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Miljöskydd och mänskliga 
rättigheter runtom i världen

JONAS EBBESSON1

1. Vad händer runtom i världen?
The Guardian rapporterade 5 mars 2018 – till skillnad från Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, Sydsvenska Dagbladet… – om att 
24 latinamerikanska och karibiska länder dagen innan i Escazú, Costa Rica, hade 
undertecknat en rättsligt bindande internationell överenskommelse för att skydda 
bland annat miljöaktivister.2 The Guardians artikel handlar främst om skyddet för 
miljöförsvarare (”environment defenders”), men den förklarar också att avtalet 
härrör från FNs konferens om hållbar utveckling (Rio+20) 2012 och att det syf-
tar till att stärka allmänhetens tillgång till miljöinformation, tillgång till rättslig 
prövning och rätt att delta i beslutsprocesser. Detta kan kanske tyckas så oviktigt 
från svensk horisont att det inte ens förtjänade en liten notis, men det var en stor 
sak för Latinamerika och Karibien, där åtskilliga miljöaktivister, ”miljöförsvarare” 
och ”landförsvarare” mördas varje år. Regionala avtalet om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande och rättslig prövning i Latinamerika och Karibien,3 också 
benämnt ”Escazúavtalet”, kan förhoppningsvis bidra till att minska brutaliteten 
mot miljöaktivister och andra.

Nu är det inte så förvånande att avtalet passerade obemärkt i svensk media. Tjugo 
år tidigare, 1998, undertecknade Sverige och mer än 30 andra länder i Europa, Kau-
kasusregionen och Centralasien ett liknande regelverk: Konventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig pröv-
ning i miljöfrågor,4 mer känd som ”Århuskonventionen”. Sverige är juridiskt bunden 
av Århuskonventionen sedan augusti 2005. Jag kan inte minnas att det skrevs ett 
enda ord om detta, vare sig när Århuskonventionen antogs eller när den trädde i 
kraft för svensk del. Trots att vi i dag har prejudicerande domar från Högsta domsto-
len, Högsta förvaltningsdomstolen och Mark- och miljööverdomstolen omnämns 
konventionen nästan aldrig i media. Så att svensk press skulle uppmärksamma 
Escazúavtalet, 20 år efter det att Århuskonventionen antogs, var knappast att vänta.

1 Professor i miljörätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
2 A. Neslen, ”Latin American countries sign legally binding pact to protect land defenders”, The Guar-

dian (nätupplagan, 5 mars 2018, www.theguardian.com, besökt 1 december 2018).
3 Avtalet finns på hemsidan för FNs ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien, ECLAC, 

https://www.cepal.org/en/escazuagreement (besökt 1 december 2018).
4 Se Sveriges internationella överenskommelser (SÖ), 2005:38, prop. 2004/05:65, bet.2004/05:MJU11, 

rskr. 2004/05:193, SFS 2005:181–188. 

http://www.theguardian.com
https://www.cepal.org/en/escazuagreement
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Århuskonventionen och Escazúavtalet är delar i en internationell rättsutveck-
ling som pågått sedan 1990-talet – en rättsutveckling som förenar miljöskydd och 
mänskliga rättigheter och stärker allmänhetens deltagarrättigheter på miljöom-
rådet. Utvecklingen sker globalt, men asymmetriskt. Den sker genom globala och 
regionala miljökonventioner och, inte minst, genom en fascinerande rättspraxis i 
flera internationella människorättsdomstolar och granskningskommittéer. Vi ser 
det inte bara i Europa, utan också i Nord- och Sydamerika och i Afrika. Till utveck-
lingen bidrar dessutom olika internationella politiska dokument, deklarationer och 
beslut. Parallellt sker en rad förändringar på nationell nivå, även i länder som inte är 
parter till de miljö- eller MR-konventioner som varit särskilt pådrivande för delta-
garrättigheter. 

Men utvecklingen är inte enkel, och inte heller utan motstånd. I vissa länder finns 
starka lobbygrupper som vill ändra lagen i syfte att snabba på beslutsprocesser och 
minska möjligheterna för berörda individer och intresseorganisationer att engagera 
sig. I några länder är motståndet mot ”miljöförsvarare” och andra aktivister ännu 
brutalare; där tar man lagen i egna händer. Trakasserier och rentav mord på dem 
som engagerar sig i miljö- och sociala frågor är inte ovanliga. Enligt The Guardian 
mördas närmare fyra miljöförsvarare i veckan runtom i världen.5 

Desto viktigare därför att känna till den internationella rättsutveckling runtom 
i världen som stärker enskildas och civilsamhällets rättigheter och möjligheter att 
engagera sig och göra sin röst hörd. Så, därför – och för att Wiwekas intresse sträcker 
sig över deltagarrättigheter, mänskliga rättigheter och utblickar i världen – denna 
artikel. Efter att ha beskrivit det rättsliga landskapet utanför Sverige berör jag bara 
kortfattat hur utvecklingen påverkar den rättsliga topografin i Sverige. 

2. Deltagarrättigheter 
Den internationella rättsutvecklingen till stöd för deltagarrättigheter på miljö-
området kunde skönjas redan tidigare, men tog fart efter FNs konferens om 
miljö och utveckling i Rio de Janeiro, 1992. Då antogs Riodeklarationen om miljö 
och utveckling,6som är för den internationella miljörätten och miljöpolitiken vad 
1948 års FN-deklaration om de mänskliga rättigheterna är för rättsutvecklingen 
till skydd för mänskliga rättigheter. Princip 10 i Riodeklarationen ramar väl in vad 
deltagarrättigheter på miljöområdet handlar om:

”Miljöfrågorna hanteras bäst när alla berörda medborgare deltar på lämplig 
nivå. På det nationella planet ska varje individ ha skälig tillgång till den miljö-
information som finns hos offentliga organ, inklusive information om farliga 
material och verksamheter i deras samhällen och de ska ges möjlighet att delta 

5 Se t. ex. J. Watts, ”Almost four environmental defenders a week killed in 2017”, The Guardian (nät-
upplagan, 2 februari 2018, www.theguardian.com, besökt 1 december 2018).

6 1992 United Nations Declaration on Environment and Development, 13 juni 1992, UN Doc. A/
CONF.151/26/Rev.1. Se också Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet, Ny serie II:47 (Stock-
holm 1992)

http://www.theguardian.com
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i beslutsprocessen. Stater ska underlätta och uppmuntra folkligt medvetande och 
deltagande genom att se till att information finns lätt åtkomlig. Tillgång till 
effektiva juridiska och administrativa procedurer inkl. rättsmedel för upprättelse 
och gottgörelse ska erbjudas.” (Princip 10) 

Det framgår att deltagarrättigheterna inte är begränsade till rätten att kunna delta 
och engagera sig beslutsprocesser om till exempel tillstånd till miljöfarlig verksam-
het, nationella och regionala planer och program, godkännande av kemikalier och 
naturskyddsområden. De innebär också en rätt att ta del av befintlig miljöinforma-
tion och att kunna få en rättslig eller på annat sätt opartisk prövning av myndighe-
ters och enskildas beslut, åtgärder och underlåtelser. I praktiken hänger dessa tre 
delar samman och stärker varandra. Typ, så här:7

Allmänhetens deltagande:

•	 En	rätt	att	lämna	kommentarer	och	
synpunkter	och	att	påverka	besluts
fattande

•	 Ett	medel	för	att	främja	miljöskydd

Tillgång till rättslig prövning:

•	 En	rätt	att	driva	frågor	inför	domstol	
eller	annat	oberoende	och	opartiskt	
organ	som	inrättats	genom	lag

•	 Ett	medel	för	att	kunna	få	besluts
fattande,	beslut,	handlingar	och	
underlåtelser	korrigerade

Tillgång till information:

•	 En	rätt	att	begära	och	erhålla	information

•	 Ett	medel	för	effektivt	deltagande

Allmänhetens 
deltagande

Tillgång till 
information

Tillgång till rättslig 
prövning

Rätt till tillgång till information, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning gör det sammantaget möjligt för allmänheten att engagera sig 
och uttrycka sin uppfattning i olika miljöbeslutsprocesser. Andra viktiga förutsätt-
ningar för att dessa rättigheter ska kunna utövas i praktiken är:

 − Förbud mot diskriminering med avseende på nationalitet, medborgarskap eller 
boende (och även andra grunder), vilket blir särskilt viktigt i gränsöverskri-
dande situationer;

 − Förbud och åtgärder mot bestraffning, trakasserier eller förföljelse av personer, 
vilket inbegriper ”miljöförsvarare”, för att de vill utöva dessa rättigheter; och

7 Bilden hämtad från J. Ebbesson, ”L’accès à la justice en matière d’environnement en droit internatio-
nal: pourquoi et comment?” i J. Bétaille (red.) Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement 
(IFR Actes de colloques No 26, Presses de l’Université, Toulouse, 2016) s 63-76.
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 − Aktivt främjande av allmänhetens deltagande och medvetenhet om såväl miljö-
frågor som deltagarrättigheter.

Deltagarrättigheter brukar beskrivas som processuella rättigheter. I den internatio-
nella rättsutvecklingen till skydd för mänskliga rättigheter med koppling till miljö 
och hälsa är det framför allt de processuella rättigheterna som fått genomslag och 
erkännande. Idén om en materiell rättighet till miljöskydd – rätt till en ”god miljö”, 
”värdig miljö”, ”hälsosam miljö” eller liknande eller till en miljö eller tillvaro under 
en viss förorenings- eller risknivå – har däremot ett svagare stöd.8 De etablerade 
deltagarrättigheterna är dock tydligt kopplade till materiella miljömål. I Århuskon-
ventionen formuleras syftet så här:

”För att bidra till att skydda den rätt som var och en i nuvarande och framtida 
generationer har att leva i en miljö som är förenlig med hans eller hennes hälsa 
och välbefinnande ska varje part garantera rätten att få tillgång till information, 
allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser och rätten att få tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.”9

Motsvarande stadgande i Escazúavtalet lyder:

”Syftet med detta avtal är att garantera det fullständiga och effektiva genomför-
andet i Latinamerika och Karibien av rättigheterna till tillgång till miljöinfor-
mation, allmänhetens deltagande i miljöbeslutsprocesser och rättslig prövning 
i miljöfrågor, och att skapa och stärka kapaciteten och samarbetet, vilket bidrar 
till skyddet av den rätt som var och en i nuvarande och kommande generationer 
har att leva i en hälsosam miljö och till hållbar utveckling.”10 

Låt oss då se vad som händer runtom i världen, i den nära och avlägsna rättsliga 
omgivningen.11 I vilken utsträckning stöds deltagarrättigheter på miljöområdet i 
internationell rätt?

8 Se bl. a. A. Boyle, ”Human Rights and the Environment: Where Next?”, 23 European Journal of In-
ternational Law (2012) 613-642.

9 Århuskonvention, artikel 1.
10 Escazúavtalet, artikel 1 (min översättning från engelska).
11 Beskrivningen av den internationella rättsutvecklingen bygger främst på J. Ebbesson, ”Principle 10: 

Public Participation” in J. Viñuales (ed.), The Rio Declaration on Environment and Development: A 
Commentary (Oxford University Press, Oxford, 2015) s 287-310, men jag har även skrivit om detta 
i J. Ebbesson, ”The Notion of Public Participation in International Environmental Law”, 8 Yearbook 
of International Environmental Law 1997 (1998), s 51-97; J. Ebbesson, ”Public Participation”, i D. 
Bodansky m fl (red.), The Oxford Handbook of International Environmental Law (Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 2007) s 681-703; J. Ebbesson, ”Acesso à informação, participação pública e acesso à 
justiça em matéria ambiental: Uma breve introdução à Convenção de Aarhus”, 64 Revista de Direito 
Ambiental (2011) s 29-41; J. Ebbesson, ”Public Participation and Privatisation in Environmental 
Matters: An Assessment of the Aarhus Convention”, 4 Erasmus Law Review (2011) s 71-89; J. Ebbes-
son, ”L’accès à la justice en matière d’environnement en droit international: pourquoi et comment?”, 
i J. Bétaille (red.) Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement (IFR Actes de collques No 
26, Presses de l’Université Toulouse, 2016), s 63-76;; J. Ebbesson, ”Global or European Only? Inter-
national Law on Transparency in Environmental Matters for Members of the Public”, i A. Bianchi & 
A. Peters (red.), Transparency in International Law (Cambridge University Press, Cambridge, 2013), 
s 49-74; J. Ebbesson, ”A Modest Contribution to Environmental Democracy and Justice in Trans-
boundary Contexts: The Combined Impact of the Espoo Convention and Aarhus Convention”, 20(3) 
Review of European Community and International Environmental Law (2011), 248-257; J. Ebbes-
son, ”Access to Justice at the National Level. Impact of the Aarhus Convention and EU Law”, i M. 
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3. Utveckling i internationell rätt
3.1 Globala regelverk
Riodeklarationens inflytande för utvecklingen av internationell rätt är slående om 
man jämför de globala miljökonventionen som hade ingåtts innan 1992 års Riokon-
ferens med dem som ingåtts vid och efter konferensen. I princip ingen av de globala 
miljökonventionerna som antogs innan Riokonferensen föreskriver något om all-
mänhetens medvetenhet, tillgång till information, engagemang eller deltagande. 
Samtidigt formulerar i princip samtliga globala miljöavtal som ingåtts 1992 och där-
efter förpliktelser för parterna att på något sätt stärka allmänhetens medvetande, 
tillgång till information eller deltagande. Det innefattar:

 − FNs ramkonvention om klimatförändringar, 1992;12

 − Konventionen om biologisk mångfald, 1992;13

 − FN-konventionen om bekämpning av ökenspridning i de länder som drabbas 
av allvarlig torka och/eller ökenspridning, särskilt Afrika, 1994;14

 − Konventionen om kärnsäkerhet, 1994;15

 − Kyotoprotokollet till FNs ramkonvention om klimatförändringar, 1997;16

 − Konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om 
säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall, 1997;17

 − Rotterdamkonventionen om förfarandet för ett förhandsgodkännande av vissa 
farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, 1998;18 

 − Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mång-
fald, 2000;19

 − Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, 2002;20 
 − Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser och rättvis och skälig 
fördelning av den nytta som uppstår vid deras utnyttjande, 2010;21

 − Minamatakonventionen om kvicksilver, 2013;22 och
 − Parisavtalet till FNs ramkonvention om klimatförändringar, 2015.23

Pallemaerts (red.), The Aarhus Convention at Ten (Europa Law Publishing, Groningen, 2011), s 245-
270; J. Ebbesson, The EU and the Aarhus Convention: Accesss to information, Public Participation 
in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (European Parliament Briefing, 
PE 571.357, 2016); och J. Ebbesson, ”Public participation in environmental matters – international 
human rights developments in Europe and Africa”, Stockholm Faculty of Law Research Paper Series 
no 58, Social science research Network, www.ssrn.com (besökt 1 december 2018).

12 SÖ 1993:13.
13 SÖ 1993:77.
14 SÖ 1995:72.
15 SÖ 1995:71.
16 SÖ 2001:41.
17 SÖ 1999:60.
18 SÖ 2003:58
19 SÖ 2002:57
20 SÖ 2002:48.
21 Proposition 2015/16:161, Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser.
22 Rådets beslut (EU) 2017/939 av den 11 maj 2017 om ingående på unionens vägnar av Minamatakon-

ventionen om kvicksilver, Europeiska unionens officiella tidning, L 142 s 4.
23 Proposition 2016/17:16, Godkännande av klimatavtalet från Paris.

http://www.ssrn.com
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Flera av avtalen uppställer ganska modesta krav, som att parterna ska främja och 
underlätta allmänhetens tillgång till information och möjlighet att delta i relevanta 
beslutsprocesser inom ramen för regelverkets tema, utan att specificera hur eller 
ange någon tydlig miniminivå för vad som förväntas. Några regelverk går längre 
genom att ålägga parterna att göra informationen fullt och direkt tillgänglig. Inget 
av dem föreskriver dock att parterna ska säkerställa tillgång till rättslig prövning.

De uppräknade avtalen omfattar parter över hela världen, vilket blir särskilt 
viktigt för de världsdelar och områden där de inte skett någon ytterligare regional 
rättsutveckling på området. Att avtalen är globala till sin karaktär innebär dock inte 
att de nödvändigtvis omfattar alla länder. Några konventioner, som FNs ramkon-
vention om klimatförändringar, är nästan heltäckande, dvs så gott som samtliga 
världens länder ingår i regelverket och deltar i samarbetet. Andra avtal har klart 
färre parter, trots att de är globala till sin karaktär. Så har till exempel 1994 års kärn-
säkerhetskonvention drygt 80 parter, vilket innebär att mer än 100 länder inte ingår.

Utöver miljöavtalen finns stöd för deltagarrättigheter i såväl 1948 års FN-
deklaration om mänskliga rättigheter som de två FN-konventionerna från 1966: 
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om 
ekonomiska, social och kulturella rättigheter.24 Konventionen om medborgerliga 
och politiska rättigheter föreskriver rätten att motta och sprida uppgifter och 
information och rätten att ”delta i skötseln av allmänna angelägenheter, direkt eller 
genom fritt valda ombud”.25 1948 års FN-deklaration har likartade formuleringar.26 
Inom ramen för konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
har rätten till hälsa och till vatten tolkats som att inrymma deltagarrättigheter.27 
Vad slutligen gäller rätten till tillgång till rättslig prövning, så är det en etablerad 
mänsklig rättigheter som både FN-deklarationen och konventionen om medbor-
gerliga och politiska rättigheter föreskriver.28 Princip 10 har också fått stöd av FNs 
kommission för mänskliga rättigheter och FNs råd för mänskliga rättigheter.29

24 För svenska versioner, se Regeringskansliet, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (Regerings-
kansliet, 2011).

25 Artiklarna 19 och 25.
26 Artiklarna 19 och 21.
27 Detta har skett genom Kommitténs för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kommentarer 

till konventionen: Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Substantive Issues Arising 
in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Ge-
neral Comment No. 14 (2000), The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12 
of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc E/C.12/2000/4 
(11 augusti 2000); Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Substantive Issues Arising 
in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Ge-
neral Comment No. 14 (2000), The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12 
of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc E/C.12/2000/4 
(11 august 2000).

28 FN-deklarationen om mänskliga rättigheter, artikel 10; konventionen om medborgerliga och poli-
tiska rättigheter, artikel 14.

29 Se UN Commission on Human Rights, Human Rights Resolution 2005/60: Human Rights and the 
Environment as Part of Sustainable Development, 20 april 2005, E/CN.4/RES/2005/60, <http://
www.ohchr. org/> (besökt 1 december 2018); Human Rights Council, Report of the Independent 
Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy 
and sustainable environment, John H. Knox, 24 december 20128, UN Doc A/HRC/22/43, <http://
www.ohchr.org/> (besökt 1 december 2018).



93

MilJöskydd och Mänskliga rättighEtEr runtoM i världEn

Till de bindande regelverken ska läggas det stöd för deltagarrättigheter på mil-
jöområdet som finns i diverse FN-deklarationer, riktlinjer och handlingsprogram. 
Två dokument är särskilt viktiga. Det ena är FNs miljöprograms, UNEPs, riktlinjer 
(väsentligen baserade på Århuskonventionen) för utveckling av nationell lagstift-
ning om tillgång till information, allmänhetens deltagande och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor.30 Det andra är FNs Agenda 2030 med hållbarhetsmålen som 
antogs av FNs generalförsamling 2015. 31 Agenda 2030 uppställer 17 hållbarhetsmål 
(och 169 delmål), som ska vara uppnådda till 2030,32 och har fått stor uppslutning 
och uppmärksamhet. Deltagarrättigheter ryms tydligt inom hållbarhetsmål #16, 
enligt vilket FNs medlemsstater, internationella organisationer, civilsamhället och 
näringslivet ska: 

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhan-
dahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande 
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.”33 

Delmålen för detta hållbarhetsmål är mer konkreta, och består i att:
 − ”Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa 
lika tillgång till rättvisa för alla” – 16(3);

 − ”Bygga upp effektiva och transparanta institutioner med ansvarsutkrävande på 
alla nivåer” – 16(6);

 − ”Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt 
beslutsfattande på alla nivåer” – 16(7); och

 − ”Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande frihe-
ter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal” – 16(10).

Som framgår finns ett ganska omfattande stöd för utvecklingen av deltagarrättig-
heter på miljöområdet i globalt tillämpliga miljökonventioner, konventioner till 
skydd för mänskliga rättigheter och andra FN-dokument. Jämfört med de regionala 
utvecklingarna som skett sedan 1990-talet är formuleringarna om allmänhetens 
deltagande i de globala miljökonventionerna betydligt vagare. Dessutom är den 
institutionella kontrollen genom granskande enheter – domstolar eller kommittéer 
– betydligt svagare i de globala regimerna än i de regionala regelverken för Europa 
(med Kaukasusregionen och Centralasien), Nord- och Sydamerika och Afrika som 
jag beskriver nedan. 

30 UNEP, UNEP Guidelines for the Development of National Legislation on Access to Information, 
Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters, antagna av UNEP Governing 
Council, beslut SS.XI/5, 26 februari 2010.

31 Se United Nations General Assembly, UNGA Resolution 70/1 Transforming our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development, UN Doc. A/RES/70/1, 25 september 2015. Svensk översätt-
ning, se Regeringskansliet, Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling (Regerings-
kansliet, årtal saknas).

32 United Nations General Assembly, UNGA Resolution 70/1 Transforming our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development, UN Doc. A/RES/70/1, 25 september 2015. Svensk översätt-
ning, se Regeringskansliet, Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling (Regerings-
kansliet, årtal saknas). 

33 På engelska: ”Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to 
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels”.
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3.2 Europa (med Kaukasusregionen och Centralasien)
Av alla regioner har utvecklingen i internationell rätt för att stärka deltagarrättig-
heter på miljöområdet kommit längst i Europa. Redan innan Århuskonventionen 
undertecknades 1998 hade rättsutvecklingen kring deltagarrättigheter börjat ta 
fart i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. I likhet med FN-konven-
tionerna om skydd för mänskliga rättigheter uppställer 1950 års Europakonvention 
om skydd för de mänskliga rättigheterna34 inte något särskilt skydd avseende mil-
jön. Likväl har Europadomstolen i flera avgöranden tolkat Europakonventionen på 
ett sätt som stödjer deltagarrättigheter, främst genom rätten till privat- och familje-
liv35 och rätten till en opartisk rättegång.36 I ett tidigt avgörande fastställde domsto-
len att en stat bryter mot rätten till privat- och familjeliv om den inte kan ge väsent-
lig information om farliga verksamheter som gör det möjligt för allmänheten att 
bedöma vilka risker de och deras familjer är utsatta för.37 Domstolen har även gjort 
klart att när staterna avgör komplexa frågor om miljö och ekonomi, ska beslutspro-
cesserna innefatta utredningar som gör det möjligt att bedöma effekterna. Besluts-
processerna måste vara rättvisa och beakta individens skyddsintressen enligt rätten 
till privat- och familjeliv. Denna rättighet har också tolkats som att inrymma en rätt 
för berörda enskilda att överklaga till domstol; något som också stöds av rätten till 
opartisk rättegång.38 Europadomstolen har i några av sina domar hänvisat till såväl 
princip 10 i Riodeklarationen som Århuskonventionen, mest för att förklara varför 
den också ser att deltagarrättigheter ryms inom Europakonventionen.

Århuskonventionen anger mer specifikt än Europadomstolens avgöranden de 
miniminivåer som parterna måste uppfylla för att ge allmänheten rätt att ta del 
av miljöinformation,39 delta i beslutsprocesser40 och tillgång till rättslig prövning.41 
Rätten att ta del av myndigheters miljöinformation innebär att vem som helst kan 
begära information utan att behöva ange varför. Rätten att delta i beslutsproces-
ser avser tillståndsprocesser för specifika verksamheter, beslutsprocesser för planer, 
policyer och program samt beslut om fastställande av generella normer (dock inte 
lagstiftning). I dessa delar är konventionen bitvis detaljerad, till exempel i fråga om 
hur snabbt en begäran om information måste besvaras och grunderna för att neka 
information. Med tanke på att konventionen ska tillämpas i närmare 50 stater med 
olika juridiska och politiska system är även kriterierna för deltagande i tillstånds-
processer och planprocesser relativt detaljerade. Dessutom förbjuder Århuskon-
ventionen parterna att diskriminera någon på grund av medborgarskap, nationa-

34 Prop. 1951:165, bet. 1951:UU11, rskr. 1951:2.
35 Artikel 8.
36 Artikel 6.
37 EDMR, Guerra m fl mot Italien, 14967/89, 19 februari 1998.
38 EDMR, Taskin m fl mot Turkiet, 46117/99, 30 mars 2005.
39 Artiklarna 4-5.
40 Artiklarna 6-8.
41 Artikel 9.
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litet eller hemvist,42 och att bestraffa, förfölja eller trakassera personer som utövar 
sina rättigheter enligt konventionen.43 

Till Århuskonventionen finns ingen domstol knuten, däremot en helt obero-
ende, granskningskommitté, ”Compliance Committee”, med kvasi-rättsliga inslag, 
som främst baserar sina granskningar på anmälningar (”Communications”) från 
allmänhetens. Kommittén har i åtskilliga fall bedömt parternas efterlevnad och i 
de fall parter har ansetts bryta mot konventionen, har kommittén också föreskrivit 
rekommendationer och följt upp om dessa genomförts.44 Två fall får illustrera detta. 

I fallet C/91 (Förenade kungariket) hade privatpersoner i Tyskland anmält Stor-
britannien för att brista mot konventionen eftersom de inte hade informerats om 
och getts möjligheter att delta i beslutsprocessen avseende kärnkraftverket Hinkley 
Point i Storbritannien. Granskningskommittén fann att Storbritannien hade brutit 
mot konventionen just eftersom Storbritannien inte hade informerat allmänheten 
i Tyskland om beslutsprocessen. Därför kunde inte privatpersoner eller miljöorga-
nisationer i Tyskland delta på det sätt som konventionen föreskriver.45 

I fallet C/102 (Vitryssland) hade flera privatpersoner i Vitryssland anmält att de 
trakasserades och förföljdes av polisen när de ville delta i beslutsprocesserna avse-
ende kärnkraftverket Ostrovets. Granskningskommittén fann att Vitryssland vid 
en rad tillfällen hade brutit mot Århuskonventionen på grund av agerandet mot 
dessa privatpersoner.46

Europakonventionen och Århuskonventionen medför synergieffekter, där det 
ena regelverket utgår från etablerade mänskliga rättigheter och det andra från mil-
jörättsliga förhållanden. Århuskonventionen är betydligt mer specifik och har helt 
klart gjort intryck på Europadomstolen. Århuskonventionens granskningskom-
mitté beaktade å andra sidan i det återgivna fallet hur Europadomstolen hanterat 
mål om diskriminering. Konventionerna blir tillämpliga på delvis likartade situa-
tioner även om utgångspunkterna skiljer sig, och båda regimerna har en opartisk 
instans som bedömer om parterna uppfyller regelverken. Europadomstolen, men 
också Århuskonventionens granskningskommitté, har fått stort genomslag i såväl 
nationell lagstiftning som rättspraxis.

3.3 Nord- och Sydamerika
Även i Nord- och Sydamerika har rättsutvecklingen ägt rum både genom tolkning 
och tillämpning av befintliga regler om skydd för mänskliga rättigheter och genom 
nya internationella miljöavtal. De ursprungliga texterna om mänskliga rättigheter 
i den västra hemisfären – 1948 års Amerikanska deklaration om människans rät-

42 Artikel 3(9).
43 Artikel 3(8).
44 Kommitténs avgöranden och rekommendationer finns på kommitténs hemsida: http://www.unece.

org/env/pp/cc.html (besökt 1 december 2018).
45 ACCC/C/2013/91 (Förenade kungariket), 19 juni 2017
46 ACCC/C/2014/102 (Vitryssland), 18 juni 2017.

http://www.unece.org/env/pp/cc.html
http://www.unece.org/env/pp/cc.html
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tigheter och skyldigheter47 och 1969 års Amerikanska konvention om mänskliga 
rättigheter48 – innehåller inte heller några stadganden med uttrycklig koppling till 
miljö. Likväl har Mellanamerikanska kommissionen och Mellanamerikanska dom-
stolen för mänskliga rättigheter gett stöd för deltagarrättigheter på miljöområdet 
i sina tolkningar av de befintliga stadgandena om åsiktsfrihet,49 rätten att delta i 
offentliga angelägenheter,50 rätten till egendom51 och rätten till juridisk skydd.52 
Dessutom antogs 1988 ett särskilt tilläggsprotokoll till konventionen om mänskliga 
rättigheter inom områdena för ekonomi, sociala och kulturella rättigheter,53 som 
faktiskt föreskriver att ”Var och en har rätt att leva i en hälsosam miljö och ha till-
gång till grundläggande allmän service”.54 

Mellanamerikanska domstolen har i jämförelse med Europadomstolen i större 
utsträckning beaktat kollektiva rättigheter, och därmed också allmänna miljö-
skyddsintressen, inte minst i förhållande till ursprungsbefolkningars äganderätt till 
mark och resurser.55 I ett uppmärksammat avgörande hösten 2017, som inte är en 
dom utan ett rådgivande yttrande på begäran av Colombia,56 har Mellanamerikan-
ska domstolen dessutom tydligt uttalat att staterna är skyldiga att säkerställa rätten 
till information, allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser och rätten till rättvis 
rättegång med avseende på miljön. Domstolen har även uppmärksammat och fast-
ställt brott mot mänskliga rättigheter när miljöaktivister mördats.57

Det finns också stöd för deltagarrättigheter på miljöområdet i regionala mil-
jöavtal för både Nordamerika och Sydamerika. Märkligt nog finns det starkaste 
internationella stödet för deltagarrättigheter i Nordamerika i det Nordamerikan-
ska avtalet om miljösamarbete,58 som är ett sidoavtal till Nordamerikanska frihan-
delsavtalets, NAFTA, från 1993. Sidoavtalet om miljösamarbete berör samtliga tre 
aspekter som vi såg i Riodeklarationens Princip 10, dvs tillgång till information, 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljösammanhang. 
Kraven på tillgång till information59 och deltagande i beslutsprocesser60 går inte 
fullt så långt som Århuskonventionens artiklar, men kravet på att säkerställa rätt 

47 Tillgänglig på hemsidan för Organisationen för Amerikas stater, OAS: http://www.unece.org/env/
pp/cc.html (besökt 1 december 2018).

48 9 International Legal Materials (1970) s 673
49 Artikel 13.
50 Artikel 23.
51 Artikel 21. Mellanamerikanska domstolens dom, Saramaka People v. Suriname, 28 november 2007, 

Serie C No 172, stycke 133; Mellanamerikanska kommissionens beslut, Maya Indigenous Commu-
nities of the Toledo District, Belize, Report No 40/04, Case 12.053, 12 oktober 2004.

52 Artikel 25.
53 28 International Legal Materials (1989) s 156.
54 Artikel 11(1).
55 R. Pavoni, ”Environmental Jurisprudence of the European and Inter-American Courts of Human 

Rights: Comparative Insights”, i B. Boer (red.), Environmental Law Dimensions of Human Rights 
Law (Oxford University Press, Oxford, 2015) s 69.

56 Mellanamerikanska domstolen, Rådgivande yttrande på begäran av Columbia, OC-23/17, 15 novem-
ber 2017.

57 Mellanamerikanska domstolens dom, Kawas-Fernández v Honduras, 3 april 2009. Se R. Pavoni, not 
55. 

58 32 International Legal Materials (1993) s 1480.
59 Artiklarna 1 och 2.
60 Artikel 1.

http://www.unece.org/env/pp/cc.html
http://www.unece.org/env/pp/cc.html
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till rättslig prövning61 går längre än motsvarande stadgande i Århuskonvention. En 
viktig skillnad mellan Nordamerikanska samarbetsavtalet och Århuskonventionen 
är den institutionella kontrollen. Även om det finns en internationell gransknings-
instans inom det nordamerikanska avtalet, är dess fokus främst inriktat på huruvida 
parterna efterlever och verkställer sina nationella miljöskyddslagar. Någon praxis 
motsvarande den som Århuskonventionens granskningskommitté har utvecklat 
finns inte i det nordamerikanska regelverket.

För Sydamerikas del återvänder vi till Escazúavtalet från 2018. När detta skrivs 
har avtalet inte trätt ikraft, men det hindrar inte en jämförelse mellan Escazúavta-
let och Århuskonventionen. I likhet med Århuskonventionen bygger Escazúavtalet 
på de tre pelarna om tillgång till information,62 deltagande i beslutsprocesser63 och 
tillgång till rättslig prövning.64 Escazúavtalet är väsentligen inspirerat av Århus-
konventionen, men naturligtvis anpassat efter de regionala förutsättningarna. I 
vissa delar är avtalet en vidareutveckling, i andra delar går det inte lika långt som 
Århuskonventionen. Även parterna till Escazúavtalet ska tillämpa icke-diskrimine-
ringsprincipen. Jämfört med Århuskonventionen görs en starkare koppling till ett 
materiellt miljöskydd, dvs till ”vars och ens rätt till en hälsosam miljö och andra eta-
blerade rättigheter” knutna till avtalet.65 Föga förvånande uppmärksammas också 
ursprungsbefolkningars och lokalsamhällens deltagarrättigheter, något som även 
uppmärksammats inom ramen för Amerikanska konventionen om mänskliga 
rättigheter, men som inte omnämns i Århuskonventionen. Dessutom ges mer 
utrymme åt skyddet av ”försvarare av mänskliga rättigheter i miljöfrågor”, dvs skyd-
det av personer, grupper och organisationer som främjar och försvarar mänskliga 
rättigheter i dessa sammanhang.66 Bakgrunden är, som jag nämnt, att förtryck i 
form av trakasserier och till och med mord på miljöaktivister förekommer i stora 
delar av regionen. Här kan Escazúavtalet förhoppningsvis, bidra till att denna fråga 
uppmärksammas mer, så att miljöaktivister ges ett starkare skydd. 

Escazúavtalet etablerar dessutom en ”Kommitté för att stödja genomförande 
och efterlevnad”. Avtalet anger att kommittén ska vara av konsultativ och trans-
parent natur, och ”icke-juridisk och icke-straffande” samt att den ska säkerställa 
betydande deltagande för allmänheten. Det finns med andra ord en grund för att 
skapa ett organ liknande Århuskonventionens granskningskommitté. Frågan om 
ett oberoende granskningsorgan, som från början var känslig också i Europa, har 
under förhandlingen varit ännu känsligare i denna del av världen. Samtidigt är det 
ingen tvekan om att efterlevnaden och faktiskt hela regelverkets ”vitalitet” är bero-
ende av en oberoende granskningsenhet och allmänhetens möjlighet att framföra 
anmälningar internationellt. Vi får se hur det blir.

Utöver de beskrivna konventionerna för Nord- och Sydamerika berörs deltagar-
rättigheter bland annat i ett par bilatara avtal och inom ramen för Mercosur, han-

61 Artiklarna 1, 6 och 7.
62 Artiklarna 5-6.
63 Artikel 7.
64 Artikel 8.
65 Artikel 4(1).
66 Artikel 9.
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delsavtalet mellan några av Sydamerikas länder. Sammantaget är det likväl främst 
inom ramen för Amerikanska konventionen för mänskliga rättigheter, Escazùavta-
let och i något mindre grad det Nordamerikanska samarbetsavtalet som den inter-
nationella rättsutvecklingen i regionen kommer att ske. 

3.4 Afrika
Inte bara i Europa och Nord- och Sydamerika stöds deltagarrättigheter i internatio-
nell rätt genom regler till skydd för mänskliga rättigheter och genom miljöskydds-
regler. För Afrikas del finns det internationella stödet dels i 1981 års Afrikanska 
stadga för mänskliga och folkens rättigheter,67 dels i den år 2003 reviderade Afri-
kanska konventionen om bevarande av natur och naturresurser.68

Som framgår av titeln omfattar Afrikanska stadgan både enskilda personers rät-
tigheter och folks, dvs olika gruppers och befolkningars, kollektiva rättigheter. Även 
om kollektiva rättigheter (som kollektiv äganderätt för vissa grupper) har erkänts 
också av Amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter, är dessa rättigheter 
explicit föreskrivna i Afrikanska stadgan på ett tydligare sätt. Afrikanska stadgan 
etablerades först i början av 1980-talet, vilket förklarar varför den också innehåller 
ett miljöskyddsstadgande om att ”[a]lla folk har rätt till en allmänt tillfredsställande 
miljö till gagn för deras utveckling”.69 Detta stadgande har haft betydelse till stöd 
för praxis om deltagarrättigheter. Det har även rätten att inte bli diskriminerad,70 
rätten till respekt för liv,71 rätten till hälsa,72 folks rätt att fritt nyttja sin rikedom 
och sina resurser,73 och folks rätt till ekonomisk, social och kulturell utveckling.74

Ett av de mest uppmärksammade avgörandena av Afrikanska kommissionen för 
mänskliga och folkens rättigheter avsåg Nigeria, som hade anmälts för att ha över-
seende med och främja allvarliga kränkningar när ett oljekonsortium exploaterade 
olja i Ogoniland i södra Nigeria. Fallet var inte begränsat till deltagarrättigheter, 
men kommissionen fastställde att Nigeria hade brutit mot stadgandena om rätt till 
hälsa och rätt till en tillfredsställande miljö, bland annat för att Nigeria inte hade 
försäkrat befolkningen rätt att ta del av relevant information och delta i beslutspro-
cesser avseende verksamheten och den lokala miljön.75 Den rättspraxis som kom-
missionen utstakade har senare bekräftats av såväl kommissionen som Afrikanska 

67 21 International Legal Materials (1982) 59.
68 Afrikanska unionen, https://au.int/en/treaties/african-convention-conservation-nature-and-

natural- resourcesrevised-version (besökt 1 december 2018).
69 Artikel 24: ”All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their 

development.”
70 Artikel 2.
71 Artikel 4.
72 Artikel 16.
73 Artikel 21.
74 Artikel 22.
75 Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter, The Social and Economic Rights 

Action Center and the Center for Economic and Social Rights mot Nigeria, Communication 155/96, 
13–27 oktober 2001.

https://au.int/en/treaties/african-convention-conservation-nature-and-natural-resourcesrevised-version
https://au.int/en/treaties/african-convention-conservation-nature-and-natural-resourcesrevised-version
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domstolen för mänskliga och folkens rättigheter.76 De deltagarrättigheter som här-
letts ur Afrikanska stadgan avser både enskildas och kollektiva rättigheter, och i 
avgörandena är det inte alltid helt lätt att se vad bedömningen avser.

Ett svagare, men ändå, stöd för deltagarrättigheter ges även i den år 2003 revi-
derade Afrikanska konventionen om bevarande av natur och naturresurser. Den 
ursprungliga konventionen, från 1969 innehåller inga bestämmelser om deltagar-
rättigheter, men den reviderade versionen föreskriver tydligt, om än kortfattat, föl-
jande ”processuella rättigheter”:

1. Parterna ska anta lagstiftande och reglerande åtgärder nödvändiga för att för-
säkra, i rätt tid och på lämpligt sätt 
a) spridande av miljöinformation;
b) allmänhetens tillgång till miljöinformation;
c) allmänhetens deltagande i beslutsfattande med potentiell betydande miljö-
konsekvenser; och
d) tillgång till rättslig prövning i frågor som rör miljöskydd och naturresurser.

2. Varje part från vilken en gränsöverskridande miljöskada härrör ska försäkra att 
varje person i en annan part som påverkas av sådan skada har rätt till tillgång 
till administrativa och rättsliga processer likställda dem som erbjuds medbor-
gare eller boende i ursprungspart när det är fråga om inhemsk miljöskada.77 

Stadgandet är betydligt kortare och mindre specifikt än motsvarande formuleringar 
i Århuskonventionen och Escazúvtalet. Likväl finns här en potential för att utveckla 
och tillämpa stadgandet utifrån de uppställda kraven, och dessutom en tydlig for-
mulering av icke-diskrimineringsprincipen för gränsöverskridande situationer. De 
kortfattade formuleringarna skulle dessutom kunna ges substans om de tolkades 
i ljuset av de tidigare nämnda riktlinjerna som FNs miljöprogram, UNEP, antagit 
för utvecklingen av nationell lagstiftning om deltagarrättigheter.78 Slutligen före-
skriver konventionen att parterna ska etablera en granskningskommitté i syfte att 
främja parternas efterlevnad av konventionen.79

Den största svagheten jämfört med regelverken i Europa och Nord- och Sydame-
rika är ändå inte de kortfattade formuleringarna utan den dåliga uppslutningen till 
konventionen och den bristfälliga institutionella strukturen. Hittills har endast 16 
stater av Afrikanska unionens drygt 50 medlemsstater ratificerat konventionen och 
trots att den trädde i kraft när den var ratificerad av 15 stater, finns ingen informa-
tion om att något partsmöte eller någon annan aktivitet inom konventionen skulle 
ha ägt rum, inte heller om att någon granskningskommitté skulle ha etablerats.

76 Se Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter, 276/03, Centre for Minority 
Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (on behalf of Endorois Welfare Council) 
mot Kenya, 11-25 november 2009; och Afrikanska domstolen för mänskliga och folkens rättigheter, 
006/2012, African Commission on Human and Peoples’ Rights mot Kenya, 26 maj 2017.

77 Artikel 16.
78 UNEP, UNEP Guidelines for the Development of National Legislation on Access to Information, 

Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters, antagna av UNEP Governing 
Council, beslut SS.XI/5, 26 februari 2010.

79 Artikel 23.



100

Jonas EbbEsson

Trots att mycket har gjorts för att stärka den institutionella kontrollen av efter-
levnaden av Afrikanska stadgan för mänskliga och folkens rättigheter, inte minst 
genom bildandet av en särskild domstol, har även stadgans genomslag hittills varit 
svagare än motsvarande konventioners genomslag i Europa och Nord- och Sydame-
rika. Mitt intryck är likväl att stadgan får allt större genomslag – och här ligger såväl 
det största stödet i dag som den största potentialen för i morgon. En helt avgörande 
förutsättning för att den reviderade Afrikanska konventionen om bevarande av 
natur och naturresurser ska få något genomslag är att fler stater ansluter sig och 
att Afrikanska unionen påbörjar uppbyggandet av en adekvat organisation kring 
konventionen, inte minst för granskningen av dess efterlevnad.

3.5 Asien och Stilla havsregionen
Trots de beskrivna svagheterna med de afrikanska regelverken, är stödet för del-
tagarrättigheter i internationell rätt betydligt större i Afrika än i Asien (undanta-
get Centralasien) och Stilla havsregion (undantaget Nord- och Sydamerika). För 
stora delar av Asien liksom för öarna – stora som små – i Stilla havet finns inget 
internationellt regelverk till stöd för deltagarrättigheter på miljöområdet utöver 
de globala konventioner som jag kort beskrev tidigare. Det finns flera exempel på 
hur stater i dessa regioner genom nationella åtgärder främjat deltagarrättigheter på 
miljöområdet,80 men den internationella rättsutvecklingen i regionen är minst sagt 
skral. 

Intressant nog formulerades i ett tidigt fördrag, 1985 års ASEAN-konvention för 
bevarande av natur och naturresurser,81 föreskrifter om att allmänheten skulle ha 
tillgång till information och få delta i beslutsprocesser på miljöområdet (men inte 
om tillgång till rättslig prövning).82 Här är det rättsliga problemet dock än större än 
för motsvarande afrikanska konvention eftersom ASEAN-konventionen aldrig har 
trätt ikraft.

Redan 1990, inför 1992 års Riokonferens, hade staterna i Asien och Stilla havsre-
gionen antagit en ministerdeklaration om hållbar utveckling som bland annat före-
skriver att enskilda och intresseorganisationer har rätt att bli informerade och att 
få delta i beslutsprocesser,83 men detta har inte kodifierats i något bindande regel-

80 Se t ex B. Boer, ”Environmental Law and Human Rights in the Asia-Pacific”, i B. Boer (red.), Envi-
ronmental Law Dimensions of Human Rights Law (Oxford University Press, Oxford, 2015) s 135; 
R. Mushkat, ”Public Participation in Environmental Law making: A Comment on the International 
Framework and the Asia-Pacific Perspective”, 1 Chinese Journal of International Law (2002) s 185; 
J. Razzaque, ”Information, public participation and access to justice in environmental matters”, i A. 
Ala et al. (red.) Routledge Handbook of International Environmental Law (2012), s 137, 144-145; och 
J. Razzaque, ”Participatory Rights in natural Resources Management: Role of Communities in South 
Asia”, i J. Ebbesson och P. Okowa (eds.), Environmental Law and Justice in Context (Cambridge 
University Press, Cambridge, 2009), s 117.

81 Texten finns på Aseans hemsida för miljöfrågor: http://environment.asean.org (besökt 1 december 
2018.

82 Artikel 16.
83 Bangkok Ministerial Declaration on Environmentally Sound and Sustainable Development in Asia 

and the Pacific. Bangkok, Thailand, 16 oktober 1990. UN Doc. A/CONF.151/PC38, Annex 2, stycke 
27.

http://environment.asean.org
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verk.84 Sammantaget gör det att stödet i internationell rätt för deltagarrättigheter 
i denna del av världen enbart kan härledas ur de beskrivna regelverken med global 
tillämpning (till vilka flera asiatiska stater är parter).

4. Snabb blick på Sverige och sammanfattning
Nu är vi klara med rundresan, som visar att de internationella, rättsliga strukturerna 
för deltagarrättigheter ser olika ut i olika regioner. Åtskilliga globala miljökonven-
tioner och även policydokument och deklarationer med global giltighet ger stöd för 
princip 10 i Riodeklarationen, men de är allmänt hållna och flera regelverk saknar 
effektiva granskningsmekanismer som gör att det tydligt kan fastställas vilka stater 
som uppfyller dem. 

Den beskrivna rättsutvecklingen har även påverkat Sverige.85 Sverige är part till 
Århuskonventionen, Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheter och 
FNs konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter respektive ekono-
misk, sociala och kulturella rättigheter. Europeiska unionen, som är part till Århus-
konventionen parallellt med Sverige, har utfärdat lagstiftning om deltagarrättighe-
ter på miljöområdet som Sverige måste efterleva. Och svensk rätt har i dessa delar 
även granskats av Europadomstolen, Århuskonventionens granskningskommitté 
och EU-domstolen. Europadomstolen har vid ett par tillfällen bedömt om svensk 
rätt uppfyller konventionens krav på rättvis rättegång i miljösammanhang. 

I fallet Zander mot Sverige, som avgjordes 1993 (men som hade anhängiggjorts 
redan 1988), fastslog domstolen att Sverige bröt mot artikel 6 i Europakonventio-
nen eftersom Zander inte hade haft möjlighet att få prövat ett myndighetsbeslut 
om miljöskadlig verksamhet i domstol. Sverige fälldes och svensk rätt kom så små-
ningom att ändras.86

I målet Karin Andersson m.fl. mot Sverige, som avgjordes 2014, blev Sverige också 
fällt för att ha brutit mot artikel 6 i Europakonventionen. Enligt Karin Andersson 
m. fl. hade de på grund av Regeringsrättens felaktiga hantering av två rättspröv-

84 Både 2004 års Arabiska stadga för mänskliga rättigheter och 2012 års ASEAN-deklaration för 
mänskliga rättigheter innehåller stadganden om rätten till en säker miljö, men i inget av dokumen-
ten är det uttryckligen knutet till princip 10 i Riodeklarationen. Likväl vore det möjligt att, såsom 
gjorts inom ramen för Afrikanska stadgan, tolka detta som att även inrymma deltagarrättigheter. 
Om ASEAN-deklarationen, se B. Boer, not 80.

85 Jag har belyst utvecklingen i Sverige och EU, i J. Ebbesson, ”Svenska miljöbeslutsprocesser i ljuset 
av internationell rätt – Del 1 och 2”, Juridisk tidskrift [1999-2000], 3-24 och 823-845; och J. Eb-
besson, Miljörätt (3 uppl., Iustus Förlag, Uppsala, 2015), kap 7; J. Ebbesson (red.), Access to Justice 
in Environmental Matters in the EU – Accès à la justice en matière d’environnement dans l’UE, 
(Kluwer, Haag /London/Boston, 2002); J.Ebbesson, ”Access to Justice at the National Level. Impact 
of the Aarhus Convention and EU Law”, i M. Pallemaerts (red.), The Aarhus Convention at Ten 
(Europa Law Publishing, Groningen, 2011), s 245-270; J. Ebbesson, ”Allmänhetens rätt till insyn och 
deltagande i kemikaliekontrollen”, i J. Ebbesson & D. Langlet (red.), Koll på kemikalier? Rättsliga 
förändringar, möjligheter och begränsningar (Iustus, Uppsala, 2010), s 163-202. Se också J. Darpö, 
”Behövlig bakläxa i EU-domstolen”, Europarättslig tidskrift 2010 s 129; J. Darpö, ”Rätten att klaga på 
miljöbeslut i EU-rättslig belysning Del I och II”, Europarättslig tidskrift 2013 s 217 och 481; J. Darpö, 
”EU-rätten och den processuella autonomin på miljöområdet”, Nordisk miljörättslig tidskrift 2012-
2, s 3. 

86 EDMR, Zander mot Sverige, 14282/88, 25 november 1993.

http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041118268&name=Access-to-Justice-in-Environmental-Matters-in-the-EU
http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041118268&name=Access-to-Justice-in-Environmental-Matters-in-the-EU
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ningsmål aldrig fått en fullständig rättslig prövning av sina rättigheter enligt svensk 
rätt. Så här skrev domstolen:

”Det är sant att vissa delar av järnvägsprojektet kunde beslutas i de efterföljande 
processerna och att flera av sökandena har erhållit någon form av kompensation 
för järnvägsbyggets effekter. Faktum kvarstår dock, att sökandena inte vid något 
tillfälle i de nationella processerna kunde erhålla en fullständig rättslig prövning 
av myndigheternas beslut, inklusive frågan om järnvägens lokalisering kränkte 
deras rättigheter som egendomsinnehavare. Trots att sökandena erkändes som 
parter inför Regeringsrätten 2008 hade de alltså inte tillgång till en domstol 
för att få deras medborgerliga rättigheter prövade i det här fallet. Därför har ett 
brott begåtts mot artikel 6(1) i konventionen.”87

Eftersom jag var ombud i målet avstår jag från att analysera domen ytterligare. Cita-
tet från domstolen räcker; det säger det mesta. I en helt annan typ av fråga bedömde 
Århuskonventionens granskningskommitté en anmälan mot Sverige. 

I fallet C/81 (Sverige) hade en privatperson anmält Sverige för att han ansåg att 
han, i strid mot Århuskonventionen, hade nekats möjlighet att överklaga beslut om 
bygglov för vindkraftverk. Kommittén ansåg inte att Sverige hade brustit i sin efter-
levnad av konventionen, men skrev så här:

”Utifrån omständigheterna i det specifika fallet inför Kommittén, särskilt 
på grund av Länsstyrelsens i Södermanland hänvisningar till kriterierna som 
anges i nationell rätt, har Kommittén inte funnit avgörande bevisning för att de 
svenska granskande instanserna bara beaktade avståndet. Skulle emellertid de 
granskande myndigheterna i [Sverige] verkligen bara ha beaktat avståndet när de 
avgjorde frågan om talerätt för att ifrågasätta besluten om vindkraftverk, skulle 
det inte ha varit förenligt med kriterierna i nationell rätt, och sålunda inte med 
artikel 9(3) i konventionen.

Inte desto mindre, av de skäl som anges i ovanstående stycke, anser Kommit-
tén att den inte har avgörande bevisning för att finna att [Sverige] inte efterlevde 
artikel 9(3) utifrån omständigheterna i det specifika fallet.”88

Eftersom jag var ordförande i Århuskonventionens granskningskommitté när fallet 
avgjordes, avstår jag även från att analysera detta avgörande. Citatet från gransk-
ningskommittén räcker. Slutligen har EU-domstolen bedömt svensk rätt med avse-
ende på miljöorganisationers talerätt.

I C-263/08, Djurgården-Lilla Värtan miljöskyddsförening, var EU-domstolen tyd-
lig med att EU:s MKB-direktiv, som i berörda delar baserades på Århuskonventio-
nen, utgjorde ett hinder mot nationell lagstiftning med de kriterier för miljöorga-
nisationers talerätt som Sverige då tillämpade.89 Högsta domstolen rättade sig efter 
EU-domstolens tolkning, så att den berörda miljöorganisationen fick överklaga 
trots att den inte uppfyllde de kriterier som miljöbalken då uppställde.90 Lagstift-

87 EDMR, Karin Andersson m fl mot Sverige, 29878/09, 25 september 2014, stycke 70 (min översätt-
ning från engelska).

88 ACCC/C/2013/81 (Sverige), 18 november 2016, styckena 102-103.
89 C-263/08, Djurgården-Lilla Värtan miljöskyddsförening, 15 oktober 2009.
90 NJA 2010 s 419.
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ningen ändrades därefter raskt så att den i dessa delar betydligt bättre matchar 
Århuskonventionen. 

Alla beskrivna fallen avser rätten till rättslig prövning. I två av de tre avgöran-
dena – inför Europadomstolen och EU-domstolen – fick Sverige kritik för att inte 
uppfylla Europakonventionen och EU:s lagstiftning som rör Århuskonventionen. 
Århuskonventionens granskningskommitté bedömde att det inte fanns bevis nog 
att fastställa att Sverige hade brustit i sin efterlevnad av Århuskonventionen. Likväl 
markerar kommittén genom att ange vad som skulle anses otillräckligt för att upp-
fylla konventionens krav.

Århuskonventionen har även åberopats och beaktats i flera svenska domstols-
avgöranden, i Högsta domstolen,91 Högsta förvaltningsdomstolen och Mark- och 
miljööverdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett par domar medgett 
talerätt till organisationer som inte har haft någon uttrycklig rätt att överklaga 
beslut enligt den tillämpliga författningen, som alltså inte har varit miljöbalken 
utan skogsvårdslagen, kulturmiljölagen och jaktförordningen. Högsta förvalt-
ningsdomstolen har då, med hänvisning till Århuskonventionen, kommit till slut-
satsen att organisationer ändå ska anses berörda enligt förvaltnings- respektive 
förvaltningsprocesslagen och därför ges rätt att överklaga besluten.92 Mark- och 
miljööverdomstolen har på något sätt berört eller beaktat Århuskonventionen i fler 
än 20 avgöranden, men jag utelämnar dessa här. Syftet var främst att visa att den 
internationella rättsutvecklingen och det som händer i Sverige sker i ett internatio-
nellt sammanhang, där Sverige granskas och svensk rätt anpassas till internationella 
och europeiska regler om deltagarrättigheter.

Den internationella rättsutvecklingen är inte konstant, konsekvent eller symme-
trisk och inte heller självklar. Men den är påtaglig. Och den har stor betydelse för att 
stärka civilsamhällets möjligheter att påverka beslut som annars bara skulle invol-
vera de aktörer – oftast privata eller offentligt ägda företag – som söker tillstånd 
och de myndigheter som utövar tillsyn eller fattar beslut. Som jag nämnde i inled-
ningen finns i dag också ett tryck på att begränsa eller minska miljöorganisatio-
ners, privatpersoners och ursprungsbefolkningars rätt att ifrågasätta verksamheter, 
anläggningar och projekt med miljöeffekter. Därför är den beskrivna utvecklingen 
fascinerande och viktig. I vissa delar av världen är den en fråga om liv och död.

Trots att rättsutvecklingen ser olika ut i olika delar av världen, finns stöd för idén 
att allmänheten ska ha tillgång till miljöinformation och kunna delta i miljöbe-
slutsprocesser i så gott som samtliga globalt tillämpliga miljöavtal som antagits 1992 
och därefter. Flera av dessa avtal har mer än 150 parter. Och vem vet, om nu idén 
om allmänhetens deltagarrättigheter på miljöområdet röner intresse och driver ny 
rättsutveckling, både internationellt och i Sverige, då kanske inte bara The Guar-
dian utan även svenska medier kan komma att intressera sig för frågan.

91 Se NJA 2012 s 921, där beslut om vindkraftpark inte ansågs angå personerna så att de hade rätt att 
överklaga. 

92 HFD 2014 ref, 8; HFD 2018 ref. 7 och HFD 2018 ref. 10:II.
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