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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er byrjað á því að fjalla almennt um bann við þrælhaldi með því að skilgreina 

helstu hugtök þrælahalds og nauðungarvinnu. Farið er yfir sögu banns við þrælahaldi í stuttu 

máli og eru m.a. kynnt áhrif náttúruréttar á bann við þrælahaldi. Sagt frá skilgreiningu 

rómverskra laga um frelsi og þrælhald ásamt hugmyndum Jean Jacques Rousseau sem komu 

fram í riti hans Samfélagssáttmálinn. Einnig verður í stuttu máli kynnt tilurð og innihald 

mannréttindasáttmála Evrópu og hvernig mál verða tæk fyrir mannréttindadómstólnum í 

Strassborg. Í þessari ritgerð er leitast við að svara spurningunum hvaða verndarlag 4. grein 

mannréttindasáttmálans veiti og hvort sambærilegar greinar í alþjóðasáttmálum, 

svæðissamningum og stjórnarskrám veiti betri eða síðri vernd? Erfitt hefur reynst að komast 

að fullnægjandi niðurstöðu um verndarlag greinarinnar, þar sem engir dómar hafa fallið til 

sakfellingar og með því engin skýr fordæmi til um hvernig skýra beri greinina. Hinsvegar má 

finna vísbendingar um túlkun greinarinnar í nokkrum sýknudómum s.s. í máli Van Der 

Mussele gegn Belgíu1. Í ritgerðinni er komist að þeirri niðurstöðu að með hugtökunum 

þrælahald og þvingunar- og nauðungarvinna felist ákveðið verndarlag og ekki var hægt að sjá 

að það skipti máli hvort ákvæði greinanna voru með eða án undantekninga. Það sem skipti 

mestu máli var hugtakaval þeirra, uppbygging og áhersla um verndarlag greinanna. 

 
1 Van der Mussele gegn Belgíu, A70 (1983) 6 EHRR 163 
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Abstract 

This essay starts by making general comments on slavery by determine the main terms of 

slavery and forced and compulsory labour. Brief historical overview is given of propitiation 

on slavery and for example is introduced the influence of natural law on propitiation on 

slavery. Brief introduction is given on Roman definition on liberty and slavery, together with 

Jean Jacques Rousseau’s idea that he presented in his book Social Contract. In brief the 

conception and content on European Convention on Human Rights and how cases can be 

brought before the court in Strasbourg. The aim of this essay is to answer what protection is 

given by the 4th article of the European Convention on Human Rights and do comparable 

articles in different conventions and constitutions give similar protection? It has turned out to 

be very hard to reach concrete conclusion on this matter, because neither the Court on Human 

Rights in Strasbourg nor the Commission on Human Rights has convicted any member states 

according to the article. Therefore no clear precedents are available to clarify the article. On 

the other hand, it is possible to find some clues about interpretation of the article in few cases 

where the 4th article was not violated i.e. in case Van Der Mussele v. Belgium2. The 

conclusion of this essay is that the term slavery, compulsory and forced labour gives certain 

protection, however it was not possible to see if it made any difference whether the articles 

where with or without exceptions. What really made the difference was the structure, terms 

and the emphasis on the protection of the articles. 

 
2 Van der Mussele gegn Belgíu, A70 (1983) 6 EHRR 163 


