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Útdráttur 

Samkvæmt orðanna hljóðan hefur mannréttindasáttmáli Evrópu ekki að geyma nein ákvæði 

sem skapa rétt til ákveðinna gæða umhverfis er telja má til mannréttinda, að minnsta kosti 

ekki almennan rétt. Á síðustu árum hefur Mannréttindadómstóll Evrópu þó gefið 

umhverfismálum ákveðið vægi, sérstaklega í sambandi við einstaklingsbundinn rétt 

einstaklinga til lífs samkvæmt 2. gr. sáttmálans, sem og til fjölskyldu, einkalífs og heimilis 

samkvæmt 8. gr. Þá hvíla ákveðnar jákvæðar skyldur á ríkjum í tengslum við þennan rétt 

einstaklinga til lífs, fjölskyldu, einkalífs og heimilis. Í þessu samhengi hefur 

Mannréttindadómstóllinn litið svo á að iðnaðarstarfsemi sé í eðli sínu hættuleg, og samhliða 

því lagt mikla áherslu á að aðildarríki setji reglugerðir eða önnur stjórnvaldsfyrirmæli sem 

miða að því að takmarka þessa hættu, þá miðað við sérstaka eiginleika hverrar og einnar 

starfsemi, einkum með tilliti til mögulegrar hættu gagnvart lífi fólks. Svo hægt sé að tala um 

brot gegn jákvæðri skyldu þarf að sýna fram á að ríkið hafi vitað, eða átt að hafa vitað, af 

tilvist raunverulegrar yfirvofandi hættu, sem gæti stefnt lífi borgara eða borgaranna í hættu, 

og að hægt hefði verið að grípa til eðlilegra ráðstafana til þess að komast hjá eða reyna að 

komast hjá afleiðingum hættunnar. Tilgangur ritgerðarinnar er að kanna hvort einstaklingur 

geti talist þolandi réttindabrots samkvæmt 34. gr. sáttmálans, á grundvelli aðgerðar- eða 

aðgæsluleysis ríkja vegna hlýnunar jarðar. Helstu niðurstöður eru þær að dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins leiðir fram með skýrum hætti að kærur byggðar á lögspurningu 

teljast ekki meðferðarhæfar og ekki er mögulegt að hafa uppi mál fyrir hönd almennings. 

Aðilar þurfa að hafa ákveðin og náin tengsl við hið ætlaða réttindabrot og er hvorki vikið frá 

því skilyrði í umhverfismálum, né það rýmkað. Svo einstaklingur gæti talist þolandi 

aðgerðarleysis ríkis vegna hlýnunar jarðar þyrfti viðkomandi að geta sýnt fram á sérstaka og 

einstaklingsbundna hagsmuni af aðgerðum ríkisins.   
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Abstract 

The European Convention on Human Rights (ECHR) does not procure the right of 

individuals to a certain quality of environment, interpreted in accordance with its ordinary 

meaning with regard to the terms of the convention. In recent years, the European Court of 

Human Rights (ECtHR) has given environmental matters particular weight, especially in 

relation to the individual right of persons under Article 2 of ECHR, as well as under Article 

8. Certain positive obligations have been imposed upon Member States in deriving from 

these articles. ECtHR has considered industrial activities as inherently dangerous and 

emphasized the importance of suitable regulations or other administrative provisions aimed 

at limiting the risks of such activities, especially with regards to hazards possibly risking the 

life of individuals. In order to substantiate a violation of a positive obligation by a Member 

State, it must be shown that the Member State was aware, or should have been aware, of the 

existence of a real imminent threat, and that reasonable measures could have been taken to 

avoid, or possibly avoid, the consequences of said threat. The aim of this thesis was to 

examine whether an individual may be considered a victim under Article 34 of ECHR, on 

the basis of an action, or inaction, of a Member State due to global warming. The results 

show that it is not possible to bring a case before the ECtHR on behalf of the public. 

Applicants must have a specific and close link to the intended violation, and ECtHR does 

not deviate from this condition, nor expands it, with regards to environmental matters. In 

order for an individual, or individuals, to be considered a victim of inaction by a Member 

State due to climate change, the individual must demonstrate a special and individual interest 

of action by the Member State. 
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1 Inngangur 

Ákvæði 34. gr. mannréttindasáttmála Evrópu1 kveður á um heimild Mannréttindadómstóls 

Evrópu2 til þess að taka við kærum frá hvaða einstaklingi sem er, samtökum og hópi 

einstaklinga, sem halda því fram að samningsaðili hafi brotið á þeim réttindum sem lýst er í 

samningnum og samningsviðaukum við hann. Til þess að einstaklingur, samtök eða hópur 

einstaklinga geti kært aðgerð, eða aðgerðarleysi, ríkis til MDE þarf viðkomandi að eiga 

einstaklega og sérstaklega hagsmuni af úrlausn málsins.3 

Undanfarin ár hefur vitund almennings gagnvart umhverfinu aukist töluvert og því 

jafnvel verið velt upp hvort réttur til lágmarksgæða umhverfis teljist til mannréttinda. MSE 

hefur ekki að geyma nein ákvæði sem taka með beinum hætti á málefnum umhverfis, þ.e. 

sáttmálinn skapar ekki með skýringu samkvæmt orðanna hljóðan rétt borgara aðildarríkja til 

ákveðinna gæða umhverfis sem telja má til mannréttinda.4 Dómaframkvæmd MDE hefur þó 

leitt í ljós að ákvæði 2. og 8. gr. MSE veita umhverfinu og rétt einstaklinga til þess ákveðna 

vernd, þó efni verndarinnar sé síbreytilegt og óljóst.5 Hingað til hefur MDE enn ekki kveðið 

upp dóm er varðar yfirvofandi hættu vegna hlýnunar jarðar og þá hugsanlegar aðgerðir ríkja 

vegna hennar.6 Einstaklingar, sem og aðgerðahópar, víðs vegar um heim hafa þó í auknum 

mæli reynt að draga ríki til ábyrgðar fyrir dómstólum tilheyrandi ríkja. Hefur árangurinn í 

flestum tilvikum verið takmarkaður.7  

Með framangreint í huga er dómur Hæstaréttar Hollands í hinu svokallaða „Urgenda-

máli“ athyglisverður fyrir margar sakir. Urgenda er hollenskur loftslagshagsmunahópur sem 

hefur krafist aðgerða af hálfu hollenska ríkisins allt frá árinu 2012. Stefndi umræddur 

hagsmunahópur hollenska ríkinu árið 2013 og hélt því fram að jákvæð skylda hvíldi á 

hollenska ríkinu til aðgerða vegna hamfarahlýnunar.8 Landfræðileg staðsetning Hollands 

                                                 

1 Hér eftir vísað til sem „MSE“ eða „sáttmálinn“. 
2 Hér eftir vísað til sem „MDE“ eða „dómstóllinn“. 
3 David John Harris, Michael O’Boyle og Colin Warbrick, Law of European Convention of Human Rights (3. 

útg., Oxford University Press 2014) 648.  
4 Aðalheiður Jóhannesdóttir, „Umhverfisréttur og stjórnarskráin“ (2005) 58 Úlfljótur 1, 556. 
5 Aalt Willem Heringa og Leo Zwaak, „Right to Respect for Privacy (Article 8)“ í Pieter van Dijk, Fried van 

Hoof, Arjen van Rjin og Leo Zwaak (ritstj.), Theory and Practice of the European Convention on Human 

Rights (4. útg., Intersentia 2006) 725-726. 
6 Elisa de Wit, Sonali Seneviratne og Huw Calford, „Climate change litigation update“ (Norton Rose 

Fulbright, febrúar 2020) <https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-

Urgenda-v-Netherlands-20-12-2019.pdf> skoðað 30. maí 2020. 
7 sama heimild. 
8 Urgenda, „Landmark Decision by Duch Supreme Court“ (Urgenda, desember 2019) < 

https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/> skoðað 21. maí 2020. 
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gerir það sérstaklega viðkvæmt fyrir hækkandi sjávarmáli, sem hefur meðal annars verið 

talin ein afleiðing hlýnunar jarðar, auk annarra áhrifa. Málsóknin væri kannski ekki í 

frásögur færandi, nema að því leytinu til að um ræðir fyrstu „vel heppnuðu“ 

loftslagsmálsókn í heiminum.9 Þann 20. desember 2019 komst Hæstiréttur Hollands að þeirri 

niðurstöðu að á hollenska ríkinu hvíldi jákvæð skylda til aðgerða vegna hlýnunar jarðar. 

Ríkinu bæri því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um að minnsta kosti 25% miðað 

við árið 1990, í samræmi við Parísarsáttmálann.10 

Það sem gerir þessa niðurstöðu Hæstaréttar Hollands áhugaverða fyrir aðildarríki 

MSE er sú staðreynd að rétturinn leiðir tilvist þessarar skyldu af túlkun og skýringu á 2. og 

8. gr. MSE. Hollenska ríkið fór fram á ráðgefandi álit MDE, en Hæstiréttur Hollands leit svo 

á að ekki væri þörf á slíku áliti, þar sem niðurstaða um túlkun á umræddum ákvæðum væri 

augljós.11 Með öðrum orðum, þá væri augljóst af dómaframkvæmd MDE að ákvæðin 

mynduðu jákvæða skyldu á herðar hollenska ríkinu til aðgerða vegna hlýnunar jarðar.  

Í kjölfar dómsins gaf Michelle Bachelet, fyrrverandi forseti Síle og núverandi 

mannréttindafulltrúi Sameinuðu þjóðanna, út yfirlýsingu þar sem hún fagnaði þessari 

niðurstöðu og taldi mikilvægt að önnur ríki tækju sér hana til sér fyrirmyndar.12 Dómurinn 

er einnig áhugaverður að því leyti að ekki var fjallað sérstaklega um lögvarða hagsmuni 

Urgenda af úrlausn málsins.13 Í því samhengi athugast að þrátt fyrir að réttur til 

lágmarksgæða umhverfis kunni að vera til staðar samkvæmt 2. og 8. gr. MSE, verður slíkur 

réttur þó ekki raunverulegur fyrir einstaklinga nema að því marki sem hægt er að byggja á 

honum fyrir MDE.14 

Verður athugað hér, með hliðsjón af dómaframkvæmd og fyrirliggjandi 

fræðiskrifum, hvort skilyrði kæruréttar til MDE um „þolanda réttindabrots“ geti verið 

uppfyllt vegna hamfarahlýnunar. Í öðrum kafla er fjallað um MDE, þá fyrst tilurð og forsögu 

hans, en síðan gerð grein fyrir uppbyggingu dómstólsins. Þriðji kafli fjallar um 

meðferðarhæfi kæru samkvæmt 34. gr. MSE, nánar tiltekið hvernig athugun á 

                                                 

9 sama heimild 8. 
10 „ECLI:NL:HR:2019:2007“ (Supreme Court of the Netherlands, 13. janúar 2020) 

<https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-Urgenda-v-Netherlands-20-12-

2019.pdf> skoðað 31. maí 2020.  
11 sama heimild. 
12 UN Human Rights, Office of the High Commisioner, „Bachelet welcomes top court‘s landmark decision 

to protect human rights from climate change“ (UN Human Rights, 20. desember 2019) 

<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25450&LangID=E> skoðað 

30. maí 2020. 
13 sama hemild 8. 
14 sama heimild 4. 



   

3 

meðferðarhæfi fer fram og þá með hvaða hætti ákvæðið hefur verið túlkað og skýrt. Í fjórða 

kafla ritgerðarinnar er athugað með hvaða hætti umrætt þolandaskilyrði hefur verið skýrt í 

dómaframkvæmd, þá með hliðsjón af svokölluðum „tegundum þolanda“, sem gerður hefur 

verið greinarmunur á í fræðiritum, með hliðsjón af niðurstöðum dómstólsins. Fimmti kafli 

fjallar um afstöðu sáttmálans til umhverfismála, og í því skyni er gerð grein fyrir þeim 

ákvæðum sem oftast koma við sögu í slíkum málum, nánar tiltekið 2. gr. og 8. gr. MSE. Þá 

er í sjötta kafla ritgerðarinnar borin saman fyrirliggjandi dómaframkvæmd MDE í 

umhverfismálum og staða þolanda skoðuð í því samhengi. Loks eru niðurstöður dregnar 

saman í sjöunda kafla.  
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2 Um Mannréttindadómstól Evrópu 

2.1 Inngangur 

Evrópuráðið var stofnað árið 1949. Eitt helsta markmið Evrópuráðsins var að stuðla að friði, 

efla vernd mannréttinda innan álfunnar og koma á fót samstarfi þar sem veitt yrðu virk 

úrræði til þess að koma í veg fyrir mannréttindabrot.15 Í samræmi við framangreint segir í 1. 

gr. stofnskrár ráðsins frá 5. maí 1949 að meginmarkmið þess sé að stefna að nánari einingu 

Evrópuríkja og friði í álfunni, en því verði aðeins náð með sameiginlegri viðurkenningu á 

vernd grundvallarmannréttinda og frelsis.16 

Forsögu stofnunar Evrópuráðsins má rekja aftur til loka seinni heimsstyrjaldar sem 

kom af stað frekari samvinnu um vernd mannréttinda milli Evrópuríkja.17 Í kjölfar 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, sem samþykkt var af allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna þann 10. desember 1948, töldu Evrópuríkin rétt að formfesta frekar þá 

samvinnu sína, sem birtist meðal annars í stofnun Evrópuráðsins.18 Árið 1950 samþykkti 

Evrópuráðið MSE en samkvæmt 1. gr. MSE taka aðildarríki sáttmálans á sig þá skyldu að 

tryggja hverjum þeim sem dvelst innan yfirráðasvæðis þeirra frelsi og réttindi þau sem 

skilgreind eru í sáttmálanum. Ekki er frekar tilgreint hvaða aðferðum skuli beitt til að ná því 

takmarki og er það því á valdi hvers ríkis að ákveða með hvaða hætti skuldbindingum 

samkvæmt sáttmálanum verður fullnægt.19 Þann 4. nóvember 1950 var sáttmálinn 

undirritaður af hálfu Íslands og fullgiltur þann 19. júní 1954.20 Réttindin sem sáttmálinn 

veitir eru fyrst og fremst borgaralegs og stjórnmálalegs eðlis og svipar efni hans að miklu 

leyti til samsvarandi samnings Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1966.21 

MSE hefur haft mikil áhrif á framþróun mannréttinda í Evrópu og leitt til víðtækra 

breytinga á lögum og lagaframkvæmd í flestum aðildarríkjum, þá sérstaklega á síðustu 

árum.22 Í þeim tilgangi að hafa eftirlit með framfylgni aðildarríkja voru settar á laggirnar 

                                                 

15 Utanríkisráðuneytið og Evrópuráðið í Strassborg, Safn Evrópusamninga (Þýðingamiðstöð 

Utanríkisráðuneytisins 2001) 1-3. 
16 sama heimild. 
17 Jukka Viljanen, The European Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human 

Rights Law: A study of the Limitation Clauses of the European Concention on Human Rights (Tampere 

University Press, 2003) 9. 
18 Jevaid Rehman, International Human Rights Law: A Practical Approach (Pearson Education, 2003) 184. 
19 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Bókaútgáfan Codex 2011) 153. 
20 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 781. 
21 Harris, O‘Boyle and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights (n. 3) 43. 
22 sama heimild 21. 
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tvær stofnanir; Mannréttindanefnd Evrópu23 og MDE, sem mynda eftirlitskerfi MSE. 

Eftirlitskerfið byggist á að bæði aðildarríki og einstaklingar geta komið á framfæri kærum 

um brot aðildarríkja á ákvæðum sáttmálans. Hefur þetta eftirlitskerfi verið talið eitt það 

skilvirkasta sinnar tegundar í heiminum og gengur til dæmis mun lengra en ráðgert er í 

mannréttindasamningum Sameinuðu þjóðanna.24 

2.2 Stuttlega um mannréttindi 

Náttúruréttarkenningar hafa verið settar fram og rökræddar í hundruð ára. Megineinkenni 

náttúruréttar má setja fram með þeim hætti að fundnar verði vissar grundvallarreglur eða 

lögmál sem öll löggjöf byggir með einum eða öðrum hætti á. Um sé að ræða eins konar æðri 

mælikvarða, sem skeri úr um hvort þær reglur sem mennirnir hafa sett sér og beita verði 

taldar hafa gildi, eða segi að minnsta kosti til um réttmæti þeirra.25 

Finna má hugmyndafræðilegum grundvelli mannréttinda stoð í þessum 

megineinkennum náttúruréttar, sem byggir einmitt á því að mannréttindi séu til án tillits til 

þess hvort þau eru upptalin í stjórnarskrá, eða lögum yfirleitt.26 Þannig verða réttindin ekki 

mannréttindi vegna þess að þau eru sett í stjórnarskrár eða alþjóðlega sáttmála, heldur eru 

þau sett í stjórnarskrár og alþjóðlega sáttmála þar sem þau eru mannréttindi.27 Af því leiðir 

að mannréttindi eru ekki réttindi sem veitt eru með lögum eða ráðast af lagalegum 

skilgreiningum, heldur byggjast þau á ákveðnum gildum eða siðferðislegri kröfu um þann 

grundvöll sem réttarkerfið hvílir á. Komst stjórnmálaheimspekingurinn John Locke svo að 

orði í verki sínu, Tvær ritgerðir um ríkisvald, frá árinu 1689, að mönnum væri samkvæmt 

náttúrulegu eðli fengin ákveðin réttindi og visst frelsi sem handhafar ríkisvaldsins mættu 

aldrei skerða. Menn samþykktu að selja sig undir ríkisvald og veita valdhöfum þess heimildir 

til að setja ein lög sem ættu að ganga jafnt yfir alla, og treysta jafnframt að lögin og 

framkvæmd þeirra bryti ekki í bága við náttúruleg réttindi þeirra. 28 Með þessum hætti skera 

mannréttindi sig úr hópi ýmissa annarra lögfræðilegra hugtaka sem vísa með einhverjum 

hætti til „réttar“, svo sem veðréttindi eða kröfuréttindi.29 

                                                 

23 Hér eftir vísað til sem „MNE“ eða „nefndin“. 
24 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi (2. útg., Bókaútgáfan Codex 2019) 77. 
25 Gaukur Jörundsson, „Um vernd mannréttinda og náttúrurétt“ (1966) 19 Úlfljótur 1, 7. 
26 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2019) 34. 
27 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon, Kaflar í réttarheimspeki (Bókaútgaáfan Codex 2014) 131. 
28 John Locke, An Essay Concerning the True, Original, Extent and End of Civil Government  (Awnsham 

Churchill 1689). 
29 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi (n. 24) 34. 
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Skoða verður hugtakið mannréttindi út frá tveimur aðskildum sjónarhólum, annars 

vegar út frá formmerkingu hugtaksins og hins vegar efnislegri merkingu þess. Efnislega lýsir 

hugtakið tilteknum gæðum eða siðferðislegum verðmætum sem jafnvel hafa verið talin 

algild og birtist hugmyndafræði náttúruréttarins í þessari vídd hugtaksins. Hafa mannréttindi 

í þessum efnislega skilningi verið skilgreind tvíþætt, þá fyrst sem réttur hvers manns til þess 

að vera ekki misþyrmt, rændur, kúgaður, niðurlægður eða myrtur, og svo öll þau réttindi 

sem þurfa að vera til staðar svo hver og einn fái að njóta þessara fyrstnefndu réttinda.30 Öllu 

einfaldara er að ræða um hugtakið í lagalegum skilningi en með því er jafnframt átt við 

formmerkingu hugtaksins. Felur hún í sér þau réttindi borgaranna sem eru varin af skráðum 

eða óskráðum reglum stjórnarskrárinnar og öðrum lögum og alþjóðasáttmálum.31 

2.3 Tilurð og forsaga 

Stofnanirnar MDE og MNE voru stofnsettar á grundvelli þágildandi 19. gr. MSE og tók 

MNE til starfa strax árið 1955. Stofnun MDE olli hins vegar deilum milli aðildarríkja 

Evrópuráðsins, sem sneru aðallega að bindandi lögsögu hans. Því var komist að þeirri 

niðurstöðu að dómstóllinn yrði ekki virkur fyrr en átta aðildarríki myndu gangast undir 

valkvæða lögsögu hans, sem tókst loks árið 1958. 32 Með gildistöku 11. samningsviðauka 

MSE þann 1. nóvember 1998 var MNE lögð niður og tók þá dómstóllinn til starfa í núverandi 

mynd. Lýsa má eðli breytinganna á þann veg að þessum tveimur stofnunum, MNE og MDE, 

hafi í raun verið steypt saman í eina stofnun.33 Þó skal tekið fram að úrlausnir MNE hafa enn 

þýðingu við beitingu ákvæða sáttmálans. Síðan þá hefur dómstóllinn fastlega staðið vörð 

um þau réttindi sem MSE veitir og gegnt mikilvægu hlutverki við framþróun mannréttinda 

í Evrópu.34  

Tilgangi dómstólsins í því formi sem hann starfar nú er lýst í gildandi 19. gr. MSE og 

hljóðar hún svo: 

Til að tryggja það að staðið sé við skuldbindingar þær sem aðilar samnings þessa 

og samningsviðauka við hann hafa tekist á hendur skal setja á stofn 

                                                 

30 Atli Harðarson, Vafamál: Ritgerðir um stjórnmálaheimspeki og skyld efni (Hið íslenska bókmenntafélag 

1998) 274. 
31 Róbert R. Spanó, „Stjórnarskráin og refsiábyrgð“ (2004) 54 Tímarit lögfræðinga 1, 12. 
32 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“ í  Björg 

Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (2. 

útg., Bókaútgáfan Codex 2017) 35. 
33 Harris, Michael O’Boyle og Colin Warbrick,, Law of the European Convention on Human Rights (n. 3) 47. 
34 sama heimild 21. 



   

7 

mannréttindadómstól Evrópu sem hér á eftir verður kallaður dómstóllinn. Hann 

skal starfa samfellt. 

Ljóst er af orðalagi ákvæðisins að MDE er ætlað veigamikið eftirlitshlutverk, þá í þeim 

tilgangi að gera réttindin raunveruleg fyrir borgara aðildarríkja sáttmálans. Grundvöllur 

eftirlitskerfisins hvílir, eins og áður segir, á því að aðildarríki og einstaklingar geti komið á 

framfæri við dómstólinn kærum um meint brot gegn ákvæðum sáttmálans. Þungamiðja 

kerfisins snýr að bindandi þjóðréttarlögsögu dómstólsins um hvort háttsemi aðildarríkis 

teljist ósamrýmanleg MSE og eftirfylgni ráðherranefndarinnar.35 Um er að ræða einstakt 

fyrirbæri á sviði þjóðaréttar og hafa nú meira en 800 milljónir manna beinan aðgang að 

dómstólnum.36 

2.4 Uppbygging dómstólsins 

Annar kafli MSE fjallar um starfsemi og uppbyggingu dómstólsins. Samkvæmt 20. gr. MSE 

skal MDE skipaður jafnmörgum dómurum og samningsaðilar sáttmálans eru hverju sinni, 

og því eru nú 47 dómarar við dómstólinn.37 Dómstóllinn starfar í fjórum aðaldeildum og er 

dómurum hverrar aðaldeildar raðað niður í smærri deildir, sem sjö dómarar skipa. Þá starfa 

nefndir þriggja dómara innan hverrar aðaldeildar og þeirra hlutverk er að skera úr um hvort 

mál séu tæk til meðferðar. Við dómstólinn starfar svo yfirdeild sem 17 dómarar skipa.38   

                                                 

35 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi (n. 24) 82. 
36 sama heimild 21. 
37 Miðað við 8. júní 2020. 
38 Harris, Michael O’Boyle og Colin Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (n. 3) 

111-112. 
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3 Meðferðarhæfi kæru samkvæmt 34. gr.  

3.1 Inngangur 

Ákvæði 34. gr. MSE greindi sáttmálann í upphafi frá öðrum alþjóðlegum sáttmálum.39 

Fjallar ákvæðið um heimild dómstólsins til þess að taka við kærum frá hvaða einstaklingi 

sem er, samtökum eða hópi einstaklinga, sem halda því fram að samningsaðili hafi brotið á 

þeim réttindi þau sem lýst er í samningnum og samningsviðaukum við hann. Enn fremur þá 

skuldbinda samningsaðilar sig til að hindra ekki á nokkurn hátt raunhæfa beitingu þess 

réttar.40 Með ákvæðinu er einstaklingum hleypt inn í heim þjóðaréttar, ólíkt því sem 

einkenndi það réttarsvið áður. Þessi réttur er talinn vera einn hornsteinn verndar þeirra 

réttinda sem sáttmálinn tryggir, þar sem ríki geta verið rög við að stefna öðrum ríkjum á 

grundvelli sáttmálans og einstaklingarnir sjálfir þannig bestu varðhundar sinna eigin 

réttinda.41 

Við athugun á efnislegu gildi 34. gr. má lesa úr túlkun MDE á ákvæðinu sjálfu þrjú 

meginskilyrði. Fyrsta skilyrðið snýr að því hvort kærandi njóti kæruhæfis fyrir dómstólnum, 

þ.e. hvort umræddur aðili sé einstaklingur, hópur einstaklinga eða samtök. Annað skilyrðið 

snýr að því að brot hafi átt sér stað á réttindum kæruaðila samkvæmt sáttmálanum, og þá 

samtímis að hann sé þolandi þess brots. Þá er þriðja skilyrðið á þann veg að um ræði kæru 

gagnvart aðildarríki sáttmálans, sem hefur fullgilt hann á þeim tíma er hið ætlaða brot á að 

hafa átt sér stað, innan yfirráðasvæðis þess skv. 1. gr. MSE. Af ákvæðinu leiða einnig bæði 

jákvæðar og neikvæðar skyldur, þ.e. að á aðildarríkjum hvílir bæði athafnaskylda og skylda 

til athafnaleysis, stafandi af efni ákvæðisins.42 

Það athugast einnig í þessu sambandi að við mat á hvort kæra teljist tæk til 

efnismeðferðar skiptir ekki máli þó skilyrði landsréttar um aðild séu ekki uppfyllt. Í máli 

Scozzari og Giunta gegn Ítalíu var móðir sem hafði verið svipt forræði barna sinna talin hæf 

til þess að gæta hagsmuna þeirra fyrir MDE, þvert á niðurstöðu dómstóla Ítalíu.43 Þá, í máli 

Ilhan gegn Tyrklandi, var mál bróður þolanda réttindabrotsins talið tækt til efnismeðferðar 

                                                 

39 Leo Zwaak, „General Survey of the European Convention“ í Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van 

Rjin og Leo Zwaak (ritstj.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (n. 5) 51. 
40 sama heimild. 
41 sama heimild.  
42 Geoffrey Jacobs o.fl, The European Convention on Human Rights (7. útg., Oxford University Press 2017) 

33-35.  
43 Scozzari og Giunta g. Ítalíu, App no 39221/98 (ECHR, 13. júlí 2000). 

 



   

9 

þrátt fyrir að þolandi sjálfur væri enn á lífi. Dómstólar í Tyrklandi höfðu ekki heimilað slíka 

aðild.44 

3.2 Framkvæmd athugunar 

Við athugun á hæfi kæru er nauðsynlegt að aðgreina tvö skref, þ.e. fyrir og eftir 

samskiptastigið (e. communications phase). Áður en hinu kærða ríki er tilkynnt um kæruna 

og veittur réttur til athugasemda, þ.e. fyrir samskiptastigið, hefur dómstóllinn heimild til 

þess að vísa kærunni frá að eigin frumkvæði á þeim grundvelli að hún sé óhæf til meðferðar 

(e. inadmissable) samkvæmt 34. og 35. gr. MSE.45 Að samskiptastiginu loknu gildir sú 

almenna regla að dómstóllinn kannar einungis grundvöll kæruhæfis að því gefnu að hið 

kærða ríki mótmæli hæfi þess er kærir, sbr. 55. gr. starfsreglna MDE (e. rules of court). 

Dómstóllinn hefur hins vegar heimild, á hvaða stigi máls sem er, til þess að athuga 

meðferðarhæfi kæru í sambandi við ratione loci46, materiae47, personae48 og temporis49 að 

eigin frumkvæði en um ræðir undantekningu frá framangreindri meginreglu, sbr. 4. mgr. 35. 

gr. MSE.50 Þetta breytir þó ekki þeirri staðreynd að ákveðin útgáfa af útilokunarreglu 

íslensks réttarfars gildir, þ.e. hið kærða ríki verður að hafa uppi athugasemdir um grundvöll 

kæruhæfis eins fljótt og tilefni er til, ella missir ríkið réttinn til mótmæla.51  

Þær reglur sem kveðið er á um í 2. málsl. 1. mgr. og b-lið 2. mgr. 35. gr. MSE, þ.e. 

annars vegar að mál verði aðeins tekið til meðferðar ef kæra hafi borist innan sex mánaða 

frá því að fullnaðarákvörðun var tekin, og hins vegar að ekki sé um að ræða efnislega sama 

mál og þegar hefur verið rannsakað á alþjóðavettvangi, eru einnig dæmi um atriði sem MDE 

getur athugað að eigin frumkvæði, á hvaða stigi máls sem er. Rökin fyrir þessu hafa verið 

                                                 

44 Ilhan g. Tyrklandi, App no 22277/93 (ECHR, 27. júní 2000). 
45 sama heimild 21. 
46 Ratione loci fjallar um frávísun á þeim grundvelli að kæru er ranglega beint að aðildarríki sem hefur ekki 

lögsögu yfir hinu ætlaða broti. 
47 Ratione materiae fjallar um frávísun vegna efni kærunnar, þ.e. að hún byggi á atriðum sem ekki er lýst í 

sáttmálanum eða viðaukum við hann sem aðildarríkið hefur fullgilt. 
48 Ratione personae fjallar um frávísun á grundvelli þess að skilyrði 34. gr. sé ekki uppfyllt í málinu. 
49 Ratione temporis fjallar um frávísun á grundvelli þess að brotið hafi átt sér stað fyrir gildistöku sáttmálans. 
50 Blecic g. Króatíu, App no 59532/00 (ECHR, 8. mars 2006). Sjá einnig nánari umfjöllun um ratione loci, 

materiae, personae og temporis í Laurids Mikaelsen, European Protection of Human Rights: The Practice 

and Procedure of the European Commission of Human Rights on the Admissibility of Applications from 

Individuals and States (Sijthoof & Noordhoff 1980) 62-63. 
51Velikova g. Búlgaríu, 41488/98 (ECHR, 18. maí 2000); Sejdic og Finci g. Bosníu og Hersegóvínu, App no 

27996/06 (ECHR, 22. desember 2009). 
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talin vera þau, að þessar reglur móti grundvöll lögsögu dómstólsins og heimild hans til að 

taka málið til efnislegrar meðferðar.52  

Hvað varðar tæmingu innlendra réttarúrræða, sbr. 1. máls. 1. mgr. 35. gr. MSE, hefur 

dómstóllinn ekki tekið athugasemdir til meðferðar um það atriði að samskiptastigi loknu, 

nema hið kærða ríki mótmæli því sérstaklega.53 Dómstóllinn hefur hins vegar byggt á nýlegri 

heimild 3. mgr. 35. gr. til að lýsa kærum ótækum að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, að 

eigin frumkvæði, jafnvel þó að hið kærða ríki hafi ekki byggt mótmæli á ákvæðinu. Hefur 

slík beiting reglunnar valdið ákveðnum vafa, þá á þeim grundvelli að um ræði efnislegt mat 

á kærunni, sem feli ekki í sér athugun á formi hennar og eigi þar af leiðandi ekki við sömu 

rök að styðjast og gildir um aðrar frumkvæðisathuganir.54 Þegar máli er vísað til yfirdeildar 

skv. 43. gr. MSE hefur hún heimild til þess að endurskoða mat á mótmælum hins kærða 

ríkis. Hið kærða ríki hefur hins vegar ekki heimild til þess að gera athugasemdir við 

kæruhæfi kæranda á því stigi, hafi slík mótmæli ekki komið fram áður55 eða að sama atriði 

hafi verið metið áður fyrir neðri deild MDE.56 

3.3 Túlkun og skýring 34. gr. 

3.3.1 Almennar skýringarreglur sáttmálans 

Sáttmálinn er ekki umfangsmikill og hefur MDE því haft mikið vægi við framþróun þeirra 

réttinda sem þar koma fram með því sem einhverjir telja framsæknar skýringar (e. dynamic 

interpretation). Aðrir telja þessar skýringar í samræmi við síbreytilegt náttúruréttareðli 

mannréttinda og að sáttmálinn sé í raun lifandi tæki (e. living instrument). Ákveðin réttindi 

geti þannig rúmast innan sáttmálans nú á dögum með vísan til breyttra viðhorfa og aðstæðna, 

þrátt fyrir að þau hafi ekki verið skrifuð inn í sáttmálann upphaflega.57 Í grunninn er þó 

aðeins um að ræða þjóðréttarsamning sem ber að túlka í samræmi við alþjóðlegar reglur um 

túlkun á alþjóðlegum sáttmálum, sem finna má í Vínarsáttmálanum frá árinu 1969.58 

                                                 

52 Harris, Michael O’Boyle og Colin Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (n. 3) 44. 
53 K og T g. Finnlandi, App no 25702/94 (ECHR, 12. júlí 2001); NC g. Ítalíu, App no 24952/94 (ECHR, 18. 

desember 2002). 
54 sama heimild 52. 
55 Nikolova g. Búlgaríu, App no 31195/96 (ECHR, 25. mars 1999). 
56 Özdep g. Tyrklandi, App no 23885/94 (ECHR, 8. desember 1999). 
57 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (JPV útgáfa 2013) 297; George Letsas, „The ECHR as a living 

instrument: its meaning and legitimacy“ í Andreas Follesdal, Birgit Peters og Geir Ulfstein (ritsaj.), 

Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context 

(Cambridge University Press 2013) 106-141. 
58 Golder g. Bretlandi, App no 4451/70 (ECHR, 21. febrúar 1975). 
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Meginreglan samkvæmt Vínarsáttmálanum er að byggja skuli á hlutlægri skýringaraðferð, 

þ.e. túlkun sem byggir á orðalagi samningstexta og hefðbundnum skilningi sem lagður er í 

hugtök hans. Þannig segir í 1. mgr. 31. gr. Vínarsáttmálans að samningur skuli túlkaður í 

góðri trú og byggja skuli á venjulegri merkingu hugtaka sem er getið í honum í ljósi 

samhengis þeirra og í samræmi við tilgang og markmið sáttmálans.59 

 Inngangsorð MSE eru talin hafa mikilvægu hlutverki að gegna við skýringu 

sáttmálans, þar sem vísað er til þess markmiðs MSE að tryggja almenna og raunhæfa 

viðurkenningu og vernd þeirra réttinda sem sáttmálinn nefnir. MSE inniheldur einnig 

ákvæði sem þýðingu hafa við skýringu og túlkun sáttmálans, þá einkum 17. gr., 18. gr. og 

53. gr. MSE.60 Í 17. gr. MSE kemur fram að ekkert ákvæði sáttmálans skuli túlka þannig að 

í því felist hinn minnsti réttur til handa ríki, samtökum eða einstaklingum til að takast á 

hendur eða aðhafast nokkuð það sem miðar að því að eyða einhverjum þeim réttindum eða 

frelsi sem sáttmálinn lýsir, eða takmörkun umfram það sem hann kveður á um. Ákvæðið 

fjallar þannig um hugsanlega misnotkun réttinda þeirra sem í sáttmálanum er að finna. Þá 

kemur fram í 18. gr. MSE að takmarkanir á þessum réttindum og frelsi skuli ekki viðhafðar 

í nokkru öðru skyni en þar er mælt um. Með þessu er átt við að ákvæðin takmarki ekki hvort 

annað innbyrðis umfram það sem sáttmálinn tekur sjálfur skýrt fram.61 Samkvæmt 53. gr. 

MSE er tekið af skarið um að ekkert ákvæði í samningnum skuli rýra nokkur þau 

mannréttindi og mannfrelsi sem tryggð eru í löggjöf aðildarríkja eða öðrum samningnum, 

en um ræðir sérstakt lögskýringarsjónarmið.62 

  

3.3.2 Þríþætt meginskilyrði 34. gr.  

Eins og áður segir kemur fram í 34. gr. MSE að dómstólnum sé heimilt að taka við kærum 

frá hvaða einstaklingi sem er, samtökum eða hópi einstaklinga sem halda því fram að 

aðildarríki hafi gerst brotlegt við ákvæði sáttmálans. Er um að ræða fyrsta skilyrði 

ákvæðisins og snýr það að hæfi kæranda. Hefur þetta verið skýrt svo, að hver sá sem 

undirorpinn er lögsögu aðildarríkis MSE og telur að réttur sinn samkvæmt sáttmálanum hafi 

                                                 

59 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (n. 8) 80. 
60 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“ í  Björg 

Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (n. 

32) 46. 
61 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (n. 57) 291-292. 
62 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“ í  Björg 

Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (n. 

32) 53. 
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verið vanvirtur af hálfu aðildarríkisins, með aðgerð eða aðgerðarleysi, eigi rétt til þess að 

kæra þá háttsemi til MDE, að ákveðnum nánari skilyrðum uppfylltum.63 

Ríkisborgararéttur þess sem kærir, sem vísað verður til hér sem kærandi, skiptir í 

þessu samhengi ekki máli, né heldur heimilisfesti. Með öðrum orðum, kærurétturinn er ekki 

bundinn því skilyrði að um ræði ríkisborgara aðildarríkis MSE, heldur er öllum þeim 

einstaklingum sem dvelja innan lögsögu aðildarríkis samkvæmt 1. gr. MSE veittur þessi 

réttur, að því tilskildu að brotið hafi átt sér stað á meðan þeir voru undirorpnir lögsögu þess 

ríkis.64 Kærurétturinn er að sama skapi ekki bundinn við lögræði einstaklinga eins og í 

flestum öðrum lagakerfum. Dómstóllinn hefur jafnvel gengið svo langt að telja að ólögráða 

börn, á eigin forsendu og án leyfis forráðamanns, eigi kærurétt.65 Þannig má í raun segja að 

eina skilyrðið sé að um ræði einstakling í lifanda lífi, með öðrum orðum að sá sem kærir sé 

lifandi, þó að hann þurfi ekki endilega jafnframt að vera þolandi brotsins.66 

Hópar einstaklinga (e. groups of individuals/persons) eiga einnig kærurétt fyrir MDE 

samkvæmt 34. gr. MSE. Dómstóllinn hefur tekið fram að þessir hópar einstaklinga verði að 

hafa verið stofnaðir á einhvern hátt samkvæmt lögum einhvers aðildarríkis. Sé ekki svo, er 

nauðsynlegt að hver og einn einstaklingur innan hópsins skrifi undir kæruna.67 

Auk einstaklinga, og hópa einstaklinga, þá eiga samtök (e. non-governmental 

organisations) einnig kærurétt fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Við athugun á enska og 

franska hugtakinu, sem er organisation non gouvernmentale, má sjá að íslenska hugtakið er 

harla ónákvæmt. Með samtökum er því í raun réttri átt við samtök, sem eru óopinber, og án 

allra tengsla við ríkið, þ.e. ekki háð íhlutun þeirra við stofnun eða lúta yfirvaldi þess á 

nokkurn hátt. Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins er orðið ljóst að lögpersónur 

geta átt réttindi samkvæmt sáttmálanum, og þar með kærurétt, en þó er ekki alltaf skýrt hvert 

nákvæmlega þessi réttur er heimfærður, þ.e. hvaða flokk lögpersónur falla undir. Þá er einnig 

ljóst að þessar lögpersónur geta ekki stuðst við öll þau réttindi sem veitt eru með 

                                                 

63 Harris, Michael O’Boyle og Colin Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (n. 3) 45. 
64 Leo Zwaak, „General Survey of the European Convention“ í Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van 

Rjin og Leo Zwaak (ritstj.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (n. 5) 52. 
65 Scozzari og Giunta g. Ítalíu, App no 39221/98 (ECHR, 13. júlí 2000). 
66 Björg Thorarensen, „Skilyrði kæru og málsmeðferð fyrir Mannréttindadómstól Evrópu“ í Björg 

Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (n. 

32) 558.  
67 Leo Zwaak, „General Survey of the European Convention“ í Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van 

Rjin og Leo Zwaak (ritstj.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (n. 5) 53. 
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sáttmálanum, enda snúa sum þeirra einungis að persónum í lifanda lífi, sbr. 2. gr. MSE um 

réttinn til lífs.68 

Annað skilyrði samkvæmt 34. gr. er að brot hafi átt sér stað á þeim réttindum sem 

lýst er í samningnum og samningsviðaukum við hann en þetta skilyrði hefur verið kallað 

þolandaskilyrðið (e. victim requirement). Leiðir skilyrðið af orðalaginu „brotið á þeim 

[þolanda] réttindi þau sem lýst er í samningnum“.69 Þannig þurfa að vera til staðar sjálfstæðir 

og lögvarðir hagsmunir kæruaðila af úrlausn dómstólsins um hið ætlaða brot. Það athugast 

jafnframt að í þessu samhengi þarf hið ætlaða brot ekki endilega að hafa átt sér stað, en þarf 

þó að vera yfirvofandi, sem er undantekning frá þeirri meginreglu að kærandi hafi þegar 

orðið fyrir beinum áhrifum af hinu ætlaða broti.70 Þetta sérstaka samband milli réttindabrots 

og réttindanna byggir fyrst og fremst á því að kærandi sjálfur sé þolandi ætlaðs réttindabrots 

af hálfu aðildarríkis, en lögspurningar (l. actio popularis) eru ekki heimilaðar.71  

Þá, samkvæmt tvíþættu þriðja skilyrði 34. gr., verður kæran annars vegar að beinast 

að aðildarríki sáttmálans er hefur fullgilt hann á þeim tíma sem hið ætlaða brot á að hafa átt 

sér stað, og hins vegar verður hið ætlaða brot að hafa átt sér stað innan lögsögu þess 

aðildarríkis, þ.e. yfirráðasvæði, samkvæmt 1. gr. MSE. 

  

                                                 

68 sama heimild, 54. 
69 Leo Zwaak, „General Survey of the European Convention“ í Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rjin 

og Leo Zwaak (ritstj.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (n. 5) 55. 
70 sama hemild. 
71 Rotaru g. Rúmeníu, App no 28341/95 (ECHR, 4. maí 2000); Segi og aðrir g. 15 aðildarríkjum 

Evrópusambandsins, App no 6422/02 (ECHR, 23. maí 2002). 
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4 Þolandaskilyrðið  

4.1 Inngangur 

Svo kæra sé talin hæf til meðferðar samkvæmt 34. gr. MSE þarf kærandi að vera þolandi 

réttindabrots einhvers aðildarríkis. Áðurnefnt þolandaskilyrði þarf þannig að vera uppfyllt. 

MDE hefur við þetta mat virst greina á milli nokkurra tegunda þolenda, sem hér verður reynt 

að gera skil á. Sú sundurliðun sem eftirfarandi umfjöllun byggir á skiptir flokkum þolenda 

niður með sama hætti og gert er í ritinu Theory and Practice of the European Convention on 

Human Rights eftir Peter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn og Leo Zwaak.72 Því 

hefur þannig verið haldið fram, með stoð í dómum dómstólsins, að hægt sé að skipta 

þolendum niður í flokka eftir því hvort aðild þeirra byggir á að þeir hafi orðið fyrir 

einstaklingsbundnum áhrifum, séu hugsanlegir þolendur, framtíðarþolendur eða óbeinir 

þolendur réttindabrots gagnvart öðrum þolanda. Þá má staða kæranda sem þolanda ekki hafa 

liðið undir lok.73  

4.2 Einstaklingsbundin áhrif 

Hið svokallaða þolandaskilyrði gerir ráð fyrir að háttsemin, þ.e. aðgerðin eða 

aðgerðarleysið, er brýtur gegn ákvæðum sáttmálans, hafi áhrif á kæranda á einhvern hátt. 

Samkvæmt vel ígrundaðri dómaframkvæmd dómstólsins merkir orðið þolandi sá, eða þeir, 

sem halda því fram að samningsaðili hafi brotið á þeim réttindi. Með öðrum orðum, sá sem 

hefur orðið fyrir beinum áhrifum af aðgerð eða aðgerðarleysi aðildarríkisins.74 Í máli 

Gayduk o.fl. gegn Úkraínu byggði dómstóllinn á að niðurstaða um þolandaskilyrði 34. gr. 

sáttmálans ætti ekki að ráðast af efni réttarins sem ætlað væri að brotið sé, öllu heldur sneri 

skilyrðið að tengingunni milli hins skerta réttar og kærandans.75  

Það skilyrði að kærandi verði persónulega fyrir áhrifum hins ætlaða réttindabrots 

hefur verið viðloðandi þolandaskilyrðið frá upphafi. Í máli X gegn Noregi hafði norska 

þingið samþykkt lög sem heimiluðu fóstureyðingar, er kærandi taldi brjóta gegn réttinum til 

lífs samkvæmt 2. gr. MSE. Kærandi hélt því þannig ekki fram að hann sjálfur væri þolandi 

hins ætlaða réttindabrots, heldur byggði hann á því að hann væri að leggja fram kæruna fyrir 

                                                 

72 Leo Zwaak, „General Survey of the European Convention“ í Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rjin 

og Leo Zwaak (ritstj.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (n. 5) 55-77. 
73 sama heimild. 
74 Ludi g. Sviss (1992) Series A no 238; Groppera Radio AG og aðrir g. Sviss (1990) Series A no 173. 
75 Gayduk og aðrir g. Úkraínu, App no 45526/99 (ECHR, 2. júlí 2002). 
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hönd tilvonandi foreldra, þó án umboðs og/eða samþykkis þeirra. Taldi MNE kæranda ekki 

geta átt kærurétt samkvæmt 34. gr. MSE á þeim grundvelli að hans eigin réttindi höfðu ekki 

verið brotin, þ.e. að í þessu tiltekna máli væri hann ekki þolandi réttindabrotsins.76  

Í máli X gegn Austurríki sem varðaði einnig fóstureyðingar hélt kærandi því fram að 

fóstureyðingalöggjöf í Austurríki bryti gegn 2. og 8. gr. sáttmálans, réttinum til lífs og 

réttinum til fjölskyldu, einkalífs og heimilis. Taldi hann löggjöfina brjóta gegn rétti allra 

einstaklinga Austurríkis til lífs, fjölskyldu, einkalífs og heimilis, á grundvelli áhrifa hennar 

á framtíðina, nánar tiltekið á réttlætiskennd og löggjafarviðmið þjóðarinnar. Byggði hann 

rétt sinn á því að hann væri eins konar málsvari ófæddra einstaklinga í Austurríki í þessum 

efnum. Var málinu vísað frá á þeim grundvelli að ekki væri tækt að véfengja gildandi lög in 

abstracto með kæru til MNE, þar sem þau væru ósamrýmanleg sáttmálanum. Þannig væri 

kæran grundvölluð á lögspurningu.77 

Mannréttindanefndin hélt áfram að glíma við kærur byggðar á réttindabrotum vegna 

fóstureyðingalöggjafar í máli Bruggemann og Schauten gegn Þýskalandi. Þýsk löggjöf frá 

árinu 1974 felldi úr gildi refsikennd viðurlög við að gangast undir fóstureyðingu. Taldi 

þýskur dómstóll þessa löggjöf brjóta gegn þýsku stjórnarskránni. Önnur löggjöf var sett í 

samræmi við niðurstöðu þýska dómstólsins Bundesverfassungsgericht árið 1976. Kæra var 

lögð fram til MNE af samtökum (e. organisation), er samanstóðu af einum karli og tveimur 

konum. MNE taldi kæruna ekki hæfa til meðferðar, í samræmi við niðurstöðu sína í máli X 

gegn Noregi, þar sem samtökin sjálf væru ekki lifandi persóna, heldur lögpersóna, og gætu 

því ekki talist þolandi löggjafarinnar í þeim skilningi. Það sama ætti við um karlinn innan 

samtakanna. Þar sem hann hefði ekki sýnt fram á að löggjöfin ætti við um hann, gæti hann 

ekki talist hafa verið þolandi löggjafarinnar.78 Þessi skilningur var seinna staðfestur árið 

1980, með svofelldum rökstuðningi í máli W.P. gegn Bretlandi: 

The applicant, as a potential father, was so closely affected by the termination of his wife’s 

pregnancy that he may claim to be a victim.
79 

Ekki var þó litið á föðurinn sem beinan þolanda, heldur óbeinan, og þannig hafði hann 

einstaklingsbundinna óbeinna áhrifa að gæta. Um þá stöðu verður nánar fjallað í kafla 4.5. 

                                                 

76 X. g. Noregi ECHR 1960-IV 270. 
77 X g. Austurríki (1977) 7 DR 87. 
78 Bruggemann og Schauten g. Þýskalandi (1978) 5 DR 103. Það athugast að málið fjallaði um þágildandi 

25. gr. MSE, sem er samhljóða núgildandi 34. gr. 
79 W.P. g. Bretlandi (1980) 19 DR 244. 
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4.3 Hugsanlegur þolandi 

MNE og MDE hafa samþykkt í dómaframkvæmd að hugtakið „þolandi“ megi túlka svo að 

það taki einnig til þeirra sem ekki geta sýnt fram á réttindabrot með staðfestum hætti, heldur 

einungis leitt nægjanlega miklar líkur að því að slíkt gæti gerst. Í máli Klaas gegn Þýskalandi 

töldu þrír lögmenn, dómari og saksóknari að samskipti þeirra hefðu verið hleruð af 

yfirvöldum. Slík hlerun af hálfu yfirvalda þurfti á þessum tíma ekki að byggja á 

dómsúrskurði eða rökstuddum grun. Hlerunin fór fram leynilega í þeim skilningi að hinn 

hleraði fékk ekki að vita af framkvæmdinni í öllum tilvikum, og ef tilkynnt var um 

framkvæmdina, þá átti slíkt sér einungis stað eftir á. MNE fór ekki mörgum orðum um 

niðurstöðu sína varðandi með hvaða hætti kærendur uppfylltu þolandaskilyrðið, en taldi að 

kærendur uppfylltu framangreint skilyrði með vísan til sérstakra kringumstæðna málsins (e. 

particularity of the case).80 MDE fór hins vegar mun dýpra í saumana á þolandaskilyrðinu í 

þessu samhengi. Í upphafi var tekið fram að samkvæmt þágildandi 25. gr., samhljóða 

núgildandi 34. gr., væri einstaklingum óheimilt að bera lögspurningu fyrir dómstólinn, eða 

kvarta undan löggjöf in abstracto.81 Á grundvelli meginreglunnar um skilvirkni mætti hins 

vegar leiða fram undantekningu á áðurnefndum reglum. Dómstóllinn taldi undantekninguna 

byggja á að formreglum sáttmálans skyldi beitt þannig að þær stuðluðu að skilvirkni 

umsóknarkerfis einstaklinga. Einstaklingar gætu því talist þolendur í skilningi sáttmálans 

vegna tilvistar leyndra aðgerða aðildarríkja eða löggjafar þar sem slíkar aðgerðir væru 

heimilaðar, án þess að þurfa að sýna fram á að slíkum aðgerðum hefði í raun verið beint að 

þeim.82 Í málinu var sönnunarbyrðinni um þolandaskilyrðið í raun snúið við, þá með þeim 

hætti að nú var undir aðildarríkinu komið að sýna fram á að kærendur hefðu ekki verið 

þolendur brotsins.  

 Þessari línu var síðan haldið áfram í máli Dudgeon gegn Bretlandi83 og máli Norris 

gegn Írlandi þar sem kærendur kvörtuðu vegna tilvistar löggjafar er hafði þau áhrif að 

ákveðin kynferðisleg háttsemi milli tveggja karlmanna væri talin saknæm. Orðaði 

dómstólinn niðurstöðu um að þeir væru þolendur í síðastnefndu máli, í þessum skilningi, 

svo að tilvist löggjafarinnar ein og sér gæti haft viðvarandi og bein áhrif á líf kærenda.84  

                                                 

80 Klaas g. Þýskalandi ECHR 1974-XVII 178.  
81 Rotaru g. Rúmeníu, App no 28341/95 (ECHR, 4. maí 2000); Segi og aðrir g. 15 aðildarríkjum 

Evrópusambandsins, App no 6422/02 (ECHR, 23. maí 2002). 
82 sama heimild.   
83 Dudgeon g. Bretlandi (1983) Series A no 59. 
84 Norris g. Írlandi (1988) Series A no 142. 
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4.4 Framtíðarþolandi  

Auk framangreinds hefur verið lagt til grundvallar að litið verði á kæranda sem þolanda í 

skilningi 34. gr. MSE þegar kærandi getur gert sennilegt að brot er varðar hann muni eiga 

sér stað. Ljóst er þó að grunur um slíkt dugar ekki í þessum efnum.85 Er þá í þessum skilningi 

talað um að það sé nánast öruggt að viðkomandi verði þolandi, sem aðgreinir flokkinn frá 

þeim flokki þolenda sem áður var fjallað um, þ.e. hugsanlega þolendur, þar sem vissan er 

ekki jafn mikil, en þó er talið eðlilegt að þeir geti haft réttmætar áhyggjur af því að þeir verði 

þolendur eða að það sé hið minnsta mjög líklegt. Í framkvæmd er ekki gerður ítarlegur 

greinarmunur milli þessara tveggja atriða, en þó hefur í fræðilegu samhengi verið talið rétt 

að greina hér á milli.86 Hvað sem því líður er þó fortakslaust skilyrði þess að kærandi teljist 

þolandi, að hann beri sjálfur ekki ábyrgð á réttindabrotinu að hluta til, eða öllu leyti.87 

 Í máli Tauira og 18 annarra gegn Frakklandi kvörtuðu kærendur vegna ákvörðunar 

forseta Frakklands um að hefja á ný kjarnorkuprófanir í Frönsku Pólýnesíu. Töldu þeir að 

háttsemin bryti gegn rétti þeirra samkvæmt 2., 3. og 8. gr. sáttmálans, sbr. einnig 1. gr. 

viðauka 1. Þannig myndu afleiðingar kjarnorkuprófananna hafa einstaklingsbundin áhrif á 

kærendur í framtíðinni. MNE taldi að afleiðingarnar, ef einhverjar, væru of fjarlægar til þess 

að geta haft einstaklingsbundin áhrif á kærendur. Þeir væru því ekki þolendur samkvæmt 

þágildandi 25. gr. MSE, núgildandi 34. gr., á þessum tiltekna tímapunkti.88 

 Í sama streng var tekið í máli Asselbourg og 78 annarra og Greenpeace gegn 

Lúxemborg, þar sem MDE taldi almenna tilvísun til skaðlegra áhrifa af stálframleiðslu ekki 

nægja til þess að styðja við staðhæfingu kærenda um stöðu þeirra sem þolenda. Svo slíkt 

yrði mögulegt þyrftu kærendur að sýna fram á að aðgæsluleysi stjórnvalda væri með þeim 

hætti að í því fælist brot gegn jákvæðum skyldum þeirra, að skilyrðinu um 

einstaklingsbundin áhrif uppfylltu. Enn fremur, jafnvel þrátt fyrir að aðgæsluleysi 

stjórnvalda leiddi til þess að skaðleg áhrif yrðu líklegri, þyrftu kærendur að sýna fram á að 

aðgerðarleysið hefði sérstaklega áhrif á kærendur. Að mati dómstólsins, í framangreindu 

máli, voru skilyrði stálframleiðslunnar ekki með þeim hætti að slíkt gæti talist alvarlegt brot 

á meginreglunni um aðgæsluskyldu.89 

                                                 

85 Senator Lines GmbH g. 15 aðildarríkjum Evrópusambandsins, App no 56672/00 (ECHR, 10. maí 2004). 
86 Leo Zwaak, „General Survey of the European Convention“ í Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rjin 

og Leo Zwaak (ritstj.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (n. 5) 66-68. 
87 Pasa og Erkan Erol g. Tyrklandi, App no 51358/99 (ECHR, 12. desember 2006). 
88 Tauira og 18 aðrir g. Frakklandi (1995) 83-B DR 112. 
89 Asselbourg og 78 aðrir og Greenpeace Association g. Lúxemborg, App no 29121/95 (ECHR, 29. júní 1999). 
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4.5 Óbeinn þolandi 

Það er hugsanlegt að einstaklingur kunni að telja einstaklingsbundinn rétt sinn brotinn á 

einhvern hátt á grundvelli upprunalegs réttindabrots er beindist að öðrum aðila. Í ákveðnum 

kringumstæðum getur einstaklingur þannig átt kærurétt, grundvallaðan á réttindabroti annars 

aðila, að því skilyrði uppfylltu að tengslin milli kæranda og hins beina þolanda séu með 

þeim hætti að hann sjálfur getur einnig talist þolandi. Mannréttindanefnd Evrópu þróaði 

þannig í dómaframkvæmd hugmyndina um „óbeinan þolanda“, sem tekur þá til náskylds 

ættingja hins beina þolanda eða annarra sérstakra þriðju aðila. Hinn óbeini þolandi þarf þó 

að hafa einstaklingsbundna hagsmuni af endalokum þess réttindabrots er um ræðir, eða ígildi 

þeirra.90  

Í þessu samhengi hefur eiginkona verið talin óbeinn þolandi, þar sem hún þurfti að 

þola fjárhagslegt og andlegt tjón í beinum tengslum við brot á réttindum eiginmanns síns.91 

Um mat á tengslum milli hins óbeina þolanda og þolandans sjálfs í máli D gegn Þýskalandi, 

komst MNE svo að orði: 

The answer to this question depended largely on the legal interest which the 

applicant has in a determination of his allegations of Convention breaches. 

In assessing this interest, any material or immaterial damage suffered [...] as 

a result of the alleged violation must be taken into account.92 

Með hliðsjón af framangreindu ber þannig að horfa til þess efnislega eða óefnislega skaða 

er ætlað réttindabrot á að hafa valdið hinum óbeina þolanda, þegar skorið er úr um hvort 

einstaklingur getur talist óbeinn þolandi. 

 MDE hefur síðan rýmkað skilyrði óbeins þolanda töluvert, en hóf hann þá vegferð 

sína í máli Open Door og Dublin Well gegn Írlandi.93 Fyrirtækin veittu þunguðum konum 

upplýsingar um staðsetningu og samskipti við fóstureyðingastofur í Bretlandi. Þannig 

stunduðu fyrirtækin óbeina ráðgjöf til kvenna um fóstureyðingar. Auk þessara tveggja 

fyrirtækja voru meðal kærenda tveir ráðgjafar eins fyrirtækisins og tvær konur, sem komnar 

voru á barneignaraldur. Kærða ríkið hélt því fram að kæran væri í raun byggð á lögspurningu, 

þar sem ekki væri hægt að líta á konurnar sem þolendur takmarkana á rétti þeirra samkvæmt 

sáttmálanum. MDE taldi að jafnvel þó konurnar væru ekki óléttar, þá hefði verið ljóst að þær 

                                                 

90 X g. Þýskalandi (1976) 5 DR 161; Hibbert g. Hollandi, App no 38087/97 (ECHR, 26. janúar 1999); 

Celikbilek g. Tyrklandi, App no 27693/95 (ECHR, 31. maí 2005). 
91 Y g. Belgíu 1963-VI 590. 
92 D g. Þýskalandi (1984) 36 DR 24. 
93 Open Door og Dublin Well Woman g. Írlandi (1992) Series A no 246-A. 
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væru meðal kvenna á barneignaraldri og að bannið við upplýsingagjöf fyrirtækjanna gæti 

haft einstaklingsbundin áhrif á þær. Þrátt fyrir að dómurinn hefði fyrst og fremst varið 

hugmyndina um hugsanlegan þolanda, var dómstóllinn í raun samhliða að taka fyrsta skrefið 

í áttina að því að auka aðgengi óbeinna þolenda að dómstólnum.94 

4.6 Staða sem þolandi líður undir lok 

Sú staða getur komið upp að háttsemin sem kæran er byggð á hefur liðið undir lok, eða er 

hið minnsta ekki til staðar á þeim tímapunkti sem dómstóllinn tekur málið fyrir. Kærandi 

verður í slíkum tilfellum ekki talinn hafa kæruhæfi, þar sem hann hefur á þeim tímapunkti 

ekki stöðu þolanda.95 Þá leiðir af máli Amuur gegn Frakklandi að ákvörðun eða aðgerðir í 

hag kæranda, er snúa að háttseminni er ætlað brot grundvallast á, hafa ekki þau áhrif að 

kærandi missi stöðu sína fyrir dómstólnum sem þolandi, nema að því marki sem ákvörðunin 

eða aðgerðin feli í sér leið til úrbóta eða skaðleysis gagnvart þolanda.96 

  

                                                 

94 Leo Zwaak, „General Survey of the European Convention“ í Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rjin 

og Leo Zwaak (ritstj.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (n. 5) 71. 
95 Bartona gegn Portúgal (1985) 40 DR 118. 
96 Amuur g. Frakklandi, App no 19776/92 (ECHR, 25. júní 1996). 
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5 Réttur til lágmarksgæða umhverfis 

5.1 Inngangur 

Fyrstu tveimur kærum til MNE byggðum á vernd umhverfisins var vísað frá á grundvelli 

ratione materiae, þ.e. að þær vörðuðu réttindi sem ekki væru vernduð af sáttmálanum. 

Mannréttindanefndin eyddi ekki miklu púðri í rökstuðning frávísunarinnar, en komst að 

framangreindri niðurstöðu í máli X gegn Þýskalandi með eftirfarandi orðum: 

The applicants have complained under environmental aspects of the use for 

military purposes of parts of a certain marshland situated in the same region as the 

villages in which they live. However, under Art. 25 (1) [núgildandi 1. mgr. 34. 

gr.] of the Convention, it is only the alleged violation of one of the rights and 

freedoms set out in the Convention that can be subject of an application presented 

by a person, non-governmental organisation or group of individuals. With regard 

to the present complaint, no right to nature preservation is as such included among 

the rights and freedoms guaranteed by the Convention and in particular by Arts. 

2, 3, or 5 as invoked by the applicant.97 

Eins og áður segir hefur MDE lagt til grundvallar að ákveðin réttindi geti rúmast innan 

sáttmálans nú á dögum, sem samkvæmt orðanna hljóðan voru ekki til staðar í upphafi. Með 

vísan til þess byrjaði MDE upphaflega að gefa umhverfismálum vægi að einhverju leyti 

þegar 8. gr. MSE og 1. gr. 1. samningsviðauka voru skýrðar og í húfi voru 

einstaklingsbundnir hagsmunir sem MSE veitir vernd.98 Þau ákvæði sem koma hvað oftast 

til greina í málum er varða umhverfið nú eru 2. og 8. gr. MSE. Verður því hér reynt að draga 

fram með hvaða hætti dómstóllinn hefur túlkað þann rétt sem ákvæðin vernda, þ.e. réttinn 

til lífs og réttinn til fjölskyldu, einkalífs og heimilis, ásamt að gera samspili þeirra innbyrðis 

skil. 

5.2 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 

5.2.1 Inntak og efni 

Lýst er yfir friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu í 8. gr. MSE, en gildissvið ákvæðisins 

er mjög víðtækt og hefur undanfarin ár vaxið út og verið rýmkað, bæði hvað varðar þau 

                                                 

97 X g. Þýskalandi (1976) 5 DR 161. 
98 sama heimild 4. 
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réttindi sem njóta verndar og þær skyldur sem ákvæðið leggur á aðildarríki til að treysta 

þeim.99 Orðalag ákvæðisins er eftirfarandi: 

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

bréfaskipta. 

2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á þennan rétt 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. 

Líkt og margar aðrar greinar MSE skiptist 8. gr. í tvær málsgreinar, annars vegar 

afdráttarlausa yfirlýsingu um að tiltekinn réttur eða réttindi njóti verndar, og hins vegar 

skilgreiningu á þeim lögmætu skorðum sem heimilt er að setja, og þá hvaða skilyrði þær 

þurfi að uppfylla til að skerða þennan rétt með lögmætum hætti. 8. gr. MSE er byggð á 12. 

gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna100 sem hljóðar svo: 

Eigi má eftir geðþótta raska heimilisfriði nokkurs manns, hnýsast í einkamál 

hans eða bréf, vanvirða hann eða spilla mannorði hans. Ber hverjum manni 

lagavernd gagnvart slíkum afskiptum eða árásum.101 

Ákvæðin greinir á í ákveðnum atriðum. Þá fyrst veitir 12. gr. MSÞ heiðri manna og mannorði 

sérstaka vernd, en ekki er tekið til þess sérstaklega í 8. gr. MSE. 2. ml. 12. gr. MSÞ verndar 

aðila sérstaklega gegn þeim afskipum sem nefnd eru í 1. ml., en slíkt er ekki gert með sama 

hætti í útgáfu MSE. Þá síðast tiltekur MSÞ ákveðið athafnaleysi, þ.e. að afskipti af ákveðnum 

málum séu bönnuð, en í MSE er kveðið á um rétt til friðhelgi einkalífs og svo framvegis. 

Hugtakið „friðhelgi“ eins og það birtist í 8. gr. MSE er talið fela í sér tvennt í 

meginatriðum. Annars vegar að á aðildarríkjum hvíli sú skylda að komast hjá því að skipta 

sér af einkamálefnum einstaklinga á þeim sviðum sem nefnd eru í greininni, og hins vegar 

tiltekin athafnaskylda, áðurnefnd jákvæð skylda. Felur hún í sér að ríkin verði að veita 

einstaklingum aðstoð á þeim sviðum sem 8. gr. tekur til í formi löggjafar og 

réttarframkvæmdar, svo réttindin verði raunveruleg og virk.102 Ágreiningi vegna ákvæðisins 

                                                 

99 Aalt Willem Heringa og Leo Zwaak, „Right to Respect for Privacy (Article 8)“ í Pieter van Dijk, Fried van 

Hoof, Arjen van Rjin og Leo Zwaak (ritstj.), Theory and Practice of the European Convention on Human 

Rights (n. 5) 78. 
100 Hér eftir vísað til sem „MSÞ“. 
101 Á ensku hljóðar greinin svo: „No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, 

home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has a right to procetion of 

the law against such interference or attacks.“ 
102 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi (n. 24) 296. 
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má þannig skipta í tvo flokka, annars vegar hvort ríki hafi gengið of langt í skerðingu réttinda 

með tilteknum aðgerðum eða aðgerðarleysi, og hins vegar hvort ríki hafi gripið til nægilegra 

ráðstafana til að tryggja réttindi þannig að skyldur þess samkvæmt 1. mgr. séu uppfylltar.103  

Skiptar skoðanir hafa verið um hvort einstaklingarnir sjálfir séu bundnir af ákvæðum 

MSE í samskiptum sínum, þá óháð skyldum ríkisins til þess að tryggja öryggi þeirra í 

samskiptum. Tekið er á þessu atriði hvað Ísland varðar í greinargerð með frumvarpi til laga 

um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994, sem segir að réttindi skv. MSE séu aðeins í 

undantekningartilvikum slík að skyldur falli á herðar einstaklinga eða samtaka. Dómstóllinn 

sjálfur hefur ekki tekið beint á þessu álitaefni, enda er það aðallega bundið við landsrétt 

hvers og eins ríkis fyrir sig.104 

Þær jákvæðu skyldur sem stofnanir Evrópuráðsins hafa talið felast í 8. gr. MSE gera 

það að verkum að ríki geta talist brotleg við ákvæðið gagnvart einstaklingum, án þess að 

hafa brotið með beinum hætti gegn friðhelgi einkalífs viðkomandi fjölskyldu, heimilis eða 

bréfaskipta. Felst brotið þá í að sinna ekki þeirri athafnaskyldu að haga löggjöf og 

réttarframkvæmd í samræmi við 8. gr.105 Við mat á umfangi hinnar jákvæðu skyldu skv. 8. 

gr. er lagt til grundvallar ákveðið hagsmunamat á milli hagsmuna ríkisins og hagsmuna 

borgaranna. Um heildstætt atviksbundið mat er að ræða sem byggir á þeim sömu þáttum og 

koma fram í 2. mgr. 8. gr. MSE. Kemur þessi skilningur meðal annars skýrt fram í máli X 

og Y gegn Hollandi þar sem faðir andlega fatlaðrar stúlku kærði mann sem misnotaði dóttur 

hans kynferðislega. Hollensk yfirvöld ákærðu manninn ekki þar sem kæra hafði ekki borist 

frá stúlkunni sjálfri. Hún var ekki fær um að tjá sig en ekki var litið svo á að faðir hennar 

gæti kært í hennar stað. MDE komst að þeirri niðurstöðu að 8. gr. verndaði einstaklinga 

vissulega gegn afskiptum yfirvalda af fjölskyldulífi þeirra, en þar að auki yrði að líta svo á 

að virðing fyrir fjölskyldulífi legði þær skyldur á ríki að gera ráðstafanir sem tryggðu þennan 

rétt borgaranna í samskiptum við aðra. Hollensk lög veittu stúlkunni þannig ekki nægilega 

vernd að þessu leyti og því hefði hollenska ríkið með þessu gerst brotlegt gagnvart 8. gr. 

MSE.106 

5.2.2 Hugtakið „einkalíf“ 

                                                 

103 sama heimild. 
104 sama heimild 102. 
105 Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof og Tyre Trier, Den Europæiske Menneskeretskonvention med 

kommentarer (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1994) 230. 
106 X og Y g. Hollandi (1985) Series A no 91. 
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Hugtakið einkalíf er mjög víðtækt í skilningi ákvæðisins. Björg Thorarensen skýrir svo frá 

kjarna þess almennt, í riti sínu Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi: 

Hver maður hefur rétt til að ráða yfir lífi sínu og líka til að njóta friðar um 

lífshætti sína og einkahagi, svo og að tilfinningalíf hans, samskipti og 

tilfinningasambönd við aðra skulu njóta verndar fyrir afskiptum hvort heldur 

annarra einstaklinga eða stjórnvalda.107 

Sé litið til framkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu varðandi skýringu á hugtakinu í 

skilningi 8. gr., hefur það verið talið fela í sér vernd á líkamlegu og andlegu sjálfræði manns, 

auðkenni og sjálfsmynd og það sem einkennir hann sem persónu gagnvart umhverfi sínu og 

öðrum í samfélaginu.108 Þá hefur dómstóllinn tekið fram að vandmeðfarið sé að skilgreina 

hugtakið með tæmandi hætti og enn fremur hvar mörkin milli einkalífs og opinbers lífs 

liggja. Í stefnumarkandi úrlausn í máli X gegn Íslandi komst MNE að þeirri niðurstöðu að 

rétturinn til friðhelgi einkalífs næði einnig yfir, að ákveðnu marki, réttinn til þess að stofna 

til og þroska samskipti við aðra menn, einkum á tilfinningasviðinu í þeim tilgangi að þroska 

og fullnægja eigin persónuleika. Aftur á móti var ekki litið svo á að vernd 8. gr. næði til 

samskipta einstaklinga við allt hans nánasta umhverfi, þegar komið væri út fyrir hin 

mannlegu samskipti, enda þótt einstaklingurinn vildi halda slíkum samskiptum innan ramma 

einkalífs.109 

 Í einhverjum tilvikum virðist mengun geta flokkast undir afskipti af einkalífi og 

réttinum til heimilis. Í máli Powell og Rayner gegn Bretlandi töldu einstaklingar sig verða 

fyrir hávaðamengun frá nálægum flugvelli sem byggður var á umræddu svæði eftir að 

einstaklingar höfðu byggt sínar eignir. Dómstóllinn viðurkenndi þó ekki þá kröfu aðilanna 

að mikill hávaði gæti verið brot á friðhelgi einkalífs og heimilis í skilningi 8. gr. MSE. 

Dómstóllinn vísaði í því samhengi til svigrúms aðildarríkjanna til að vega og meta hagsmuni 

einstaklinga gagnvart þjóðfélagslegum hagsmunum. 110 

Mál Lopez Ostra gegn Spáni fjallaði um sorpvinnslustöð sem hafði verið reist nærri 

heimili Lopez Ostra, og hóf hún starfsemi án tilskilinna leyfa. Mengun stafaði frá 

verksmiðjunni, reykur og lykt, og hafði hún í för með sér heilsufarsleg vandamál. Spænsk 

yfirvöld höfðu að mati kæranda ekki gert nægjanlega mikið í málinu til að tryggja þau 

                                                 

107 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi (n. 24) 294. 
108 Björg Thorarensen, „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“ í Björg 

Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (n. 32) 

285-286. 
109 X g. Íslandi (1976) 5 DR 86. 
110 Powell og Rayner g. Bretlandi (1990) Series no 172. 
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réttindi sem honum voru tryggð skv. 8. gr. MSE, þ.e. ekki fullnægt þeirri jákvæðu skyldu 

sem felst í 1. mgr. 8. gr. Dómstóllinn féllst á þetta og sagði að með hliðsjón af málavöxtum 

og þrátt fyrir það svigrúm sem yfirvöld höfðu til mats samkvæmt greininni, þá teldi hann að 

yfirvöld hefðu ekki náð jafnvægi milli efnahagslegrar farsældar bæjaryfirvalda, af því að 

reka sorpvinnslustöð, og réttar kærandans til þess að njóta friðhelgi heimilis, einkalífs og 

fjölskyldu. 111 

Þrátt fyrir að hugtakið einkalíf sé ekki túlkað svo rúmt að það taki einnig til sambands 

við nánasta umhverfi mannsins, utan mannlegra samskipta, má þó lesa úr niðurstöðum MDE 

ákveðið hagsmunamat sem ber að leggja til grundvallar. Er hægt að komast svo að orði, að 

einstaklingar eigi rétt til einkalífs, fjölskyldu og heimilis, sem ekki er hægt að njóta nema 

nánasta umhverfi sé lífvænlegt. Ekki er gengið svo langt að tekið sé fyrir allan iðnað í návígi 

við íbúabyggð, en þó ber aðildarríkjum sáttmálans að tryggja heilbrigt jafnvægi milli þeirra 

þjóðfélagslegu hagsmuna er kunna að liggja að baki iðnaðarstarfsemi, svo og 

einstaklingsbundins réttar hvers og eins til friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.  

5.3 2. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 

5.3.1 Inntak og efni 

Rétturinn til lífs er verndaður með 2. gr. MSE. Hljóðar ákvæðið svo: 

1.  Réttur hvers manns til lífs skal verndaður með lögum. Engan mann 

skal af ásettu ráði svipta lífi, nema sök sé sönnuð og fullnægja skuli 

refsidómi á hendur honum fyrir glæp sem dauðarefsing varðar að 

lögum. 

2.  Þótt mannsbani hljótist af valdbeitingu skal það ekki talið brjóta í 

bága við þessa grein ef valdbeitingin er ekki meiri en ýtrasta nauðsyn 

krefur: 

a. til að verja menn gegn ólögmætu ofbeldi; 

b. til að framkvæma lögmæta handtöku eða koma í veg fyrir flótta 

manns sem er í lögmætri gæslu; 

c. vegna löglegra aðgerða sem miða að því að bæla niður uppþot 

eða uppreisn. 

Litið hefur verið á 2. gr. MSE sem grundvallarákvæði í sáttmálanum og lýtur það ekki þeim 

undantekningum sem greinir í 15. gr. Myndar ákvæðið, ásamt 3. gr. MSE um bann við 

pyntingum, grundvallargildi þeirra nútíma lýðræðisríkja sem Evrópuráðið samanstendur 

                                                 

111 Lopez Ostra g. Spáni (1994) Series A no 303-C. 
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af.112 MDE hefur tekið fram við skýringu á ákvæðinu að ekki sé einungis um að ræða skyldu 

til þess að taka fólk ekki af lífi, heldur einnig jákvæða skyldu til þess að tryggja líf fólks á 

yfirráðasvæði sínu með viðeigandi hætti.113 Enn fremur hefur dómstóllinn tekið fram að þær 

jákvæðu skyldur sem hvíla á ríkinu vegna 2. gr. MSE gildi á öllum sviðum þar sem réttur til 

lífs gæti verið í hættu.114 

5.3.2 Jákvæðar skyldur aðildarríkja vegna 2. gr.  

Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu um jákvæðar skyldur sem leiða má af 

réttinum til lífs leiðir í ljós að um ræðir víðtækt efni sem ekki er hægt að gera tæmandi skil. 

Síðustu ár hefur MDE í ákveðnum tilvikum komist að þeirri niðurstöðu að ríki hafi brotið 

gegn réttinum til lífs með aðgerðum eða aðgerðarleysi sínu, í tengslum við náttúru- eða 

umhverfishamfarir.115 Hefur dómstóllinn í þeim tilvikum litið svo á að iðnaðarstarfsemi sé í 

eðli sínu hættuleg, og hefur því lagt mikla áherslu á að aðildarríki setji reglugerðir eða önnur 

stjórnvaldsfyrirmæli sem miði að því að takmarka þessa hættu, þá miðað við sérstaka 

eiginleika hverrar og einnar starfsemi, einkum með tilliti til mögulegrar hættu gagnvart lífi 

fólks.116 Þannig er talið rétt að aðildarríki stjórni slíkum iðnaði með leyfisveitingum, 

uppsetningu, rekstri, öryggi og eftirliti með starfsemi, og geri skylt að hlutaðeigandi 

fyrirtæki, óháð því hvort um ræðir opinbera aðila eða einkaaðila, grípi til ákveðinna eðlilegra 

og náttúrulegra ráðstafana í þeim tilgangi að tryggja vernd borgaranna.117 Þá hefur MDE í 

þessu samhengi lagt mikla áherslu á rétt almennings til upplýsinga.118 

Jákvæð skylda til aðgerða á grundvelli réttar borgara til lífs má þó ekki leggja 

óeðlilega eða tilhæfulausa skyldu til aðgerða á herðar ríkjum. Dómstóllinn hefur þannig 

tekið fram í úrlausnum sínum að hægt sé að komast að tiltekinni niðurstöðu og skapa 

ákveðna vernd með mismunandi aðgerðum. Við þetta mat þurfi að veita svigrúm. Þannig 

þarf að meta hvaða raunhæfu kosti ríki hefur eða hafði til þess að grípa til svo fullnægjandi 

                                                 

112 McCann og aðrir g. Bretlandi (1995) Series A no 324-A. 
113 Lambert og aðrir g. Frakklandi, App no 46043/14 (ECHR, 5. júní 2015). 
114 Valentino Acatrinei g. Rúmeníu, App no 10425/09 (ECHR, 4. október 2011). 
115 Budayeva og aðrir g. Rússlandi, App no 15339/02 (ECHR, 20. mars 2008); Kolyadenko og aðrir g. 

Rússlandi, App no 17423/05 (ECHR, 28. febrúar 2012); Cordella og aðrir g. Ítalíu, App no 54414/13 (ECHR, 

24. janúar 2019). 
116 Council of Europe/European Court of Human Rights, „Guide on Article 2 of the European Convention on 

Human Rights – Right to life“ (Council of Europe/European Court of Human Rights 30. Apríl 2020) 

<https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_ENG.pdf> skoðað 21. maí 2020. 
117 Öneryildiz g. Tyrklandi, App no 4839/99 (ECHR, 30. nóvember 2004). 
118 sama heimild 116. 
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vernd þeirra réttinda sem ákvæðið veitir sé tryggð.119 Dómstóllinn hefur þá í þessu samhengi 

varpað fram því sjónarmiði að ríkari skyldur og minna svigrúm til verndaraðgerða geti verið 

til staðar, eftir því hvaða ákvæði sáttmálans eiga í hlut. Ákveðið hagsmunamat hefur hér 

einnig áhrif. Réttur einstaklings til lífs yrði þannig talinn undirorpinn mikilvægari 

verndarandlagi heldur en réttur hans til að njóta eigna sinna. Sjónarmið í þessa veru koma 

berum orðum fram í máli Budayeva og annarra gegn Rússlandi, en þar var talið að ríki nyti 

rýmra svigrúms til mats á nauðsyn og vali aðgerða þegar um ræddi eignir einstaklinga en 

þegar aðgerðir stæðu til þess að vernda líf þeirra. 120 Með öðrum orðum, sé líf viðkomandi 

einstaklinga í hættu, er meiri áhersla lögð á tilteknar fyrirbyggjandi aðgerðir af hálfu ríkisins. 

Einnig er talið rétt að gera hugtökunum „raunveruleg og yfirvofandi hætta“ 

greinargóð skil. Svo að um raunverulega og yfirvofandi hættu sé að ræða er ekki endilega 

byggt á því að hún þurfi að vera yfirvofandi í þeim skilningi að hún gerist í dag eða á morgun, 

heldur frekar að um ræði sannarlega hættu sem ógni einstaklingum með beinum hætti, 

jafnvel þó að áhrifa hennar gæti hægt og rólega yfir langt tímabil, eða þá að þeirra muni 

koma til með að gæta á óljósum tímapunkti.121 Í máli Öneryildiz gegn Tyrklandi hafði hætta 

á metangassprengingu við sorphaug verið til staðar um árabil, og yfirvöld höfðu verið 

meðvituð um þessa hættu. Þannig var um að ræða yfirvofandi og raunverulega hættu, þó það 

hefði ekki verið ljóst nákvæmlega á hvaða tímapunkti hún hefði áhrif á réttindi 

borgaranna.122 Að sama skapi voru yfirvöld í máli Budayeva gegn Rússlandi meðvituð um 

þá hættu sem gat skapast vegna aurskriðu, á þeirri stærðargráðu sem hún varð síðan, en ekki 

var gripið til neinna fyrirbyggjandi aðgerða.123 Þá má ráða af máli Kolyadenko gegn 

Rússlandi, að yfirvöld hefðu verið meðvituð um að hugsanlega þyrfti að rýma lón vegna 

óvenju mikillar rigningar, en hefði láðst að bregðast við með þeim hætti er uppfyllti kröfur 

2. gr. MSE.124 Í öllum framangreindum tilvikum var þannig um að ræða raunverulega og 

yfirvofandi hættu sem vissulega ógnaði rétti borgara til lífs. Skapaðist þar af leiðandi skylda 

til aðgerða af hálfu ríkisins, þar sem lítið svigrúm var til mats vegna verndarandlags 2. gr. 

MSE, án þess að ljóst væri nákvæmlega á hvaða tímapunkti skaðinn yrði óafturkræfur. 

                                                 

119 Budayeva og aðrir g. Rússlandi, App no 15339/02 (ECHR, 20. mars 2008). 
120 sama heimild 119. 
121 sama heimild 117. 
122 sama heimild 119, mgr. 98-101. 
123 sama heimild 91, mgr. 147-158. 
124 Kolyadenko og aðrir g. Rússlandi, App no 17423/05 (ECHR, 28. febrúar 2012). 
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Með allt framangreint í huga má því leggja til grundvallar, að svo hægt sé að tala um 

brot gegn jákvæðri skyldu í framangreindum skilningi, þarf að sýna fram á að ríkið hafi 

vitað, eða átt að hafa vitað, af tilvist raunverulegrar yfirvofandi hættu, sem stefndi lífi 

borgara eða borgaranna í hættu, og að hægt hefði verið að grípa til eðlilegra ráðstafana til 

þess að komast hjá eða reyna að komast hjá afleiðingum hættunnar. Skyldan er þannig til 

staðar, jafnvel þó að hættan sé óljós.125 

5.4 Samspil 2. og 8. gr. MSE 

5.4.1 Samanburður og eðlislíkindi 

Umrædd ákvæði tengjast á ákveðinn efnislegan máta, enda má hugsanlega að einhverju leyti 

skoða 8. gr. sáttmálans sem nánari útfærslu á 2. gr. hans. Ákvæðin eiga það sameiginlegt að 

vernd réttindanna sem þeim er ætlað að veita felur í sér bæði athafnaleysi og athafnaskyldu 

af hálfu ríkisins. Rétturinn til lífs fellur í flokk grundvallarmannréttinda, en rétturinn til 

friðhelgi einkalífs og fjölskyldu er meðal þeirra réttinda er fengust með þróun mannréttinda 

á 18. og 19. öld. Þannig skapar 2. gr. rétt til lífs og 8. gr. útlistar nánar að þessi réttur til lífs 

felur m.a. í sér friðhelgi einkalífs og fjölskyldu, eins og hefur verið skilgreint nánar hér að 

framan. Í framkvæmd hefur verið litið svo á að verndarandlag þeirra og þær jákvæðu skyldur 

sem þær fella á ríkið séu eðlissamar, að minnsta kosti þegar kemur að skyldu ríkja til aðgerða 

vegna skaðlegra áhrifa og aðgerða á umhverfið. Þannig sé hægt að byggja á sömu 

dómafordæmum og meginreglum varðandi bæði ákvæði.126 Skylda til aðgerða sem falli á 

ríkið á grundvelli 2. gr. sé ein og hin sama og skyldan sem 8. gr. skapi, og þar af leiðandi sé 

oft um að ræða sömu aðgerðir.127 

5.4.2 Hverjir njóta njóta verndar skv. 2. og 8. gr. 

Samkvæmt 8. gr. MSE skal „sérhver maður“ eiga þennan rétt. Með þessu er átt við alla 

einstaklinga innan yfirráðasvæðis aðildarríkis, óháð því hvort viðkomandi er ríkisborgari í 

því ríki eða ekki, sbr. 1. gr. MSE. Þá er einnig spurning hvort lögaðilar eigi þennan rétt, þ.e. 

félög eða stofnanir. Þröng túlkun á hugtakinu „heimili“ leiðir þá til þess að lögaðilar falli 

ekki þar undir, en aftur á móti hefur hugtakið heimili verið skýrt mjög rúmt í 

dómaframkvæmd, jafnvel svo rúmt að húsnæði fyrirtækja og annarra lögpersóna falli þar 

                                                 

125 Tagayeva og aðrir g. Rússlandi, App no 26562/07 (ECHR, 13. apríl 2017). 
126 sama heimild 119, mgr. 133; sama heimild 117, mgr. 90 og 160. 
127 Brincat og aðrir g. Möltu, App no 60908/11 (ECHR, 24. júlí 2014); sama heimild 117, mgr. 216. 
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undir. Þannig hefur verið á því byggt að þar sem lögaðili hafi rétt til nafns, orðspors og 

heiðurs, skuli sú sama lögpersóna eiga rétt til tiltekinnar friðhelgi einkalífs.128 

Þegar talað er um líf sem grundvöll annarra réttinda eða undirstöðu almennra 

hugmynda um mannréttindi er í raun vísað til hins líffræðilega lífs, þ.e. líkamans og 

starfsemi hans. Annars vegar er þannig um að ræða líf í merkingunni lifandi líkami og hins 

vegar líf í merkingunni ævi eða lífstíð. Af þessari tvöföldu merkingu orðsins má varpa 

ákveðnu ljósi á mörkin milli réttarins til lífs og annarra réttinda sem sáttmálinn kveður á um, 

svo sem friðhelgi einkalífs og fjölskyldu.129 Ákvæðið tekur ekki fram á hvaða tímapunkti líf 

hefst, en segir einungis að vernda skuli rétt hvers manns til lífs í 1. málsl. 1. mgr. 2. gr. og í 

2. málsl. að engan mann skuli svipta lífi af ásettu ráði. Ekki liggur enn fyrir hvort þessi 

hugtök nái einnig til fósturs þannig að réttur þeirra til lífs sé einnig verndaður.130 

Því sjónarmiði hefur verið varpað fram að sú vernd sem veitt er með ákvæðum 2. og 

8. gr. MSE sé ekki bundin við ákveðnar manneskjur, þ.e. ákveðin líf, heldur samfélagið í 

heild, þá sérstaklega í tilvikum umhverfisslysa. Við þessa skýringu hefur hliðsjón verið höfð 

af 13. gr. sáttmálans, sem skapar rétt til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns. Má m.a. 

finna henni stoð í máli Gorovenky og Bugara gegn Úkraínu þar sem fram kom að jákvæð 

skylda ríkis á grundvelli réttindaverndar 2. gr. tæki til atvika þar sem yfirvofandi hætta 

skapaði skyldu til verndarráðstafana vegna eins eða fleiri einstaklinga.131 Þannig gæti hún 

sem slík skapast vegna verndarráðstafana til handa samfélaginu í heild.132 

  

                                                 

128 Jaques Velu, „The European Convention on Human Rights and the right to respect for private life, the home 

and communications“ í A H Robertsson (ritstj.), Privacy and Human Rights: Papers by experts on an issue of 

growing importance given under the auspices of the European Convention on Human Rights (Manchester 

University Press 1973) 19. 
129 Hjördís Björk Hákonardóttir, „Réttur til lífs“ í Björg Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu. 

Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (n. 32) 90-91. 
130 sama heimild. 
131 Gorovenky og Bugara g. Úkraínu, App no 36146/05 (ECHR, 12. janúar 2012) 32. 
132 Maiorano og aðrir g. Ítalíu, App no 28634/06 (ECHR, 15. desember 2009) 107.  
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6 Loftslagsváin og hugsanlegir þolendur hennar 

6.1 Inngangur 

Hitastig á jörðinni hefur tekið breytingum í sögulegu samhengi. Á síðustu 650 þúsund árum 

hafa átt sér stað sjö mismunandi skeið af hlýnun og kulnun. Lok síðustu ísaldar fyrir um það 

bil 11.700 árum mörkuðu upphafið af hitatímabilinu sem nú stendur, sem og upphaf 

mannkynsins.133 Hins vegar, vegna umfangsmikillar losunar gróðurhúsalofttegunda, hefur 

hitastig jarðar á síðustu 40 árum hækkað mun hraðar en áður. Meðal afleiðinga þessarar 

hröðunar hækkandi hitastigs jarðar eru hækkandi sjávarmál, hlýnun og súrnun sjávar, 

bráðnun íshella og fleiri tilfelli náttúruhamfara, svo sem fellibylja, skógarelda og flóða.134 

Eins og fram hefur komið, er MSE þögull hvað varðar skýran rétt samkvæmt orðanna 

hljóðan til lágmarksgæða umhverfis. Þróun á seinni árum leiðir einnig í ljós tilhneigingu til 

að setja mannréttindaákvæði í stjórnarskrár ríkja, sem kveða á um réttindi almennings eða 

þjóðarinnar með sérstöku tilliti til komandi kynslóða. Hljóða þá ákvæðin á þann veg að 

áskilinn sé réttur almennings til ákveðinna gæða umhverfis og náttúruauðlinda og að nýting 

þeirra sé í þágu þjóðarhagsmuna.135 Þó er yfirleitt fyrst og fremst um að ræða hópréttindi og 

pólitíska markmiðasetningu, þ.e. ekki efnislegan rétt sem hægt er að byggja á, en stefna beri 

að í þjóðarþágu og kann að hafa áhrif við skýringu laga.136 

Ekki hefur verið skorið úr um fyrir MDE hvort hlýnun jarðar nái því marki að teljast 

raunveruleg og yfirvofandi hætta, þannig að jákvæð skylda skapist gagnvart aðildarríkjum 

til þess að bregðast við með aðgerðum, til verndar lífi borgaranna. Sé hins vegar hér gengið 

út frá því að MSE veiti ákveðinn rétt til lágmarksgæða umhverfis, og af þessum rétti leiði 

þá jákvæð skylda aðildarríkja til þess að varðveita þennan rétt einstaklinga, er hann í raun 

ekki raunverulegur nema að því marki sem hægt er að byggja á honum fyrir dómstólum, sbr. 

hugtakið mannréttindi í lagalegum skilningi.137 

Það athugast einnig í þessu sambandi að við mat á hvort kæra teljist tæk til 

efnismeðferðar, skiptir ekki máli þó skilyrði landsréttar um aðild séu ekki uppfyllt. Í máli 

Scozzari og Giunta gegn Ítalíu var móðir sem hafði verið svipt forræði yfir börnum sínum 

                                                 

133 NASA, „Climate Change: How Do We Know? (NASA) <https://climate.nasa.gov/evidence/> skoðað 21. 

maí 2020. 
134 sama heimild. 
135 sama heimild 4. 
136 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi (n. 24) 36. 
137 sama heimild 31. 
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talin hæf til þess að gæta hagsmuna þeirra fyrir MDE, þvert á niðurstöðu dómstóla á Ítalíu.138 

Þá var mál bróður þolanda réttindabrots talið tækt til efnismeðferðar, þrátt fyrir að þolandinn 

sjálfur væri enn á lífi, í máli Ilhan gegn Tyrklandi. Dómstólar í Tyrklandi höfðu ekki 

heimilað slíka aðild.139 Til þess að byggja á rétti til lágmarksgæða umhverfis fyrir 

dómstólum, eða einhverjum réttindum yfir höfuð, þurfa fyrirhugaðir kærendur, hvað sem 

öðru líður, að uppfylla þolandaskilyrði 34. gr. 

6.2 Mismunandi tegundir umhverfismála 

6.2.1 Skaðlegur útblástur iðnaðar og heilsa 

Mál Smaltini gegn Ítalíu fjallaði um áhrif stálverksmiðju á Ítalíu á heilsu upphaflegs 

kæranda, sem dó seinna úr krabbameini. Eiginmaður og börn hennar héldu kærunni áfram, 

og byggðu á því að tengsl væru á milli skaðlegrar losunar verksmiðjunnar og 

krabbameinsins, sem dró upprunalegan kæranda til dauða. Upprunalega hafði konan byggt 

á því að um væri að ræða einstaklingsbundin áhrif á hana sem beinan þolanda, en eiginmaður 

og börn hennar byggðu síðan á því að þau væru óbeinir þolendur þess réttindabrots sem 

leiddi til dauða kæranda. Dómstóllinn vísaði málinu frá með vísan til 3. mgr. 35. gr. MSE, 

nánar tiltekið á þeim grundvelli að hún væri augljóslega illa grunduð (e. manifestly ill-

founded). Við athugun á upprunalegu kærunni, með vísan til formskilyrða 2. gr. sáttmálans, 

leit dómstóllinn til þess að þeirra rannsóknarniðurstaðna, sem studdu við tengslin milli 

veikinda hennar og starfsemi verksmiðjunnar, hefði verið aflað einhliða af hálfu kæranda. 

Með vísan til þess, og þeirra vísindalegu gagna sem til staðar voru á þessum tíma, hafnaði 

dómstóllinn því að tengsl væru á milli starfsemi stálverksmiðjunnar og veikindanna. Hins 

vegar opnaði dómstóllinn með þessu ákveðnar dyr fyrir því að hægt væri að kæra Ítalíu fyrir 

aðgerðarleysi gagnvart verksmiðjunni, að því tilskildu að fullnægjandi gögn myndu styðja 

tengsl milli einstaklingsbundinna áhrifa og starfsemi fyrirtækisins. 140 

Þann 24. janúar 2019 birti MDE niðurstöðu sína í máli Cordella og annarra gegn 

Ítalíu þar sem 180 kærendur, sem höfðu búið eða bjuggu í sveitarfélaginu Taranto eða 

nærliggjandi svæðum, töldu afleiðingar útblásturs stálverksmiðju í Taranto hafa skaðleg 

áhrif á umhverfi þeirra og heilsu. Byggðu kærendur á því að ríkið hefði brotið gegn 

jákvæðum skyldum sínum sem leiddu af 2. og 8. gr. sáttmálans með því að grípa ekki til 

                                                 

138 Scozzari og Giunta g. Ítalíu, App no 39221/98 (ECHR, 13. júlí 2000). 
139 Ilhan g. Tyrklandi, App no 22277/93 (ECHR, 27. júní 2000). 
140 Smaltini g. Ítalíu, App no 43961/09 (ECHR, 24. mars 2015). 



   

31 

varnarráðstafana, sem og takmörkuðu upplýsingaflæði því tengdu. Er málið áhugavert fyrir 

margar sakir, meðal annars þar sem dómstóllinn lagði í fyrsta skipti faraldsfræðilega 

rannsókn til grundvallar sönnun á orsakatengslum, en það hafði hann ekki verið tilbúinn að 

gera fram að þessu. Dómstóllinn lagði einnig mat á hæfi hvers og eins kæranda, með vísan 

til þess að sáttmálinn gerir ekki ráð fyrir actio popularis. Sveitarfélagið Taranto og aðrir 

nærliggjandi bæir höfðu verið skilgreindir sem sérstök hættusvæði, og því taldi dómstóllinn 

að þeir 19 einstaklingar sem höfðu ekki búið á þessum sérstaklega skilgreindu hættusvæðum 

uppfylltu ekki þolandaskilyrði 34. gr. Vísaði MDE því kærum þeirra frá, en staðfesti brot 

Ítalíu á 8. gr. MSE gagnvart þeim aðilum er bjuggu á áðurnefndum skilgreindum 

hættusvæðum. Þrátt fyrir að MDE sé með þessum dómi að opna frekari dyr fyrir 

umhverfismálssóknum, virðist hann enn halda fremur fast í túlkun sína á 

einstaklingsbundnum áhrifum.141  

6.2.2 Náttúruhamfarir 

Kærendur í máli Murillo Salidas og annarra gegn Spáni voru eftirlifendur hamfara sem urðu 

á tjaldsvæði við Pýreneafjöllin í ágúst árið 1996, þar sem 87 manns létu lífið í gríðarlegum 

flóðum sem urðu vegna mikillar rigningar. Fyrsti kærandinn missti báða foreldra sína, 

bróður sinn og systur, og var þannig óbeinn þolandi, en aðrir höfðu orðið fyrir beinum 

áhrifum af þessum flóðum. Kæran byggði fyrst og fremst á því að spænsk yfirvöld hefðu 

ekki gripið til allra þeirra fyrirbyggjandi aðgerða, sem hægt hefði verið að grípa til, í þeim 

tilgangi að koma í veg fyrir hættuna. Þannig hefðu yfirvöld vitað af hugsanlegri hættu, en 

samt sem áður heimilað fólki að nota útilegusvæðið. Dómstóllinn taldi kæruna ekki hæfa til 

meðferðar og tók fram að í desember árið 2005 hefðu spænskir dómstólar dæmt fyrsta 

kærandanum skaðabætur að fjárhæð sem gat sem slík ekki talist ósanngörn og að æðsti 

dómstóll Spánar myndi sennilega staðfesta, jafnvel hækka, bæturnar. Þannig var hann ekki 

talinn þolandi í framangreindum skilningi eftir þessa niðurstöðu spænskra dómstóla í 

skilningi 34. gr. MSE. Hvað varðar aðra kæruaðila, taldi dómstóllinn að þeir hefðu ekki 

tæmt innlend réttarúrræði, sbr. 1. mgr. 35. gr. MSE. Þeir hefðu ekki hafið aðgerðir gegn 

Spáni í heimalandinu, og því væru meðferðarskilyrði sáttmálans ekki uppfyllt.142 

 Mál Budayeva og annarra gegn Rússlandi fjallaði um atvik sem átti sér stað í júlí 

árið 2000, í bænum Tyrnauz í Rússlandi þar sem aurskriða féll úr Elbrus-fjalli. Hafði hún 

þær afleiðingar að átta manns létu lífið, meðal annars eiginmaður fyrsta kæranda. Þannig 

                                                 

141 Cordella og aðrir g. Ítalíu, App no 54414/13 (ECHR, 24. janúar 2019). 
142 Maurillo Salidas og aðrir g. Spáni, App no 76973/07 (ECHR, 28. nóvember 2011). 
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taldist hún óbeinn þolandi náttúruhamfaranna. Aðrir kærendur höfðu orðið fyrir beinum 

skaða og töldu sig því beina þolendur, bæði líkamlega og tilfinningalega, en þeir höfðu 

einnig misst heimili sín. Byggðu kærendur á því að rússnesk yfirvöld hefðu ekki dregið úr 

hættu aurskriðunnar, sem talin var raunveruleg og yfirvofandi hætta, og enn fremur ekki 

framkvæmt ítarlega athugun á atvikum fram að hamförunum. Komst MDE að þeirri 

niðurstöðu að með aðgerðarleysi sínu hefði rússneska ríkið brotið gegn efnisreglu 2. gr. 

MSE, nánar tiltekið gegn hinni jákvæðu skyldu að gera allt sem í valdi þess stóð, með 

raunsæjum hætti, til þess að draga úr skaðlegum afleiðingum aurskriðunnar. Þá taldi 

dómstóllinn að brot hefði einnig átt sér stað á formreglu framangreindar 2. gr., þ.e. með 

aðgerðarleysi sínu eftir hamfarirnar, þar sem engin athugun á ábyrgð hafði farið fram. Átti 

þetta jafnt við um beina þolendur og óbeina.143 Með niðurstöðu sinni í þessu máli var 

dómstóllinn talinn hafa útvíkkað efni hinnar jákvæðu skyldu skv. 2. gr. sáttmálans, þannig 

að hún tæki einnig til fyrirbyggjandi aðgerða vegna náttúruhamfara.144 

 Í máli Kolyadenko og annarra gegn Rússlandi lentu kærendur í miklu flóði í ágúst 

2001. Kærendur bjuggu í Vladivostok, nálægt ánni Pinoerskaya. Þeir höfðu þannig allir 

orðið fyrir beinum einstaklingsbundnum áhrifum vegna flóðsins, og töldust því beinir 

þolendur í skilningi 34. gr. MSE. Töldu þeir að rússneska ríkið hefði stefnt lífi þeirra í hættu 

með aðgerðarleysi sínu, og enn fremur að heimili þeirra hefðu verið lögð í rúst, sem og að 

engin úrræði hefðu verið til staðar fyrir þá til að leita réttar síns. Dómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu að rússneska ríkið hefði með háttsemi sinni, þá aðallega aðgerðarleysi, brotið 

gegn rétti þeirra skv. 2. gr. MSE til þess að grípa til viðeigandi úrræða með það að markmiði 

að vernda líf kærenda. Þá var ríkið talið hafa virt rétt þeirra samkvæmt 8. gr. að vettugi, 

ásamt 1. gr. 1. viðauka sáttmálans, þar sem eignarréttindi kærenda voru í raun gerð að 

engu.145 

 Það sem er sammerkt með ofangreindum málum, er sú staðreynd að afleiðingar 

hamfaranna höfðu allar raungerst. Þeirra málatilbúnaður sneri þannig að sönnun á tengslum 

milli aðgerðanna, eða aðgerðarleysisins, og tjóninu eða réttindabrotinu. Mál Viviani og 

annarra gegn Ítalíu fjallaði aftur á móti um þær hættur sem stöfuðu af hugsanlegu gosi 

eldfjallsins Vesúvíusar og þeirra aðgerða sem yfirvöld höfðu ráðist í til þess að draga úr 

þeirri hættu. Kærendur, sem bjuggu í mismunandi sveitarfélögum í návígi við fjallið, héldu 

því fram að með því að lást að koma fyrir viðeigandi regluverki og skipulagðri 

                                                 

143 Budayeva og aðrir g. Rússlandi, App no 15339/02 (ECHR, 20. mars 2008). 
144 Harris, O´Boyle og Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (n. 3) 2. 
145 Kolyadenko og aðrir g. Rússlandi, App no 17423/05 (ECHR, 28. febrúar 2012). 
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aðgerðaráætlun, hefði ríkið brotið gegn jákvæðum skyldum þess til verndar lífi borgaranna 

skv. 2. gr. sáttmálans. Þá töldu kærendur einnig að skortur á upplýsingum til þeirra leiddi til 

brots á rétti þeirra til einkalífs, heimils og fjölskyldu, sbr. 8. gr. MSE. Dómstóllinn tók málið 

hins vegar ekki til efnismeðferðar, heldur vísaði því frá á þeim grundvelli að innlend 

réttarúrræði hefðu ekki verið tæmd, sbr. 1. mgr. 35. gr. MSE. Þá var sérstaklega tekið fram 

að kærendum hefði verið í lófa lagið að fara með málið fyrir dómstóla á Ítalíu í formi 

hópmálsóknar (e. class-action).146 

6.2.3 Umhverfishætta og aðgengi að upplýsingum 

Mál Guerra og annarra gegn Ítalíu snerist um skaðlegan útblástur 

áburðarframleiðslufyrirtækis, en kærendur bjuggu allir í um það bil kílómetra fjarlægð frá 

verksmiðjunni. Slys höfðu átt sér stað í verksmiðjunni á fyrri árum, það versta á árinu 1976, 

og höfðu eitt hundrað og fimmtíu endað á spítala vegna eitrunar. Héldu kærendur fram að 

vöntun á raunhæfum úrræðum, þá sérstaklega er stefndu að því að draga úr mengun og 

slysahættu, ógnaði lífi þeirra. Þeirri málsástæðu var einnig teflt fram að skortur á 

upplýsingum skerti rétt þeirra til upplýsinga samkvæmt sáttmálanum. Kæran var því ekki 

byggð á ákveðnu slysi, öllu heldur byggði hún á því að slysahætta væri mikil, með vísan til 

slysasögu verksmiðjunnar, og að sú saga kallaði einmitt á frekari aðgerðir ríkisins til þess 

að draga úr hættunni. MDE taldi ítalska ríkið ekki hafa uppfyllt þá jákvæðu skyldu er leiddi 

af 8. gr., nánar tiltekið að tryggja rétt kærenda til þess að njóta einkalífs, heimilis og 

fjölskyldu. Í því sambandi var vísað sérstaklega til þess að mengun umhverfis gæti haft 

víðtæk áhrif á heilsu einstaklinga. Þá höfðu þeir ekki fengið upplýsingar um þau skaðlegu 

áhrif sem kynnu að leiða af staðsetningu verksmiðjunnar á líf þeirra, og sú háttsemi talin 

brjóta gegn rétti kærenda samkvæmt 10. gr. sáttmálans.147 

6.3 Almenningur og umhverfið 

Aðalheiður Jóhannesdóttir komst að þeirri niðurstöðu í grein sinni Umhverfisréttur og 

stjórnarskráin að úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu bentu ekki til þess að dómstóllinn 

viðurkenndi að einhverju leyti rétt almennings til tiltekinna gæða umhverfis og 

náttúruauðlinda, eða þá að slíkur réttur teldist til þeirra réttinda sem varin eru af MSE.148  

                                                 

146 Viviani og aðrir g. Ítalíu, App no 9713/13 (ECHR, 24. mars 2015). 
147 Guerra og aðrir g. Ítalíu, App no 14967/89 (ECHR, 19. febrúar 1998). 
148 sama heimild 4. 
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Telja verður þá niðurstöðu endurspeglast í framangreindri umfjöllun, þar sem 

ákveðin og sérstök tengsl virðast enn vera forsenda þess að skilyrðið um þolanda 

réttindabrots skv. 34. gr. sé uppfyllt. Þá fæst enn fremur ekki séð af ofangreindri umfjöllun 

að MDE slaki með nokkrum hætti á formskilyrðum 34. gr. MSE í tilviki umhverfismála. 

Verður því að líta svo á að hagsmunum umhverfisins sé enn best borgið í þeim tilvikum er 

þeir fara saman með þeim einstaklingsbundnu hagsmunum sem bornir eru undir dómstólinn 

hverju sinni. 
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7 Niðurstöður 

Dómaframkvæmd leiðir í ljós að MSE verndar einstaklinga að einhverju leyti gegn 

aðgerðarleysi stjórnvalda vegna náttúruhamfara, en stefnumarkandi dómur dómstólsins í 

máli Budayeva og annarra gegn Rússlandi rýmkaði jákvæðar skyldur, stafandi af 2. og 8. 

gr. MSE, þannig að þær tækju einnig til verndarráðstafana vegna náttúruhamfara. Jákvæð 

skylda ríkis til aðgerða virkjast þannig um leið og til staðar er raunveruleg og yfirvofandi 

hætta sem stefnir lífi borgaranna í hættu. Ber ríkinu þá að gera allt sem í valdi þess stendur 

til þess að koma í veg fyrir hættuna, eða þá draga úr henni eins og mögulegt er. Svo að 

einstaklingur geti talist vera þolandi réttindabrots, þá annaðhvort vegna aðgerða eða 

aðgerðarleysis ríkis varðandi umhverfismál, þarf viðkomandi að geta sýnt fram á að aðgerð 

leiði af sér réttindabrot af hálfu ríkisins, eða byggja á því að réttindabrotið felist í 

aðgerðraleysi þess. 

Séu þolendur í umhverfismálum skoðaðir út frá dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins, má sjá það meginstef að mælikvarði dómstólsins á 

einstaklingsbundnum áhrifum er strangur. Meginreglan, eins og hún birtist í 34. gr., er sú að 

kærandi þarf að hafa orðið fyrir réttindabroti sjálfur, einstaklingslega og persónulega. 

Þolandastaðan hefur síðan verði rýmkuð, þannig hún kunni einnig að taka, í ákveðnum 

tilvikum, til framtíðarþolanda, hugsanlegs þolanda og óbeins þolanda. Hvað óbeina þolendur 

varðar, þurfa þeir að sýna fram á bein tengsl milli þess réttindabrots sem átti sér stað gagnvart 

upprunalegum þolanda, og síðan þess réttindabrots sem þeir hafa orðið fyrir, stafandi af 

upprunalega brotinu. Í báðum tilvikum er þó um að ræða brot sem þegar hefur átt sér stað. 

Með hliðsjón af afleiðingum hlýnunar jarðar, verður að telja tækt að leggja til grundvallar 

að afleiðingarnar eru ekki orðnar endanlegar. Af framangreindu hlýtur þá að leiða að þolandi 

aðgerða eða aðgerðarleysis ríkis vegna hamfarahlýnunar falli í flokk framtíðarþolanda, eða 

þá hugsanlegs þolanda, eftir því með hvaða hætti viðkomandi tekst að sanna afleiðingarnar 

og tengsl sín við þær.  

Með vísan til þess sem hefur komið fram um þessar tvær tegundir þolenda, verður 

að telja tækt að leggja til grundvallar betri réttarstöðu framtíðarþolenda, þar sem nánast víst 

er að viðkomandi verði fyrir réttindabroti, heldur en þeirra sem telja sig þolendur hugsanlegs 

brots, enda hefur sá réttur verið talinn gríðarlega þröngur. Að því frágengnu að sáttmálinn 

verndi ákveðinn rétt einstaklinga til lágmarksgæða umhverfis, og að aðgerðarleysi ríkis í 

þeim tilgangi að tryggja þennan rétt kunni þá að leiða til skerðingar réttar einstaklinga með 
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þeim hætti að um sé að ræða framtíðarþolendur, stendur stærsta hindrunin eftir. Snýr sú 

hindrun að því með hvaða hætti einstaklingur getur sýnt fram á einstaklingsbundin áhrif.  

Dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins er skýr um það atriði, að kærur 

grundvallaðar á lögspurningu (l. actio popularis) teljast ekki meðferðarhæfar. Sést það skýrt 

af máli Cordella og annarra gegn Ítalíu, svo dæmi sé tekið, þar sem einungis þeir sem 

bjuggu á skilgreindu hættusvæði gátu talist þolendur í skilningi 34. gr. Af því má hugsanlega 

líta svo á að þau svæði innan lögsögu MDE sem helst munu finna fyrir áhrifum 

hamfarahlýnunar geti talist vera sérstaklega viðkvæm. Má sem dæmi nefna Holland, sem er 

viðkvæmt fyrir hækkun sjávar. Þannig gæti landfræðileg staða Hollands haft þær afleiðingar 

að hollenskir einstaklingar geti talist vera sérstaklega viðkvæmir fyrir hlýnun jarðar. Hvað 

sem öðru líður er í hið minnsta ljóst, að skoðað út frá núverandi dómaframkvæmd verða 

einstaklingar innan aðildarríkja mannréttindasáttmála Evrópu að geta sýnt fram á sérstaka 

einstaklingsbundna hagsmuni af aðgerðum ríkis gegn loftslagsmálum. Sé það skilyrði ekki 

uppfyllt, yrði máli þeirra vísað frá á þeim grundvelli að í kærunni fælist í raun lögspurning.   
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