. Á grundvelli framangreindra sjónarmiða ásamt 

einstaklingsbundnum aðstæðum kærandans, sem voru um margt einstakar, komst dómstóllinn 

því að þeirri niðurstöðu að ekki hafi náðst sanngjarnt jafnvægi milli þeirra andstæðu 
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hagsmuna sem um ræddi í málinu. Því var réttur kærandans til friðhelgi fjölskyldulífs ekki 

tryggður í þessu máli.326 

Næstu tveir dómar eru nokkuð áþekkir, en þeir snúa báðir að kvörtun kærenda yfir 

synjun innlenda yfirvalda á að skila líkum látinna ættingja. 327  Þetta er annars vegar dómur 

MDE í máli Sabanchieyeva og aðrir gegn Rússlandi328 og hins vegar dómur MDE í máli 

Maskhadova og aðrir gegn Rússlandi.329  Dómstóllinn varð að skoða hvort rússnesk yfirvöld 

hefðu tekið nægjanlegt mið af sérstöku eðli málanna og hvort afskiptin, í tengslum við 

svigrúm til mats, væru réttlætanleg með hliðsjón að öllum málsatvikum. Ákvörðun innlendra 

yfirvalda var tekin í samræmi við innlend lög sem bönnuðu að innlend yfirvöld afhentu lík 

manns sem dó þegar hann framdi hryðjuverk.330  Með ákvörðun innlendra yfirvalda voru 

kærendurnir sviptir tækifæri til að skipuleggja og taka þátt í greftrun látinna 

fjölskyldumeðlima og vitneskju um hvar þeir væru jarðsettir til að geta vitjað leiða þeirra. 

Með hliðsjón af eðli starfsemi þeirra, ástæðu dauða þeirra ásamt viðkvæmum þjóðernislegum 

og trúarlegum deilum í Rússlandi taldi dómstóllinn sig ekki geta útilokað að ráðstafanirnar 

sem hafi takmarkað réttindi kærenda að því er varðar jarðarförina hafi verið réttlætanlegar. 331 

MDE segir í fyrri dómnum að innlendum yfirvöldum hafi ekki tekist að framkvæmda 

réttlætanlegt mat í málinu og að við töku ákvörðunar hafi ekki verið hugað að 

dómaframkvæmd og engin greining verið gerð þar sem tillit væri tekið til aðstæðna hvers 

látins einstaklings og aðstandenda hans. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki hafi 

verið fundið sanngjarnt jafnvægi milli annars vegar réttar til friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldulífs og almannaöryggis hins vegar. Í þessu tilfelli fór ríkið út fyrir það svigrúm sem 

það hafði til mats. Þar með var brotið á rétti kærendanna samkvæmt 8. gr. MSE.332 

Dómstóllinn horfði þó líka til þess í seinni dómnum að þegar ákvörðunin var tekin var 

alvarleg hryðjuverkaógn fyrir hendi. Að teknu tilliti til þess hversu sjálfvirk afskiptin voru, 

það er að segja að ekkert raunverulegt mat hafi farið fram heldur lögunum beitt á allar 

aðstæður án nokkurs svigrúms og að innlend yfirvöld hafi ekki tekið tilhlýðilegt tillit til 

meðalhófsreglunnar komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að afskiptin sem um ræddi hafi 
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verið brot á rétti kærendanna til friðhelgi einkalífs og fjölskyldulífs og að ríkið hafi farið út 

fyrir það svigrúm sem það hafði til mats í þessu máli.333 

Þessi dómar eru frekar nýlegir, eða frá árinu 2013. Dómstóllinn metur hvort að 

sanngjarns jafnvægis hafi verið náð milli andstæðra hagsmuna og kemst að þeirri niðurstöðu 

að brotið hafi verið á rétti kærendanna. Aftur á móti gagnrýnir minnihlutinn þessa niðurstöðu 

og segir að erfitt sé fyrir innlend yfirvöld að draga línuna um það hvar mörkin liggi þegar 

svigrúm aðildarríkjanna er mikið.  

6.3. Heimili  

Hugtakið heimili er ekki skýrt í sáttmálanum sjálfum og ekki er heldur að finna tæmandi 

skilgreiningu á því í dómaframkvæmd dómstólsins. Rökstuðningur dómstólsins um hvort um 

sé að ræða heimili er því háður atvikum hverju sinni. Til að búsetustaður getur talist til 

heimilis er ekki sett það skilyrði að viðkomandi einstaklingur eigi húsnæðið eða eigi þar fasta 

búsetu334  og getur hugmyndin um heimili einnig náð til atvinnuhúsnæðis, tímabundins 

heimilis og hjólhýsis.335 Í 8. gr. MSE felst þó ekki réttur til heimilis. Hvort ríkin veiti 

einstaklingum fé til að gera öllum kleift að eiga heimili er frekar pólitísk spurning heldur en 

eitthvað sem dómstóll getur komist að niðurstöðu um.336 

Þau mál sem komið hafa til kasta dómstólsins í tengslum við heimili og meginregluna 

um svigrúm til mats eru mál sem lúta að áhrifum laga og reglna um skipulags- og 

umhverfismál að landsrétti. Innlend yfirvöldum er játað mikið svigrúm til mats í þessum 

málaflokki en þau þurfa þó að gæta að því þegar ákvörðun er tekin að sanngjarns jafnvægis 

sé gætt milli þeirra hagsmuna sem skarast og að mál sé rannsakað með viðhlítandi hætti áður 

en ákvörðun er tekin í því. 

Af dómum sem varða hugtakið heimili samkvæmt 8. gr. MSE og tengjast 

rannsóknarefni ritgerðarinnar ber fyrst að nefna dóm í máli Buckley gegn Bretlandi.337 Í því 

máli taldi kærandinn að þar sem komið hefði verið í veg fyrir búsetu hans og fjölskyldu í 

hjólhýsi á hans eigin landi hefði verið brotið gegn rétti hans samkvæmt 8. gr. MSE, en 

kærandinn tilheyrði Rómasamfélagi. Eins og vel er þekkt í dómaframkvæmd dómstólsins er 

það í verkahring innlendra yfirvalda að gera frummat á hvort nauðsynlegt sé að takmarka 

réttindi einstaklinga. Þó svo að svigrúm sé þannig gefið innlendum yfirvöldum er ákvörðun 
                                                
333 Maskhadova og aðrir g. Rússlandi, mál nr. 18071/05 (MDE, 6. júní 2013), 237. mgr. 
334 Björg Thorarensen o.fl. (n. 2), bls. 315-316. 
335 „Article 8 ECHR - Introduction“ (n. 76). 
336 Beard g. Bretlandi, mál nr. 24882/94 (MDE, 18. janúar 2001), 110. mgr. 
337 Buckley g. Bretlandi, mál nr. 20348/92 (MDE, 29. september 1996). 
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þeirra þó háð endurskoðun dómstólsins. Að svo miklu leyti sem afskipti innlendra yfirvalda 

fela í sér framkvæmd á stefnu í skipulagsmálum njóta þau í grundvallaratriðum meira 

svigrúms til mats en ella.338 Í þessu máli var rannsókn unnin af skoðunarmanni, sem skoðaði 

svæðið sem um ræðir og lagði mat á yfirlýsingar frá bæði kæranda og innlendum 

yfirvöldum.339 Kærandanum stóð til boða að sækja um aðstöðu á hjólhýsasvæði sem var 

staðsett 700 metra frá landinu sem hún átti. Sýnt hafði verið fram á að það svæði var ekki 

eins álitlegt til búsetu og það svæði sem hún hafði komið sér fyrir á. Í 8. gr. MSE felst þó 

ekki að ganga eigi svo langt að uppfylla óskir einstaklings um búsetustað og hunsa í kjölfarið 

þá almennu hagsmuni sem í húfi eru.340 Niðurstaða dómstólsins var því sú að innlend yfirvöld 

hefðu ekki farið út fyrir það svigrúm sem þau höfðu til mats og því ekki brotið gegn rétti 

einstaklingsins samkvæmt 8. gr. MSE. 341 

Sama niðurstaða var í dómum MDE í málum Beard gegn Bretlandi,342 Coster gegn 

Bretlandi343 og Lee gegn Bretlandi.344 Kærendurnir áttu að auki allir uppruna sinn að rekja til 

Rómasamfélagsins og snúa málin öll að synjun innlendra yfirvalda á að heimila kærendum að 

setjast að með hjólhýsi sín á tilteknu landi. Kærendurnir kvörtuðu til MDE yfir synjuninni og 

aðgerðum í kjölfar hennar og töldu að með þeim hefði verið brotið á rétti þeirra samkvæmt 8. 

gr. MSE. Skoðunarmenn voru fengnir af innlendum yfirvöldum til að meta svæðið og hlýddu 

á rök bæði með og á móti. Var talið að ekki væri á færi dómstólsins að endurmeta niðurstöðu 

skoðunarmanna. Þar með nutu innlend yfirvöld aukins svigrúms til mats vegna þeirra beinu 

tengsla sem þau höfðu við aðstæðurnar. Dómstóllinn benti þó á að það væri alltaf opið fyrir 

dómstólinn að koma með aðra lokaniðurstöðu ef hann teldi sig geta slegið því föstu að mat 

innlendra yfirvalda hefði verið rangt.345 Dómstóllinn þurfti því að skoða hvort innlend 

yfirvöld hefðu haldið sig innan þess svigrúms sem þau höfðu í þessum málum. Í þeim öllum 

komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið á rétti kærenda samkvæmt 

8. gr. MSE.346  

Nýjasti dómurinn sem snýr að þessum málaflokki er dómur MDE í máli Winterstein 

og aðrir gegn Frakklandi347 frá 2013. Þar komst dómstóllinn að annarri niðurstöðu en í 

                                                
338 sama heimild, 74. - 75. mgr. 
339 sama heimild, 79. mgr. 
340 sama heimild, 80. - 81. mgr. 
341 sama heimild, 84. - 85. mgr. 
342 Beard g. Bretlandi, mál nr. 24882/94 (MDE, 18. janúar 2001). 
343 Coster g. Bretlandi, mál nr. 24876/94 (MDE, 18. janúar 2001). 
344 Lee g. Bretlandi, mál nr. 25289/94 (MDE, 18. janúar 2001). 
345 sama heimild, 94. mgr. 
346 Beard g. Bretlandi, mál nr. 24882/94 (MDE, 18. janúar 2001), 10. - 32. mgr. og 116. - 128. mgr. 
347 Winterstein og aðrir g. Frakklandi, mál nr. 27013/07 (MDE, 17. október 2013). 
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ofangreindum dómum. Kærendurnir voru 25 franskir ríkisborgarar sem lögðu fram kæru fyrir 

sína hönd, ólögráða barna sinna og alþjóðlegu hreyfingarinnar Movement ATD Fourth 

World. Í málinu kvörtuðu kærendurnir yfir því að þar sem þeir hefðu verið bornir út af landi 

sem þeir höfðu komið sér fyrir á til lengri tíma hafi verið brotið á rétti þeirra til friðhelgi 

einkalífs, fjölskyldulífs og heimilis.348 Í dóminum lagði dómstóllinn áherslu á að þar sem 

missir heimilis væri mikið áfall fyrir viðkomandi ætti hver einstaklingur sem ætti slíkt á 

hættu rétt til þess að gætt sé meðalhófs við málsmeðferð af óháðum dómstól. Dómstóllinn 

skuli leggja mat á málsmeðferð innlendra yfirvalda, hvort hún hafi verið sanngjörn og hvort 

réttindi aðila hafi verið virt. Sé ekkert annað húsnæði í boði fyrir viðkomandi séu afskiptin 

mjög alvarlegs eðlis. Að lokum þurfi að horfa til stöðu Rómafólks en það sé minnihlutahópur 

og sú jákvæð skylda hvíli aðildarríkum að auðvelda þeim alla lifnaðarhætti. 349 Ekki var 

ágreiningur að kærendurnir höfðu búið á landinu í mörg ár og sumir höfðu fæðst þar. Flestar 

fjölskyldur hefðu óskað eftir því að fá að dvelja í tjaldvögnum sínum á svokölluðum 

„fjölskyldureitum“. Ekkert varð af þeim áformum. Fjórir kærenda fengu félagslegt húsnæði á 

vegum sveitarfélagsins. Aðrir fluttu á brott, sumir héldu áfram búsetu sinni á landinu en þeir 

gátu átt það á hættu að verða fluttir þaðan fyrirvaralaust. Dómstóllinn féllst á að tekið hefði 

verið nægilegt tillit til þarfa þeirra fjölskyldna sem fluttust í félagslegt húsnæði, sem voru 

fjórir af kærendunum. Var þeim þannig veitt nýtt húsnæði eftir að ákvörðun um útburð hafði 

verið tekin. Varðandi þær fjölskyldur sem óskuðu eftir því að dvelja á fjölskyldureitum var 

ekki hægt að segja slíkt hið sama.350 Dómstóllinn komst að því að brotið hefði verið á rétti 

kærendanna samkvæmt 8. gr. MSE hvað varðar athugun á að gæta meðalhófs við afskipti af 

þeim í samræmi við kröfur þeirra. Að auki er talið að um brot hafi verið á 8. gr. í tengslum 

við þá kærendur sem sóttu um flutning á fjölskyldureiti í ljósi þess að ekki hafi verið tekið 

nægilegt tillit til þarfa þeirra.351  

Niðurstaðan samkvæmt ofangreindri dómaframkvæmd er því sú að innlend yfirvöld 

aðildarríkja MSE njóta mikils svigrúms til mats í þessum málaflokki. Rökin fyrir því eru þau 

að innlend yfirvöld eru í betri stöðu en alþjóðlegur dómstóll til að meta aðstæður og brýna 

samfélagslega nauðsyn þegar ákvarða á hvort að landsvæði skuli lagt undir hjólhýsabyggð 

eða sambærilega íverustaði, en mál af þessum toga hafa jafnan tengst Rómafólki. Almennt 

                                                
348 sama heimild, 103. mgr. 
349 sama heimild, 76. mgr. 
350 sama heimild en að auki var stuðst við dómareifun í Björg Thorarensen, Ásgerður Ragnarsdóttir og Hrafn 
Bragason, „Mannréttindadómstóll Evrópu - Dómareifanir“ (2013) 2 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, bls. 
27. 
351 Winterstein og aðrir g. Frakklandi, mál nr. 27013/07 (MDE, 17. október 2013), 167. mgr. 
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svæðisskipulag vegur því hærra í þessum málum heldur en réttur til að búa á tilteknu 

landsvæði á tilteknum tíma. Dómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu í öllum dómunum, nema 

þeim nýjasta sem er frá árinu 2013, að ekki hafið verð brotið á rétti kærendanna með því að 

hafna beiðni þeirra um búsetu. Álykta má því sem svo að niðurstaða dómstólsins sé háð 

atvikum hverju sinni. Vegna langrar búsetu kærendanna í nýjasta málinu og þess að ekki var 

annar búsetukostur fyrir hendi taldi dómstóllinn að innlend yfirvöld hefðu ekki gætt 

meðalhófs við málsmeðferð sína. Þó svo að svigrúm aðildarríkjanna sé mikið má álykta sem 

svo að það sé hlutverk dómstólsins að skoða þau rök sem liggja til grundvallar afskiptum 

innlendra yfirvalda hverju sinni og vega og meta hvort um réttlætanlega takmörkun á rétti 

kæranda hafi átt sér stað. 

Svigrúm innlendra yfirvalda til mats í tengslum við hugtakið heimili samkvæmt 8. gr. 

MSE snertir þó ekki eingöngu rétt Rómafólks. Í dómi MDE í máli Giacomelli gegn Ítalíu352 

kvartaði kærandinn undan því að viðvarandi hávaði og heilsuspillandi losun frá álveri, sem 

var aðeins í 30 metra fjarlægð frá húsi hennar, hafi falið í sér alvarlega röskun á umhverfi 

hennar og varanlega hættu fyrir heilsu hennar og heimili.353 Dómstóllinn leggur sem fyrr 

áherslu á það að í tengslum við mál sem varða umhverfið sé aðildarríkjum játað mikið 

svigrúm til mats. Það sé í höndum innlendra yfirvalda að framkvæma hið upphaflega mat á 

mikilvægi afskiptanna. Þau séu að meginstefnu til í betri stöðu en alþjóðlegur dómstóll til að 

meta þau skilyrði sem uppfyllt þurfa að vera varðandi meðferð á úrgangi frá iðnaði á tilteknu 

svæði og til að ákvarða í þeim efnum hvaða umhverfisstefnu skuli fylgja og hvaða ráðstafanir 

þurfi að gera að teknu tilliti til þarfa samfélagsins. Innlend yfirvöld vísuðu til efnahagslegra 

hagsmuna á svæðinu og í landinu í heild og nauðsyn þess að vernda heilsu borgaranna. Aftur 

á móti verður dómstóllinn að tryggja að hagsmunir samfélagsins séu metnir andspænis rétti 

einstaklingsins til friðhelgi heimilis síns og einkalífs. Þó svo að ekki felist í 8. gr. ákveðnar 

verklagskröfur verður málsmeðferðin sem afskiptin taka til að vera sanngjörn og réttur 

einstaklingsins verður að vera verndaður.354 Málsmeðferðin í tengslum við flókin málefni 

eins og umhverfis- og efnahagsmáls verði að innihalda viðhlítandi rannsóknir á þeim áhrifum 

sem starfsemin gæti haft í för með sér, til að mynda hvort hún skaði umhverfið og brjóti gegn 

réttindum einstaklings, svo hægt sé að spá og meta fyrirfram hvaða leið skuli farin og þar 

með að gæta jafnræðis milli andstæðra hagsmuna.355 Sú rannsókn var aftur á móti ekki gerð í 

                                                
352 Giacomelli g. Ítalíu, mál nr. 59909/00 (MDE, 2. nóvember 2006). 
353 sama heimild, 68. mgr. 
354 sama heimild, 80. - 82. mgr. 
355 sama heimild, 83. mrg. 
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þessu máli og komst dómstóllinn þar með að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið gætt að 

jafnvægi milli þeirra andstæðu hagsmuna sem fyrir hendi voru. Því hafi verið um að ræða 

brot á rétti kærandans samkvæmt 8. gr. MSE um rétt til friðhelgi heimilis, fjölskyldu- og 

einkalífs.  

Með vísan til þessa má segja að þó svo að málefnið snerti 

umhverfisverndunarsjónarmið gefur það ekki endanlega tilefni til þess að niðurstaða 

innlendra yfirvalda sé ávallt undanskilin þegar eftirlitshlutverk MDE er annars vegar. Innlend 

yfirvöld hafa mikið svigrúm til mats í þessum efnum en þau verða hins vegar að gæta að rétti 

borgaranna við málsmeðferðina. 

Málin sem hér hefur verið gerð grein fyrir í tengslum við hugtakið heimili samkvæmt 

8. gr. MSE snúa annars vegar að skipulagsmálum aðildarríkjanna og hins vegar að 

umhverfisstefnu þeirra. Aðildarríkjum er hér játað mikið svigrúm til mats. Dómstóllinn hefur 

þó það hlutverk að vega og meta hvort að sanngjörnu jafnvægi hafi verið náð milli þeirra  

andstæðu hagsmuna sem á reynir og hvort gætt hafi verið að rétti borgaranna við 

málsmeðferðina. Eins og kom fram í dómi MDE í máli Lee gegn Bretlandi356 er hlutverk 

dómstólsins gríðarlega mikilvægt í að veita virkt eftirlit til að meta það hvort að innlend 

yfirvöld hafi haldið sig innan svigrúms síns til mats.357 

6.4. Bréfaskipti  

Rétturinn til friðhelgi bréfaskipta samkvæmt 8. gr MSE verndar réttinn til að eiga samskipti 

án þess að þau sæti ritskoðun eða annars konar truflun. Í því felst réttur einstaklings til þess 

að njóta leyndar um hvers kyns samskipti sín við aðra.358 Er sá réttur ekki bundinn við 

eiginleg bréfaskipti heldur tekur hann einnig til samskipta sem eiga sér stað í gegnum síma, 

tölvur o.fl.359  

Eini dómurinn í dómarannsókn höfundar sem tengist bréfaskiptum er dómur MDE í 

máli Yefimenko gegn Rússlandi. 360 Kærandinn taldi að brotið hefði verið á rétti hans 

samkvæmt 3., 5., 8., 13., og 34. gr. MSE. Í tengslum við 8. gr. MSE kvartaði kærandinn yfir 

því að samskipti hans við MDE, auk nokkurra bréfa til innlendra félagasamtaka, hefðu verið 

skoðuð af starfsmönnum fangelsisyfirvalda í Rússlandi.361 Ákveðna stjórn þarf að hafa á 

                                                
356 Lee g. Bretlandi, mál nr. 25289/94 (MDE, 18. janúar 2001). 
357 sama heimild, 115. mgr. 
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359 „Article 8 ECHR - Introduction“ (n. 76). 
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samskiptum fanga við aðila utan fangelsis og fer það ekki gegn ákvæðum sáttmálans að teknu 

tilliti til eðlis fangelsisrefsingar. Aftur á móti er ekki hægt að líta framhjá því að það að geta 

átt í bréfaskiptum er í vissum tilvikum eini möguleiki fanga til að hafa samband við 

umheiminn.362 Eina tilvísunin sem dómstóllinn kemur með varðandi svigrúm rússneska 

ríkisins til mats er að þegar skoða þarf hvort afskipti yfirvalda séu nauðsynleg í lýðræðislegu 

þjóðfélagi hafi þau ákveðið svigrúm til mats. Innlend yfirvöld framkvæma frummatið en 

dómstóllinn hefur alltaf lokaorðið.363 Innlend yfirvöld komu ekki með nein haldbær rök til að 

réttlæta það að bréfin væru skoðuð. Rússnesk lög voru ekki talin vernda aðila gegn 

handahófskenndum afskiptum yfirvalda á rétti einstaklings til bréfaskipta. Þar með var talið 

að brotið hefði verð á rétti kærandans samkvæmt 8. gr. MSE.364  Þrátt fyrir svigrúm 

aðildarríkjanna til mats í tilvikum sem þessum verður að gæta að rétti einstaklingsins og er 

það hlutverk dómstólsins að skoða hvort að farið hafi verið út fyrir það og það er hann sem á 

lokaorðið.  

6.5. Helstu niðurstöður dómarannsóknar  

Dómarannsókn höfundar tók til 123 dóma. Meira en helmingur þeirra eða 65 talsins hefur 

fallið á síðustu átta árum og rúmlega 70% á síðustu 11 árum. Af dómarannsókninni má ráða 

að skoða þarf fjölda þátta þegar taka skal afstöðu til þess hvort og þá að hvaða marki 

aðildarríki Mannréttindasáttmála Evrópu njóti svigrúm til mats þegar þau leysa úr álitaefnum 

sem tengjast þeim réttindum sem 1. mgr. 8. gr. sáttmálans mælir fyrir um. Þá hefur þau 

augljósa þýðingu hvort um er að ræða friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis eða bréfaskipta. 

Í málum sem vörðuðu friðhelgi einkalífs mátti sjá að þegar um var að ræða nána þætti 

í einkalífi einstaklings var svigrúmið takmarkað. Verður ekki séð að það hafi sérstaka 

þýðingu þegar þannig háttar til þótt álitaefnið lúti að því með hvaða hætti aðildarríkin 

uppfylli jákvæðar skyldur sínar samkvæmt sáttmálanum, en almennt hefur þeim verið játað 

mikið svigrúm til mats þegar á þær reynir. Aðrir þættir geta þó leitt til þess að svigrúmið 

aukist. Það á til dæmis við um þá aðstöðu þegar engin samstaða ríkir á milli aðildarríkjanna 

um álitaefnið og ekki hvað síst þegar um er að ræða málefni sem er siðferðislega viðkvæmt 

eða þegar andstæðir hagsmunir vegast á. Breytir þá í raun engu þótt mál snúi að öðru en 

nánum þáttum í einkalífi einstaklings. Oftar en ekki þegar mál vekur upp siðferðislegar 

spurningur ríkir engin samtaða milli aðildarríkja um málefnið sem leiðir til þess að ríki hafa 
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 65 

mikið svigrúm til mats. Að auki hefur verið tilhneiging til að veita aðildarríkjum meira 

svigrúm til mats þegar takmörkun snýr að þjóðaröryggi, en ríkið verður þó að sýna fram á 

þjóðaröryggi þess sé stefnt í hættu. Hvað varðar almenna stefnumörkun aðildarríkja, til 

dæmis á sviði heilbrigðismála, er þeim játað mikið svigrúm til mats vegna þeirra aðstöðu sem 

þau eru í til að meta þá brýnu samfélagslegu þörf fyrir afskiptunum sem þarf að vera til staðar 

til að réttlæta þau. Hlutverk dómstólsins í þessum málum var í flestum tilvikum að meta það 

hvort gætt hafi verið að sanngjörnu jafnvægi milli andstæðra hagsmuna eða hvort rök 

innlendra yfirvalda fyrir afskiptum hafi verið fullnægjandi og viðeigandi.   

Í málum sem tengjast réttinum til friðhelgi fjölskyldulífs var í felstum tilvikum um að 

ræða mál sem sneru að forsjá barns, umgengisrétt foreldris við það og málsmeðferð í 

tengslum við afskipti innlendra yfirvalda. Við mat á nauðsyn þess að setja barn í fóstur er 

aðildarríkjum játað talsvert svigrúm til mats vegna þeirra beinu tengsla sem þau hafa við 

aðila máls. Aftur á móti þegar takmarka á umgengisrétt foreldris við barn var svigrúmið 

minna. Í þessum málum skoðaði dómstóllinn hvort ákvörðun innlendra yfirvalda hafi verið 

byggð á rökum sem væru viðeigandi og fullnægjandi. Þó svo að fullnægjandi rök liggi fyrir 

ákvörðun um að barni yrði komið í fóstur má álykta út frá dómaframkvæmd MDE að 

takmörkun á umgengisrétti, sem gripið er til samhliða forsjársviptingu, sæti ríkari 

endurskoðun af hálfu dómstólsins og að mikið þurfi til að koma til að slík afskipti geti talist 

réttlætanleg. Að auki þarf að gæta að rétti einstaklings við málsmeðferðina þegar barn er sett 

í fóstur. Ef henni er ábótavant hefur dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að brotið hafi 

verið á rétti kærenda þó svo að svigrúm aðildarríkjanna hafi verið mikið. Í þessum málum, 

það er að segja málum sem snúa að rétti einstaklings til fjölskyldulífs, var ekki eins mikið um 

það að skoðuð væri samstaða aðildarríkja og hvort um væri að ræða siðferðisleg álitamál. Það 

hvort ríki gætti að sanngjörnu jafnvægi milli þeirra andstæðu hagsmuna sem vógust á var þó 

eitthvað sem dómstóllinn skoðaði og lagði þá áhersla á að réttur barns skuli alltaf hafður að 

leiðarljósi. Hlutverk dómstólsins í þessum málum var því að skoða hvort að fullnægjandi og 

viðeigandi rök hafi legið að baki afskiptunum, gætt hafi verið að rétti foreldris og barns við 

málsmeðferðina og meta hvort að sanngjörnu jafnvægi hafi verið náð milli andstæðra 

hagsmuna. 

Í málum sem vörðuð rétt einstaklings til friðhelgi heimilis voru það oftar en ekki fleiri 

þættir 8. gr. MSE sem einnig áttu við, það er að segja málið sneri einnig að rétti kærenda til 

friðhelgi einkalífs og fjölskyldulífs. Málin sem komu til kasta dómstólsins í tengslum við 

hugtakið heimili voru mál sem sneru að stefnu aðildarríkjanna í skipulags- og 

umhverfismálum. Aðildarríkjum er gefið mikið svigrúm til mats í þessum málaflokkum 
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vegna þeirra beinu tengsla sem þau hafa við aðstæður. Alltaf er opið fyrir dómstólinn að 

koma með aðra lokaniðurstöðu. Hlutverk dómstóllinn í þessu málaflokki var að leggja mat á 

málsmeðferð innlendra yfirvalda, hvort hún hafi verið sanngjörn og hvort réttindi aðila hafi 

verið virt við hana. Að auki að vega og meta hvort að sanngjörnu jafnvægi hafi verið náð 

milli þeirra andstæðu hagsmuna sem á reyndi og í því ljósi skoða þau úrræði sem voru í boði 

þegar einstaklingum var synjað um leyfi til búsetu á tilteknum stað. 

Varðandi rétt einstaklings til friðhelgi bréfaskipta kom bara einn dómur til skoðunar. 

Samkvæmt honum hafa aðildarríkin ákveðið svigrúm til mats en dómstóllinn á alltaf 

lokaorðið. Eðli máls samkvæmt verða almennar ályktanir ekki dregnar af þessum eina dómi 

um beitingu meginreglunnar í tengslum við þennan verndarþátt 1. mgr. 8. gr. MSE.  

Í grófum dráttum var svigrúmið takmarkað í málum sem sneru að nánum þáttum í 

einkalífi einstaklings og þegar verið var að takmarka rétt foreldris um og of í forsjármálum 

með því að takmarka umgengisrétt þess við barnið. Í öðrum tilfellum var svigrúmið rúmt. 

Skýrustu tilvikin þar sem aðildarríki hafa mikið svigrúm til mats voru: þegar samastaða ríkir 

ekki um málefnið milli aðildarríkjanna, málið vekur upp siðferðislegar spurningar, hagsmunir 

vegast á og gæta þarf að sanngjarns jafnvægis sé náð milli þeirra eða um er að ræða 

skipulags- heilbrigðis- eða umhverfismál þar sem innlend yfirvöld eru í betri stöðu til að meta 

brýna samfélagslega nauðsyn í landinu heldur en alþjóðlegur dómstóll. 

7. LOKAORÐ  

Í ritgerðinni hefur verið leitast við að varpa ljósi á beitingu meginreglunnar um svigrúm til 

mats samkvæmt dómaframkvæmd MDE þegar reynt hefur á vernd réttinda sem mælt er fyrir 

um í 1. mgr. 8. g.r MSE. Óumdeilt er að áhrif reglunnar hafa aukist umtalsvert á 

undanförnum árum og má segja að sú þróun hafi komið vel í ljós við þá afmörkuðu rannsókn 

sem ritgerðin tekur til. Samhliða því að skoða beitingu reglunnar út frá þeim ferns konar 

réttindum sem njóta skulu friðhelgi samkvæmt framangreindu ákvæði, það er einkalífs, 

fjölskyldulífs, heimilis og bréfaskipta, var hugað að því hvernig dómstóllinn nálgast það 

viðfangsefni. Er þá nánar tiltekið átt við það hvort dómstóllinn leggi sjálfur mat á málið eða 

grípi til meginreglunnar til að auðvelda sér úrlausn mála og komist að niðurstöðu með 

einföldum og nánast vélrænum hætti. Dómstóllinn leggur margoft á það áherslu í dómum 

sínum að hann eigi lokaorðið. Þó svo að innlend yfirvöld hafi talsvert svigrúm til mats vegna 

þess að þau eru óumdeilanlega í mun betri stöðu til að meta aðstæður og leggja mat á þá 

samfélagslegu nauðsyn sem talin er réttlæta takmörkun réttinda er ákvörðun þeirra háð 
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endurskoðun dómstólsins. Niðurstaðan er sú að í flestum þeim málum sem til skoðunar komu 

lagði dómstóllinn mat á hvort rök innlendra yfirvalda hafi verið viðeigandi og fullnægjandi, 

málsmeðferð hafi verið sanngjörn og að réttur einstaklings hafi verið virtur og að sanngjarns 

jafnvægis hafi verið gætt milli andstæðra hagsmuna. Hlutverk dómstólsins er þar með ekki, út 

frá dómarannsókninni, að meta efnislegu niðurstöðuna því á grundvelli meginreglunnar um 

svigrúm til mats er það í verkahring innlendra yfirvalda.  

Svo sem áður greinir hefur meginreglan um svigrúm til mats fengið aukið vægi í 

dómsúrlausnum MDE á undanförnum árum. Full ástæða er til að ætla að sú þróun haldi áfram 

og að réttindavernd samkvæmt 8. gr. MSE verði þar ekki undanskilin.  
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