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1 Inngangur 

1.1 Almennt 

 

Þrátt fyrir svigrúm almenna löggjafans til mats á því, hvernig þessi lágmarksréttindi [sem felast í 

76. gr. stjórnarskrárinnar] skuli ákvörðuð, geta dómstólar ekki vikið sér undan því að taka 

afstöðu til þess, hvort það mat samrýmist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar.
1
 

 

Titill ritgerðar þessarar er sóttur í tilvitnuð orð Hæstaréttar Íslands úr svonefndum 

Öryrkjabandalagsdómi frá árinu 2000. Það er við hæfi að hefja ritgerðina á tilvitnun í þennan 

merkilega dóm, enda mun hann koma víða við sögu, og er leiðandi fordæmi í íslenskri 

dómaframkvæmd um þau mannréttindi sem hér verða umfjöllunarefni; efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi (hér eftir verður til hagræðingar vísað til þessara réttinda sem EFM-

réttinda). Réttindi þessi vekja ýmsar áhugaverðar, fræðilegar spurningar og hér verður leitast 

við að varpa ljósi á hluta þessara álitaefna, en lítið hefur verið ritað um efnisinntak og beitingu 

þessara réttinda hér á landi. En þó að fræðileg hlið réttindanna sé sannarlega áhugaverð er 

mikilvægt að setja þau í rétt samhengi. 

 

The monitoring of human rights is not an academic exercise; it is intended to be a means of 

reducing the human suffering that results from serious violations of international standards.
2
 

 

Þegar einhver sætir pyndingum eða skerðingu á tjáningarfrelsi telja flestir, nánast ósjálfrátt, að 

stjórnvöld beri ábyrgð. Annað er uppi á teningnum þegar fólk deyr úr hungri eða þorsta, eða 

þegar þúsundir fátækra íbúa eru bornir út af heimilum sínum.
3
 Algengt er að efnahagslegum 

eða þróunarlegum þáttum sé kennt um, eða einfaldlega talið að mannleg eymd sé 

óhjákvæmileg staðreynd, áður en nokkrum dettur í hug að sökin liggi hjá stjórnvöldum. Enn 

alvarlegra er að í auknum mæli er sökin rakin til fórnarlambanna sjálfra.
4 

Þó að íslenskar 

aðstæður, sem einkum verða til skoðunar hér, verði seint taldar jafnskuggalegar og víða annars 

staðar, þá eru hin lögfræðilegu álitaefni þau sömu. Mannréttindi er lúta að framfærslu, atvinnu, 

fæði, húsnæði, heilsu og menntun – þessum grundvallargæðum mannlegrar tilvistar – eru hluti 

af íslenskri stjórnskipan og hafa lengi verið staðfest í alþjóðasamstarfi um mannréttindi. Hér 

verður kannað hvernig þessi mannréttindi njóta verndar dómstóla. 

                                                 
1
 Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000) (Öryrkjabandalagsdómur I). Áherslur mínar. Hér eftir verður einfaldlega 

vísað til dómsins með heitinu Öryrkjabandalagsdómurinn. 
2
 Audrey R. Chapman: „A ”Violations Approach” for Monitoring the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights“, bls. 37. 
3
 Hafa má í huga að meira en milljarður manna býr við fátækt í heiminum í dag og um 550 milljónir manna 

leggjast svangir til svefns á hverri nóttu. Meira en 1,5 milljarður manna hefur ekki fullnægjandi aðgang að 

hreinu drykkjarvatni og hreinlæti. Um 500 milljón barna hafa ekki aðgang að grunnmenntun og um milljarður 

fullorðinna er ólæs. Asbjørn Eide: „Economic and Social Rights“, bls. 156. 
4
 Scott Leckie: „Another Step Towards Indivisibility“, bls. 82. Leckie vísar um hið síðastnefnda til Maria 

Foscarinis: „Downward Spiral: Homelessness and Its Criminalization“, bls. 1. 
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Afstaða Hæstaréttar að ofan er út af fyrir sig skýr – dómstólum ber að taka afstöðu til 

ásakana um brot gegn EFM-réttindum, líkt og öðrum. En þar með er spurningunni ekki svarað. 

Hvernig ber dómstólum að komast að niðurstöðu um inntak slíkra réttinda og samsvarandi 

skyldna ríkisvaldsins? Með öðrum orðum, hvaða túlkunaraðferðum ber að beita í dómsmálum 

á þessu sviði og hversu mikið svigrúm er dómstólum rétt að veita stjórnvöldum til þess útfæra 

stjórnskipulega aðgerðaskyldu sína á grundvelli ákvæða um EFM-réttindi? 

Hafa verður í huga það einkenni dómsmála á sviði mannréttinda, að nær alltaf er um það að 

ræða að einstaklingur, sem oft er í erfiðri eða viðkvæmri stöðu, leitar til dómstóla í nauðvörn 

réttinda sinna gagnvart ásókn opinbers valds og reyndar einnig einkavalds. Dómstólar eru 

þannig „gæslumenn stjórnskipunarinnar og jafnframt síðasta vígi borgarans.“
5
 Þetta einkenni 

er enn mikilvægara á sviði efnahagslegra og félagslegra réttinda, þar sem ágreiningsefni 

dómsmála lýtur jafnvel beinlínis að því að lifa af, eða að því að lifa með sæmilegri reisn og 

mannlegri virðingu.  

Mannréttindi þessi lúta, í örlítið stærra samhengi, að því hvernig stjórnskipun okkar og 

samfélag – og þar á meðal réttarkerfið – svarar kröfum um félagslegt réttlæti. Lögin eiga að 

standa vörð um hagsmuni þeirra sem líða skort eða að koma í veg fyrir slíkan skort, eða eins 

og Ramon Magsaysay, forseti Filippseyja orðaði með kjarnyrtum hætti: „Those who have less 

in life should have more in law.“
6
 

 

1.2 Hlutverk dómstóla 

Í fræðilegri umræðu um EFM-réttindi hér á landi hefur mikil áhersla verið lögð á hlutverk 

dómstóla, þ.e. hvort dómstólar hafi vald (eða umboð) til þess að skera úr um ágreining 

varðandi slík réttindi.
7
 Álitaefnið um dómhæfi EFM- réttinda hefur að sjálfsögðu einnig verið 

rannsakað ítarlega á alþjóðavettvangi.
8
 Álitaefni þetta er í sjálfu sér efni í margar ritgerðir 

                                                 
5
 Ragnar Aðalsteinsson: „...einungis eftir lögunum“, bls. 29. 

6
 Hér tekið úr Gilbert Sembrano: „Judicial and Quasi-Judicial Implementation of ESC Rights: the Philippine 

Experience“, bls. 292. 
7
 Sjá um þetta atriði m.a. Ragnar Aðalsteinsson: „Stefnumið eða dómhæf réttindi?“, Jón Steinar Gunnlaugsson: 

„Um valdmörk dómstóla“, Davíð Oddsson: „Valdheimildir löggjafans og úrskurðarvald dómstóla“, 

Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, Ragnhildur Helgadóttir: 

„Afstaða dómstóla til hlutverks síns við mat á stjórnskipulegu gildi laga – þróun síðustu ára“,  Björg 

Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, einkum bls. 60-68; Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða 

um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og alþjóðasamningum“ og Sigurður Líndal: „Um 

lagasetningarvald dómstóla“. 
8
 Strax við samningaviðræðurnar við gerð samnings Sameinuðu Þjóðanna (hér eftir skammstafað SÞ) um EFM-

réttindi frá 1966 lagði Indland fram tillögu sem gerði ráð fyrir að í formála sáttmálans kæmi fram að EFM-

réttindi væru ódómhæf (e. not justiciable). Tillögunni var hafnað með 12 atkvæðum gegn 5 og eitt ríki sat hjá. 

UN doc. E/CN.4/SR.248*, bls. 26. 

 *Í ritgerðinni verður vísað til skjalasafns SÞ með hinni alþjóðlegu tilvísun „UN Doc.“ og síðan númeri 

viðkomandi skjals í skjalasafninu, sem er aðgengilegt á http://documents.un.org/  
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svipaðar þessari en sú leið verður hins vegar farin að ganga út frá því sem vísu að dómstólar 

séu almennt bærir til þess að fjalla um álitaefni tengd EFM-réttindum og dæma um hvort ríkið 

hafi brotið gegn skyldum sínum samkvæmt slíkum réttindum.
9
 Hér verður því tekið undir orð 

Dóru Guðmundsdóttur um að 

 

tímabært sé að fjalla meira um túlkun stjórnarskrárákvæða en formleg atriði um valdmörk 

löggjafa og dómstóla við beitingu og fyllingu þeirra.
10

 

 

Þrátt fyrir að þessi leið sé farin er bæði óhjákvæmilegt og eðlilegt að álitaefni um hlutverk og 

valdmörk dómstóla komi til skoðunar í einstökum köflum ritgerðarinnar enda oft samtvinnuð 

afmörkun á lögskýringarsjónarmiðum og þeim mælikvörðum sem dómstólum er heimilt að 

nota við mat á því hvort ríki hafi brotið gegn skyldum sínum.  

 

1.3 Nánari efnisafmörkun 

Hér á eftir verður leitað svara við því með hvaða hætti dómstólar hafi nálgast og geti nálgast 

álitaefni um hvort brotið hafi verið gegn ákvæðum um EFM-réttindi. Í kafla 2.2. verða 

afmörkuð þau efnisréttindi sem rannsóknin mun beinast að en umfjöllunin verður hins vegar 

einkum á sviði aðferðafræði fremur en að kannað sé efnisinntak einstakra réttinda. Áherslan 

verður því á það hvernig dómstólum sé fært að beita ákvæðum í stjórnarskrá og 

mannréttindasamningum um EFM-réttindi með beinum hætti. Er þar átt við tilvik þar sem 

einstaklingur telur að brotið hafi verið gegn EFM-réttindum sínum, eins og þau eru vernduð í 

stjórnarskrá og mannréttindasáttmálum, t.d. með lagasetningu sem samrýmist ekki stjórnarskrá 

eða með athöfnum eða athafnaleysi stjórnvalda á þessu sviði. Ekki verður rannsakað með 

hvaða hætti unnt er að vernda EFM-réttindi fyrir milligöngu ákvæða um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi eða jafnræðisreglunnar.
11

 Í ljósi ofangreinds verður fjallað um 

                                                 
9
 Heimilt þykir að byggja á þessari forsendu í ljósi dómafordæma Hæstaréttar Íslands, sbr. einkum 

Öryrkjabandalagsdóminn og Hrd. 1999, bls. 390 (177/1998) (Ragna K. Guðmundsdóttir gegn Háskóla 

Íslands) svo og (a.m.k. til hliðsjónar) afstöðu umboðsmanns Alþingis í álitum sínum UA 3. apríl 2007 

(4650/2006 og 4729/2006) (tónlistarskólar) og UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 

5044/2007)(Málefni aldraðra). Einnig hefur Ragnar Aðalsteinsson nýlega fært fyrir því sannfærandi rök að 

ekki aðeins sé afstaða dómstóla sú að þeir séu bærir til þess að fjalla um EFM-réttindi heldur sé slík afstaða 

beinlínis æskileg og samrýmist í hæsta máta skilyrðum lýðræðis og valdgreiningarreglunnar. Sjá „Stefnumið 

eða dómhæf réttindi?“.  

Á alþjóðavettvangi hefur verið gengið svo langt að fullyrða: „The argument of non-justicability of ESC rights 

can no longer be legitimately sustained in international law“, Mashood A. Baderin og Robert McCorquodale: 

„The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Forty Years of Development“, bls. 12. 

Þessi staðhæfing fær enn frekari stuðning í nýsamþykktum valfrjálsum samningsviðauka við samning SÞ um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, sem veitir nefnd þeirri sem hefur eftirlit með samningnum 

heimild til þess að fjalla um kvartanir einstaklinga. Sjá ályktun allsherjarþings SÞ, 10. desember 2008, UN 

Doc. A/RES/63/117.  
10

 Dóra Guðmundsdóttir: „Stjórnarskrárbundnar meginreglur og stjórnarskrárvarin réttindi“, bls. 133. 
11

 Um slík úrræði, sem geta verið afar áhrifarík, er t.d. fjallað í Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um 



 8 

útgangspunkt og helstu sjónarmið við túlkun stjórnarskrárákvæða um mannréttindi einkum 

varðandi EFM-réttindi (kafli 3). Þá verður fjallað um þær skyldur sem hvíla á ríkinu gagnvart 

EFM-réttindum (kafli 4) og með hvaða hætti ríki geta brotið gegn þessum skyldum (kafli 5). 

Þá er ætlunin að fjalla nokkuð ítarlega um þá mælikvarða sem dómstólar (íslenskir og erlendir) 

og alþjóðlegir úrskurðaraðilar hafa beitt við mat á því hvort ríki hafi brotið gegn skyldum 

sínum (kafli 6). Áður verður þó fjallað lítillega með almennum hætti um efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi og stjórnskipulega vernd þeirra hér á landi. 

 

2 Um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og stjórnskipulega 

vernd slíkra réttinda 

2.1 Almennt um flokkun mannréttinda og algildi og samhengi mannréttinda 

Öll mannréttindi eru talin leiða af þeim skilningi að allir menn séu jafnbornir til virðingar og 

óafsalanlegra réttinda.
12

 Réttasta og heildstæðasta nálgun á umfjöllun um mannréttindi er því 

sú sem staðfest var af Heimsráðstefnu um mannréttindi í Vínarborg árið 1993: 

 

All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international 

community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and 

with the same emphasis.
13

 

 

Öll flokkun mannréttinda
14

 hefur þann ókost að ýkja það sem er ólíkt milli einstakra flokka 

mannréttinda, fremur en að staðfesta þennan heildstæða skilning og viðurkenna að 

mannréttindi eru öll jafnrétthá, innbyrðis tengd og hvort öðru háð.
15 

Því getur slík flokkun að 

                                                                                                                                                          
efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og alþjóðasamningum“, David Wiseman: „Methods of 

Protection of Social and Economic Rights in Canada“, Sandra Liebenberg: „The Protection of Economic, 

Social and Cultural Rights in Domestic Legal Systems“ og Sandra Liebenberg: „Judicial and civil society 

initiatives in the development of economic and social rights in the commonwealth.“ Þessi úrræði eru 

sérstaklega áberandi í dómaframkvæmd á Indlandi, einkum hvað varðar beitingu á rétti til lífs til verndar 

efnahagslegum og félagslegum réttindum. Sjá t.d. S. Muralidhar: „Judicial Enforcement of Economic and 

Social Rights: The Indian Scenario“. 
12

 Sjá fyrstu málsgrein inngangsorða mannréttindayfirlýsingar SÞ (hér eftir skammstöfuð MRY), ályktun 

Allsherjarþingsins, nr. 217A (III), U.N. Doc. A/810, bls. 71 (1948). Hún var samþykkt 10. desember 1948 með 

48 atkvæðum gegn engu, en átta aðildarríki sátu hjá. Formlega séð hefur Mannréttindayfirlýsingin stöðu 

óbindandi ályktunar Allsherjarþingsins (myndi teljast til ,,soft law”) en  a.m.k hlutar hennar teljast nú líklega 

bindandi fyrir öll ríki heims á grundvelli venju. Sjá t.d. Ian Brownlie: Principles of Public International Law, 

bls. 575 og Peter Malanczuk: Akehurst's Modern Introduction to International Law, bls. 213. 
13

 Vienna Declaration and Programme of Action (1. hluti, 5. mgr.), samþykkt af Heimsráðstefnu um 

mannréttindi í Vínarborg, 25. júní 1993 (UN Doc. A/CONF. 157/24 (Part 1), chap. III). Þó að þessi 

margtilvitnaða stefnuyfirlýsing sé út af fyrir sig skýr þá kom fljótlega fram gagnrýni á það hversu litla athygli 

EFM-réttindi fengu á ráðstefnunni og í yfirlýsingunni, sjá t.d. Philip Alston: „Disability and the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“, bls. 97 
14

 Sjá um ýmsar flokkanir t.d. Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 35-40. 
15

 Sem dæmi um innbyrðis tengsl mannréttinda hefur t.d. verið bent á að án réttar til menntunar er erfitt að nýta 

sér tjáningarfrelsi á áhrifaríkan hátt og án réttar til næringar og læknishjálpar er rétti fátæks fólks til lífs ógnað. 

Sjá Socio-Economic Rights in South Africa: Research book, 2. útg., Ritstj. Sibonile Khoza, bls. 19. 
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mörgu leyti verið óheppileg og jafnvel skaðleg fyrir vernd mannréttinda
16

 – enda er enn 

algengt að EFM-réttindi séu meðhöndluð sem annars flokks réttindi.
17

  

Í þessari ritgerð er allt að einu byggt á viðtekinni flokkun mannréttinda í borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi annars vegar, og efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi hins 

vegar.
18

 Þriðji flokkur mannréttinda nær síðan til ýmissa hópréttinda, t.d. réttarins til þróunar, 

réttarins til sjálfsákvörðunar þjóða o.fl.
19 

Flokkunin er reist á meintum eðlismuni á 

réttindunum: að einkum borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi teljist lagaleg,
20

 EFM-réttindi 

leggi óljósar skyldur á ríki, EFM-réttindi verði aðeins innleidd með fjárfrekum aðgerðum 

ríkisins,
21

 EFM-réttindi séu jákvæð en önnur mannréttindi neikvæð, þeim verði ekki beitt af 

dómstólum o.fl.
22

 Hér verður fallist á notkun flokkunarinnar
23

 sem tækis til hagræðingar og 

einföldunar við fræðilega umfjöllun en ekki fallist á að hægt sé að alhæfa um eðli þessara 

mannréttinda út frá flokkuninni einni saman.
24

  

 

2.2 Hvaða réttindi teljast efnahagsleg, félagsleg eða menningarleg? 

Til að fá heildstæða sýn á það um hvaða réttindi ræðir vísast til eftirfarandi skýringarmyndar.  

 

                                                 
16

 Sjá t.d.Craig Scott: „Reaching Beyond (Without Abandoning) the Category of "Economic, Social and Cultural 

Rights"“, bls. 635-637. 
17

 Philip Alston: „Disability and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“, bls. 96. 

Sem dæmi má nefna erindi Hins íslenska félags áhugamanna um stjórnskipan til stjórnarskrárnefndar , en þar 

kemur m.a. fram: „Afnema ber 76. gr. stjórnarskrárinnar. Svokölluð félagsleg og menningarleg mannréttindi 

eru ekki mannréttindi.“ Snorri Stefánsson: „Erindi frá Hinu íslenska félagi áhugamanna um stjórnskipan“, 

http://www.stjornarskra.is/Erindi//nr/1822. 
18

 Sjá um þessa flokkun eins og hún horfði við frumvarpshöfundum við stjórnarskrárbreytingarnar 1995 Alþt. 

1994-1995, A-deild, bls. 2076, og einnig Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 450. 
19

 Algeng orðanotkun er að nefna flokkana kynslóðir, sem vísar til þess að borgarleg og stjórnmálaleg réttindi eru 

talin eiga sér lengri sögu, a.m.k. hvað varðar stjórnarskrár ríkja. Mashood A. Baderin og Robert 

McCorquodale: „The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Forty Years of 

Development“, bls. 9-10. Hins vegar öðluðust EFM-réttindi fyrr viðurkenningu á hinu alþjóðlega sviði. 

Asbjørn Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“, bls. 14. 
20

 Um þetta viðhorf: Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 37. 
21

 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2076, sjá einnig Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 451. 
22

 Gagnrýni á slíkar staðhæfingar: Ragnar Aðalsteinsson: „Stefnumið eða dómhæf réttindi?“, bls. 411-417. 
23

 Þrátt fyrir galla sína má telja þessa flokkun ákjósanlegri en ýmsar aðrar flokkunaraðferðir, t.d. að flokka 

réttindi með beinum hætti í jákvæð og neikvæð réttindi, líkt og virðist vera gert í umfjöllun Bjargar 

Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 36-37 en Björg setur þann fyrirvara að um nokkra 

einföldun sé að ræða. Eins og nánar verður útskýrt í kafla 4.2  fela nær öll mannréttindi í sér bæði jákvæðar og 

neikvæðar skyldur ríkja og því telst þessi flokkun ekki ákjósanleg. 
24

 Mary Robinson, fyrrum mannréttindafulltrúi SÞ hefur sagt að nýtt tímabil mannréttindaverndar hafi hafist við 

lok kalda stríðsins og tími sé loks kominn til að taka báða flokka mannréttinda jafn alvarlega. Mary Robinson: 

„From Rhetoric to Reality: Making Human Rights Work“, bls. 1. og „Advancing Economic, Social, and 

Cultural Rights: The Way Forward“, bls. 866. Sjá einnig Allan Rosas og Martin Scheinin: „Catergories and 

Beneficiaries of Human Rights“, bls. 50-54. 

 Með þessu er ekki algerlega útilokað að einstök ákvæði sem teljast til EFM-réttinda geti ekki talist lagaleg í 

ákveðnum skilningi eða því haldið fram að öllum slíkum ákvæðum verði skilyrðislaust beitt af dómstólum. 

Hér er fremur átt við að ekki eru efni til þess að gera slíkan greinarmun á flokkum mannréttinda, heldur er 

nauðsynlegt að skoða hvert tilvik fyrir sig.  
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Flokkun mannréttinda verður aldrei einhlít og oft er óljóst í hvaða flokk einstök réttindi falla. 

Sem dæmi má taka réttinn til menntunar sem er líklega einu réttindin sem bera keim af öllum 

þremur flokkum. Fyrst og fremst má þó segja að rétturinn til menntunar sé EFM-réttindi þar 

sem jákvæðar aðgerðir ríkisins, þ.e. að byggja upp og reka skólakerfi, opið öllum, séu 

nauðsynlegar til að borgararnir geti notið þessa réttar.
25

 En rétturinn til menntunar ber einnig 

einkenni borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda og má þar nefna frelsi til rannsókna og 

mennta, m.a. til að stofna einkaskóla, og akademískt frelsi
26

 frá afskiptum ríkis og kirkju.
27 

Að 

lokum má færa rök fyrir því að rétturinn til menntunar feli í sér þriðju kynslóðar réttindi, vegna 

ákvæða mannréttindasamninga um alþjóðasamvinnu á sviði vísinda og mennta, sbr. 4. mgr. 15. 

gr. alþjóðsamnings SÞ um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi frá 1966
28

 og 3. 

mgr. 28. gr. samnings SÞ um réttindi barnsins
29

 svo og tengsla menntunar við réttinn til 

þróunar, enda er takmark beggja á endanum það sama; að öll mannréttindi séu virt.
30

 

Í þessari ritgerð hafa þessir annmarkar flokkunaraðferðarinnar þó ekki martæk áhrif, þar 

sem einkum er stuðst við hana til hagræðingar. Þrátt fyrir að hér sé einkum ætlunin að fjalla 

um aðferðafræði, sbr. efnisafmörkun í kafla 1.3, þá verður ekki hjá því komist að takmarka 

umfjöllunina við ákveðin efnisréttindi. Því verða nær eingöngu til umfjöllunar eftirfarandi 

efnisréttindi: 

 Réttur til viðunandi lífsafkomu, þ.á.m. til viðunandi fæðis og húsnæðis. 

 Réttur til félagslegs öryggis. 

 Réttur til heilsu. 

 Réttur til menntunar. 

Ástæður þess að þessi tilteknu réttindi eru valin eru helstar: 1) Þau eru varin af 1. og 2. mgr. 

76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.), sbr. kafla 

2.4.3. 2) Þau eru gjarnan talin „ódómhæf“ eða erfið í beitingu dómstóla.31 3) Þau teljast til 

                                                 
25 

Manfred Nowak: „The Right to Education“, bls. 252-253. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að 

stjórnarskipunarlögum 97/1995 er staðhæft að í 76. gr. séu efnahagsleg og félagsleg réttindi. Athyglisvert er að 

frumvarpshöfundar tala hér um réttinn til menntunar sem félagslegan rétt, en flestir fræðimenn eru á því að hér 

sé um menningarleg réttindi að ræða, sjá Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2109 og Manfred Nowak: „The Right 

to Education“, bls. 256. 
26 

Í nýjum tillögum sænsku stjórnarskrárnefndarinnar er lagt til að nýtt ákvæði verði tekið upp í stjórnarskrána 

sænsku til þess að vernda frelsi til rannsókna, sjá SOU 2008, bls. 125, 18. gr. tillögunnar. Aðgengilegt á 

http://www.grundlagsutredningen.se/. 
27 

Manfred Nowak: „The Right to Education“, bls. 256. 
28 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Íslenska ríkið fullgilti samninginn árið 

1979, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 10/1979. Hér eftir verður vísað til samningsins með 

skammstöfuninni SEFMR.  
29 

Ísland fullgilti samninginn árið 1992 sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 18/1992, hér eftir verður 

vísað til samningsins með heitinu Barnasáttmálinn. 
30 

Manfred Nowak: „The Right to Education“, bls. 255. 
31 

Í kjölfar Öryrkjabandalagsdómsins skrifaði Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, að dómur um slík 
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kjarna félagslegra réttinda
32

 og geta jafnvel talist nauðsynleg forsenda þess að njóta annarra 

mannréttinda.
33

 Þannig eru þau einnig tengd hugmyndinni um mannlega reisn nánum 

böndum.
34

 

 

2.3 Helstu réttarheimildir 

Þó að ekki verði hér fjallað ítarlega um efnisinntak einstakra ákvæða þá þykir rétt að setja fram 

yfirlit yfir helstu alþjóðasamninga sem mæla fyrir um EFM-réttindi svo og að fjalla lítillega 

um það stjórnarskrárákvæði sem mestu máli skiptir í þessu samhengi. 

Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar á vettvangi SÞ: MRY, SEFMR, Barnasáttmálinn, 

samningur um réttindi farandverkafólks og fjölskyldna þeirra, samningur um útrýmingu 

kynþáttafordóma, samningur um útrýmingu alls misréttis gegn konum, samningur um réttindi 

fólks með fötlun. Þar að auki fjölmargar samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO). 

Svæðisbundnir mannréttindasáttmálar: Ameríska yfirlýsingin um réttindi og skyldur 

manna, mannréttindasáttmáli Ameríku og viðauki um EFM-réttindi (San Salvatore protocol), 

Afríski sáttmálinn um réttindi manna og þjóða, félagsmálasáttmáli Evrópu (hér eftir 

skammstafaður FSE) og hinn endurskoðaði félagsmálasáttmáli Evrópu, mannréttindasáttmáli 

Evrópu (hér eftir skammstafaður MSE) (eignarréttur, réttur til menntunar, félagafrelsi, 

atvinnufrelsi), réttindaskrá Evrópusambandsins (Charter of fundamental rights of the EU). 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands: 72. gr. um friðhelgi eignarréttarins, 74. gr. um 

félagafrelsi, 75. gr. um atvinnufrelsi og 76. gr. um ýmis félagsleg og menningarleg réttindi. Þar 

að auki 65. gr. um jafnræði. 

 

                                                                                                                                                          
réttindi væri „ekki endir hverrar þrætu, heldur upphaf hatrammra deilna, sem í verstu tilvikunum eitra allt 

þjóðfélagið...“ Davíð Oddsson: „Valdheimildir löggjafans og úrskurðarvald dómstóla“, bls. 12. 
32 

Asbjørn Eide: „Economic and Social Rights“, bls. 199. 
33 

Ragnar Aðalsteinsson: „Stefnumið eða dómhæf réttindi?“, bls. 412 (varðandi viðunandi lífsskilyrði) og 

Manfred Nowak: „The Right to Education“, bls. 245-246 (varðandi réttinn til menntunar). Jafnframt má vísa 

til næstu neðanmálsgreinar. 
34 

Um þetta hefur stjórnlagadómstóll Suður-Afríku sagt: „There can be no doubt that human dignity, freedom 

and equality, the foundational values of our society are denied those who have no food, clothing and shelter.“ 

Stjórnlagadómstóll Suður-Afríku, Government of the Republic of South Africa & Others v. Grootboom & 

Others 2001 (1) SA 46 (CC), 2000 (11) BCLR 1169 (CC) mgr. 23. Hér eftir verður vísað til dómsins með 

heitinu Grootboom.  
 

Einnig má vísa til Nefndar SÞ um EFM-réttindi sem starfar í tengslum við SEFMR (hér eftir verður vísað til 

nefndarinnar sem EFMR-nefndarinnar) sem hefur sagt: „The Committee affirms that the right to adequate 

food is indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfilment of 

other human rights enshrined in the International Bill of Human Rights.“ EFMR-nefndin: General Comment 

nr. 12, The right to adequate food, (1999) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), mgr. 4, bls. 64. General 

Comment EFMR-nefndarinnar innihalda túlkun nefndarinnar á einstökum réttindum eða efnisþáttum SEFMR. 

General Comment nr. 1-15 voru endurbirt í Compilation of general comments and general recommendations 

adopted by human rights treaty bodies, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 12. maí 2004. Hér eftir verður vísað til 

þess skjals með skjalanúmeri, en ekki fullu heiti þess. 
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2.4 Nánar um ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar 

2.4.1 Almennt 

Ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar er lykilákvæði í samhengi þessarar ritgerðar en 1.-2. mgr. 

ákvæðisins eru svohljóðandi: 

 

76. gr. Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, 

elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. 

Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. 

 

Ákvæði 2. mgr. tryggir réttinn til almennrar menntunar
35

 og er í athugasemdum með frumvarpi 

því sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 vakin athygli á ákvæðum 13. gr. SEFMR og 

27. gr. Barnasáttmálans.
36

 

Inntak 1. mgr. er öllu óljósara við fyrstu sýn. Ekki gefst færi á ítarlegri umfjöllun um þetta 

efni en þó þykir nauðsynlegt að rökstyðja að ákvæðið veiti raunveruleg efnisréttindi, svo og að 

þau efnisréttindi, sem helst verða skoðuð í ritgerðinni (sbr. kafla 2.2.), njóti verndar 

ákvæðisins. Í athugasemdum með 14. gr. frumvarps þess sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995 er fjallað um tengsl ákvæðisins við eldra ákvæði í 70. gr. stjskr. sem mælti fyrir um 

rétt þess sem getur ekki séð fyrir sér og sínum og aðrir eru ekki framfærsluskyldir við til styrks 

úr almennum sjóðum. Aðeins er stutt umfjöllun um ákvæðið en síðan er vakin athygli á reglum 

„af sama toga og hér um ræðir“ í SEFMR og FSE, og sérstaklega „12. og 13. gr. 

félagsmálasáttmálans þar sem eru fyrirmæli um réttinn til félagslegs öryggis, félagslegrar 

aðstoðar og læknishjálpar og 11. og 12. gr. alþjóðasamningsins um áþekk atriði.“
37

 

 

2.4.2 Felur 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar í sér efnisleg réttindi? 

Fyrsta álitaefnið um 1. mgr. 76. gr. er það hvort orðið réttur verði túlkað sem svo að það feli í 

einungis í sér formkröfu (þ.e. lagaáskilnaðarreglu) eða feli í sér efnislegt inntak.
38

 Hæstiréttur 

hefur slegið því föstu að ákvæðið tryggir einstaklingum ákveðinn efnislegan rétt. 

 

Í Öryrkjabandalagsdómnum reyndi á skerðingarreglur almannatryggingalaga vegna tekna maka 

lífeyrisþega. Í forsendum meirihlutans segir m.a.: „Samkvæmt framanrituðu verður 76. gr. 

stjórnarskrárinnar skýrð á þann veg að skylt sé að tryggja að lögum rétt sérhvers einstaklings til 

að minnsta kosti einhverrar lágmarks framfærslu eftir fyrirfram gefnu skipulagi, sem ákveðið sé á 

                                                 
35 

Um ákvæðið er fjallað nokkuð ítarlega í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 3. apríl 2007 (4650/2006 og 

5729/2006) (tónlistarskólar). Þá fjallar BA-ritgerð undirritaðs um inntak ákvæðisins og íslenska löggjöf á 

þessu sviði, Kári Hólmar Ragnarsson: Réttur til menntunar (óbirt). Nýlega hefur ákvæðið, líkt og önnur 

mannréttindaákvæði stjskr. hlotið umfjöllun í Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 

552-558. 
36 

Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2110. Verður reyndar að telja ljóst að ætlunin hafi verið sú að vísa til 28. gr. 

Barnasáttmálans, enda er í henni fjallað um rétt barna til menntunar. 
37 

Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2110. 
38 

Sjá um þetta t.d. Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 129 og áfram. 
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málefnanlegan hátt. Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar hefur almenni löggjafinn vald um það 

hvernig þessu skipulagi skuli háttað. Skipulag, sem löggjafinn ákveður, verður þó að fullnægja 

þeim lágmarksréttindum, sem felast í ákvæðum 76. gr. stjórnarskrárinnar. Þá verður það að 

uppfylla skilyrði 65. gr. stjórnarskrárinnar um að hver einstaklingur njóti samkvæmt því jafnréttis 

á við aðra sem réttar njóta, svo og almennra mannréttinda.[...] Þrátt fyrir svigrúm almenna 

löggjafans til mats á því, hvernig þessi lágmarksréttindi skuli ákvörðuð, geta dómstólar ekki 

vikið sér undan því að taka afstöðu til þess, hvort það mat samrýmist grundvallarreglum 

stjórnarskrárinnar.“  
 

Ekki er því þörf á frekari umfjöllun um þetta atriði, enda ljóst að í 1. mgr. 76. gr. gr. stjskr. 

felast a.m.k. lágmarksefnisréttindi og íslenskir dómstólar munu byggja dóma á ákvæðinu án 

þess að sjónarmið um að löggjafinn skuli ákvarða EFM-réttindi standi því í vegi.
39

 Þetta hefur 

einnig verið orðað svo að sá sem þess þarf, „eigi beinan og raunhæfan rétt til aðstoðar frá 

ríkinu, en ekki aðeins kröfu til að komið sé á fót almannatryggingakerfi með lögum.“
40

 

Hins vegar má taka undir með Róbert R. Spanó að ákvæði 76. gr. stjskr. hefði ekki orðið 

alveg þýðingarlaust, hefði Hæstiréttur valið öndverðan skýringarkost og ákvæðinu einungis 

verið veitt formleg merking.
41 

Með formlegri merkingu er þá átt við lagaáskilnaðarreglu sem 

gerir þá kröfu að löggjafinn taki afstöðu til þess í settum lögum hvernig þeim sem þurfa skal 

tryggð aðstoð. Ljóst er að ákvæðið felur bæði í sér efnisþátt, sbr. framangreint, svo og slíkan 

formþátt. Um þá hlið ákvæðisins, þ.e. lagaáskilnaðarregluna sem í því felst, hefur 

umboðsmaður Alþingis nýlega fjallað. 

 

UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007) (Málefni aldraðra). 

Umboðsmaður fjallaði ítarlega um ýmis málefni aldraðra í ljósi stjórnarskrárákvæða og reglna 

stjórnsýsluréttarins. „Hvað sem líður þeim ályktunum sem kunna að verða dregnar af  

[Öryrkjabandalagsdómnum] um réttindi sem leiða beint af stjórnarskránni sjálfri og hugsanlegt 

lágmarksinntak þeirra, þá verður að mínu áliti ekki hjá því litið að með ákvæði 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar er sú frumskylda lögð á Alþingi að það taki afstöðu í formi löggjafar til þess 

hvaða rétt menn skuli eiga til félagslegrar aðstoðar af hálfu hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga, 

meðal annars vegna elli. Það leiðir í eðli sínu af þessari skyldu að löggjafanum ber að sjá til þess 

að fyrir hendi séu almennar, aðgengilegar og skýrar reglur um inntak þeirrar aðstoðar […] Ég tel 

ljóst að umræddar réttarheimildir [þ.e. 76. gr. stjskr. og ákvæði alþjóðasamninga] leggi þá skyldu 

á íslensk stjórnvöld að gæta að því við lagasetningu um fjárhæð og breytingar á ellilífeyri að þau 

taki afstöðu til þess hvaða þýðingu þær hafi um þetta atriði og hvernig þau telja sig uppfylla 

þær.“ 
 

Hér telur Umboðsmaður því að formregla 1. mgr. 76. gr. stjskr. geri þær kröfur til útfærslu 

félagslegrar aðstoðar að a) reglurnar séu í settum lögum, b) þær séu almennar, aðgengilegar og 

skýrar og c) við lagasetninguna sé tekin afstaða til 1. mgr. 76. gr. stjskr. og ákvæða 

mannréttindasáttmála. 

                                                 
39 

Ragnhildur Helgadóttir: „Afstaða dómstóla til hlutverks síns við mat á stjórnskipulegu gildi laga – þróun 

síðustu ára“, bls. 104. Sjá einnig Dóra Guðmundsdóttir: „Stjórnarskrárbundnar meginreglur og 

stjórnarskrárvarin réttindi“, bls. 136. 
40 

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 543. 
41 

Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 129, nmgr. 69. 
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2.4.3 Umfang þeirrar verndar sem felst í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar 

En hver er sá efnislegi réttur sem ákvæðið tryggir? Að svo stöddu verður látið nægja að fjalla 

um eðli þeirrar aðstoðar sem ákvæðinu er ætlað að tryggja, þ.e. hvaða mannréttindi af meiði 

EFM-réttinda (sbr. skýringarmynd á bls. 10) eru vernduð af ákvæðinu. Í nýjustu umfjöllun 

íslensks fræðimanns um 76. gr. stjskr., hinu umfangsmikla riti Bjargar Thorarensen um 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar, kemur fram: 

  

Sá réttur til aðstoðar, sem fjallað er um í 1. mgr. 76. gr. stjskr. hefur almennt verið kallaður 

„framfærsluréttur“. Í rétti manns til að fá framfærsluaðstoð, þegar hann getur ekki framfært sig 

sjálfur, er fólginn kjarni félagslegra mannréttinda sem er jafnframt helsta undirstaða 

velferðarkerfisins, en það er þó mun margþættara en svo að það lúti aðeins að 

framfærsluaðstoð.
42

 

 

Í framhaldinu er fjallað um rétt til aðstoðar í formi almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar. 

Síðar í sama kafla í ritinu er fjallað um hvers eðlis þessi „aðstoð“ skuli vera, og því slegið föstu 

að hún geti ekki aðeins verið í formi peningagreiðslna.
43

 Óhætt þykir að taka undir það sem 

fram kemur í tilvitnaðri umfjöllun. Hins vegar verður því haldið fram hér að vernd 1. mgr. 76. 

gr. stjskr. sé nokkru víðtækari en ráða má af umfjöllun Bjargar um framfærslurétt.
44

 Augljóst er 

að 1. mgr. 76. gr. stjskr. hefur tengsl við ákvæði mannréttindasáttmála um rétt til félagslegrar 

aðstoðar, sbr. einkum 12. gr. FSE og 9. gr. SEFMR. Auk þess verður að telja rétt að nálgast 

inntak þeirrar aðstoðar sem ákvæðið mælir fyrir um út frá réttinum til viðunandi lífsafkomu 

þ.á.m. fæðis og húsnæðis, ákvæðið tryggi rétt til umönnunar og þar að auki felist í ákvæðinu 

réttur til heilsu. 

Fyrst er þó rétt að líta nánar á hugtökin framfærsla og framfærsluréttur. Kirsten Ketcher 

hefur fjallað ítarlega um þessi hugtök og telur að greina megi á milli peningaframfærslu
45

 og 

umönnunarframfærslu.
46

 Fjallar hún um uppsprettur peningaframfærslu í tengslum við þau 

réttarsvið sem helst koma til skoðunar
47

 og til viðbótar má benda á tengsl þessara flokka við 

ákveðin mannréttindaákvæði: 

 

                                                 
42 

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 541-542. 
43 

Sama rit, bls. 551-552. 
44 

Brynhildur Flóvenz hefur einnig talið ljóst af Öryrkjabandalagsdómnum að 1. mgr. 76. tryggi rétt til 

framfærslu. Réttarstaða fatlaðra, bls. 170 (sjá einnig bls. 150). 
45 

Af orðalagi í umfjöllun Bjargar Thorarensen að dæma virðist hún einkum nota hugtakið framfærsluaðstoð í 

merkingunni peningaframfærsla: „Eins er fjallað um margvíslega aðstoð og þjónustu sem stjórnvöld skulu 

veita þeim sem þurfa þótt ekki sé alltaf um framfærsluaðstoð að ræða, í lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991, lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 og lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999.“ 

(áherslur mínar) Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 542, sjá þó áðurrakta afstöðu 

hennar til „eðlis“ aðstoðarinnar sem 1. mgr. 76. gr. stjskr. mælir fyrir um. 
46 

Kirsten Ketcher: Socialret- almindelige principper. Retssikkerhed og administration, bls. 52. 
47 

Sjá Kirsten Ketcher: Socialret- almindelige principper. Retssikkerhed og administration, bls. 54-57. 
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 Vinnulaun – réttarreglur vinnuréttar, tengsl við EFM-ákvæði um rétt til vinnu o.fl. 

 Hjúskapur – réttarreglur sifjaréttar.
48

 

 Félagslegar greiðslur – réttarreglur félagsmálaréttar, tengsl við EFM-ákvæði um 

félagslegt öryggi og viðunandi lífsafkomu. 

Ketcher bendir á að hinar hefðbundnu uppsprettur peningaframfærslu voru afar kynbundnar: 

Karlar fengu peningaframfærslu sína í gegnum vinnulaun, en konur í gegnum hjúskap, þ.e. 

eiginmenn peningaframfærðu konur sínar á grundvelli réttarsambands hjóna. Félagslega kerfið 

var síðan öryggisnet fyrir bæði kyn. Þessi skipting hefur breyst og nú er meginhluti 

peningaframfærslu beggja kynja í gegnum vinnulaun.
49

 Hvað varðar umönnunarframfærslu 

eru uppsprettur þessar helstar:
50

  

 Fjölskyldutengsl – réttarreglur sifjaréttar, lítið regluverk. 

 Félagsleg umönnun – réttarreglur félagsmálaréttar, tengsl við EFM-ákvæði um réttinn 

til heilsu, félagslegs öryggis og viðunnandi lífsafkomu. 

 Markaðsumönnun – réttarreglur vinnuréttar/samningaréttar/félagsmálaréttar, tengsl við 

EFM-ákvæði um réttinn til heilsu, félagslegt öryggi og viðunandi lífsafkomu. 

Í öllum flokkum eru það einna helst konur sem annast framfærsluna. 

En hvaða þýðingu hefur sú fullyrðing að 1. mgr. 76. gr. stjskr. tryggi réttinn til viðunnandi 

lífsafkomu samhliða því að um sé að ræða framfærslurétt? Fyrst er reyndar nauðsynlegt að 

sýna fram á tengsl 1. mgr. 76. gr. stjskr. við réttinn til viðunandi lífsafkomu, en sá réttur er 

verndaður í 11. gr. SEFMR
51

 sem vísað er til í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. Þegar af þeirri ástæðu þykir rétt að líta svo á að 

stjórnarskrárákvæðið verndi þennan rétt.
52

 Óhætt virðist einnig að fullyrða að réttur allra þeirra 

sem þurfa til aðstoðar m.a. vegna örbirgðar samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjskr. hlýtur í það 

minnsta að beinast að grundvallarnauðsynjum og rétti til viðunnandi lífsafkomu. Þannig beinir 

orðalag ákvæðisins
53

 og sá tilgangur og markmið sem lesa má út úr ákvæðinu þeim sem það 

túlkar óhjákvæmilega inn á brautir réttarins til viðunandi lífsafkomu. 

                                                 
48 

Í kafla 6.3.3 verður vikið að Öryrkjabandalagsdómnum í tengslum við hugtakið framfærsla og fjallað um áhrif 

framfærsluskyldu hjóna á réttindin sem felast í 1. mgr. 76. gr. stjskr. 
49 

Á móti hefur „húsmóðurhlutverkið“ sem innifelur einkum umönnunarframfærslu skipst meira á milli kynja. 

Þó eru enn mun fleiri konur sem eru „húsmæður í hlutastarfi“ eða „húsmæður í yfirvinnu“. Það er því líklegra 

að a.m.k. á einhverjum hluta ævi sinnar fái konur peningaframfærslu í gegnum hjúskap. 
50 

Kirsten Ketcher: Socialret- almindelige principper. Retssikkerhed og administration, bls. 58-59. 
51 

Við fræðiumfjöllun, svo og í nýjum mannréttindaskrám, er oft skilið á milli einstakra þátta sem felast í 

viðunnandi lífsafkomu og er þannig t.d. fjallað með sjálfstæðum hætti um rétt til húsnæðis og rétt til matar af 

EFMR-nefndinni, sjá General Comment nr. 4, The right to adequate housing (1991) og nr. 12, The right to 

adequate food (1999), bæði birt í UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004). 
52 

Sbr. það sem síðar kemur fram um tengsl stjskr. við alþjóðasamninga um mannréttindi. 
53 

Nánar verður fjallað um orðalag ákvæðisins í tengslum við réttinn til heilsu hér að aftan og vísast til þess sem 

þar kemur fram. 
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Í fyrsta lagi undirstrikar sú nálgun þá staðreynd að réttur til viðunandi lífsafkomu verður 

ekki tryggður með peningagreiðslum einum saman. Ríkið ber t.d. skyldur samkvæmt réttinum 

til húsnæðis til þess að virða
54

 land, eigur og heimili einstaklinga,
55

 og þannig eru því settar 

verulegar skorður að bera fólk út af heimilum sínum.
56

 Þessi skylda verður varla ráðin af rétti 

til framfærslu og getur áhersla á framfærslurétt þannig gefið þrengjandi mynd af réttindunum 

sem felast í 1. mgr. 76. gr. stjskr. Í öðru lagi er framfærsluhugtakið einnig víðtækara en réttur 

til aðstoðar, enda eru fleiri mannréttindi nauðsynleg til að tryggja rétt til framfærslu. 

Eignarrétturinn, réttur til vinnu og til félagslegrar aðstoðar teljast allt uppsprettur 

(peninga)framfærslu eða tekna sem ættu yfirleitt að tryggja að allir njóti viðunandi 

lífsafkomu
57 

en eignarréttur og réttur til vinnu (eða atvinnufrelsi) koma ekki til sjálfstæðrar 

skoðunar undir 1. mgr. 76. gr. stjskr. Í þriðja lagi hefur verið bent á eftirfarandi mikilvægt 

hlutverk réttarins til viðunandi lífsafkomu. „[I]t is to cover the loopholes and to address the 

most basic needs to which every human being is entitled.“
58

 Hinn efnislega rétt einstaklinga til 

framfærsluaðstoðar þegar á þarf að halda, verður að skoða í nánum tengslum við réttinn til 

viðunandi lífsafkomu
59

 þannig að með hugtakinu framfærslu sé í grunninn átt við hvernig við 

uppfyllum grunnþarfir um fæði, klæði, húsnæði og umönnun.
60

 Þá er talið að í rétti til 

viðunandi lífsafkomu felist mikilvægir efnisþættir, einkum að allir geti með fullri virðingu og 

án ónauðsynlegra hindrana tekið fullan þátt í samfélagi sínu til jafns við aðra þegna 

þjóðfélagsins.
61

 Mikilvægt er að allir njóti grundvallarréttinda þessara með fullri reisn og 

mannlegri virðingu og telja verður m.a. að því verði einungis náð með því að viðkomandi hafi 

tekjur yfir fátæktarmörkum
62

 (peningaframfærsla). Asbjørn Eide telur einnig að oft sé litið 

fram hjá því að viðunandi lífsskilyrði fela einnig í sér umönnun
63

 (umönnunarframfærsla). 

Tengsl framfærslu við viðunandi lífsafkomu undirstrika hið efnislega inntak 

framfærsluréttarins. Sú framfærsluaðstoð sem veitt er til útfærslu hinnar stjórnskipulegu skyldu 

löggjafans á grundvelli 1. mgr. 76. gr. stjskr. verður því að tryggja nauðsynlega framfærslu
64

 til 

                                                 
54 

Um skyldur ríkja til þess að virða, vernda og efna mannréttindi verður fjallað í kafla 4.2. 
55 

Asbjørn Eide: „Economic and Social Rights“, bls. 136. 
56 

Þ.e. forced evictions, sjá EFMR-nefndin: General Comment nr. 7, The right to adequate housing: Forced 

evictions (1997), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, bls. 46.  
57 

Asbjørn Eide: „Economic and Social Rights“, bls. 129. Sjá einnig skýringarmynd bls. 10. 
58 

Sama rit. 
59 

Í umfjöllun sinni um rétt til framfærslu byggir Brynhildur Flóvenz einkum á ákvæðum alþjóðasamninga um 

viðunandi lífsafkomu, Brynhildur Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 166-168. 
60 

Sbr. skilgreiningu Kirsten Ketcher: Socialret- almindelige principper. Retssikkerhed og administration, bls. 

52-53. 
61 

Asbjørn Eide: „The Right to an Adequate Standard of Living Including the Right to Food“, bls. 113 
62 

Brynhildur Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 168. 
63 

Asbjørn Eide: „Economic and Social Rights“, bls. 135. 
64 

Skilgreining Kirsten Ketcher á peningaframfærslu miðast við nauðsynlega peninga. Socialret- almindelige 
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viðunandi lífsafkomu og sífellt batnandi lífsskilyrða, sbr. orðalag 11. gr. SEFMR.
  

Víkur þá að réttinum til heilsu sem má eins og áður sagði álíta að sé hluti af þeim réttindum 

sem varin eru af 1. mgr. 76. gr. stjskr.
65

 Í fyrsta lagi er rétt að líta til þess að í athugasemdum 

með frumvarpi því sem varð að stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 er vísað berum orðum til 

12. gr. SEFMR sem verndar réttinn til heilsu,
66

 svo og til 13. gr. FSE sem fjallar m.a. um 

læknishjálp og skyldu ríkja til þess að veita umönnun vegna veikinda. Þá virðist umboðsmaður 

Alþingis líta svo á að a.m.k. einhverjir þættir réttarins til heilsu njóti verndar. 

 

UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007) (Málefni aldraðra) Í 

umfjöllun um eftirlit ríkisins með þjónustu dvalar- og hjúkrunarheimila og úrræða vistmanna og 

aðstandenda þeirra vegna athugasemda við aðbúnað og þjónustu kom m.a. fram: „Í þessu 

sambandi verður sem fyrr að hafa í huga þá skyldu löggjafans samkvæmt 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar til að tryggja í lögum rétt til aðstoðar, meðal annars vegna sjúkleika og elli, en 

ekki verður annað ráðið en að þátttaka ríkisins í kostnaði við þjónustu dvalar- og 

hjúkrunarheimila fyrir aldraða feli í sér nánari útfærslu á þessari skyldu.“ 

 

Einnig verður ráðið af orðalagi 1. mgr. 76. gr. að réttur til læknishjálpar hlýtur að vera 

verndaður. Að því leyti eru lykilhugtökin þörf, aðstoð og sjúkleiki. Aðstoð í hverju tilviki fyrir 

sig skal miðast við þörf viðkomandi einstaklings og sérstaklega er tekið fram að þessi þörf geti 

m.a. komið til vegna sjúkleika. Fjárhagsaðstoð ein og sér getur ekki verið nægileg aðstoð 

vegna sjúkleika heldur hlýtur oft að vera þörf fyrir umönnun
67

 og læknishjálp. Þannig leiðir af 

orðalaginu að réttur til aðstoðar vegna sjúkleika felur í sér rétt til a.m.k. 

grunnheilbrigðisþjónustu. Þessi skilningur kemur einnig fram í athugasemdum með frumvarpi 

því sem varð að lögum nr. 112/2008 um sjúkratryggingar. Í markmiðsákvæði laganna segir að 

þeim sé m.a. ætlað að „tryggja sjúkratryggðum aðstoð til verndar heilbrigði og jafnan aðgang 

að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag,“ og í athugasemdum með ákvæðinu kemur fram að þetta 

markmið taki mið af 1. mgr. 76. gr. stjskr.68 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
principper. Retssikkerhed og administration, bls. 52. 

65 
Brynhildur Flóvenz hefur fjallað um inntak 76. gr. stjskr. og telur orðið aðstoð fyrst og fremst eiga við 

„fjárhagslega aðstoð en einnig félagslega og læknisfræðilega.“ Brynhildur Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 

170 (sjá einnig bls. 150). 
66 

Ákvæði 1. mgr. 12. gr. hljóðar svo: „Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna rétt sérhvers 

manns til þess að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er.“  
67 

Sjá t.d. UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007) (Málefni aldraðra) þar sem segir 

m.a. í umfjöllun um 1. mgr. 76. gr. stjskr.: „löggjafanum ber að sjá til þess að fyrir hendi séu almennar, 

aðgengilegar og skýrar reglur um inntak þeirrar aðstoðar sem einstaklingar eiga rétt á vegna elli og annarra þar 

tilgreindra atriða, hvort sem sú aðstoð er í formi þjónustu og umönnunar eða fjárframlaga.“ 
68 

Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 5382. 
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2.4.4 Er þörf á breytingum á ákvæðum stjórnarskrár um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi? 

Eftir þessa umfjöllun, og sérstaklega í ljósi þeirra hugmynda sem eru uppi þegar þetta er ritað 

um endurskoðun stjórnarskrárinnar, má spyrja hvort ákvæði stjskr. um EFM-réttindi séu eins 

skýr og ákjósanlegt væri. Hvað varðar 1. mgr. 76. gr. verður að telja að svo sé ekki. Æskilegt 

væri að tekin væri skýrari afstaða til þess hvaða réttindi teljast vernduð og jafnvel að útlistaðar 

væru a.m.k. að einhverju leyti skyldur ríkisins hvað þessi réttindi varðar.
69 

 

 

3 Túlkun mannréttindaákvæða 

3.1 Almennt 

Í þessum kafla verður leitast við að fjalla lítillega um útgangspunkt við túlkun 

mannréttindaákvæða
70

 og túlkunarsjónarmið sem dómstólar beita á þessu sviði. Umfjöllunin 

getur engan veginn talist tæmandi sem almenn útskýring á túlkun stjórnarskárákvæða, en er 

aðeins ætlað að víkja að mikilvægustu sjónarmiðunum.  

 

3.2 Sjónarmið erlendra dómstóla við túlkun stjórnarskrárákvæða um mannréttindi 

Í umfangsmiklu riti sínu um beitingu dómstóla á mannréttindaákvæðum
71

 hefur dr. Nihal 

Jayawickrama rannsakað beitingu dómstóla víða um heim á stjórnarskrárákvæðum um 

mannréttindi og dregið saman nokkur meginsjónarmið sem beitt hefur verið við túlkun slíkra 

ákvæða:
72

 

1. Hefðbundin sjónarmið við skýringu settra laga eiga ekki við.
73

 

2. Vilji löggjafans við setningu stjórnarskrárinnar hefur ekki áhrif.
74

 

3. Beita á rúmum (e. broad, liberal, generous and benevolent) skýringum fremur en 

þröngum (e. narrow, pedantic, literal or technical).
75

 Þá ber að túlka stjórnarskrárvarin 

                                                 
69 

Nægar fyrirmyndir eru til af slíkum ákvæðum erlendis frá, sjá t.d. nýlegar stjórnarskrár Suður-Afríku og 

Finnlands. 
70 

Gengið er út frá því að forsendur og aðferðir við lögskýringar séu í grundvallaratriðum þær sömu varðandi öll 

mannréttindaákvæði. 
71 

Nihal Jayawickrama: Judicial Application of Human Rights. 
72 

Nihal Jayawickrama: Judicial Application of Human Rights, bls. 163-166. 
73 

Hér vísað Jayawickrama til dóms Privy Council: Hinds gegn Drottningunni, áfrýjað frá áfrýjunardómstól 

Jamaica (1976), 1 All ER 353. Tilvísanir vísa til opinberrar birtingar dóma í hverju landi fyrir sig, á 

hefðbundnu formi viðkomandi réttarkerfis. 
74 

Hér vísar Jayawickrama til eftirfarandi dóma: Hæstiréttur Kanada, Re BC Motor Vehicle, [1985] 2 SCR 486 

(„The draftmans's intention is not the key“), Hæstiréttur Bandaríkjanna, Missouri gegn Holland, 252 US 416 

(1920), Privy Council, Edwards gegn the Attorney General of Canada, [1930] AC 124, High Court í Ástralíu, 

Theophanous gegn Herald og Weekly Times Ltd. [1994] 3LRC 369. 
75 

Hér vísar Jayawickrama m.a. til eftirfarandi dóma: Hæstiréttur Bandaríkjanna, Bain Peanut Co gegn Pinson, 

282 US 499 (1930), Hæstiréttur Indlands, Sakal Papers Ltd gegn The Union of India, [1962] 3 SCR 842, 

Hæstiréttur Nígeríu, Okogie gegn the Attorney General of Lagos State [1981], 2 NCLR 293 og fjölda annarra 
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réttindi með rúmum hætti til hagsbóta fyrir einstaklinginn fremur en ríkisvaldið.
76

 

4. Beita á markmiðsskýringu í samræmi við almennt markmið mannréttindaákvæða, sem 

er að vernda einstaklinga og minnihlutahópa gegn valdi meirihlutans, og markmið 

viðkomandi efnisréttinda.
77

 

5. Setja á mannréttindi í samhengi (e. contextual approach) fremur en að beita þeim   með 

óhlutbundnum hætti (e. abstract approach), og þannig að kanna raunverulega aðstöðu 

aðila málsins.
78

 

6. Forðast á að álíta mannréttindaákvæði misrétthá (e. hierarchical approach).
79

  

7. Þegar dómstóll metur stjórnskipulegt gildi laga þá skulu raunveruleg áhrif 

lagasetningarinnar rannsökuð. Ekki nægir að kanna tilgang löggjafarinnar eða afstöðu 

löggjafans (e. purpose or intent).
80

 Tilgangur lagasetningar er hins vegar fyrsti 

þröskuldurinn sem þarf að yfirstíga. Þannig leggur dómstóll fyrst mat á tilgang laganna 

og aðeins ef lögin standast þá prófraun eru áhrif þeirra könnuð.
81

  

Það má vissulega segja með réttu að þau lagakerfi sem dr. Jayawickrama hefur rannsakað séu 

harla ólík hinu íslenska. Hér verður því hins vegar haldið fram að sá mismunur ráði ekki 

úrslitum þegar um er að ræða stjórnarskrárákvæði. Í öllum þeim löndum sem Jayawickrama 

beinir sjónum að gilda stjórnarskrár sem hafa veruleg tengsl við alþjóðlega 

mannréttindasáttmála (einkum MSE, SEFMR og alþjóðasamning SÞ um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi (hér eftir skammstafaður SBSR)
82

 að undanskilinni stjórnarskrá 

Bandaríkjanna. Með breytingunum á íslensku stjórnarskránni árið 1995 var stjórnarskráin 

tengd hinu alþjóðlega mannréttindakerfi órjúfanlegum böndum, bæði í gegnum orðalag 

ákvæða hennar, og tilvísanir í undirbúningsgögnum. Dómstólum víða um heim, sem allir túlka 

stjórnarskrárákvæði með ríka áherslu á alþjóðlega mannréttindasáttmála, er því heimilt að líta 

                                                                                                                                                          
dóma frá Kanada, Botswana, Zimbabwe, Suður-Afríku og Lesotho. 

76 
Hér vísar Jayawickrama til eftirfarandi dóma: Hæstiréttur Zambíu, Patel gegn Attorney General (1968) 

Zambia LR 99, High Court í Zimbabwe, Commissioner of Taxes gegn C W (Pvt) Ltd [1990] LRC (Const) 544 

og Hæstiréttur Sri Lanka, Namasivayam gegn Gunawardena [1989] 1 Sri LR 394. 
77 

Hér vísar Jayawickrama m.a. til eftirfarandi dóma: Hæstiréttur Nígeríu, Okogie gegn the Attorney General of 

Lagos State [1981], 2 NCLR 293, Hæstiréttur Kanada, Referrence re Public Service Employees Relations Act 

(Alberta) [1987] 1 SCR 313, Hæstiréttur Zimbabwe, Elliott gegn Commissioner of Police, [1997] 3 LRC 15, 

Stjórnlagadómstóll Suður-Afríku, State gegn Makwanyane, [1995] 1 LR 269. 
78 

Hér vísar Jayawickrama m.a. til eftirfarandi dóma: Hæstiréttur Kanada, Edmonton Journal gegn Alberta 

[1989] 2 SCR 1326 og Reference Re: Public Service Employees Relations Act (Alberta) [1987] 1 SCR 313, 

Hæsti réttur Indlands, Dwarkadas Shrinivas gegn The Sholapur Spinning and Weaving Co Ltd. [1954] SCR 

674 AIR 1954 SC 119. 
79 

Hér vísar Jayawickrama til Hæstiréttur Kanada, Dagenais gegn Canadian Broadcasting Corporation [1994] 

3 SCR 835. 
80 

Hér vísar Jayawickrama til Hæstiréttur Zimbabwe, Elliott gegn Commissioner of Police [1997] 3 LRC 15. 
81 

Hér vísar Jayawickrama til Hæstiréttur Kanada, R gegn Big M Drug Mart Ltd [1986] LRC (Const) 332, á bls. 

358. Þannig geta raunveruleg áhrif laga ekki bjargað lögum sem hafa tilgang sem brýtur gegn stjórnarskrá. 
82 

Nihal Jayawickrama: Judicial Application of Human Rights, bls. 169. 
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hver til annars um túlkunaraðferðir, þrátt fyrir að um ólík lagakerfi kunni að vera að ræða að 

öðru leyti.
83

 Með þetta í huga verður í síðari köflum ritgerðarinnar vísað til ýmissa dóma 

innanlandsdómstóla um EFM-réttindi.  

 

3.3 Um mannréttindi sem grunngildi og lögskýringar 

Í nýju riti sínu um stjórnskipunarrétt nálgast Björg Thorarensen prófessor umfjöllun um túlkun 

stjórnarskrárákvæða með nokkuð nýstárlegum hætti (hvað íslenska umfjöllun varðar) og reifar 

tvö meginsjónarmið um túlkun:
84

 

 

 Sjónarmið um reglusetningu (d. regleorienteret/retspositivisk opfattelse): Byggir á því að 

mannréttindaákvæði séu eins og aðrar lagareglur og beri að túlka þær með hefðbundnum 

aðferðum – með áherslu á merkingu textans þegar ákvæðin voru sett. Áhrif alþjóðasamninga 

eru almennt ekki mikil nema hægt sé að sýna fram á að þeir hafi haft áhrif í því samhengi sem 

mannréttindaákvæðin voru samin í. 

 Sjónarmið um grunngildi (d. principorienteret/normativisk opfattelse): Byggir á því að 

mannréttindareglur séu reistar á ákveðnum undirliggjandi grunngildum. Inntak þessara gilda er 

ekki fastákveðið og ræðst ekki eingöngu af texta viðkomandi ákvæðis heldur markmiði þess og 

anda auk þess sem ákvæðið telst þar af leiðandi „dýnamískt“ eða breytilegt. 

 

Nægja verður að byggja á niðurstöðu Bjargar Thorarensen hvað varðar íslenska 

dómaframkvæmd í ljósi ofangreindra tveggja sjónarmiða: 

 

Ljóst er að við túlkun á inntaki mannréttindaákvæða í framtíðinni verður ekki einblínt á það hver 

var ríkjandi skilningur á merkingu hugtaka í mannréttindaákvæðunum árið 1995. 

Stjórnarskrárgjafinn sjálfur hefur sem áður segir séð við því með því að mæla fyrir um þann vilja 

sinn að ákvæðin byggist á ákveðnum grunngildum og verði skýrð í ljósi alþjóðlegra 

mannréttindaskuldbindinga. Það tryggir jafnframt að taka ber mið af því hvernig samfélagið 

þróast, ríkjandi hugarstefnur og þjóðfélagsskoðanir breytast og jafnframt inntak sambærilegra 

mannréttindaákvæða í alþjóðlegum mannréttindasamningum.
85

 

 

Sú afstaða stjórnarskrárgjafans að mannréttindaákvæðin endurspegli ákveðin grunngildi getur 

hugsanlega verið afar þýðingarmikil við túlkun slíkra ákvæða.
86

 Þannig kann nálgun 

túlkandans að verða önnur en þegar umfjöllunarefnið er hefðbundinn settur réttur. Hér verður 

vakin athygli á skrifum danska fræðimannsins Jens Elo Rytter: 

 

 

                                                 
83 

Hér verður óumflýjanlega að gera fyrirvara um mismunandi stöðu dómstóla í stjórnskipan ríkja. Allt að einu 

lúta þau lögskýringarsjónarmið sem rakin eru að ofan í raun ekki í meginatriðum að sambandi löggjafa og 

dómsvalds og því hefur þessi fyrirvari líklega ekki mikið vægi í þessu samhengi. 
84 

Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 96-98. Í skrifum sínum vísar Björg einkum til 

norrænna fræðimanna: Eivind Smith: Konstitusjonelt demokrati, Jens Elo Rytter: Grundrettigheder og Henrik 

Zahle: Dansk forfatningsret 3. Menneskerettigheder. 
85 

Sama rit, bls. 117. 
86 

Rétt er að gera þann fyrirvara að þessi umfjöllun er að einhverju leyti normatív, og ekki er víst að íslenskur 

dómstóll sem beitti hinni hefðbundnu lagalegu aðferð til hins ýtrasta myndi nálgast álitaefni með þeim hætti 

sem hér er gert.  
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Den traditionelle positiviske, moralskeptiske opfattelse af retten er ikke et frugtbart 

udgangspunkt for menneske- og grundrettighedsfortolkning. Grundrettighedsfortolkning må tage 

udgangspunkt i en mere fri og normativ fortolkingsstrategi.
87

 

 

Þau grunnréttindi
88

 sem Rytter fjallar um verða ekki rétt túlkuð með hreinum pósitívískum 

nálgunum
89

 heldur er heimilt og líklega nauðsynlegt að líta til hins siðferðilega eðlis 

mannréttindaákvæða. Mikilvægt er að minna á að engin ein hugmyndafræði (t.d. frjálshyggja, 

nytjastefna eða sósíalismi) getur gert tilkall til hugtaksins mannréttindi, heldur var ætlunin við 

gerð MRY og samninga SÞ frá 1966 að búa til heildstætt kerfi réttinda sem myndu verka sem 

lausnir á mikilvægum siðferðilegum og stjórnmálalegum vandamálum. Þar af leiðandi er eini 

samnefnarinn sem hægt er að byggja á einróma siðferðilega afstöðu einmitt samningarnir 

sjálfir.
90 

Í samhljóða upphafsákvæðum SEFMR og SBSR kemur m.a. fram,  

 

að viðurkenning á meðfæddri göfgi mannsins og jöfnum óaðskiljanlegum réttindum allra manna 

sé grundvöllur frelsis, réttlætis og friðar í heiminum...[og] að þessi réttindi leiði af meðfæddri 

göfgi mannsins.
91

  

 

Verður að telja að þetta grunneðli mannréttinda sé hluti af þeim grunngildum sem 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar eru talin endurspegla. Sömu grunngildi eru enda 

umfjöllunarefni hins alþjóðlega mannréttindakerfis og stjórnarskrárákvæðin eru samin að 

fyrirmynd alþjóðlegra mannréttindasáttmála. Því er óhætt að taka undir með áfrýjunardómstóli 

Hong Kong: 

 

[T]he glass through which the interpretation should be viewed is provided by the International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights (ICESCR). The Court is no longer guided by the ordinary canons of 

construction of statutes... The courts must look at the aims of the ICCPR and the ICESCR and 

give full recognition and effect to the statements that commence them.
92

 

 

En hvaða áhrif getur eðli mannréttindaákvæða haft á aðferðir við túlkun? Í fyrsta lagi 

verður talið að túlkun þeirra grunngilda sem endurspeglast í mannréttindaákvæðum og byggja 

á því siðferðilega eðli sem lýst hefur verið megi almennt ekki takmarka innan þröngs ramma 

mörkuðum af texta ákvæðanna, sbr. kafla 3.4. Í öðru lagi verður talið að þessi nálgun leiði til 

                                                 
87 

Jens Elo Rytter: Grundrettigheder. Domstolens fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten, bls. 36. 
88 

„Grundrettigheder er rettigheder til værn om individet eller en minoritet, sem er sikret i forfatningen eller i 

internationale menneskerettighedskonventioner med tilnærmesevis samme status i national ret som 

forfatningen.“ Sama rit, bls. 31. 
89 

Um gagnrýni á „siðferðilega hlutlausar“ formkröfur til laga, undir formerkjum réttarríkis, sjá t.d. Ragnar 

Aðalsteinsson, „...einungis eftir lögunum“, bls. 13-17. 
90 

Asbjørn Eide: „Economic and Social Rights“, bls. 110. 
91 

Formáli SEFMR, 1. og 2. gr. 
92 

Áfrýjunardómstóll Hong Kong, R gegn Sin Yau-ming [1992] 1 HKCLR 127. Áherslur mínar. Þessar 

upphafsyfirlýsingar sáttmálanna eru áðurtilvitnaðar yfirlýsingar um göfgi mannsins (sjá texta við nmgr. 91). 
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breytilegra skýringa, sbr. kafla. 3.5. Í þriðja lagi að þessi atriði hvetji til þess að leitað sé fanga 

víða við túlkun, einkum í ákvæðum alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að og fjalla um hin 

sömu grunngildi, sbr. kafla 3.6. Þá sé í fjórða lagi rétt að túlka mannréttindaákvæði rúmt, 

borgurunum í hag, og að sama skapi beri að túlka takmarkanir á réttindum þröngt, sbr. kafla. 

3.7. 

 

3.4 Textaskýring og takmörk hennar 

Telja verður að með þeirri niðurstöðu sem þegar er reifuð: að mannréttindaákvæði endurspegli 

grunngildi, þá séu að nokkru afgreidd álitaefni um gildi textaskýringar stjórnarskrárákvæða, 

þ.e. að ekki sé unnt að líta svo á að texti ákvæðanna veiti endanlegt svar um inntak 

grunnreglunnar. Í ljósi nýlegra íslenskra fræðaskrifa á þessu sviði verður þó fjallað nánar um 

þetta atriði. 

Í nýlegu riti sínu um túlkun lagaákvæða fjallar Róbert R. Spanó prófessor um það sem 

hann kallar hinn merkingarfræðilega ramma lagaákvæða og leggur áherslu á að það sé texti 

lagaákvæðis sem sé sá merkingarfræðilegi rammi sem er bæði forsenda og grundvöllur 

túlkunar.
93

 Þá telur hann að ef „lagaákvæði er gefin merking við úrlausn ágreinings sem getur 

ekki með nokkru móti fallið innan merkingarfræðilegs ramma lagatextans er vandséð að 

niðurstaða málsins ráðist af lögskýringu.“
94

 Þessi afstaða á talsverðan samhljóm með 

sjónarmiðum sem Antonin Scalia hefur sett fram, en hann telur einmitt að orð hafi aðeins 

takmarkaða merkingu og túlkun sem fari út fyrir þá merkingu sé óheimil.
95

 Scalia viðurkennir 

að túlkun stjórnarskrárákvæða lúti að nokkru leyti öðrum sjónarmiðum, þar sem samhengi 

stjórnarskrárinnar gefur dómstólum fyrirmæli um að orð og orðasambönd skuli túlkuð með 

rúmum fremur en þröngum hætti – en þó ekki þannig að orðalag ákvæðisins beri ekki 

viðkomandi skýringarkost.
96

 Spyrja má hvaða gildi dómstólar hafa veitt slíkri textahyggju í 

íslenskum stjórnskipunarrétti. 

 

Í Hrd. 1992, bls. 1962 (BHMR) komu til skoðunar bráðabirgðalög um kjaramál, en með lögunum 

var afturkölluð hækkun á launum í svokölluðum samflotsfélögum BHMR sem leiddi af dómi 

Félagsdóms. Við mat á stjórnskipulegu gildi bráðabirgðalaganna sagði Hæstiréttur m.a.: „Hins 

vegar verður að haga almennri lagasetningu í samræmi við þá jafnræðisreglu, sem hér á við og 

víða er byggt á í stjórnarskrá Íslands, meðal annars í ákvæðum hennar um álögur á þegnana 

                                                 
93 

Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 59 og áfram. 
94

 Sama rit, bls. 65. Róbert útilokar ekki með þessu stöðu sem félli utan við þennan ramma en telur að slík 

niðurstaða þyrfti að byggjast á öðrum röksemdum en lögskýringu, svo sem álitaefna um rétthæð 

réttarheimilda. 
95

 Antonin Scalia: A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law, bls. 24 
96

 Sama rit, bls. 37-38. Í áðurtilvitnuðu riti Róberts R. Spanó er ekki fjallað sérstaklega um túlkun 

stjórnarskrárákvæða, en fram kemur að höfundurinn vinni að slíkum kafla. Ekki er því ljóst hvernig áhersla 

hans á texta lagaákvæða horfir við álitamálum á því sviði. 
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og skerðingu réttinda þeirra, ef til þess þarf að koma. Þegar ríkjandi aðstæður við setningu 

bráðabirgðalaganna eru metnar í heild, þykir á það hafa skort, að þessi regla hafi verið virt...“ 

(áherslur mínar) 

 

Ljóst er að í dómi þessum telur Hæstiréttur sér heimilt að veita borgurunum mannréttindavernd 

þrátt fyrir að slík vernd verði ekki byggð á berum orðum stjórnarskrárinnar. Sömu aðferð beitti 

Hæstiréttur við túlkun eldra ákvæðis stjskr. um prentfrelsi og teygði vernd þess til annarra 

tjáningarmiðla, sjá Hrd. 1995, bls. 408 (Gallerí Borg).
97

 Ragnar Aðalsteinsson hefur bent á 

fleiri dæmi þess að Hæstiréttur rýmki vernd mannréttinda þrátt fyrir að ekki sé til að dreifa 

beinum ákvæðum í stjórnarskrá.
98

 Bendir hann m.a. á Hrd. 1995, bls. 1444 (dómarafulltrúi) 

þar sem Hæstiréttur skýrði stjórnarskránna svo að þar væri að finna „grunnreglur um sjálfstæði 

dómsvaldsins“. Slá má því föstu að Hæstiréttur hefur talið sér heimilt að fara út fyrir 

merkingarfræðilegan ramma orðanna
99

 – að láta í ljós hugsanir sínar á prenti getur t.d. alls 

ekki þýtt tjáning í ræðu og riti.
100

 

Hér verður því haldið fram að á sviði mannréttinda sé vægi textaskýringar að einhverju 

leyti takmarkað og Hæstiréttur hefur þannig, m.a. með vísan til alþjóðlegra 

mannréttindasáttmála eða grundvallarreglna, talið stjórnskipulega vernd mannréttinda ná 

lengra en unnt er að lesa af texta ákvæða stjórnarskrárinnar. 

 

3.5 Breytilegar eða óbreytilegar skýringar 

Flest skrif fræðimanna um túlkun íslensku stjórnarskrárinnar hafa haft sem áhersluatriði 

álitaefni um breytilegar eða óbreytilegar skýringar.
101

 Með talsverðri einföldum má segja að 

með breytilegum skýringum sé átt við dómstólar eigi að hafa svigrúm til að haga og breyta 

skýringum á ákvæðum stjórnarskrár, eftir því sem breyttar aðstæður og nýir þjóðfélagshættir 

gefa tilefni til.
102

 Óbreytilegar skýringar lúta hins vegar að því að leggja eigi til grundvallar 

                                                 
97

 Sjá hér t.d. Jón Steinar Gunnlaugsson: „Um viðhorf við skýringar á mannréttindaákvæðum stjórnarskrár“, bls. 

140-141. 
98

 Ragnar Aðalsteinsson: „..einungis eftir lögunum“, bls. 22-26. 
99

 Ragnhildur Helgadóttir bendir á að það hafi lengi tíðkast að dómstólar skýri stjórnarskrána rúmt, þannig að 

þeir telji fólk njóta réttinda sem ekki eru talin berum orðum í henni. „Afstaða dómstóla til hlutverks síns við 

mat á stjórnskipulegu gildi laga – þróun síðustu ára,“ bls. 106. Ragnhildur er með þessum skrifum m.a. að 

svara gagnrýni Jón Steinars Gunnlaugssonar o.fl. í kjölfar Öryrkjabandalagsdómsins. 
100

 Hugsanlega myndu textahyggjumenn telja að í þessum dómum hefði niðurstaðan ekki ráðist af lögskýringu á 

stjórnarskrárákvæðum, heldur t.d. beitingu annarra réttarheimilda svo sem óskráðra grundvallarreglna. Sú 

afstaða styður reyndar áður greinda niðurstöðu um mannréttindaákvæði sem endurspegla grunngildi. Hvað 

sem því líður, þá er ljóst að Hæstiréttur telur sig ekki bundinn af texta stjórnarskrárinnar við afmörkun á 

mannréttindum. Sjá einnig orðalag Hrd. 1995, bls. 408, að víðtækt tjáningarfrelsi felist í prentfrelsisákvæðinu.  
101 

Sjá t.d. Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 234-247, Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 41-46, 

Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 415-416, Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og 

stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 543-536. Jón Steinar Gunnlaugsson: Deilt á 

dómarana, einkum bls. 136-137. 
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Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 235. Davíð bendir á að stundum sé einnig talað um framsæknar 
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ráðandi viðhorf á þeim tíma sem stjórnarskráin var sett - stjórnarskráin geti ekki þýtt eitt í dag 

og annað á morgun.
103

 Ekki verður hér lagst í rannsókn á dómaframkvæmd eftir 1995 hvað 

varðar breytilegar eða óbreytilegar skýringar
104

 og það „hefur tæpast þýðingu að greina í mjög 

löngu máli hverjar skýringaraðferðir dómstóla voru fyrir stjórnarskrárbreytingarnar 1995.“
105

 

Þegar litið er á mannréttindi sem grunngildi verður hins vegar almennt hallast að því að beita 

beri breytilegum skýringum og Björg Thorarensen telur að Hæstiréttur muni fylgja þeirri 

stefnu.
106

  

Hvað varðar 1. mgr. 76. gr. stjskr. sem fær eðlilega mesta umfjöllun í ritgerð þessari verður 

þar að auki bent á að af orðunum þörf og aðstoð má álykta að í eðli (orðalags) ákvæðisins 

felist að inntak þess hljóti að vera breytilegt. Við notkun þessara orða gerði stjórnarskrárgjafinn 

sér grein fyrir því að þörf einstaklinga á hverjum tíma, svo og aðstoð sú sem telst tilhlýðileg 

vegna þessarar þarfar hlýtur að vera breytileg.  

Í því sambandi má benda á að Alþjóðadómstóllinn í Haag hefur fjallað um sjónarmið um 

breytilega skýringu alþjóðasamninga: 

 
Í máli varðandi samskipti Suður-Afríku og Namibíu

107
 fjallaði dómstóllinn um túlkun 

stofnsáttmála Þjóðabandalagsins og setti fram þau sjónarmið að 1) fyrst þyrfti að kanna afstöðu 

aðila samningsins á samningstímanum en 2) ekki yrði framhjá því litið að notkun ákveðinna 

hugtaka í viðkomandi sáttmála, t.d. „the well-being and development of peoples“, leiddi 

sjálfkrafa til breytilegrar skýringar og 3) „Moreover, an international instrument has to be 

interpreted and applied within the framework of the entire legal system prevailing at the time of 

the interpretation.“ 

 

Þannig er í fyrsta lagi ljóst af síðasttilvitnuðum orðum að almennt ber að beita 

þjóðréttarsamningum í ljósi þess lagaumhverfis sem er fyrir hendi á hverjum tíma en í öðru 

lagi má benda á þær ályktanir sem dómstóllinn dregur af hugtökum sem eru í eðli sínu „not 

static, but were by definition evolutionary“. Því má halda fram að fjöldi hugtaka í samningum 

um EFM-réttindi, t.d. um að þau skuli komast í framkvæmd í áföngum, með öllum 

tilhlýðilegum ráðum
108

, þar á meðal réttur til viðunandi lífsafkomu og sífellt batnandi 

                                                                                                                                                          
skýringar (e. dynamic) í þessu sambandi. 

103 
Sama rit. 

104 
Um dómaframkvæmd fyrir 1995 má t.d. vísa til Dóru Guðmundsdóttur: „Um lögtöku mannréttindasáttmála 

Evrópu og beitingu í íslenskum rétti“, bls. 184: „[Hæstiréttur beitir] í meginatriðum hefðbundnum 

túlkunarsjónarmiðum byggðum á óbreytilegri skýringu, textaskýringu og ætlun stjórnarskrárgjafans.“ Fallist 

verður á með Björgu Thorarensen að þessi lýsing eigi „ekki við í öllum tilvikum, enda dæmi um að byggt hafi 

verið á óskráðum grundvallarreglum um mannréttindi...“ Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 106. 
105 

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 106. 
106

 Sama rit, bls. 117. 
107

 AD, Legal Consequences for States of the Continuing Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 

Notwithstanding Security Council Resolution 276(2970), Ráðgefandi álit, ICJ Reports 1971, bls. 16. 
108

 Sbr. 2. gr. SEFMR. 
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lífsskilyrða
109

 svo og til að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt 

er
110

, geri beinlínis kröfu um breytilegar eða framsæknar (e. evolutive eða dynamic) 

túlkunaraðferðir. 

Í alþjóðlegu samhengi má vísa til þess að í dómaframkvæmd mannréttindadómstóls Evrópu 

(hér eftir skammstafað MDE) er lögð áhersla á að skýring samningsákvæða taki mið af 

breyttum aðstæðum, sem ekki voru fyrir hendi þegar sáttmálinn var gerður.
111

 Sama sjónarmiði 

er beitt af Inter-American Court of Human Rights (mannréttindadómstóli Ameríku), hvað 

varðar Amerísku yfirlýsinguna um réttindi og skyldur mannsins.
112

 Þetta sjónarmið á sér harða 

gagnrýnendur, bæði hérlendis
113

 og erlendis
114

, einkum hugmyndir um að MSE (og eftir 

atvikum aðrir sáttmálar eða stjórnarskrár) séu lifandi tæki eða lifandi tré.
115

  

Hvað varðar niðurstöðu um breytilegar og óbreytilegar skýringar á ákvæðum stjórnarskrár 

um EFM-réttindi þykir óhætt að gera ráð fyrir að dómstólar muni ekki telja sig bundna af 

inntaki orðalags ákvæðanna eins og það var túlkað árið 1995. Er þessi niðurstaða einnig í 

samræmi við afstöðu erlendra dómstóla, sbr. sjónamið nr. 2 í umfjöllun í kafla 3.2.2, og 

alþjóðlegra úrskurðaraðila. „Stjórnarskráin er og á að vera lifandi afl í samfélaginu“
116

 en ekki 

„líflaus safngripur“
117

 og má ekki staðna á ákveðnum tíma heldur ber að standa vörð um 

tækifæri hennar til að vaxa.
118

 

 

3.6 Skýra ber ákvæði íslenskra laga til samræmis við þjóðaréttarsamninga, eftir því 

sem kostur er 

Álitaefni um réttarheimildarlega stöðu alþjóðasamninga um mannréttindi verða ekki tekin til 

                                                 
109

 Sbr. 11. gr. SEFMR, þetta orðalag kom inn í ákvæðið að tillögu Jugóslavíu beinlínis í þeim tilgangi að gefa 

ákvæðinu sveigjanlegt inntak (e. dynamic character), UN doc. E/CN.4/SR.223. 
110

 Sbr. 12. gr. SEFMR. 
111

 MDE, Tyrer gegn Bretlandi, 25. apríl 1978 (5856/72): „The Court must also recall that the Convention is a 

living instrument which, as the Commission rightly stressed, must be interpreted in the light of present-day 

conditions.“ Sjá einnig t.d.: MDE, Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi, 30. júní 1993, (16130/90), MDE, 

Marckx gegn Belgíu, 13. júní 1979 (6833/74), MDE, Selmouni gegn Frakklandi, 28. júlí 1999 (25803/94), 

MDE, Airey gegn Írlandi, 9. október 1979 (6289/73), MDE, Soering gegn Bretlandi, 7. júlí 1989 (14038/88). 
112

 Inter-American Court of Human Rights, Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties 

of Man within the Framework of Aricle 64 of the American Convention on Human Rights, Ráðgefandi álit frá 

14. júlí 1989 OC-10/89. 
113

 Jón Steinar Gunnlaugsson: „Um valdmörk dómstóla“, bls. 223. 
114

 Antonin Scalia: A Matter of Interpretation – Federal Courts and the Law. Scalia hélt fyrirlestur hér á landi 

haustið 2008 þar sem hann gerði beinlínis grín að þessum lögskýringarsjónarmiðum. 
115

 Privy Council, Edwards gegn The Attorney General of Canada, (áfrýjun frá Hæstarétti Kanada) [1930] AC 

124, atkvæði Sankey lávarðar: „[The constitution] is a living tree capable of growth and expansion within its 

natural limits.“ 
116

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 96. 
117

 Hæstiréttur Namibíu, Government of the Republic of Namibia gegn Cultura 2000 [1993] 3 LRC 175. 
118

 Hæstiréttur Kanada, Re BC Motor Vehicle [1985] 2 SCR 486. 
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ítarlegrar umfjöllunar hér.
119

 Af dómum Hæstaréttar má hins vegar ráða að við túlkun á inntaki 

mannréttindaákvæða í stjórnarskrá sé rétt að líta til ákvæða í alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum og jafnvel má fullyrða að samræmisskýringar við 

mannréttindasáttmála séu ráðandi lögskýringarsjónarmið við túlkun stjórnarskrárákvæða. Af 

forsendunum í hinum íslenska lykildómi á sviði EFM-réttinda, Öryrkjabandalagsdómnum, er 

t.d. ljóst að alþjóðasamningar höfðu verulega eða jafnvel úrslitaþýðingu fyrir niðurstöðu 

Hæstaréttar um túlkun 1. mgr. 76. gr. stjskr.
120

  

Orða má þá lögskýringarreglu að skýra beri ákvæði íslenskra laga til samræmis við 

þjóðaréttarsamninga, eftir því sem kostur er. Davíð Þór Björgvinsson hefur nýlega fjallað 

ítarlega um þessa lögskýringarreglu og telur að hún gildi um almenn lög og einnig án nokkurra 

sérstakra fyrirvara um skýringu ákvæða stjórnarskrárinnar.
121

 Af meiði EFM-réttinda má til 

viðbótar við Öryrkjabandalagsdóminn vekja athygli á tveimur álitum umboðsmanns Alþingis. 

 
UA 3. apríl 2007 (nr. 4650/2006 og nr. 4729/2006) (tónlistarskólar): Umboðsmaður fjallaði um 

túlkun 2. mgr. 76. gr. stjskr. um rétt til menntunar og m.a. kom fram: „Framhjá því verður ekki 

litið að í dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur við túlkun mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar 

verið litið til ákvæða ólögfestra mannréttindasamninga, sem vísað er til í lögskýringargögnum að 

baki ákvæðum stjórnarskrárinnar, enda þau skuldbindandi fyrir íslenska ríkið að þjóðarétti, sjá til 

dæmis Hrd. 2000, bls. 4480 og Hrd. 2002, bls. 3686.“ Í kjölfarið byggði Umboðsmaður túlkun 

sína á stjórnarskrárákvæðinu á ítarlegri rannsókn á ákvæðum Barnasáttmálans og SEFMR. 

 

Við þessa umfjöllun Umboðsmanns má gera þá athugasemd að í Öryrkjabandalagsdómnum 

var m.a. vísað til 9. gr. SEFMR, en til þess ákvæðis er ekki vísað með beinum hætti í frumvarpi 

því sem varð að stjórnskipunarlögum 97/1995. Tilvísanir Hæstaréttar til mannréttindasáttmála 

virðast því ekki einskorðaðar við þau ákvæði „sem vísað er til í lögskýringargögnum að baki 

ákvæðum stjórnarskrárinnar“.
122

  

 

UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007) (Málefni aldraðra) „Í ljósi 

þeirrar tilvísunar til alþjóðlegra skuldbindinga sem fram koma í lögskýringargögnum við ákvæði 

1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar verður ekki annað séð en við meðferð frumvarps þess sem varð 

að stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 hafi verið uppi ráðagerð að stjórnvöld bæru eftir gildistöku 

laganna að minnsta kosti að einhverju leyti sambærilegar skuldbindingar til að tryggja félagslegt 

öryggi og félagslega aðstoð á grundvelli stjórnarskrárinnar og þau höfðu þegar undirgengist 

samkvæmt þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld höfðu undirritað og fullgilt.“ 

                                                 
119

 Sjá um þetta t.d. Ragnar Aðalsteinsson: „Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar og íslenskur landsréttur“, 

Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, Davíð 

Þór Björgvinsson: Lögskýringar, Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 83-85, og Gunnar G. Schram: 

Stjórnskipunarréttur, bls. 456-462, Jón Steinar Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómstóla, Dóra 

Guðmundsdóttir: „Um lögtöku Mannréttindasáttmála Evrópu og beitingu í íslenskum rétti“. 
120

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 134. 
121

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 271, sjá umfjöllun Davíðs Þórs á bls. 261-275. 
122

 Út frá sjónarmiðum um mannréttindi sem grunngildi, víðtæka vernd mannréttinda, sbr. orðalag 65. gr. stjskr. 

um rétt allra til þess að njóta mannréttinda og augljós efnisleg tengsl 1. mgr. 76. gr. við fleiri ákvæði en vísað 

er til í undirbúningsgögnum, t.d. 9. gr. SEFMR, er þessi nálgun eðlileg og nauðsynleg. 



 28 

Í forsendum Hæstaréttar í Öryrkjabandalagsdómnum kemur fram að það sé „viðurkennd regla 

að norrænum rétti, að skýra skuli lög til samræmis við alþjóðasamninga, sem ríkið hefur 

staðfest eftir því sem kostur er.“ Mun þessi regla vera óumdeild hvað varðar túlkun almennra 

laga
123

 en Róbert R. Spanó telur hins vegar að reglan geti ekki átt við um túlkun 

stjórnarskrárákvæða.
124

 Byggir hann afstöðu sína einkum á því að með þessum hætti geti hinn 

almenni löggjafi „með staðfestingu þjóðréttarsamnings „bakdyramegin“ haft bein réttarleg 

áhrif á efni stjórnarskrárákvæða án aðkomu stjórnarskrárgjafans.“
125

 

Nátengt þessu álitaefni verður hér vakin athygli á skrifum ungs lögfræðings, Hafsteins Þórs 

Haukssonar, sem hefur gagnrýnt kenningar íslenskra fræðimanna um mögulegt 

„stjórnarskrárígildi“ alþjóðlegra mannréttindasáttmála.
126

 Í örstuttu máli lýtur gagnrýni 

Hafsteins að því að hugmyndin „fari illa saman við þá greiningu valds sem birtist í 

stjórnarskránni. Þannig sé gengið inn á svið stjórnarskrárgjafans. Þá sé fyrirsjáanleika og 

stöðugleika laganna, einum af grundvallarþáttum stjórnarskrárhyggju, stefnt í hættu.“
127

 Eins 

og fyrrnefnd gagnrýni Róberts R. Spanó hefur Hafsteinn nokkuð til síns máls. Niðurstöður 

þeirra byggja hins vegar einkum á formkröfum til lagareglna, af meiði vildarréttar.
128

 Þannig 

telur Hafsteinn fyrirsjáanleika og stöðugleika meginverndarhagsmuni réttarkerfisins
129 

og  
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 Sjá t.d. orð héraðsdómara í Hrd. 1988, bls. 1532: „Að íslenskum rétti verður að telja það almenna líkindareglu 

varðandi lögskýringar að íslenskar réttarreglur séu í samræmi við skuldbindingar ríkisins að þjóðarétti.“ Sjá 

einnig eftirtalda dóma Hæstaréttar: Hrd. 1992, bls. 401 (staðarhaldarinn í Viðey), þar sem ákvæði almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 voru skýrð með hliðsjón af MSE og SBSR, Hrd. 1989, bls. 28  (þagnarskylda 

lækna), Hrd. 1994, bls. 2497 (haldlagning myndbanda), Hrd. 1996, bls. 40 (Agnes Bragadóttir) og Hrd. 1999, 

bls. 390 (177/1998) (Ragna K. Guðmundsdóttir gegn Háskóla Íslands), en í síðastnefnda dómnum kemur fram 

að fyrir lögfestingu MSE „var talið rétt að skýra íslensk lög til samræmis við ákvæði samningsins, enda er það 

viðurkennd regla að norrænum rétti að skýra lög til samræmis við alþjóðasamninga, sem ríki hefur staðfest, 

eftir því sem kostur er.“ 
124

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 250-251. Gagnrýni Róberts á líklega rétt á sér hvað varðar það 

orðalag Hæstaréttar að um sé að ræða norræna lögskýringarreglu, sjá Jonas Christoffersen: „Højesteret og 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention“, bls. 599. 
125

 Sama rit, bls. 250. Róbert telur þó að oft geti verið rétt að líta til þjóðaréttarskuldbindinga við túlkun 

stjórnarskrárákvæða en það byggist á mati á hverju tilviki, einkum vísbendinga í undirbúningsgögnum. Þessi 

aðferð virðist notuð í nefndu áliti Umboðsmanns um málefni fatlaðra, þar sem Umboðsmaður réttlætir notkun 

sína á mannréttindasamningum við lögskýringu með vísan til undirbúningsgagna. 
126

 Hafsteinn Þór Hauksson, „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“. Gæta 

ber þess að Hafsteinn er hér að fjalla um réttarheimildarfræði en ekki lögskýringarfræði. Sjá einnig Hafsteinn 

Þór Hauksson: „Erindi Sambands ungra sjálfstæðismanna til stjórnarskrárnefndar,“ 15. maí 2005, birt á 
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 Hafsteinn Þór Hauksson, „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 

571. 
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 Um gagnrýni á „siðferðilega hlutlausar“ formkröfur til laga, undir formerkjum réttarríkis, sjá t.d. Ragnar 

Aðalsteinsson, „...einungis eftir lögunum“, bls. 13-17. 
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 Hafsteinn telur þetta grundvallarþætti stjórnarskrárhyggju (e. constitutionalism). Rétt er að benda á að ekki eru 

allir sammála þessari greiningu Hafsteins á meginþáttum stjórnarskrárhyggju: „Constitutional guarantees of 
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umfjöllun Róberts lýtur að formlegri stöðu löggjafans og mannréttindasáttmálum sem hann 

fullgildir. 

Hér verður talið  að gagnrýni þeirra taki ekki nægilega mið af hinu siðferðilega eðli 

mannréttinda sem grunngilda. Þannig vegi slík sjónarmið þyngra en þau tæknilegu sjónarmið 

sem Ragnar og Hafsteinn byggja á. Benda má á kenningar Ronald Dworkin sem taldi 

mannréttindaákvæði fela í sér grunngildi sem endurspegla hugmyndir samfélagsins hverju 

sinni um réttlæti. Dworkin taldi að við skýringu slíkra ákvæða yrðu sjónarmið um stöðugleika 

og fyrirsjáanleika ekki látin ráða úrslitum.
130

  

 

3.7 Lögskýringarreglan um að mannréttindaákvæði skuli skýra borgaranum í hag – 

skýra ber mannréttindi rúmt en takmarkanir á þeim þröngt 

Fræðimenn virðast sammála um að slá megi þeirri lögskýringarreglu fastri að almennt beri að 

túlka mannréttindaákvæði rúmt. Róbert R. Spanó setur þessa reglu fram undir formerkjum 

markmiðsskýringar, þ.e. 

 

að almennt sé talið haldbært að túlka matskennd lagaákvæði rúmt ef sú merking sem þannig fæst 

samrýmist markmiði (eða markmiðum) þess. Á þessi regla einkum við um túlkun 

mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar.
131

  

 

Í riti sínu setur Róbert þó ýmsa fyrirvara við notkun markmiðsskýringa og fjallar um takmörk 

slíkra skýringa, er tengjast m.a. markmiðsstiginu (hversu víðtækt ber að afmarka markmið 

lagaákvæðis) og þeim staðreyndum að lagaákvæði kunna að stefna að mörgum (stundum 

ósamrýmanlegum) markmiðum og eru oft niðurstaða pólitískrar málamiðlunar. Þá leggur 

Róbert áherslu á að leggja verði til grundvallar texta viðkomandi ákvæðis og virða þau mörk 

túlkunar sem ráða má af textanum sjálfum.
132

 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur áréttað mikilvægi markmiðsskýringar hvað varðar 

almennt markmið mannréttindasáttmála: 

 

In addition, the object and purpose of the Convention as an instrument for the protection of 

individual human beings requires that its provisions be interpreted and applied so as to make its 

safeguards practical and effective.
133

 

 

Á svipuðum nótum hefur EFMR-nefndin tekið fram: 

 

On the other hand, the phrase [progressive realisation] must be read in the light of the overall 
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objective, indeed the raison d’être, of the Covenant which is to establish clear obligations for 

States parties in respect of the full realization of the rights in question.
134

 

 

Markmiðsskýringar á sviði mannréttinda, svo og hin viðurkennda lögskýringarregla á sviði 

þjóðaréttar að túlka beri alþjóðasamninga í góðri trú,
135

 leiða almennt til rúmrar túlkunar, 

borgaranum í hag. Þá má vísa til afstöðu margra erlendra dómstóla, sbr. sjónarmið nr. 3 í kafla 

3.2.2.
136

 Reglan er oft nefnd in dubio pro libertate og á sér djúpar rætur í evrópskri 

lagaframkvæmd.
137

 

Davíð Þór Björgvinsson setti þá lögskýringarreglu að túlka beri mannréttindaákvæði rúmt 

fram með skýrum hætti í riti sínu Lögskýringar frá 1996.
138 

Athygli vekur hins vegar að í nýrri 

útgáfu ritsins frá 2008 er þessa framsetningu ekki að finna.
139

 

Jón Steinar Gunnlaugsson hefur sett fram tengd sjónarmið í sambandi við 

eignarréttarákvæðið og talið að óheimilt sé við skýringar á mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar að þynna út vernd þeirra með því að taka skammtímaviðhorf um hagsmuni 

ríkissjóðs og fjárhagslega röskun sem leiddi af því að skattlagning yrði talin andstæð 

stjórnarskrá fram yfir langtímaviðhorf um að þjóðfélagið eigi að lúta almennum 

grundvallarreglum.
140

 Rétt er að athuga að af nýrri skrifum Jóns Steinar verður ráðið að hann 

er líklega ósammála mörgu því sem fram kemur í þessari ritgerð.
141

 Allt að einu er fróðlegt að 

beita mætti sjónarmiðum þeim sem að ofan greinir um vernd og túlkun EFM-réttinda og segja 

sem svo að óheimilt væri að þynna út vernd þeirra með því að taka skammtímaviðhorf um 
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útgjöld ríkissjóðs vegna t.d. aukinna útgjalda til félagslegrar aðstoðar eða heilbrigðiskerfisins 

fram yfir langtímaviðhorf um vernd grundvallarmannréttinda. 

Það sem kalla mætti hina hlið fyrrnefndrar lögskýringarreglu um að túlka eigi 

mannréttindaákvæði rúmt er það sjónarmið að túlka skal takmarkanir á mannréttindum þröngt. 

Sú regla var sett fram með óvenjulega almennum og fyrirvaralausum hætti í Hrd. 1988, bls. 

1532 (Framadómur): 

 

Í dómnum var m.a. fjallað um ákvæði í reglugerð sem mælti fyrir um skylduaðild að félagi 

leigubifreiðastjóra. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að reglugerðarákvæði nægði ekki að þessu 

leyti enda gerði atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar
142

 áskilnað um lagaboð. Í forsendum 

Hæstaréttar segir m.a.: „Lagaákvæði er takmarka manréttindi verða að vera ótvíræð. Sé svo 

ekki, ber að túlka þau einstaklingi í hag, því að mannréttindaákvæði eru sett til verndar 

einstaklingum en ekki stjórnvöldum.“ 

 

Davíð Þór Björgvinsson telur að með þessum orðum setji Hæstiréttur fram almennt sjónarmið 

um túlkun ákvæða almennra laga, en ekki ákvæða stjórnarskrárinnar sérstaklega.
143 

Hins vegar 

þykir óhætt að álykta að sömu rök og leiða til þessarar lögskýringarreglu styðji það sjónarmið 

að túlka beri mannréttindaákvæði rúmt og einstaklingnum í hag. 

Hvað 1. mgr. 76. gr. stjskr. varðar hefur þessi lögskýringarregla einkum þá þýðingu að 

orðin þörf og aðstoð verða túlkuð rúmt. Ef vafi er á því hvort sú aðstoð sem veitt er uppfylli 

téða þörf ætti því að skýra þennan vafa borgaranum í hag. 

 

UA 1. desember 2008 (5132/2007) A, sem var hreyfihamlaður, hafði verið neitað um 

styrk til kaupa á nýrri bifreið á grundvelli skilyrðis í reglugerð um að minnst 5 ár skyldu 

líða á milli þess sem styrkir væru veittir. A byggði á því að heilsufar hans hefði versnað 

og því væri honum nauðsynlegt að eignast nýja bifreið. Umboðsmaður komst að þeirri 

niðurstöðu að reglugerðarheimild í almannatryggingalögum veitti ráðherra ekki nægilega 

skýra heimild til þess að setja þess konar skilyrði fyrir greiðslum í reglugerð, sérstaklega 

í ljósi þeirra sjónarmiða sem leiddu af 1. mgr. 76. gr. stjskr. um skýrleika lagaákvæða 

sem mæltu fyrir um skerðingar á réttindum. 
 

Hér er vafi um túlkun reglugerðarheimildar túlkaður einstaklingnum í hag. Önnur leið til þess 

að nálgast álitaefnið og styrkja niðurstöðu Umboðsmanns hefði verið að byggja með beinni 

hætti á hugtakinu þörf í 1. mgr. 76. gr. stjskr., þannig að þegar A hafði sýnt fram á að þetta 

hjálpartæki væri honum nauðsynlegt
144

 þá væri svigrúm löggjafans og/eða ráðherra til þess að 
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takmarka þessa aðstoð afmarkað af þeim réttindum sem leiða beint af stjórnarskrárákvæðinu.  

 

3.8 Samantekt - Hver er útgangspunkturinn við túlkun dómstóla á ákvæðum um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi? 

Sú sveigjanlega túlkunaraðferð sem leiðir af þeirri afstöðu að mannréttindi endurspegli 

grunngildi virðist þess megnug að veita mannréttindum raunhæfa og virka vernd, sem er 

markmiðið með tilvist slíkra ákvæða. Hún felur í sér að inntak mannréttindaákvæða kann að 

breytast eftir því sem tímar líða, réttlætir þá aðferð að leita víða fanga við túlkun fremur en að 

einskorða túlkandann við orðalag ákvæðanna og mælir fyrir um að túlka beri mannréttindi 

borgaranum í hag. Þá ber ekki að útiloka að gefa siðferðilegum sjónarmiðum byggðum á eðli 

og uppruna mannréttinda vægi við lögskýringu, þó að slíkt samrýmist ekki þeim viðteknu 

aðferðum vildarréttarins sem eru í tísku
145

 hér á landi hvað varðar skýringu almennra laga. 

 

4 Skyldur ríkja samkvæmt ákvæðum um efnahagleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi 

4.1 Almennt 

Joseph Raz skilgreindi hugtakið réttindi beinlínis út frá samsvarandi skyldu: 

 

X has a right if and only if X can have rights and, other things being equal, an aspect of X's well-

being (his interest) is a sufficient reason for holding some other person(s) under a duty.
146

 

 

Hér er ekki þörf á, né tækifæri, til umfjöllunar um eðli réttinda og skyldna en bent á 

skilgreiningu Raz til þess að undirstrika mikilvægi þess að skilgreina þær skyldur sem leiða af 

mannréttindaákvæðum og leggjast á herðar ríkja. Meðal þeirra sem fjallað hefur um slíkar 

skyldur er Robert Alexy sem gerir greinarmun á rétti til neikvæðara aðgerða (þ. Rechte auf 

negative Handlungen) og rétti til jákvæða aðgerða (þ. Rechte auf positive Handlungen).
147

  

Á grundvelli slíkrar aðgreiningar í annars vegar neikvæðar skyldur, þ.e. skyldu til 

athafnaleysis og hins vegar jákvæðar skyldur, þ.e. skyldu til athafna, hefur jafnvel verið talið 

að skipta megi mannréttindum í flokka á þessum grundvelli, þ.e. í jákvæð réttindi annars vegar 

og neikvæð réttindi hins vegar.
148

 EFM-réttindi myndu þá almennt teljast jákvæð en hin 
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borgaralegu og stjórnmálalegu teljast neikvæð. Þessi aðgreining er ekki í samræmi við 

kenningar Alexy, sem telur eitt mannréttindaákvæði geta leitt af sér margar mismunandi 

„réttarstöður“ og því geti sömu mannréttindin falið í sér báða ofangreindra flokka.
149 

Flestir 

fræðimenn virðast einnig sammála um að skyldum ríkja gagnvart mannréttindaákvæðum verði 

ekki lýst með svo einföldum hætti að borgaralegum og stjórnmálalegum réttindum fylgi 

neikvæðar skyldur en EFM-réttindum fylgi jákvæðar skyldur.
150

 Hvað varðar jákvæðar skyldur 

til að tryggja borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi hefur Philip Alston bent á: 

 

In today's world, ensuring the free exercise of civil and political rights will often involve 

significant state intervention and the incurring of considerable public expenditure.
151

 

 

Úr íslenskri dómaframkvæmd má t.d. benda á Hrd. 1999, bls. 2015 (151/1999) þar sem 

staðfest var skylda ríkisins til þess að láta túlka framboðsumræður í sjónvarpi yfir á táknmál og 

var niðurstaðan einkum studd við hin stjórnmálalegu mannréttindi til frjálsra kosninga. 

Sömuleiðis má nálgast álitaefnið um jákvæð og neikvæð réttindi frá sjónarhóli EFM-

réttinda og má þá vera ljóst að leiða má neikvæðar skyldur af þessum réttindum; rétturinn til 

húsnæðis
152

 felur t.d. í sér skyldu til þess að virða heimili fólks og kemur í veg fyrir að fólk sé 

borið út af heimilum sínum.
153

 

Í umfjöllun hér á eftir verður stuðst við aðra skiptingu á skyldum ríkja - þrígreiningu í 

skyldu til þess að virða, vernda og efna mannréttindi (e. respect, protect, fulfill).
154

 Þessi 

framsetning
155

 er notuð í tengslum við öll mannréttindi.
156

 

Eitt helsta álitaefnið við umfjöllun um skyldur ríkja samkvæmt ákvæðum um EFM-réttindi, 

einkum varðandi SEFMR, er orðalag 2. gr. þess samnings. Fjallað verður um niðurstöður 

fræðimanna og framkvæmd ákvæða SEFMR hvað þetta orðalag varðar og leitast við að svara 

því hvaða áhrif slík ákvæði kunna að hafa við vernd EFM-réttinda fyrir íslenskum dómstólum. 
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4.2 Þrískiptar skyldur 

4.2.1 Almennt 

Í nútímaumfjöllun um skyldur ríkja samkvæmt mannréttindaákvæðum hallast margir 

fræðimenn að því að fjalla ekki eingöngu um jákvæðar og neikvæðar skyldur, heldur 

þrískiptingu skyldna ríkja í skyldur til þess að virða, vernda og efna mannréttindi.
157

 

Þrískiptingin mun fyrst hafa komið fram í skrifum Henry Shue upp úr 1980
158

 en síðar hafa 

komið fram ýmsar útfærslur á þessari framsetningu.
159

 Hér verður hins vegar kosið að fylgja 

þeirri framsetningu sem EFMR-nefndin hefur sett fram: 

 

The right to adequate food, like any other human right, imposes three types or levels of 

obligations on States parties: the obligations to respect, to protect and to fulfil. In turn, the 

obligation to fulfil incorporates both an obligation to facilitate and an obligation to provide.
160

 

 

Vikið verður að þessum skyldum eins og þær hafa birst í úrlausnum dómstóla. Ekki verður 

þessi umfjöllun tæmandi, heldur líkt og endranær lögð áhersla á hlutverk dómstóla og hvernig 

þessar skyldur birtast í dómaframkvæmd. 

 

4.2.2 Skyldan til þess að virða 

Fyrst og fremst uppfylla ríki skyldur sínar til þess að virða mannréttindi með athafnaleysi. Hér 

er því um neikvæðar skyldur að ræða, þ.e. ríki mega ekki skerða réttindi eða hindra fólk í að 

njóta þeirra. Í samhengi EFM-réttinda hefur inntaki skyldunnar verið lýst á eftirfarandi hátt: 

 

[T]o respect the resources owned by the individual, her freedom to find a job of preference, to 

make the optimal use of one's knowledge and the freedom to take the necessary actions and use 

the necessary resources – alone or in association with others – to satisfy his or her own needs.
161

 

 

Þessar athafnaleysisskyldur má lesa út úr ákvæðum um EFM-réttindi: réttur til heilsu felur t.d. 
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 Byggt er á þessari skiptingu í Maastricht skýringunum frá 1997, sem síðar verður vikið að - Maastricht 

Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, Maastricht, 22.-26. janúar 1997, t.d. birtar í 

The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights. Ritstj. Theo van Boven, 

Cees Flinterman og Ingrid Westendorp.  
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 Sjá Henry Shue: Basic rights, subsistance, affluence and U.S. foreign policy, (1.útg., 1980) og Henry Shue: 

„The interdependence of duties“ (1984). 
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 Sjá ítarlega umfjöllun um þróun þessara kenninga: Magdalena Sepúlveda: The Nature of the Obligations 

Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, bls. 157 og áfram. 
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globalisation of economic power“, bls. 99-120. 
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 Asbjørn Eide: „The Realization of Economic, Social and Cultural Rights: The right to food and to be free from 

hunger“, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/12, 28. júní 1999. 
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óhjákvæmilega í sér skyldur ríkis til þess að skaða ekki heilsu.
162

 

 

Benda má á álit mannréttindanefndar Afríku (African Commission on Human and People's 

Rights) frá árinu 2001.
163

 Nefndin fjallaði nokkuð ítarlega um skyldur ríkisins til þess að virða 

vernda og efna mannréttindi, en kvörtunin laut m.a. að því að ríkisstjórn Nígeríu hefði með 

hernaðaraðgerðum brotið gegn rétti fólks af Ogoni ættbálknum til húsnæðis. Um skyldur ríkisins 

samkvæmt réttinum til húsnæðis sagði nefndin: „At a very minimum, the right to shelter obliges 

the Nigerian government not to destroy the housing of its citizens and not to obstruct efforts by 

individuals or communities to rebuild lost homes.
164

 [...] The government has destroyed Ogoni 

houses and villages and then, through its security forces, obstructed, harassed, beaten and, in 

some cases, shot and killed innocent citizens who have attempted to return to rebuild their ruined 

homes. These actions constitute massive violations of the right to shelter.“
165

 

 

Þó að líklegt sé að álitaefni sem kunna að vakna varðandi skyldur ríkisins til þess að virða 

EFM-réttindi hér á landi verði harla ólík þessu áliti afrísku nefndinnar þá sýnir álitið með 

einföldum hætti hvernig neikvæðar skyldur, ekki eðlisólíkar þeim sem felast í réttinum til lífs 

eða banni við pyndingum, geta leitt af EFM-réttindum. 

 

Í dómi Hæstaréttar Filippseyja frá 1993
166

 var aðgerðarleysisskyldum einnig slegið föstum. Í 

málinu krafðist hópur foreldra fyrir hönd barna sinna (og reyndar fyrir hönd komandi kynslóða) 

þess að ríkið afturkallaði leyfi til skógarhöggs og gæfi ekki út fleiri slík leyfi. Dómstóllinn tók 

kröfurnar til greina og byggði á rétti til heilnæms umhverfis en einkum á tengslum slíkra réttinda 

við réttinn til heilsu sem dómstóllinn tók fram að væri „fundamental“, „constitutionalised“, „self-

executing“ og „judicially enforceable“. Af fyrrnefndum umhverfisrétti var leidd skylda til þess að 

skemma ekki umhverfið.  

 

Síðastgreind setning útlistar skyldu til að virða réttindi sem teljast náskyld réttinum til heilsu. 

Skylda til að afturkalla áður veitt leyfi til skógarhöggs myndi reyndar líklega teljast skylda til 

að vernda mannréttindi (sbr. umfjöllun í næsta kafla).  

Af framkvæmd EFMR-nefndarinnar má ráða að aðgerðarleysisskyldur verði leiddar af 

öllum (eða nær öllum) réttindum sem vernduð eru af SEFMR.
167

 Hvað varðar réttinn til heilsu 

hafa verið nefndar eftirfarandi skyldur: 

 

 að virða jafnan aðgang að þeirri heilbrigðisþjónustu sem er fyrir hendi og gera einstaklingum 

og hópum ekki erfitt fyrir að nýta sér þá þjónustu. 

 að forðast háttsemi sem hefur neikvæð áhrif á heilsu fólks, t.d. háttsemi sem veldur 

umhverfismengun.
168 
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bls. 183. 
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 Álit Mannréttindanefndar Afríku, 27. maí 2002 (155/96). 
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 Mgr. 61 í álitinu. 
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 Mgr. 62 í álitinu. 
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 Magdalena Sepúlveda: The Nature of the Obligations Under the International Covenant... .bls. 216. 
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 Brigit Toebes: „The Right to Health“, bls. 179-180. 



 36 

Eftir umfangsmikla rannsókn á lokaathugasemdum EFMR-nefndarinnar við skýrslur ríkja 

hefur Magdalena Sepúlveda sett skyldur ríkja til að virða réttindin, eins og þær hafa komið 

fram í lokaathugasemdunum, fram á eftirfarandi hátt.
169

 

 

1.  Skylda til að forðast að svipta einstakling möguleikanum á því að framfæra sig sjálfan með 

vinnuframlagi sínu. 

2.  Skylda til að svipta ekki einstaklinga þeim gæðum sem þeir nýta til framfærslu, einkum landi 

þeirra. 

3.  Skylda til að koma ekki í veg fyrir að einstaklingar njóti réttindanna. 

4.  Skylda til að framfylgja engum þeim lögum, stefnu eða venjum sem fela í sér mismunun. 

5.  Skylda til að standa ekki í vegi fyrir því að þriðji aðili veiti þjónustu eða gæði í þeim tilgangi 

að uppfylla viðkomandi réttindi. 

6.  Skylda til að innleiða ekki stefnu sem hefur neikvæð áhrif á EFM-réttindi, einkum hvað varðar 

viðkvæma hópa innan samfélagsins.
170

 

 

Bent er sérstaklega á að samkvæmt fjórða atriðinu telst bann við hvers konar mismunun falla 

undir skyldu til að virða réttindin. Þar með er einnig ljóst að líklegt er að dómsmál snúist um 

þessar skyldur ríkisins, sbr. nærtækt dæmi í Öryrkjabandalagsdómnum. 

EFMR-nefndin hefur nýlega fjallað um slíkar skyldur í tengslum við réttinn til félagslegs 

öryggis.
171

 

 

The obligation includes, inter alia, refraining from engaging in any practice or activity that, for 

example, denies or limits equal access to adequate social security; arbitrarily or unreasonably 

interferes with self-help or customary or traditional arrangements for social security; arbitrarily 

or unreasonably interferes with institutions that have been established by individuals or corporate 

bodies to provide social security.
172

 

 

Stór hluti af því kerfi sem ætlað er að tryggja félagslegt öryggi hér á landi er í formi  

lífeyrissjóðakerfisins, sem er ekki fjármagnað af ríkinu, heldur með beinum hætti af  

launþegum, en útgreiðsla réttindanna fer síðan eftir lögum og samþykktum lífeyrissjóða, sem 

staðfestar eru af fjármálaráðherra. Því eru skyldur ríkisins til þess að virða þessi réttindi til 

félagslegs öryggis sem launþegar hafa í raun „fjárfest í“
173, 

afar mikilvægar, m.a. þannig að þau 

verði ekki skert frá því sem viðkomandi mátti búast við með breytingum á laga- og 

reglugerðarumhverfi.
174
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  Magdalena Sepúlveda: The Nature of the Obligations Under the International Covenant..., bls. 212 og áfram. 
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Hrd. 2000, bls. 1252 (340/1999) Sjómaðurinn H fékk heilablóðfall í nóvember 1994, en þá höfðu 

tekið gildi lög og reglugerð um Lífeyrissjóð sjómanna, þar sem greiðslur voru skertar frá því sem 

áður hafði verið. H taldi, með vísan til 72. gr stjskr. að óheimilt hefði verið að skerða réttindi sín 

með reglugerðinni og krafði lífeyrissjóðinn um greiðslur samkvæmt eldri lögum. Talið var, að 

ekki yrði komist hjá því að líta til þess að lífeyrisréttindi H hefðu ekki verið orðin virk þegar þau 

voru skert með heimild í lögum nr. 94/1994, en heimild löggjafans væri mun þrengri til að skerða 

virk lífeyrisréttindi en þau, sem einungis væru væntanleg þegar skerðingin öðlaðist gildi.  

Hæstiréttur taldi skerðinguna standast 72. gr. stjskr. 

 

Til eru fleiri Hæstaréttardómar um skerðingu lífeyris, en yfirleitt virðist málatilbúnaður nær 

eingöngu byggjast á friðhelgi eignarréttar, en lítið er fjallað um rétt til félagslegrar aðstoðar.
175

 

Hér verður hins vegar talið að byggja mætti samhliða á réttindunum báðum í fleiri tilvikum en  

gert er. Í nefndum dómi hefði þannig mátt byggja á skyldu ríkisins til þess að virða 

lífeyrisréttindin, svo og banni við aðgerðum sem fela í sér afturför, sbr. kafla 6.4.  

Varðandi lífeyriskerfi af þessum toga má vekja athygli á dómi Stjórnlagadómstóls Búlgaríu 

frá árinu 2000.
176

 

 

Hópur þingmanna krafðist þess að dómstóllinn úrskurðaði 19 ákvæði þarlendra laga um 

almannatryggingar andstæð ákvæði stjórnarskrár. Lögin gerðu ráð fyrir að félagslegt öryggi væri 

tryggt með lífeyristryggingakerfi fjármagnað með skyldubundnum framlögum launþega, en 

stefnendur töldu að með þessu kerfi væri stjórnarskrárbundinn réttur orðinn að skyldu, sem væri 

óheimilt. Dómstóllinn leit til þess að kerfið hafði fyrir setningu laganna verið byggt á sömu 

meginreglum og á henni væri einnig byggt í mörgum samþykktum ILO. Þá væri það hlutverk 

löggjafans að ákveða hvernig kerfið skyldi skipulagt. Á þessum grundvelli var flestum kröfunum 

hafnað, en þó voru ákvæði sem teygðu greiðsluskylduna til sjálfstætt starfandi aðila yfir 

ellilífeyrisaldri og þeirra sem vinna að doktorsritum talin ósamrýmanleg stjórnarskrá.  

 

4.2.3 Skyldan til þess að vernda 

Skyldur ríkja til að vernda mannréttindi lúta einkum að því að koma í veg fyrir brot á þessum 

réttindum frá hendi þriðja aðila.
177

 Sem dæmi um hvernig ríki uppfylla jákvæðar skyldur sínar 

sem rekja má til skyldunnar til þess að vernda EFM-réttindi eru lög á sviði vinnuréttar, sem 

einkum er ætlað að binda vinnuveitendur, t.d. um lágmarkslaun og vinnuaðstæður, og lög sem 

tengjast réttinum til húsnæðis og ætlað er að vernda rétt verr settra þjóðfélagshópa, t.d. um 

hámarksvexti íbúðalána og regluverk um leigu á íbúðahúsnæði.
178 

Í þessu samhengi, og í 

tengslum við þjóðfélagsástand á Íslandi þegar þetta er ritað, er fróðlegt að líta á 

                                                                                                                                                          
flutnings í Hæstarétti þegar þetta er ritað. 
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dómaframkvæmd stjórnlagadómstóls Kólumbíu varðandi íbúðarlán.
179

 

 

Árið 1997 hófst mikil efnahagslægð í Kólumbíu og vegna ákveðinna aðgerða ríkisins lentu 

800.000 skuldarar í greiðsluerfiðleikum með svonefnd UPAC íbúðarlán. Upphaflega höfðu lánin 

verið verðtryggð, en eftir breytingar á kerfinu hækkuðu vextir langt umfram verðbólgu og langt 

umfram það sem skuldarar réðu við að greiða eða upp í a.m.k. 33%. Þeir gripu því til ýmissa 

aðgerða, m.a. borgaralegrar óhlýðni og leituðu jafnframt til stjórnlagadómstólsins. Í nokkrum 

dómum
180

 komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að snúa ætti aftur til verðtryggingar, óheimilt 

væri að bæta vöxtum við höfuðstól og skipaði fyrir um að endurreikna bæri lánin til þess að létta 

undir með skuldurum, sem voru annars í hættu á því að missa heimili sín. Þá skipaði dómstóllinn 

fyrir um að ný lög um húsnæðislán skyldu samþykkt innan sjö mánaða.  

 

Dómar þessir voru harðlega gagnrýndir af sumum fræðimönnum, einkum á þeim grundvelli að 

dómstóllinn hefði stigið langt út fyrir valdmörk sín. Hvað sem má segja um dómana að öðru 

leyti þá var um það að ræða að ríkið var skyldað til þess að vernda rétt til húsnæðis með 

aðgerðum sem beindust að þriðja aðila.
181

 

 

Dómur stjórnlagadómstóls Lettlands frá árinu 2001
182

 lýtur að skyldu ríkis til þess að vernda 

réttinn til félagslegs öryggis sem verndaður er í stjórnarskrá landsins og í 9. og 11. gr. SEFMR. 

Hópur stjórnarandstöðuþingmanna höfðaði málið og byggði á því að ríkið hefði ekki tryggt með 

fullnægjandi löggjöf að allir vinnuveitendur greiddu iðgjöld vegna almannatrygginga fyrir 

starfsmenn sína. Dómstóllinn taldi að ríkið hefði svigrúm til þess að ákveða hvernig rétturinn til 

félagslegs öryggis væri tryggður
183

 en kerfið þyrfti að skila tilskyldum árangri. Ef ekki tækist að 

innheimta skatt (eða iðgjöld) væri ekki um að ræða fullnægjandi nýtingu á þeim ráðum (þ.e. 

available resources)
184

 sem væru fyrir hendi og því væru lögin í andstöðu við réttinn til 

félagslegs öryggis, þar sem kerfið veitti í reynd færi á því að vinnuveitendur sinntu ekki skyldum 

sínum, til tjóns fyrir starfsmenn.
185

 

 

Dómurinn sýnir ágætlega hvernig dómstólar geta nýtt sér umrædda greiningu á skyldum ríkja 

til þess að slá föstu að brotið hafi verið gegn EFM-réttindum. Þá er hann dæmi um brot á 

skyldunni til þess að vernda réttindi, þar sem þörf var á því að útfæra og framfylgja regluverki 

sem beint væri að þriðja aðila (þ.e. vinnuveitendum). 

 

Niðurstaða mannréttindanefndar Afríku í Ogoni málinu frá árinu 2001
186

 sem áður var vikið að 

fjallar einnig um skyldur ríkis til þess að vernda EFM-réttindi. Kvörtunin til nefndarinnar laut að 

því að ríkisstjórn Nígeríu hefði brotið gegn mannréttindum Ogoni ættbálksins m.a. gegn rétti til 
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yrði fyrir raunverulegu tjóni vegna þessa gæti sótt rétt til skaðabóta.  
186

 Álit Mannréttindanefndar Afríku, 27. maí 2002 (155/96). 
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heilsu, til húsnæðis, til friðhelgi fjölskyldunnar og rétti til hreins umhverfis með því að stuðla að 

framferði olíufyrirtækja á landi ættbálksins. Fyrirtækin höfðu m.a. mengað vatnsból, jarðveg og 

loftgæði með alvarlegum heilsufarslegum afleiðingum. Mannréttindanefndin rakti skyldur 

ríkisins til þess að virða, vernda og efna mannréttindi og að skyldan til að vernda fæli m.a. í sér 

að ríki þyrftu að vernda fólk fyrir skaðlegum athöfnum annarra aðila.
187

 Síðan segir: „the 

Nigerian Government has given the green light to private actors, and the oil Companies in 

particular, to devastatingly affect the well-being of the Ogonis. By any measure of standards, its 

practice falls short of the minimum conduct expected of governments.“
188

 Hvað varðar réttinn til 

húsnæðis sagði nefndin: „[The Government's] obligations to protect obliges it to prevent the 

violation of any individual’s right to housing by any other individual or non-state actors like 

landlords, property developers, and land owners, and where such infringements occur, it should 

act to preclude further deprivations as well as guaranteeing access to legal remedies.“ 

 

Manfred Nowak hefur bent á að ríki beri ýmsar skyldur til þess að vernda réttinn til 

menntunar þegar um einkareknar menntastofnanir er að ræða. Þannig beri ríkinu að tryggja að 

skilyrði mannréttindaákvæða um gjaldfrjálsa og skyldubundna grunnmenntun og jafnan og 

almennan aðgang að framhalds- og háskólamenntun séu virt af viðkomandi aðilum. Þessar 

skyldur uppfylla ríki t.d. með löggjöf, opinberu eftirliti eða styrkveitingum.
189

 

Á sama hátt og varðandi skyldur til að virða mannréttindi hér að framan má vísa til 

samantektar Magdalena Sepúlveda á þeim skyldum til að vernda mannréttindi sem birtast í 

lokaathugasemdum EFMR-nefndarinnar:
190

 

 

1. Skylda til aðgerða til þess að koma í veg fyrir að þriðji aðili hindri einstakling í því að njóta 

réttinda. 

2. Skylda til að tryggja meginregluna um jafnræði og bann við mismunun í löggjöf. 

3. Skylda til aðgerða til þess að vernda viðkvæma hópa innan samfélagsins, einkum konur og 

börn. 

4. Skylda til að tryggja að stórfyrirtæki (innlend og alþjóðleg) svipti einstaklinga ekki EFM-

réttindum sínum, einkum varðandi a) vernd umhverfisins og b) vernd verkafólks. 

5. Skylda til að vernda réttindi í tengslum við starfsemi alþjóðlegra fjármálastofnana. a) Skyldur  

ríkja sem taka við aðstoð slíkra stofnana og b) skyldur þróaðra ríkja sem stjórna í reynd stefnu 

hinna alþjóðlegu stofnana. 

6. Skylda til þess að reglubinda og hafa eftirlit með almannaþjónustu (e. public services) sem veitt 

er af einkaaðilum. 
 

Rétt er að athuga að skylda ríkja til þess að vernda mannréttindi er tengd því sem má nefna 

einkaréttaráhrif mannréttindaákvæða (þ. Drittwirkung).
191

 Hins vegar er hér um að ræða lóðrétt 

áhrif fremur en lárétt.
192

 Lárétt réttaráhrif EFM-réttinda eru mikilvæg á heimsvísu, enda sterkir 

                                                 
187

 Mgr. 57 í álitinu. Þar er vísað til Inter-American Court of Human Rights: Velàsquez Rodrígeuz Case, 19. júlí, 

1988, Series C, No. 4 og MDE, X og Y gegn Hollandi, 26. mars 1985 (8978/80) 
188

 Mgr. 58 í álitinu. 
189

 Manfred Nowak: „The Right to Education“, bls. 257-258. 
190

 Magdalena Sepúlveda: The Nature of the Obligations Under the International Covenant..., bls. 224-239. 
191

 Sjá hér t.d. Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 45-49. 
192

 Um lárétt réttaráhrif verður nefnt sem dæmi að suður-afríska stjórnarskráin mælir beinlínis fyrir um að 

mannréttindaákvæði (þar með ákvæði um EFM-réttindi) bindi einstaklinga og lögpersónur. Sjá umfjöllun í 

Sandra Liebenberg: „The Protection of Economic and Social Rights in Domestic Legal Systems“, bls. 68. 

Liebenberg bendir á að í flestum löndum séu stjórnarskrárvarin réttindi ekki talin hafa lárétta, beina 
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einkaaðilar í auknum mæli farnir að stýra aðgengi að félagslegum úrræðum og þjónustu
193

 

Hvað varðar skyldur einkaaðila samkvæmt ákvæðum um EFM-réttindi svo og skyldur ríkja til 

að vernda þessi sömu réttindi er fróðlegt að velta fyrir sér algengri umræðu hér á landi um 

rekstrarform heilbrigðisþjónustu. Hvaða skyldur bera einkaaðilar sem tekið hafa að sér rekstur 

heilbrigðisþjónustu? Og enn fremur, hvaða skyldur ber ríkið gagnvart notendum slíkrar 

þjónustu? EFMR-nefndin hefur fjallað um tengd atriði í sambandi við skylduna til þess að 

vernda rétt til heilsu:  

 

Obligations to protect include, inter alia, the duties of States to [...] ensure that privatization of 

the health sector does not constitute a threat to the availability, accessibility, acceptability and 

quality of health facilities, goods and services.
194

 

 

Umboðsmaður Alþingis hefur nýlega fjallað um slík álitaefni út frá réttarreglum 

stjórnsýsluréttarins.  

 
UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007) (Málefni aldraðra) 

Umboðsmaður benti á að eignarhald og rekstrarform dvalarstofnana fyrir aldraða væri með ýmsu 

móti en þær væru hins vegar allar kostaðar af hinu opinberu með fjárlögum. Ekki væri ljóst 

hvernig starfsemi þessara stofnana horfði við ákvæðum stjórnsýslulaga. „Einkaaðila verður hins 

vegar ekki gert skylt að fylgja stjórnsýslureglum nema slíkt leiði af lögum eða um það sé samið 

og þá eftir atvikum að fullnægjandi lagaheimild standi til slíkrar samningsgerðar.[...] [É]g tel þörf 

á því að við endurskoðun laga og reglna um þessi mál verði sérstaklega hugað að þeim málum 

með tilliti til þess hvort þörf sé á að auka réttaröryggi þeirra einstaklinga sem eiga í hlut.“ 

 

Hér verður að öllu leyti tekið undir síðastgreind sjónarmið Umboðsmanns. Jafnvel er óhætt að 

fullyrða að kröfum EFMR-nefndarinnar verði ekki nægilega fullnægt án þess að öll slík 

dvalarheimili lúti stjórnsýslureglum - sé slík réttarstaða ekki tryggð í lögum virðist 

einkarekstur
195

 í heilbrigðiskerfinu hafa skaðleg áhrif á rétt til heilsu.
196

 Umboðsmaður leggur í 

þessu sambandi áherslu á mikilvægi jafnræðisreglunnar en EFMR-nefndin hefur einmitt talið 

jafnræði lykilatriði í kröfunni um aðgengileika (e. accessibility).
197

 Í tilvitnaðri umfjöllun 

Umboðsmanns er álitaefnið aðeins rannsakað út frá stjórnsýslureglum, en síðar í sama áliti er 

fjallað um þessi efni í nánari tengslum við mannréttindaákvæði. 

 

 

                                                                                                                                                          
réttarverkan en víða hafi þau a.m.k. óbein áhrif, m.a. í lagakerfum byggðum á common law, svo og í 

Þýskalandi, á Ítalíu, Spáni og Portúgal. 
193

 Sama rit, bls. 69. 
194

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 14, The right to the highest attainable standard of health (2000),  UN 

Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), mgr. 35, bls. 95. 
195

 Hér er orðið notað í ónákvæmri merkingu sem safnheiti yfir rekstur sem ekki er á forræði ríkisstofnana. 
196

 Sjá umfjöllun um þessi atriði í Ragnar Aðalsteinsson: „Rétturinn til heilsu, útvistun heilbrigðisþjónustu og 

réttaröryggi.“ Erindi flutt 10. apríl 2008 hjá NAF. 
197

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 14, The right to the highest attainable standard of health (2000),  UN 

Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), mgr. 12, bls. 89. 
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Í álitinu segir í umfjöllun um eftirlit með þjónustu hjúkrunarstofnana: „Í þessu sambandi verður 

sem fyrr að hafa í huga þá skyldu löggjafans samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar til að 

tryggja í lögum rétt til aðstoðar, meðal annars vegna sjúkleika og elli, en ekki verður annað ráðið 

en að þátttaka ríkisins í kostnaði við þjónustu dvalar- og hjúkrunarheimila fyrir aldraða feli í sér 

nánari útfærslu á þessari skyldu.“ Umboðsmaður taldi að lagaákvæði um inntak þjónustunnar á 

slíkum dvalarheimilum væru afar fáorð og benti á að skilmálar sem dvalarheimili undirgangast 

við umsókn um m.a. rekstrarleyfi vegna hjúkrunarheimila gætu varla talist fullnægjandi. Þessa 

tilhögun telur Umboðsmaður „enn og aftur vera tilefni til að ítreka þau sjónarmið sem hér hafa 

verið rakin um skyldu löggjafans til að taka afstöðu hvaða þjónusta borgurunum skuli veitt 

samkvæmt 1. mgr. 76. stjórnarskrárinnar og þá hvert lágmarksinntak þjónustunnar skuli vera. Fæ 

ég ekki séð hvernig stjórnvöld geti almennt uppfyllt þá skyldu, sem leiðir af stjórnarskránni að 

þessu leyti með því að ákveða inntak þjónustunnar í samningum ef ekki er fyrir að fara 

einhverjum beinum fyrirmælum í lögum um lágmark hennar.“  

 

Hér hefur Umboðsmaður, beint eða óbeint, til meðferðar skyldur ríkisins til þess að vernda 

mannréttindi, einkum rétt til heilsu eða rétt til félagslegrar aðstoðar í formi umönnunar, sem 

hann telur leiða af 1. mgr. 76. gr. stjskr. Ríkið hefur jákvæðar skyldur til þess að mæla fyrir um 

ákveðna eiginleika þjónustunnar í löggjöf
198

 og skyldur til þess að sinna eftirliti með þessum 

eiginleikum
199

 en þessar skyldur miða að því að koma í veg fyrir að þriðju aðilar 

(rekstraraðilarnir) brjóti gegn mannréttindum vistmanna.  

Því er hins vegar ósvarað hvernig á þessar skyldur gæti reynt fyrir dómstólum.
200

 Gæti 

einstaklingur krafist þess fyrir dómi að settar yrðu lagareglur um nánar tilgreind efnisatriði? 

Væntanlega ekki. Gæti einstaklingur sótt bætur ef hann fær ekki þá þjónustu sem hann telur sig 

eiga rétt á inni á slíkri einkarekinni hjúkrunarstofnun? Hugsanlega, en líklega yrði erfiðleikum 

bundið að sanna umfang tjónsins og orsakatengsl við þá yfirsjón ríkisvaldsins að hafa ekki sett 

lagareglur um inntak þjónustunnar.
201

 Ekki er ólíklegt að með þeirri þróun sem virðist vera 

raunin, að fleiri hlutar velferðarkerfisins færist í hendur einkaréttarlegra aðila (hvernig svo sem 

staðið er að fjármögnun þjónustunnar), þá muni reyna á álitaefni þessu tengd. 

4.2.4 Skyldan til þess að efna 

Í þeirri framsetningu sem hér er fylgt er skylda ríkja til þess að efna mannréttindi greind í 

                                                 
198

 Á sama hátt og ríkið hefur skyldur til þess að vernda ákveðna eiginleika þjónustu sem einkareknar 

menntastofnarnir veita, sbr. umfjöllun hér að framan og fyrrtilvitnuð skrif Manfred Nowak: „The Right to 

Education“, bls. 257-258. 
199

 Um slíkt eftirlit þurfa líka að vera ákvæði í lögum, þar sem að öðrum kosti væri þrengt að atvinnufrelsi þeirra 

einkaréttarlegu aðila sem að þjónustunni standa. Hvað varðar heilbrigðisstofnanir er fjallað um eftirlit í 7. gr. 

laga nr. 41/2007 um landlækni og í reglugerð nr. 786/2007 um eftirlit landlæknis með rekstri 

heilbrigðisþjónustu og faglegar lágmarkskröfur. Nær eftirlit landlæknis skv. lögunum til allrar 

heilbrigðisþjónustu óháð því hver rekstaraðilinn er.  
200

 Umfjöllunarefni Umboðsmanns í fyrrnefndu áliti var fremur að fara yfir lagaumhverfi þessara stofnana og 

benda á það sem betur mætti fara við fyrirhugaða endurskoðun. 
201

 Hér er ekki ómögulegt að hafa mætti einhverja hliðsjón af reglum EB- og EES-réttar í tengslum við 

skaðabótaábyrgð ríkja vegna þess að ríki hefur ekki innleitt tilskipun með fullnægjandi hætti í löggjöf. Sjá hér 

Hrd. 1999, bls. 4916 (236/1999) (Erla María Sveinbjörnsdóttir). Einnig þarfnast nánari skoðunar sjónarmið 

sem Viðar Már Matthíasson hefur sett fram um verndarandlag skaðabótareglna, en svo kann að vera að þau 

takmarki möguleika á bótaábyrgð ríkisins í slíkum tilvikum. Sjá Skaðabótaréttur, 313-329. 
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tvennt: Skyldu til fyrirgreiðslu (e. facilitation) og skyldu til að veita (e. provide). Þar að auki 

má nefna til sögunnar þriðja undirflokkinn: skyldu til að efla (e. promote). 

Skylda til fyrirgreiðslu (e. facilitation): Þessi skylda tekur á sig ýmsar birtingarmyndir en 

hún felst í því að greiða fyrir tækifærum
202

 og gera einstaklingum kleift, og aðstoða þá við, að 

njóta réttindanna.
203

 Nefna má sem dæmi að í 2. mgr. 11. gr. SEFMR kemur fram að ríki skuli 

bæta framleiðsluaðferðir, geymslu og dreifingu matvæla með því að notfæra sér tæknilega og 

vísindalega þekkingu til fulls og með því að þróa og endurbæta landbúnaðarkerfi.
204

 Hér má 

einnig vísa til framsetningar Alston og Steiner á skyldum ríkja, en þeir telja að einn fimm 

flokka skyldna sé: „To create institutional machinery“
205 

sem er meira lýsandi heiti. 

EFMR-nefndin hefur í tengslum við réttinn til húsnæðis bent á nauðsyn þess að uppfylla 

slíkar skyldur. Varðandi Panama gerði nefndin athugasemdir við að ekki var fyrir hendi 

fullnægjandi löggjöf um eignarhald á landi (þ.e. ekki voru fyrir hendi fullnægjandi 

eignarheimildir), ekki var fyrir hendi nægjanlega vandað skipulag á landnotkun í þéttbýli og 

ekki var fyrir hendi heildarstefna í húsnæðismálum.206 Allt eru þetta atriði sem krefjast 

jákvæðra aðgerða af hálfu ríkisins og miða að því að innleiða ákveðna stefnu eða verklag eða 

koma á fót nauðsynlegum stofnunum til þess að EFM-réttindi geti orðið að veruleika. 

 

Hrd. 1999, bls. 390 (177/1998) (Ragna K. Guðmundsdóttir gegn Háskóla Íslands). Í dómnum 

krafðist blind kona sem horfið hafði frá námi við Háskóla Íslands bóta á þeim grundvelli að 

Háskólinn hefði ekki sinnt skyldum sínum til aðstoðar. Í forsendum Hæstaréttar segir m.a.: 

„[V]erður ekki hjá því komist að viðurkenna, þegar aðstæður þær er áfrýjanda voru búnar í 

viðskipta- og hagfræðideild eru metnar heildstætt, að ýmislegt hafi farið úrskeiðis og hafi skólinn 

og deildin brotið gegn rétti áfrýjanda sem fatlaðs nemanda við skólann. Er þá aðallega litið til 

þess að á vantaði að samþykkt væru almenn fyrirmæli sem fylgja ætti við nám hennar og 

próftöku sem fatlaðs nemanda, svo sem að framan er greint og hún átti rétt á að lögum, svo að 

hún gæti sem mest staðið jafnfætis ófötluðum nemendum.“ Hér hafði Háskólanum því mistekist 

að samþykkja og framfylgja almennri stefnumótun í málefnum fatlaðra, sem leiddi til þess að 

stefnanda var ómögulegt að njóta réttinda sinna skv. 65. gr. stjskr. sbr. 2. gr. 1. samningsviðauka 

MSE. 

 

Telja má að þessi almenna stefnumótun og almennu fyrirmæli sem Háskólanum bar skylda til 

þess að innleiða, teljist einmitt dæmi um skyldu til fyrirgreiðslu (e. facilitation). 

Skylda til að veita (e. provide): Hér er um að ræða þá skyldu ríkja sem flestir tengja líklega 

fyrst við EFM-réttindi. EFMR-nefndin hefur orðað inntak þessarar skyldu svo: 
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 Asbjørn Eide: „Universalisation of human rights versus globalisation of economic power“, bls. 111. 
203

 General Comment nr. 14, The right to the highest attainable standard of health (2000), UN Doc. 

HRI/GEN/1/Rev.7, mgr. 37, bls. 96. 
204

 Asbjørn Eide nefnir þetta dæmi í áðurtilvitnuðum bókarkafla: „Economic, Social and Cultural Rights as 

Human Rights“, bls. 24. 
205

 Henry J. Steiner, Philip Alston og Ryan Goodman: International human rights in context, bls. 187. 
206

 Skýrsla, The Technical Assistance Mission to Panama of the Committee on Economic Social and Cultural 

Rights (16.-22. apríl 1995). UN Doc. E/1996/22, Viðauki V. bls. 78 og áfram. 
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States parties are also obliged to fulfil (provide) a specific right contained in the Covenant when 

individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right 

themselves by the means at their disposal.
207

 

 

Ríkinu getur því borið skylda til þess að beinlínis veita borgurunum ákveðin gæði eða 

þjónustu. Ríki geta uppfyllt þessa skyldu með því að tryggja aðgengi að 

grundvallarnauðsynjum, svo sem mat eða gæðum sem eru umbreytanleg í mat (þ.e. beinum 

matargjöfum eða félagslegu bótakerfi) þegar enginn annar möguleiki er fyrir hendi, t.d. (1) 

þegar atvinnuleysi verður útbreitt (svo sem í kreppu), (2) fyrir þá sem minna mega sín og fyrir 

aldraða, (3) á meðan á neyðarástandi stendur og (4) fyrir jaðarhópa (t.d. vegna breytinga á 

efnahagskerfinu eða framleiðsluháttum).
208  

Sumir fræðimenn hafa gengið nokkuð langt í að undirstrika mikilvægi þessarar tegundar  

skyldna fyrir innleiðingu EFM-réttinda: 

 

[F]or social rights ... the state service truly represents the substance, the nucleus, the essential 

content of the right; in cases such as the right to healthcare or education, state intervention occurs 

every time the right is exercised; the non-provision of this service by the state automatically 

presupposes the denial of the right.
209

 

 

En þó að slíkar skyldur séu afar mikilvægar til þess að einstaklingar fái notið EFM-réttinda þá 

er þeirri spurningu ósvarað hvort og hvernig einstaklingar geti krafist efnda á þessum skyldum 

fyrir dómi. Taka má dæmi úr dómaframkvæmd erlendra ríkja um hvernig dómsorð geta mælt 

fyrir um nákvæmar skyldur til aðgerða og til þess að veita ákveðin gæði: 

 

Í argentínskum dómi frá 1997
210

 var fallist á að ríkinu bæri að vernda heilsu barna í Mapuche-

indíána þorpinu Paynemil, en drykkjarvatn þorpsins hafði mengast af blýi og kvikasilfri. 

Dómsorðið skyldaði yfirvöld til þess að 1) veita 250 lítra af drykkjarvatni á hvern íbúa, 2) tryggja 

innan 45 daga að drykkjarvatn væri komið í hendur þeirra sem liðu skort, 3) grípa til aðgerða 

innan 7 daga til þess að sannreyna hvort íbúarnir hefðu orðið fyrir skaða vegna mengunarinnar 

og ef svo væri 4) veita nauðsynlega meðferð og 5) að grípa til nauðsynlegra aðgerða til þess að 

koma í veg fyrir umhverfismengun.
211
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 EFMR-nefndin: General Comment nr. 15, The right to water (2002) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), mgr. 

25, bls. 112  
208

 Asbjørn Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“, bls. 24. 
209

 Faustino Contreras Peláez: Derechos sociales: teoría e ideología. Þýðing fengin úr Víctor E. Abramovich: 

„Courses of Action in Economic, Social and Cultural Rights: Instruments and Allies“, bls. 183. Manfred 

Nowak hefur einnig bent á að réttur barna til að hljóta menntun stofnar fyrst og fremst skyldu ríkja til þess að 

efna (veita) réttindin, þ.e. að veita menntun. „The Right to Education“, bls. 225. 
210

 Áfrýjunardómstóll í einkamálum í Neuquén, Menores Comunidad Paynemil s/acción de amparo, 19. maí 1997. 

Stuðst er við enska reifun dómsins á http://www.escr-net.org/caselaw/.  
211

 Þess skal getið að erfitt reyndist að framfylgja þessu dómsorði og af þeim sökum leituðu sömu aðilar til 

mannréttindadómstóls Ameríku. Undir meðferð þess máls samþykkti ríkið að framfylgja dómnum, en jafnvel 

með liðsinni Mannréttindadómstólsins hefur reynst erfitt að fá ríkið til þess að framfylgja dómnum að öllu 

leyti. Sjá Mannréttindadómstóll Ameríku, Mapuche Paynemil and Kaxipayiñ Communities, mál nr. 12.010, 

stuðst er við enska reifun á http://www.escr-net.org/caselaw/. 
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Mál varðandi vatnsveitu kom einnig til úrlausnar millidómstigs Suður-Afríku (High Court) í 

dómi frá árinu 2008.
212

 Þar fólst í dómsorðinu að borgaryfirvöldum væri skylt að auka 

gjaldfrjálsa vatnsveitu úr 25 lítrum á hvern íbúa á dag í 50 lítra á íbúa.  

 

Til frekari útskýringar á því hvernig unnt er að bera álitaefni um skyldu ríkja til þess að efna 

(veita) réttindi verður bent á tvo dóma til viðbótar frá Suður-Afríku. 

 

Í Soobramoney málinu
213

 krafðist stefnandinn þess að dómstóllinn gæfi héraðsspítala fyrirmæli 

um að veita honum áframhaldandi meðferð í nýrnavél og legði bann við því að honum yrði 

synjað um aðgang að nýrnadeild spítalans. Stefnandinn þjáðist af nýrnabilun á lokastigi og fyrir 

lá að án þessarar meðferðar myndi hann deyja. Kröfunum var hafnað bæði af High Court og 

stjórnlagadómstólnum af efnislegum ástæðum. 

 

Í TAC málinu
214

 var fjallað um HIV lyfið Nevirapine sem getur komið í veg fyrir smit milli 

móður og barns, en ríkisstjórn Suður-Afríku hafði fengið lyfið afhent endurgjaldslaust. 

Stjórnvöld höfðu hins vegar ekki tryggt að lyfinu væri dreift á öllum spítölum, heldur var því 

þvert á móti aðeins dreift á einstökum rannsóknarstofnunum. Dómstóllinn taldi að með þessu 

væri brotið gegn ákvæði 27. gr. stjórnarskrárinnar um rétt til heilbrigðisþjónustu o.fl. Niðurstaða 

málsins var sú að dómstóllinn skyldaði stjórnvöld til þess að dreifa lyfinu til allra spítala og 

heilsugæslustöðva, sjá fyrir ráðgjöf og fleira. Hér voru stjórnvöld því beinlínis skylduð til þess að 

veita ákveðna heilbrigðisþjónustu. 

 

Ekki verður litið fram hjá þeirri staðreynd að íslenskar réttarfarsreglur kunna að vera 

farartálmi í dómsmálum um skyldur ríkisins til þess að efna (veita) mannréttindi. Í fyrsta lagi 

leiða hinar nokkuð ströngu kröfur íslensks réttarfars um lögvarða hagsmuni til þess að 

væntanlega þyrfti stefnandi í slíku dómsmáli að sýna fram á að hann ætti rétt á eða hefði þörf 

fyrir þá þjónustu eða þau gæði sem kröfugerð lýtur að.
215

 Í öðru lagi þyrfti kröfugerð að 

uppfylla skilyrði laga um skýra og óskilyrðisbundna kröfugerð. Í þriðja lagi eru verulegar 

takmarkanir á því hvaða kröfur um skyldu til athafna er mögulegt að hafa uppi í dómsmálum 

hér á landi, eins og nú verður nánar vikið að. 

Róbert R. Spanó, prófessor, hefur rannsakað dómaframkvæmd Hæstaréttar með tilliti til 

slíkra atriða, þ.e. hvort (og þá í hvaða tilvikum) dómstólum sé heimilt að fjalla um kröfugerð 

sem mælir fyrir um athafnaskyldu stjórnvalda, t.d. að leyfi skuli útgefið eða þjónusta veitt, að 

virtum stjórnskipulegum valdmörkum dómstóla gagnvart framkvæmdarvaldinu.
216

 Telur hann 

að viðhorfið hér á landi sé að meginstefnu í samræmi við hefðbundin viðhorf í Danmörku. 

 

                                                 
212

 High Court of South Africa, Lindiwe Mazibuko o.fl. gegn The City of Johannesburg o.fl. 30. apríl 2008 (mál 

nr. 06/13865)(WPD) (Phiri málið). 
213

 Stjórnlagadómstóll Suður-Afríku, Soobramoney gegn Minister of Health, Kwa Dulu-Natal 1998(1) SA 765 

(CC), 1997 (12) BCLR 1696 (CC). 
214

 Stjórnlagadómstóll Suður-Afríku, The Minister of Health gegn Treatment Action Campaign (TAC) 2002 (5) SA 

721 (CC). 
215

 Í fyrrnefndu dómsmáli frá Argentínu, sjá texta við nmgr. 210, var það hins vegar eins konar umboðsmaður 

barna sem leitaði til dómstóla. 
216

 Róbert R. Spanó: „Kröfugerð í málum gegn ríkinu og stjórnskipuleg valdmörk dómstóla“. 
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Dómstólar hér á landi geti þannig ekki breytt ákvörðun sem stjórnvald hefur tekið eða tekið aðra 

(og nýja) ákvörðun með því að viðurkenna dómkröfu stefnanda þess efnis þegar lagaheimild að 

baki fyrirliggjandi stjórnvaldsákvörðun eða athöfn er matskennd. Slíkum kröfum verði dómstólar 

því almennt að vísa frá dómi á grundvelli 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991.
217

 

 

Í kjölfarið fjallar Róbert um þrjú atriði sem benda til þess að efni séu til að víkja frá þessu 

hefðbundna viðhorfi í einhverjum tilvikum. Í fyrsta lagi fari matskenndum lagaheimildum 

sífjölgandi og hlutverk dómstóla þurfi að taka mið af því. Í öðru lagi séu slíkar matskenndar 

lagaheimildir fjölbreyttar og í sumum tilvikum séu ekki efni til þess að stjórnskipuleg 

valdmörk dómstóla gagnvart framkvæmdavaldinu komi í veg fyrir að mælt sé fyrir um skyldu 

stjórnvalds.
218

 Í þriðja lagi bendir Róbert á að með tilkomu 1. mgr. 70. gr. stjskr. virðist hafa 

verið lagður „grundvöllur að því að dómstólum sé nú stjórnskipulega heimilt að taka efnislega 

afstöðu til kröfugerðar um athafnaskyldu stjórnvalda við ákveðnar aðstæður, sbr. orðalagið 

úrlausn um réttindi sín og skyldur. [...] Þessi stjórnarskrárvernd verður að vera bæði raunhæf 

og virk eins og endranær þegar um mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar er að ræða.“
219

 Sá 

Hæstaréttardómur sem telst einna mikilvægastur hvað varðar þessa umfjöllun er Hrd. 1999, 

bls. 2015 (151/1999) (táknmálstúlkun). 

 

Í málinu var krafist viðurkenningar á því að Ríkisútvarpinu
220

 væri skylt að láta túlka á táknmáli 

framboðsræður í sjónvarpi vegna Alþingiskosninga, um leið og þær fara fram, eða gera þær á 

annan hátt aðgengilegar fyrir heyrnarlausa.
221

 Þrátt fyrir að játa þyrfti Ríkisútvarpinu verulegt 

svigrúm til tilhögunar dagskrár og útsendingar tók Hæstiréttur þessa kröfu til greina og vísaði 

m.a. til 1) mikilvægis réttindanna sem um ræddi (kosningaréttar og tjáningarfrelsis), 2) 

jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. og þess að Ríkisútvarpið hafði ekki sýnt fram á réttlætingu þeirrar 

mismununar sem fólst í þessu fyrirkomulagi, 3) þess að slík túlkun var tæknilega vel 
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 Sama rit,bls. 28. Róbert vísar til nokkurra nýlegra Hæstaréttardóma sem endurspegla þetta viðhorf en hér 

verður að nægja að benda á Hrd. 1999, bls.1404 (81/1999) (flutningur sýslumanns) þar sem m.a. var krafist 
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embætti sýslumanns á Akranesi, sbr. meginreglu 1. mgr. 24. laga nr. 91/1991. Er þessi kröfuliður sóknaraðila 

því ekki dómhæfur og ber að vísa honum frá héraðsdómi.“ 
218

 Sama rit, bls. 31. Hér nefnir Róbert sem dæmi matskenndar lagaheimildir þar sem matið er eingöngu lagalegt, 

svo og lagaheimildir sem gera ráð fyrir að ákvörðun sé tekin á grundvelli sérfræðilegra gagna, t.d ýmsar reglur 

um félagslega fjáraðstoð. Í slíkum tilvikum er unnt að hnekkja mati með nýjum lögfræðilegum röksemdum 

eða sérfræðilegum gögnum. 
219

 Sama rit, bls. 30. Róbert bendir m.a. á að orðalag 1. mgr. 70. gr. sé víðtækara en orðalag 1. mgr. 6. gr. MSE 

vegna fyrirvara í síðarnefnda ákvæðinu um réttindi og skyldur að einkamálarétti. Hér má reyndar nefna að í 

meðförum MDE hefur nefndur fyrirvari verið skýrður þröngt, m.a. þannig að ýmis álitaefni varðandi 

félagslega aðstoð hafa talist falla innan ákvæðisins, sjá t.d. MDE, Salesi gegn Ítalíu, 26. febrúar 1993 

(13023/87) og MDE, Feldbrugge gegn Hollandi, 29. maí 1986 (8562/79). 
220

 Róbert R. Spanó bendir á að Ríkisútvarpið hafi ekki gert frávísunarkröfu og það kunni að hafa haft einhver 

áhrif á gang málsins, en telur þó að dómurum beri að úrskurða um dómhæfni krafna ex officio. Sama rit, bls. 

38. 
221

 Velta má fyrir sér hvort allra síðasti hluti kröfugerðarinnar fengi staðist, þ.e. að dómstólum, eða stefnda 

sjálfum, yrði veitt svigrúm til þess að velja þær aðferðir sem notaðar eru til að veita ákveðin réttindi. Dómsorð 

má skv. 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 ekki skírskota til atvika sem kunna síðar að koma fram. Í 

málatilbúnaði lögmanna má nokkuð víða sjá tilvísanir til þess að valkvæð kröfugerð sé óheimil, sjá t.d. 

frávísunarúrskurð Héraðsdóms í Hrd. 5. desember 2007 (612/2007). Hins vegar verður ekki séð að Hæstiréttur 

hafi beinlínis notað þetta orðalag við frávísun dómsmála. 
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framkvæmanleg. „Við þessar aðstæður“
222

 þótti Hæstarétti rétt að verða við kröfunum. 

 

Róbert R. Spanó telur að af frávikum frá hinu hefðbundna viðhorfi megi ráða að dómstólar 

kunni að taka til greina kröfur sem fela í sér aðgerðarskyldu stjórnvalda í þremur tilvikum: 

 

a) Réttur borgarans (og þá samsvarandi skylda stjórnvalda) verður leiddur af stjórnarskrá, 

almennum lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum og er nægilega skýr og afmarkaður.
223

 

b) Stjórnsýsluframkvæmd skapar athafnaskyldu stjórnvalda t.d. á grundvelli jafnræðisreglu eða 

óskráðrar reglu um réttmætar væntingar.
224

  

c) Matskennd lagaheimild til töku stjórnvaldsákvörðunar hefur að geyma lagalega efnisþætti eða 

er að öðru leyti nægilega afmörkuð þannig að dómstólar eru bærir til að fjalla um 

ágreiningsefnið.
225

 

 

Það er einkum fyrsta tilvikið sem kemur til skoðunar hér en það var til úrlausnar í Hrd. 1999, 

bls. 2015 (151/1999) (táknmálstúlkun). Hvað varðar beina beitingu ákvæða um EFM-réttindi 

þarf þá að leiða rétt borgarans af 1. mgr. 76. gr. stjskr., þ.e. rétt til aðstoðar, og þessi réttur þarf 

að vera nægilega skýr og afmarkaður. Þannig þyrfti krafa ætíð að hljóða um einhverja sérstaka 

aðstoð sem stefnandi dómsmáls teldi sig eiga rétt á samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjskr.  

Sú umfjöllun sem hér fer á undan lýtur að undantekningum frá hefðbundnum viðhorfum
226

 

um túlkun réttarfarslaga og stjórnskipulegum valdmörkum dómstóla gagnvart 

framkvæmdarvaldinu.
227

 Það virðist því ljóst að íslensk réttarfarslöggjöf kann að reynast 

verulegur þröskuldur í vegi verndar dómstóla á (sumum) EFM-réttindum, hvað varðar skyldu 

ríkisins til þess að efna (veita). Áður kom fram að 1. mgr. 70. gr. stjskr. og önnur 

mannréttindaákvæði, þ.á.m. 76. gr. stjskr. gera þá kröfu að vernd þeirra sé raunhæf og virk.  

 

Dómstólar eru...gæslumenn stjórnskipunarinnar og þeirra hlutverk er ekki síst að vernda 

mannréttindi fyrir ágangi opinbers valds og reyndar einnig einkavalds...Dómstólar eru síðasta 

vígi borgarans.
228

 

 

Með ofangreint í huga verður að telja andstætt virkri vernd mannréttinda, þar á meðal EFM-

réttinda, að túlka réttarfarslög, hefðbundin fræðiviðhorf og ákvæði um þrískiptingu ríkisvalds 
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 Ljóst er að orðalag sem þetta kann að draga úr fordæmisgildi dómsins, en þó virðast fræðimenn telja heimilt 
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 Róbert R. Spanó: „Kröfugerð í málum gegn ríkinu og stjórnskipuleg valdmörk dómstóla“, bls. 38. 
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 Sama rit. 
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 Sama rit, bls. 39. Hér má nefna Hrd. 2005, bls. 4897 (499/2005) þar sem fallist var á viðurkenningarkröfu þess 

efnis að stefnandi ætti að njóta réttarstöðu flóttamanns. 
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 Þessi viðhorf virðast t.d. endurspeglast í skrifum Eiríks Tómassonar: „Takmarkanir á úrskurðarvaldi dómenda 

skv. 60. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 187. 
227

 Róbert R. Spanó telur í niðurstöðukafla margtilvitnaðrar fræðigreinar að ekki sé unnt að segja að til sé almenn 

regla um að dómstólum sé heimilt að fjalla um kröfugerð um athafnaskyldu stjórnvalda í nánar tilgreindum 

tilvikum, þó að unnt sé að benda á lögfræðilegar röksemdir og vísbendingar í dómaframkvæmd sem benda í 

þá átt. Sama rit, bls. 39 
228

 Ragnar Aðalsteinsson: „...einungis eftir lögunum“, bls. 29. 
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með þeim hætti að stjórnvöld geti neitað einstaklingi um aðstoð sem hann sannanlega þarf og 

honum er tryggð með 76. gr. stjskr. án þess að viðkomandi geti leitað til dómstóla til þess að fá 

viðurkenningu á rétti sínum þegar sá réttur leiðir til aðgerðarskyldu stjórnvalds. Hér verður því 

talið að mikilsverð rök bendi til þess að dómstólum beri að taka til efnismeðferðar kröfugerð í 

dómsmálum sem lýtur að athafnaskyldu stjórnvalda sem leidd er af 76. gr. stjskr. eins og hún er 

túlkuð m.a. með hliðsjón af ákvæðum SEFMR. 

Annað úrræði stendur einstaklingum sem telja að ríkið hafi brotið gegn jákvæðum skyldum 

sínum til þess að efna (veita) mannréttindi til boða. Er þar átt við að einstaklingur á þess kost 

að sækja skaðabætur í kjölfar þess að ríki sinnir ekki skyldum sínum og má hér vísa til Hrd. 

1999, bls. 390 (177/1998) (Ragna K. Guðmundsdóttir gegn Háskóla Íslands) sem áður var 

rakinn.
229

 

Rétt er að taka fram að þegar þjónustan eða aðstoðin í skilningi 1. mgr. 76. gr. stjskr. er í 

formi peningagreiðslu, t.d. varðandi félagslega fjáraðstoð og almannatryggingar, koma varla 

upp réttarfarsleg álitaefni af þeim toga sem hér hafa verið nefnd. 

 

Hrd. 2005, bls. 3380 (51/2005) Ó krafði hreppinn Á, á Norðurlandi, og byggðasamlagið B um 

greiðslu ýmiss konar kostnaðar sem hlaust af því að hún þurfti að halda annað heimili vegna 

skólagöngu dóttur sinnar í sérskóla í Reykjavík. Ó byggði m.a. á 65. gr. stjskr., 14. gr. MSE og 

ákvæði Barnasáttmálans um gjaldfrjálsa grunnmenntun og sérákvæðis um menntun fatlaðra 

barna. Hæstiréttur taldi að þessi kostnaður væri framfærslukostnaður en ekki kostnaður af 

skólagöngu og að greiðsluskylda yrði hvorki ráðin af ákvæðum laga né reglugerða. 

 

Hér verður fallist á það með Björgu Thorarensen
230

 að ákvæði 1. og 2. mgr. 76. gr. stjskr. hefðu 

getað átt við þessar aðstæður en ekki var byggt á þessum ákvæðum.
231

 Ríki bera skyldu til þess 

að efna (veita) mannréttindi þannig að þeirra verði raunverulega notið án allrar mismununar. 

Færa má fyrir því sterk rök að ríkið hafi ekki fullnægt þessum skyldum sínum í þeim 

aðstæðum sem til skoðunar voru í þessum dómi. 

Skylda til að efla (e. promote): Þessi flokkur skyldna var fyrst settur fram af van Hoof
232

 en 

EFMR-nefndin virðist líta svo á að rétt sé að útlista skyldur ríkja undir þessum flokki, í það 

minnsta varðandi rétt til heilsu.
233

 Van Hoof telur þennan flokk skyldna fela í sér aðgerðir sem 
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 Dómurinn er m.a. mikilvægur þar sem þar er staðfest að brot á þessum skyldum geta talist ólögmæt meingerð 

og þar með grundvöllur miskabóta skv. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 
230

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 556. 
231

  Veigamikil rök virðast hins vegar mæla með því að dómstólar gæti ætíð að vernd mannréttinda, óháð því að 

hvað miklu leyti málið hefur verið flutt um einstök efnisatriði. 
232

 G.H. Van Hoof: „Legal nature of economic, social and cultural rights: a rebuttal of some traditional views,“ 

bls. 106-108. 
233

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 14, The right to the highest attainable standard of health (2000),  UN 

Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), nmgr. 23, bls. 105. Magdalena Sepúlveda hefur bent á að öðrum general 

comments nefndarinnar sé ábótavant að þessu leyti, en í lokaathugasemdum við skýrslur ríkja hefur nefndin 

hins vegar bætt úr þessu og fjallað um slíkar skyldur í tengslum við önnur réttindi. The Nature of the 
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stefna að langtíma markmiðum, t.d. skyldu af hálfu ríkisins til þess að skipuleggja 

fræðsluáætlanir. Þessar skyldur geta aðeins komið til framkvæmdar á lengri tíma.
234

 Til nánari 

skýringar á inntaki þessarar skyldu verður tekið dæmi úr General Comment EFMR-

nefndarinnar nr. 14 um rétt til heilsu: 

 

The obligation to fulfil (promote) the right to health requires States to undertake actions that 

create, maintain and restore the health of the population. Such obligations include: (i) fostering 

recognition of factors favouring positive health results, e.g. research and provision of 

information; (ii) ensuring that health services are culturally appropriate and that healthcare staff 

are trained to recognize and respond to the specific needs of vulnerable or marginalized groups; 

(iii) ensuring that the State meets its obligations in the dissemination of appropriate information 

relating to healthy lifestyles and nutrition, harmful traditional practices and the availability of 

services; (iv) supporting people in making informed choices about their health.
235

 

 

Ljóst má vera að þessar skyldur, þrátt fyrir að vera afar mikilvægar fyrir raunverulega 

innleiðingu EFM-réttinda, eru fremur ólíklegar til þess að verða uppspretta dómsmála og því 

fellur nánari umfjöllun utan efnissviðs þessarar ritgerðar. 

 

4.3 Ákvæði um innleiðingu EFM-réttinda í áföngum og eftir getu – takmarkanir á 

 skyldur ríkja? 

4.3.1 Almennt 

Skiptar skoðanir eru um skyldur ríkja samkvæmt EFM-réttindum, einkum eins og þær birtast í 

SEFMR. Sumir telja að skyldurnar séu svo þungbærar að nánast ekkert ríki geti staðið undir 

þeim og þróunarríki standi frammi fyrir ómögulegu verkefni á meðan aðrir telja að hið opna 

orðalag SEFMR leiði til þess að skyldurnar séu innihaldslausar.
236 

Þessi óvissa sem skapast 

hefur um umfang skyldna samkvæmt SEFMR orsakast einkum af mismunandi orðalagi 1. mgr. 

2. gr. samningsins samanborið við 1. mgr. 2. gr. systursamningsins, SBSR, sem fjalla báðar 

með almennum hætti um skyldur ríkja samkvæmt ákvæðum samninganna. Síðarnefndi 

samningurinn skyldar ríki til þess „virða og ábyrgjast“ (e. respect and ensure) réttindi á meðan 

SEFMR skyldar ríki til þess að gera „þær ráðstafanir [e. to take steps]...sem það frekast megnar 

með þeim ráðum sem því eru tiltæk [e. to the maximum of available resources], í þeim tilgangi 

að réttindi...komist í framkvæmd í áföngum [e. achieving progressively the full realization of 

the rights recognized].“ Þetta mismunandi orðalag endurspeglar þá skoðun sem var ríkjandi 

                                                                                                                                                          
Obligations..., bls. 208. 

234
 G.H. Van Hoof: „Legal nature of economic, social and cultural rights: a rebuttal of some traditional views,“ 

bls. 106-108. 
235

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 14, The right to the highest attainable standard of health (2000), UN 

Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), mgr. 37, bls. 96. 
236

 Henry J. Steiner, Philip Alston og Ryan Goodman: International Human Rights in Context, bls. 275. 
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þegar samningarnir voru samdir að réttindin yrðu innleidd á mismunandi hátt.
237

 Ekki verður 

horft framhjá þeirri staðreynd að orðalag ákvæðisins veikir stöðu SEFMR sem bindandi 

lagareglna. Engar leiðbeiningar eru veittar til þess að dæma um hvort ráðstafanirnar séu 

nægilegar og viðeigandi eða hvernig beri að meta hvað séu þau ráð sem ríki eru tiltæk (e. 

available resources) og hvort þeim hafi verið beitt að fullu.
238

  

 

In other words, the ICESCR describes a regime of contextual, contingent, and continuing 

obligation of states aimed at the eventual "realization" of economic, social, and cultural rights.
239

 

 

Margir fræðimenn eru hins vegar á þeirri skoðun að of mikið hafi verið gert úr vægi 1. mgr. 2. 

gr. SEFMR, sérstaklega eftir þá fræðilegu umfjöllun og þá framkvæmd sem liggur fyrir. 

 

What are sometimes superficially understood as the uniquely noncommittal and vague state 

obligation provisions of Article 2(1) of the ICESCR have been subjected to extensive interpretive 

and jurisprudential analysis during the past decade, yielding more than adequate clarity.
240

 

 

Ekki er unnt að fjalla um skyldur ríkja í tengslum við EFM-réttindi án þess að fjalla um ákvæði 

1. mgr. 2. gr. SEFMR. Vikið verður að einstökum efnisatriðum ákvæðisins og því hvernig 

fræðimenn og EFMR-nefndin hafa túlkað ákvæðið. Þá verður bent á ákvæði um skyldur ríkja í 

öðrum alþjóðasamningum og leitað svara við því hvaða áhrif slík ákvæði hafa á beitingu 

íslenskra stjórnarskrárákvæða. 

 

4.3.2 Efnisatriði 1. mgr. 2. gr. SEFMR 

 

2. gr. 1. Sérhvert ríki sem aðili er að samningi þessum tekst á hendur að gera þær ráðstafanir, eitt 

sér eða fyrir alþjóðaaðstoð og -samvinnu, sérstaklega á sviði efnahags og tækni, sem það frekast 

megnar með þeim ráðum sem því eru tiltæk, í þeim tilgangi að réttindi þau sem viðurkennd eru í 

samningi þessum komist í framkvæmd í áföngum með öllum tilhlýðilegum ráðum, þar á meðal 

sérstaklega með lagasetningu.  

 

Tekst á hendur að gera ráðstafanir (e. undertake to take steps
241

): Ljóst er að með þessu 

orðalagi, þó að það sé veikara en t.d. að tryggja réttindi, er stofnað til bindandi lagaskyldu sem 
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 Magdalena Sepúlveda: The Nature of the Obligations..., bls. 119. 
238

 Audrey R. Chapman og Sage Russell: „Introduction“, bls. 5. 
239

 Michael J. Dennis og David P. Stewart: „Justiciability of Economic, Social, and Cultural Rights“, bls. 475. 
240

 Scott Leckie: „Another Step Towards Indivisibility: Identifying the Key Features of Violations of Economic, 

Social and Cultural Rights“, bls. 90. Leckie vísar hér t.d. í EFMR-nefndin: General Comment nr. 3, The nature 

of the state parties' obligations (1990), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), bls. 15; Philip Alston & Gerard 

Quinn: „The Nature and Scope of States Parties' Obligations Under the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights.“ 
241

 EFMR-nefndin hefur bent á að nánari skýringa á orðalaginu megi leita í öðrum þýðingum sáttmálans. Í 

franskri útgáfu er það „s’engage à agir” en á spænsku „a adoptar medidas“. General Comment nr. 3, The 

nature of the state parties' obligations (1990), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), mgr. 2, bls. 15. 
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kemst þegar til framkvæmdar.
242

 

 

While the full realization of the relevant rights may be achived progressively, steps towards that 

goal must be taken either before or within a reasonably short time after ratification.
243

 

 

Ríkjunum er því skylt að hefjast handa við innleiðingu allra þeirra réttinda sem fjallað er um í 

SEFMR þegar í stað án tillits til efnahagsástands eða þróunarstigs.
244

 

Orðalagið getur skyldað ríki til aðgerða eins og kemur vel í ljós ef skyldan til þess að 

vernda réttindin er tekin til skoðunar. Þannig hefur EFMR-nefndin hvatt ríki til þess að grípa 

til aðgerða (gera ráðstafanir) þar sem EFM-réttindi eru í hættu. Rússland var hvatt til þess að 

gera ráðstafanir gagnvart olíu- og gasfyrirtækjum til þess að vernda frumbyggja fyrir ágangi 

fyrirtækjanna
245

 og Hondúras til þess að grípa til aðgerða til þess að vernda vinnufólk sem varð 

fyrir skaða vegna eiturefnanotkunar alþjóðlegra banana- og gullvinnslufyrirtækja.
246

  

Þetta orðalag veldur ýmsum vandamálum við eftirfylgni með framkvæmd ríkja á 

samningnum, en þrátt fyrir það er óumdeilanlegt að um er að ræða lagalega bindandi skyldu 

sem ríkjum ber að framfylgja í góðri trú.
247

  

Með öllum tilhlýðilegum ráðum, (e. all appropriate means) þar á meðal sérstaklega með 

lagasetningu: Í grundvallaratriðum hefur ríki val um þær leiðir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, 

dómsvalds, félagsmála, menntamála eða annarra sviða til þess að innleiða réttindin.
248

 Hins 

vegar má ráða ákveðnar skyldubundnar aðgerðir af texta sáttmálans, t.d. um innleiðingu 

gjaldfrjálsrar og skyldubundinnar grunnmenntunar sem er liður í innleiðingu réttarins til 

menntunar.
249

 

Lagabreytingar og innleiðing nýrrar löggjafar er ekki nægilegt en er þó oft nauðsynlegt 

úrræði við innleiðingu réttindanna.
250

 Í ljósi þess að ákvæði 1. mgr. 2. gr. nefnir sérstaklega 
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 Philip Alston og Gerard Quinn: „The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“, bls. 166. 
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 Sama rit. 
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 Ragnar Aðalsteinsson: „Stefnumið eða dómhæf réttindi?“, bls. 416. 
245

 EFMR-nefndin: Lokaathugasemdir við skýrslu Rússlands, UN Doc. E/1998/22, mgr. 100 og 116. 
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 Magdalena Sepúlveda: The Nature of the Obligations..., bls. 315. 
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 Matthew Craven: The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, bls. 115. 
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upp í dæmaskyni, t.d. í 2. mgr. 6. gr. um réttinn til vinnu, þá hafi EFMR-nefndin þrátt fyrir það talið þær 

skyldubundnar. 
250

 Limburg-reglunar um innleiðingu SEFMR (the Limburg Principles on the implementation of the ICESCR), 

18. gr. Reglurnar eru afrakstur ráðstefnu sem stofnað var til í Maastricht í Hollandi 2.-6. júní 1986 af the 

International Commission of Jurists, Lagadeild Háskólans í Limburg og the Urban Morgan Institute for 

Human Rights við háskólann í Cincinnati. Reglurnar eru m.a. birtar í UN Doc. E/CN.4/1987/17. Asbjørn Eide 
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orð falla, sjá t.d. Bård-Anders Andreassen o.fl.: „Compliance with Economic and Social Human Rights: 

Realistic Evaluations and Monitoring in the Light of Immediate Obligations“,  bls. 255. 
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lagasetningu þá verður vikið nánar að slíkum úrræðum. 

Fyrst af öllu má spyrja hvaða kröfur séu gerðar til innleiðingar sáttmálans sjálfs á sviði 

lagasetningar. EFMR-nefndin hefur sagt að ekki verði leidd bein skylda af ákvæðum 

sáttmálans til þess að veita sáttmálanum nánar tilgreinda stöðu að landsrétti.
251

 Ríkjum ber því 

ekki skylda til þess að lögfesta sáttmálann
252

 en nefndin hefur þó sterklega hvatt ríki til þess að 

taka ákvæði hans með formlegum hætti inn í löggjöf.
253

 Hér á landi eru þjóðaréttarsamningar 

innleiddir með ýmsum aðferðum
254

 en hér skiptir mestu máli að greina á milli lögfestingar og 

aðlögunar. Með lögfestingu er texta samningsins einfaldlega veitt lagagildi,
255

 en með aðlögun 

er innanlandslöggjöf breytt þannig að hún sé í samræmi við þjóðarétt.
256

 Ríki hafa sjálfsvald 

um hvernig þau tryggja lagalega stöðu SEFMR að landsrétti en sú aðferð sem verður fyrir 

valinu þarf að tryggja að skyldur ríkisins verði uppfylltar.
257

 Hér skal vakin athygli á 

eftirfarandi orðum EFMR-nefndarinnar: 

 

[A]ccount should be taken of the means which have proved to be most effective in the country 

concerned in ensuring the protection of other human rights. Where the means used to give effect 

to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights differ significantly from those used in 

relation to other human rights treaties, there should be a compelling justification for this, taking 

account of the fact that the formulations used in the Covenant are, to a considerable extent, 

comparable to those used in treaties dealing with civil and political rights.
258

  

 

Íslenska ríkið hefur kosið að innleiða MSE með lögfestingu, en SBSR og SEFMR hafa 

formlega einungis stöðu þjóðréttarsamninga, þó að áhrif þeirra í reynd, einkum í tengslum við 

túlkun stjórnarskrárákvæða, séu líklega mun sterkari, líkt og áður hefur verið rakið. Í ljósi 

tilvitnaðrar afstöðu EFMR-nefndarinnar er hins vegar vandséð hvaða veigamiklu ástæður (e. 

compelling justification) liggja að baki því að greina með þessum hætti á milli 
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alþjóðasamninga á sviði mannréttinda. Á þessum grundvelli hefur nefndin einmitt gert 

athugasemdir við skýrslur Íslands og margítrekað svohljóðandi tilmæli: 

 

[I]f measures are taken to incorporate treaty obligations with respect to civil and political rights 

in the Icelandic legal system, similar measures should be taken simultaneously in respect of 

economic, social and cultural rights.
259

 

 

Taka má undir með nefndinni og telja rök um jafngildi allra mannréttinda og innleiðingu þeirra 

í góðri trú mæla sterklega með því að fyrst MSE var lögfestur í heild þá ætti einnig að lögfesta 

SEFMR. 

Að öðru leyti er lagasetning að sjálfsögðu afar mikilvæg til þess að tryggja og útfæra 

réttindin sem fram koma í SEFMR. Sandra Liebenberg hefur sett fram eftirfarandi markmið 

sem hún telur að löggjöf sem ætlað er að innleiða EFM-réttindi uppfylli: 

 

(a) Skilgreina með meiri nákvæmni umfang og inntak réttindanna sem eru sett fram í 

alþjóðasamningum og stjórnarskrám. T.d. er nauðsynlegt að setja lög sem skilgreina nánar 

inntak hugtaksins „viðunandi húsnæði“ í 11. gr. SEFMR. 

(b) Mæla fyrir um nauðsynlega úthlutun fjármuna til innleiðingar réttindanna. 

(c) Lýsa nákvæmlega þeim skyldum og hlutverkum sem ólíkum stjórnsýslustofnunum á ólíkum 

stigum er ætlað að sinna. 

(d)  Koma á laggirnar heildstæðu og samhæfðu kerfi, sem getur samanstaðið af stofnunum, sem 

er ætlað að innleiða réttindin. 

(e)  Koma í veg fyrir og leggja bann við brotum á réttindum bæði frá hendi opinberra aðila og 

einkaaðila, svo sem leigusala, vinnuveitenda, fyrirtækja, banka o.s.frv. 

(f)  Mæla fyrir um bein úrræði til þess að taka á brotum á réttindunum.
260 

 

Sem einfalt dæmi hefur EFMR-nefndin talið að nauðsynlegt sé að vernda með lagasetningu 

vinnuaðstæður barnshafandi kvenna, m.a. hvað varðar bann við uppsögnum vegna barneigna 

og fæðingarorlofsgreiðslur.
261

 Íslensk lög, t.d. um almannatryggingar nr. 100/2007, félagslega 

aðstoð nr. 99/2007, sjúkratryggingar nr. 112/2008, fæðingarorlof nr. 95/2000 og málefni 

aldraðra nr. 125/1999, eru nauðsynleg til þess að tryggja réttindi til félagslegs öryggis, heilsu 

og fleiri réttindi vernduð af SEFMR. Athygli vekur að í undirbúningsgögnum með þessum 

lögum er sjaldnast að finna tilvísanir, hvað þá heildstæða umfjöllun, um þau mannréttindi sem 

liggja að baki. Ánægjulega undantekningu er að finna í nýjasta lagabálkinum sem vísað er til, 

lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008 en í skýringum í frumvarpi við markmiðsákvæði 

laganna er vísað stuttlega til 1. mgr. 76. gr. stjskr. eins og áður hefur komið fram (sjá kafla 

2.4.3, texti við nmgr. 68).  
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En þó að lagasetning sé mikilvæg, þá er hún ekki nægileg, heldur þurfa einnig að koma til  

m.a. aðgerðir á sviði stjórnsýslu, hagstjórnar, stefnumótunar, búa þarf til stofnanir og 

hugsanlega úrskurðaraðila.
262

 Matthew Craven tekur sem dæmi að það er til lítils að mæla fyrir 

um rétt allra til húsnæðis í lögum ef einfaldlega er ekki nægilegt húsnæði fyrir hendi.
263

 

Eitt af þeim sviðum sem kann að vera nauðsynlegt að virkja til innleiðingar EFM-réttinda 

er dómsvaldið. Þetta er í raun meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar. Hér verður einungis vísað 

til þeirrar afstöðu EFMR-nefndarinnar að ljóst er að ríki bera sönnunarbyrði þegar kemur að 

því að réttlæta að engin úrræði séu fyrir hendi á sviði dómstóla og nefndin hefur tekið fram að 

erfitt er að réttlæta slíkt.
264

 Jafnframt hefur verið talið að a.m.k. varðandi sum EFM-réttindi séu 

úrræði á sviði dómstóla nauðsynleg til þess að tryggja réttindin.
265

  

Framþróun í áföngum (e. achieve progressively): Þessi hluti 1. mgr. 2. gr. SEFMR hefur 

valdið talsverðum erfiðleikum í umfjöllun um eðli skyldna ríkja samkvæmt samningnum. 

 

The concept of progressive achievement is in many ways the linchpin of the whole Covenant. 

Upon its meaning turns the nature of state obligations....Does the word “progressive” enable the 

obligations of states parties “to be postponed to an indefinite time in the distant future”...?
266

 

 

Af rannsókn sinni á undirbúningsgögnum SEFMR hafa Philip Alston og Gerard Quinn ráðið 

að stuðningsmenn þessa orðalags við gerð samningsins hafi alls ekki litið á það sem veikingu á 

skyldum ríkja eða útgönguleið fyrir ríki sem standa sig ekki eins vel og þau geta á þessu sviði. 

Orðalagið hafi einungis verið talið nauðsynlegt vegna síbreytilegra efnahagsaðstæðna og 

einmitt til þess að gefa til kynna að í eðli EFM-réttinda felist að þau séu breytileg og í sífelldri 

þróun. Andstæðingar orðalagsins óttuðust hins vegar að vegna þess yrði sáttmálinn dauður 

bókstafur.
267

 

Ýmsir fræðimenn hafa bent á að ekki megi gera of mikið úr þessu ákvæði, þar sem augljóst 

sé að öll mannréttindi geti einungis komist til fullrar framkvæmdar yfir lengri tíma.
268

 Nálgun 
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EFMR-nefndarinnar hefur verið fjarri því að um sé að ræða einhvers konar útgönguleið fyrir 

ríki, en nefndin hefur túlkað ákvæðið í samræmi við önnur efnisatriði 1. mgr. 2. gr. SEFMR
269

 

og jafnframt í samræmi við tilgang sáttmálans: 

 

[T]he fact that realization over time, or in other words progressively, is foreseen under the 

Covenant should not be misinterpreted as depriving the obligation of all meaningful content. It is 

on the one hand a necessary flexibility device, reflecting the realities of the real world and the 

difficulties involved for any country in ensuring full realization of economic, social and cultural 

rights. On the other hand, the phrase must be read in the light of the overall objective, indeed the 

raison d’être, of the Covenant which is to establish clear obligations for States parties in respect 

of the full realization of the rights in question. It thus imposes an obligation to move as 

expeditiously and effectively as possible towards that goal.
270

 

 

Samkvæmt 21. gr. Limburg-reglnanna felur orðalagið fyrst og fremst í sér skyldu til þess að 

stefna eins greiðlega og frekast er unnt að framkvæmd réttindanna. Þá segir ennfremur: 

 

Under no circumstances shall this be interpreted as implying for States the right to deter 

indefinitely efforts to ensure full realization. On the contrary all States parties have the obligation 

to begin immediately to take steps to fulfil their obligations under the Covenant.
271

 

 

Magdalena Sepúlveda hefur bent á að í þessari skyldu til þess að koma réttindunum í 

framkvæmd í áföngum felist raunar tvær skyldur: 

I. Skylda til þess að bæta sífellt aðstæður (e. continuously improve conditions) og 

II. Skylda til þess að framkvæma ekki vísvitandi aðgerðir sem fela í sér afturför, nema í 

sérstökum tilvikum. 

Fari ríki ekki eftir annarri hvorri skyldunni er um brot á samningnum að ræða.
272

 Um 

síðarnefndu skylduna verður fjallað í kafla 6.4 en hér verður vikið nokkrum frekari orðum að 

hinni fyrrnefndu. Í nokkrum ákvæðum SEFMR er sérstaklega tekið fram að slík skylda til þess 

að bæta sífellt aðstæður sé fyrir hendi
273

 en af 1. mgr. 2. gr. verður ráðið að slík skylda eigi við 

um öll efnisréttindin.
274

 Skyldan til þess að bæta sífellt aðstæður er að sjálfsögðu tengd 

bolmagni ríkisins (þ.e. available resources) og kemur því vel í ljós þegar efnahagslegar 

aðstæður batna. EFMR-nefndin gerði athugasemdir í þessa veru við skýrslu El Salvador: 

„[T]he continued existence of such levels of poverty in a country experiencing constant 
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economic growth is unjustifiable.“
275 

Á svipaðan hátt gerði nefndin athugasemdir við skýrslu 

Portúgal og lýsti áhyggjum sínum af því að lágmarkslaun hefðu ekki hækkað í samræmi við 

vöxt efnahagsins.
276

 

Í Maastricht-skýringunum
277

 kemur skýrt fram í 8. gr. að margumrætt orðalag breytir ekki 

þeirri lagaskyldu að ýmsar ráðstafanir ber ríki að framkvæma tafarlaust og aðrar eins fljótt og 

auðið er. Þar kemur jafnframt fram athyglisverð regla hvað varðar sönnunarbyrði: 

 

Therefore, the burden is on the State to demonstrate that it is making measurable progress toward 

the full realization of the rights in question. The State cannot use the “progressive realization” 

provisions...as a pretext for non-complience. 

 

Fyrri tilvitnaður málsliður merkir að sönnunarbyrði hvíli á ríkinu fremur en á borgaranum sem 

telur að brotið hafi verið á rétti hans.
278

 

Þrátt fyrir að réttindin í SEFMR komist aðeins til fullrar framkvæmdar á lengri tíma, þá 

hefur EFMR-nefndin lagt áherslu á það sem nefna mætti tafarlausar skyldur (e. immediate 

obligations) sem leiða af ákvæðum sáttmálans. Þar er almennt veigamest það sem áður hefur 

verið nefnt, að ríkjum ber að grípa til þeirra ráðstafana sem þeim frekast er unnt á hverjum 

tíma og þar að auki algert bann við mismunun, sbr. 2. mgr. 2. gr. SEFMR, sem hefur afar mikil 

áhrif á inntak réttindanna.
279 

Að síðustu verður nefnt að túlkun á lágmarksinntaki réttinda (e. 

minimum core) getur haft veruleg áhrif á það hvort orðalagið um innleiðingu í áföngum kemur 

til skoðunar, en af 9. gr. Maastricht-skýringanna má ráða að óheimilt sé að fresta þessum 

lágmarkskjarna með vísan til þess orðalags 1. mgr. 2. gr. sem hér er til umfjöllunar. Nánar 

verður fjallað um þessa nálgun í kafla 6.3. 

Komist í framkvæmd (e. full realization): Nú, 60 árum eftir samþykkt MRY, er enn langt frá 

því að mannréttindi þau sem hún verndar séu komin til framkvæmdar, sérstaklega hvað varðar 

EFM-réttindi.
280

 Endanlegt markmið SEFMR er að öll réttindin komist að fullu til 

framkvæmdar.
281

 Inntak þess að réttindin komist til fullrar framkvæmdar er ekki alltaf ljóst en 
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EFMR-nefndin hefur gengið út frá því að því stigi sé ekki náð, ekki einu sinni í þróuðum 

ríkjum.
282

 Ríkjum er óheimilt að sætta sig við mannréttindi með afslætti.
283

 Höfundar 

sáttmálans áttuðu sig á því að réttindin kæmust aðeins til fullrar framkvæmdar á löngum 

tíma
284

 og því er nauðsynlegt að átta sig á því að innleiðing í áföngum (sbr. fyrri umfjöllun) 

beinist að fullri framkvæmd réttindanna en ákveðna þætti réttindanna ber að tryggja 

tafarlaust
285

 (sbr. umfjöllun um lágmarksinntak réttindanna og tafarlausar skyldur). 

Sem það frekast megnar með þeim ráðum sem því eru tiltæk (e. to the maximum of its 

available resources): Tilhneiging er til þess að leggja óþarflega mikla áherslu á það einkenni 

EFM-réttinda að þau séu háð efnahagslegri getu ríkja og ríkisútgjöldum.
286

 Í mörgum tilvikum 

geta ríki staðið við skyldur sínar með nokkuð einföldum hætti án verulegra vandkvæða vegna 

útgjalda.
287 

Dæmi um slíka útgjaldalausa ráðstöfun gæti verið innleiðing löggjafar gegn 

mismunun t.d. á vinnumarkaði.
288

 Þar að auki hefur verið talið að takmarkað fjárhagslegt 

bolmagn ríkja losi þau almennt ekki undan skyldum sem teljast til lágmarksinntaks réttindanna 

(e. minimum core obligations),
289

 sbr. umfjöllun í kafla 6.3.4. Í tengslum við fyrri umfjöllun 

um skyldur ríkja til þess að virða, vernda og efna mannréttindi skal bent á að skylda til að 

virða réttindin yrði yfirleitt laus við sérstök útgjöld og því óháð fjárhagslegu bolmagni en meta 

þarf hvort skyldur til þess að vernda og efna falla innan kjarna réttindanna sem um ræðir.
290

  

Tengsl skyldna ríkja við efnahagslegt bolmagn þeirra eru um margt flókin og ekki gefst að 

fullu tækifæri til þess að rannsaka þetta efni hér. Hins vegar verður síðar í ritgerðinni komið 

inn á álitaefnið frá ýmsum hliðum, enda tenging skyldna ríkja við efnahagslega getu þeirra, líkt 

og önnur efnisatriði 1. mgr. 2. gr. SEFMR, lykilatriði við umfjöllun um þessi réttindi. 
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4.3.3 Aðrir alþjóðasamningar um EFM-réttindi 

Björg Thorarensen hefur bent réttilega á að í nýrri samningum sem innihalda ákvæði um EFM-

réttindi er oft að finna sérstakan fyrirvara hvað varðar skyldur ríkja samkvæmt viðkomandi 

ákvæðum.
291

 Sem dæmi nefnir Björg 4. gr. Barnasáttmálans þar sem segir: 

 

Hvað efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi snertir skulu aðildarríki gera slíkar 

ráðstafanir að því marki sem þau framast hafa bolmagn til. 

 

Hins vegar er nauðsynlegt að benda á að ákveðinn munur er á þessari framsetningu annars 

vegar og 1. mgr. 2. gr. SEFMR hins vegar. Einkum er þar átt við, eins og Asbjørn Eide hefur 

bent á, að Barnasáttmálinn inniheldur ekki ákvæði um framþróun í áföngum (e. progressive 

realization).
292

 Skyldur ríkja stofnast því án tafar samkvæmt EFM-ákvæðum Barnasáttmálans, 

þó að inntak skyldna sé vissulega háð bolmagni ríkja. 

Uppbygging FSE er með nokkuð öðrum hætti en SEFMR. Af orðalagi einstakra ákvæða, 

svo og af framkvæmd félagsmálanefndar Evrópu virðist þó mega líta svo á að margt af því sem 

áður var rakið um eðli skyldnanna samkvæmt SEFMR eigi einnig við um FSE.  

 

Félagsmálanefnd Evrópu tók árið 2003 til skoðunar kvörtun vegna ástands menntamála 

einhverfra og annarra fatlaðra barna í Frakklandi.
293

 Bent var á að 80-90% einhverfra barna hefðu 

ekki aðgang að fullnægjandi menntun og að það myndi taka 100 ár að eyða biðlistum. Nefndin 

taldi að árangursleysi franskra stjórnvalda í þessum málaflokki fæli í sér brot á rétti fatlaðra til 

menntunar, rétti barna til menntunar og brot á jafnræði. Þá segir í niðurstöðu nefndarinnar: 

„When the achievement of one of the rights in question is exceptionally complex and particularly 

expensive to resolve, a State Party must take measures that allows it to achieve the objectives of 

the Charter within a reasonable time, with measurable progress and to an extent consistent with 

the maximum use of available resources. States Parties must be particularly mindful of the 

impact that their choices will have for groups with heightened vulnerabilities...“ 

 

Félagsmálanefndin virðist því telja að réttindin í FSE séu háð svipuðum skilyrðum og SEFMR, 

þ.e. um framþróun í áföngum innan efnahagslegrar getu. Þó má líklega líta svo á að almenna 

reglan samkvæmt FSE sé að skyldur ríkja stofnist tafarlaust og þær séu óháðar efnahagslegri 

getu. Nefndin kemst hér að þeirri niðurstöðu að Frakkland geti ekki skýlt sér á bak við slík 

skilyrði þar sem ráðstafanir stjórnvalda voru algerlega ófullnægjandi til þess að ná þessu 

markmiði innan ásættanlegs tíma. Vert er að vekja athygli á þessu áliti þar sem nefndin telur 

sér óhikað fært að meta hvort ríki sé að sinna skyldum sínum um framþróun í áföngum.  
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4.3.4 Hvaða þýðingu hafa slík ákvæði við beitingu íslenskra stjórnarskrárákvæða? 

Orðalag meginákvæðis stjórnarskrárinnar sem hér er til umfjöllunar, 1. mgr. 76. gr., bendir ekki 

til þess sú aðstoð sem ákvæðið veitir rétt á sé háð einhverjum skilyrðum, t.d. um efnahagslega 

getu íslenska ríkisins. Eina skilyrðið sem lesa má út úr ákvæðinu sjálfu er að þörf sé á 

aðstoðinni. Í einstökum erlendum dómum hefur frekari takmörkunum verið hafnað. 

 

Dómur Stjórnlagadómstóls Búlgaríu frá 1997
294

 er sérstaklega áhugaverður í samanburði við 

íslenskar lagareglur um tekjuskerðingu lífeyrisgreiðslna. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu 

að ákvæði laga sem mæltu fyrir um að réttur til lífeyris skerðist ef lífeyrisþegi hefur tekjur væru 

andstæð ákvæði 51.1. í stjórnarskrá landsins þar sem mælt er fyrir um rétt til félagslegs 

öryggis.
295

 Niðurstaðan byggðist einkum á því að fullur réttur til lífeyrisgreiðslna stofnaðist þegar 

lögákveðin skilyrði væru uppfyllt. Stjórnarskráin mælti ekki fyrir um neinar undantekningar frá 

eða takmarkanir á slíkum rétti og því væri óheimilt að mæla fyrir um þær í almennum lögum. 

 
House of Lords í Bretlandi fjallaði um niðurskurð í menntamálum árið 1998.

296
 Hér er reyndar 

um að ræða vernd EFM-réttinda í almennri löggjöf en ekki í stjórnarskrá eða 

mannréttindasáttmálum. Í lögum um menntamál frá 1993 var svæðisbundnum stjórnvöldum falið 

að tryggja menntun þeirra barna sem af einhverjum orsökum, t.d. vegna veikinda, myndu að 

öðrum kosti ekki njóta hennar. Mál þetta snýr að langveiku barni sem fékk heimakennslu. Árið 

1996 ákvað viðkomandi stjórnvald, vegna skorts á fjármagni, að skera niður fjölda kennslustunda 

í heimakennslu sem barninu stóð til boða. House of Lords komst að þeirri niðurstöðu að orðalag 

lagaákvæðisins
297

 lyti aðeins að mati á viðeigandi menntun en veitti ekki heimild til þess að taka 

sjónarmið um fjármagn (þ.e. available resources) til greina við mat á því hvað teldist viðeigandi. 

Hins vegar hefði stjórnvaldið mat um það hvaða leið væri farin í þessu sambandi, væri um fleiri 

en eina leið að velja. Ákvörðunin um fækkun kennslustunda var ógilt.
298

 

 

 Ef sömu nálgun yrði beitt hér á landi og í ofangreindum dómum yrði niðurstaðan sú að þar 

sem orðalag 1. mgr. 76. gr. stjskr. mælir ekki fyrir um leyfilegar takmarkanir á réttindunum þá 

séu slíkar takmarkanir óheimilar og stjórnvöld gætu t.d. ekki borið fyrir sig skort á efnum. Hér 

verður hins vegar hallast að því að túlka beri stjórnarskrárákvæðin í ljósi heildstæðs mats á 

samsvarandi ákvæðum mannréttindasáttmála.
299

 Þetta virðist einnig afstaða Hæstaréttar 

Íslands, a.m.k. varðandi MSE, sbr. Hrd. 2002, bls. 3686 (167/2002) (ASÍ), þar sem fallist var á 

takmarkanir á félagafrelsi á grundvelli 2. mgr. 11. gr. MSE sem ekki verða ráðnar af 74. gr. 
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stjskr.
300

 Inntaki EFM-réttinda verður varla réttilega lýst nema með heildstæðri nálgun á stöðu 

þeirra og eðli, sem 1. mgr. 2. gr. SEFMR er ætlað að endurspegla og þar af leiðandi ber að hafa  

ákvæðið í huga við afmörkun á skyldum íslenska ríkisins samkvæmt 76. gr. stjskr. 

 

4.4 Lokaorð um skyldur ríkja 

Telja má að mismunandi flokkar skyldna reynist misflóknir í meðförum dómstóla. Skyldur til  

að virða og vernda réttindi eru líkari þeim skyldum sem oft reynir á varðandi borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi og því má telja að almennt sé einfaldara að leggja slík álitaefni fyrir 

dómstóla og byggja á íslenskri dómaframkvæmd í því sambandi. Skyldan til þess að efna, sem 

oft er algert lykilatriði varðandi EFM-réttindi, yrði oftar flóknari í meðförum og 

réttarfarsskilyrði geta staðið í vegi slíkra dómsmála, líkt og rakið hefur verið. Því má velta fyrir 

sér hvort ekki sé nauðsynlegt að innleiða í réttarfarslöggjöf einhvers konar tilslökun á þessum 

formskilyrðum til þess að tryggja raunverulega vernd réttindanna. 

Hvað varðar hin sérstöku einkenni skyldna ríkja varðandi EFM-réttindi, sbr. einkum 1. 

mgr. 2. gr. SEFMR, þá er ljóst að „flækjustig“ þessa réttarsviðs má að talsverðu leyti rekja til 

þeirra efnisatriða sem þar koma fram. Þeim sjónarmiðum og mælikvörðum sem lýst verður í 

köflum 5 og 6 er hins vegar ætlað að leysa úr þessari flækju og sýna fram á að dómstólar geta 

komist að niðurstöðu um álitaefni á þessu sviði á grundvelli vel mótaðra lögfræðilegra 

röksemda. 

 

5 Brot ríkja á ákvæðum um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi 

5.1 Almennt 

Sumir fræðimenn hafa lagt til að nálgast vernd EFM-réttinda með því að skilgreina hvaða 

háttsemi ríkja telst brot á ákvæðum um EFM-réttindi, fremur en að skilgreina ítarlega hverjar 

séu skyldur ríkja.
301

 Auðvitað má segja að þessar nálganir séu sín hvor hliðin á sama 

peningi,
302

 en aðferðafræðilega er engu að síður nokkur munur.  

                                                 
300

 Um gagnrýni á þessa nálgun sjá Davíð Þór Björgvinsson: „Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um 

Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 170. 
301

 Sjá einkum Audrey R. Chapman: „A "Violations Approach" for Monitoring the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights“ og Scott Leckie: „Another Step Towards Indivisibility: Identifying the 

Key Features of Violations of Economic, Social and Cultural Rights“. 
302

 Magdalena Sepúlveda segir í doktorsriti sínu, sem víða er vitnað til í þessari ritgerð: „It is worth noting that 

although the present study focuses on the obligations that the Covenant [on Economic, Social and Cultural 

Rights] imposes rather than on violations, this approach is not presented as an alternative to the 'violations 

approach' but, rather, it is meant to complement it. From this author's perspective, in order to enhance the 

protection of the Covenant it is necessary both to clarify the normative content of the Covenant and to 

continuously identify violations thereof.“ Magdalena Sepúlveda: The Nature of Obligations.., bls. 22. 



 60 

Rather then identifying 'obligations,' a 'violations approach' directly identifies 'violations' of the 

rights enumerated in the Covenant. In other words, it identifies the action or omission by which a 

State fails to comply with the Covenant's obligations, but without first identifying those 

obligations.
303

 

 

Meðal annars hefur verið bent á að með slíkri áherslu á brot ríkja sé a.m.k. að einhverju leyti 

komist hjá hugsanlegum vandkvæðum við mat á því hvert sé inntak þess að ríki skuli stefna að 

því að uppfylla skyldur sínar (þ.e. progressive realization) og einfalt sé að benda á fjöldamörg 

brot á EFM-réttindum, án þess að nauðsynlegt sé að skilgreina ítarlega þær skyldur sem standa 

að baki. Þá er þessi nálgun tengdari upplifun fórnarlambsins og líklegri til þess að ná fram 

raunverulegum umbótum á aðstöðu einstaklinga.
304

 

Á grundvelli ofangreindra sjónarmiða var stofnað til samkomu alþjóðlegra sérfræðinga á 

árinu 1997
305

 til þess að þróa áfram þann árangur sem náðist með Limburg-reglunum og sett 

saman leiðbeiningarsjónarmið um brot ríkja á skyldum sínum samkvæmt EFM-réttindum, 

Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights (Maastricht-

skýringarnar).
306

 Hér gefst ekki færi á ítarlegri umfjöllun um þessa nálgun, eða Maastricht-

skýringarnar í heild, en í næstu tveimur köflum verður fjallað um helstu birtingarmyndir brota 

eins og þeim er lýst í 14. og 15. gr. Maastricht-skýringanna. Þannig verður fyrst fjallað um 

hvernig ríki geta brotið gegn skyldum sínum með athöfnum og síðan hvernig þessi brot geta 

birst með athafnaleysi. Lögð verður áhersla á að nefna dæmi úr dómaframkvæmd um það 

hvernig slík brot geta birst. Nauðsynlegt er að leita til erlendrar dómaframkvæmdar þar sem 

íslenskir dómar á þessu sviði eru afar fáir. 

 

5.2 Brot í formi athafna 

Í 14. gr. Maastricht-skýringanna eru nefnd dæmi um þá háttsemi sem telst brot gegn ákvæðum 

SEFMR og felst í athöfnum ríkja eða annarra aðila sem lúta ekki fullnægjandi regluverki af 

hálfu ríkisins. Umfjöllunin er í 7 stafliðum, a-g, og verður framsetningu Maastricht-

skýringanna fylgt hér að aftan, án sérstakra tilvísana. 

(a) Löggjöf sem er nauðsynleg til þess að njóta áfram EFM-réttinda er afnumin. Hér er 

mikilvægt að taka fram að ekki er átt við öll þau tilvik þar sem löggjöf á þessu sviði er afnumin 
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heldur aðeins þegar löggjöfin er nauðsynleg til þess að njóta áfram EFM-réttinda.
307 

Sem dæmi 

um hugsanlegt brot af þessu tagi hefur verið nefnt að verkalýðsfélög í Perú töldu að 

lagabreytingar árið 1991 hefðu afnumið réttindi á sviði vinnumála og lögleitt rétt til uppsagna 

án nokkurra útskýringa eða ástæðu.
308

 

(b) Komið er í veg fyrir að ákveðnir einstaklingar eða hópar njóti réttinda með löggjöf eða 

stjórnsýsluframkvæmd, sem felur í sér mismunun. Tengsl EFM-réttinda og jafnræðisreglunnar 

eru náin og margvísleg. Hér gefst ekki færi á að rannsaka þessi tengsl en verður látið nægja að 

benda á nokkur dæmi af handahófi um slík tilvik. Fyrst af öllu er rétt að benda á Hrd. 1999, 

bls. 390 (177/1998), sem reifaður er í kafla 4.2.4 hér að framan en þar reyndi á tengsl réttarins 

til menntunar og jafnræðisreglunnar. Á þessi efnisatriði reyndi einnig í áliti umboðsmanns 

Alþingis frá 2007. 

 

UA 3. apríl 2007 (4650/2006 og 4729/2006) Kvörtunin laut að því að A og B var gert að greiða 

skólagjöld í tónlistarskóla, en tónlistarnámið var hluti af framhaldsskólamenntun þeirra. 

Umboðsmaður taldi með vísan til 2. mgr. 76. gr. stjskr. um rétt til menntunar, svo og ákvæða 

mannréttindasáttmála og jafnræðisreglu, að ekki væri lagaheimild til að gera þennan greinarmun 

á þeim nemendum sem stunduðu tónlistarnám sem hluta af framhaldsskólamenntun og þeim sem 

stunduðu hefðbundið framhaldsskólanám.  

 

Umboðsmaður tók hins vegar ekki afstöðu til þess hvaða takmarkanir kynnu að leiða af 

stjórnarskrá um valdheimildir löggjafans til þess að setja slíka lagaheimild. Af erlendum 

dómum má nefna eftirfarandi: 

 

Æðsti stjórnsýsludómstóll Finnlands fjallaði árið 2002
309

 um mál 42 ára manns sem leitaði til 

sjúkraþjálfara eftir tilvísun frá lækni. Sveitarfélag mannsins hafði hins vegar ákveðið að í 

sparnaðarskyni væri sjúkraþjálfun ekki greidd fyrir fólk á aldrinum 18-64 ára og því þurfti 

maðurinn að greiða kostnaðinn sjálfur. Dómstóllinn taldi að ákvæði stjórnarskrár um rétt til 

heilsu og jafnræði leiddu til þess að meta þyrfti læknisfræðilegt ástand sjúklinga, en óheimilt 

væri að neita fólki um nauðsynlega meðferð eingöngu á grundvelli aldurs þeirra. 

 

Stjórnlagadómstóll Lúxemborgar komst að þeirri niðurstöðu árið 2006
310

 að ákvæði laga sem 

gerðu það að verkum að einstaklingar sem höfðu fengið launatekjur frá erlendum stofnunum áttu 

ekki rétt á ákveðinni viðbótargreiðslu ofan á lífeyrisgreiðslur líkt og aðrir launþegar töldust 

ósamrýmanleg jafnræðisreglu stjórnarskrár landsins. Þessi takmörkun á rétti einstaklinga á 

grundvelli þess eins að þeir höfðu sinnt störfum hjá alþjóðlegum stofnunum fékk því ekki staðist. 
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Hæstiréttur Írlands taldi í dómi sínum frá árinu 1994
311

 að ákvæði laga sem mæltu fyrir um lægri 

fjárhæð félagslegar aðstoðar til giftra foreldra sem héldu saman heimili heldur en til einstæðra 

foreldra og giftra foreldra sem ekki bjuggu á sama heimili stæðust stjórnarskrá enda miðuðu þau 

að lögmætu markmiði. 

 

Hæstirétturinn írski virðist því sammála Hæstarétti Íslands um að það kunni að vera 

málefnalegt að taka tillit til þess að einstaklingar sem halda sameiginlegt heimili þurfi lægri 

greiðslur til framfærslu.
312

 

(c) Stuðningur er veittur við aðgerðir þriðja aðila sem eru ósamrýmanlegar EFM-

réttindum. Sem dæmi má nefna ef ríki myndi veita liðsinni eða opinbert samþykki ákvörðun 

samtaka leigusala sem lýtur að því að neita lágtekjufólki um leigu á íbúðarhúsnæði.
313 

Jafnframt má vísa til Ogoni málsins fyrir mannréttindanefnd Afríku,
314

 sem reifað er í kafla 

4.2.2. Þar studdu stjórnvöld aðgerðir olíufyrirtækja sem voru í andstöðu við EFM-réttindi. 

(d) Samþykkt er löggjöf eða stefnumótun sem er í grundvallaratriðum ósamrýmanleg 

fyrrgildandi lagareglum í tengslum við EFM-réttindi, nema slíkt sé gert í því augnamiði og 

með þeim árangri að auka jafnræði og bæta stöðu EFM-réttinda viðkvæmra hópa innan 

samfélagsins. 

 

Nefna má dóm stjórnlagadómstóls Georgíu frá árinu 2002
315

 þar sem ný löggjöf svipti 

uppgjafarhermenn hluta þeirra sérréttinda sem þeir höfðu áður notið, en einkum snerist málið um 

gjaldfrjálsa rafveitu. Dómstóllinn vísaði til 22. gr. MRY um félagslegt öryggi og 25. gr. um rétt til 

viðunandi lífsafkomu, svo og til stjórnarskrárákvæða, og taldi lagabreytingarnar ósamrýmanlegar 

þessum ákvæðum. Dómstóllinn tók sérstaklega fram að ríkinu bæri skylda til þess að setja reglur 

sem tryggðu þessi réttindi, jafnvel þó að viðkomandi þjónusta (hér rafveita) væri í höndum 

einkaaðila. Hér er því einnig um staðfestingu að ræða á skyldu ríkis til að vernda réttindi. 

 
Í dómi stjórnlagadómstóls Úkraínu frá árinu 2002

316
 voru til umfjöllunar lög um ráðstafanir í 

ríkisfjármálum sem höfðu það í för með sér að greiðslur úr félagslega kerfinu féllu niður eða 

voru skertar frá því sem áður var. Sýnt var fram á að þetta hafði þau áhrif að ýmsir hópar innan 

samfélagsins féllu niður fyrir lágmarksframfærslu (eða fátæktarmörk), en í stjórnarskrá Úkraínu 

kemur fram að félagslegar bótagreiðslur skuli vera nægilega háar til þess að lágmarksframfærsla 

sé tryggð. Sérstaklega var vikið að því að lögin höfðu áhrif á þá sem stríddu við afleiðingar 

Chernobyl-slyssins.  

 

Í báðum tilvikunum var álitaefnið hvort breytingar á löggjöf sem urðu til þess að réttindi 

skertust frá því sem áður var væru samrýmanleg stjórnarskrá. Tilvik þessi eru nátengd næsta 
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flokki brota um vísvitandi aðgerðir sem fela í sér afturför. Dómurinn frá Úkraínu vekur athygli 

á samspili löggjafar um EFM-réttindi og laga um ríkisfjármál en ljóst má vera að án nægilegrar 

fjárúthlutunar verða EFM-réttindi – þó að þau kunni að vera tryggð í lögum – orðin tóm. 

(e) Framkvæmd hvers kyns vísvitandi aðgerða sem fela í afturför (e. deliberately 

retrogressive measures) þannig að dregið sé úr umfangi EFM-réttinda. Hér er um sérstaklega 

áhugaverða og virka reglu að ræða, enda má gera ráð fyrir því að oft geti reynt á sjónarmið af 

þessu tagi. Í kafla 6.4. verður því nokkuð ítarlega fjallað um þennan lið Maastricht skýringanna 

en hér verður aðeins minnst á einn dóm til skýringar. 

 

Stjórnlagadómstóll Rússlands fjallaði árið 2007
317

 um lögmælta hámarksupphæð greiðslna í 

fæðingarorlofi. Fyrir árið 2001 höfðu mæður átt rétt á greiðslum sem jafngiltu 100% launatekna 

en eftir lagabreytingar var sett þak á greiðslurnar. Þannig versnuðu lífsskilyrði mæðra sem urðu 

fyrir þessari skerðingu. Talið var að nýju reglurnar settu verulegar takmarkanir á 

stjórnarskrárbundin réttindi og væru þar að auki ósamrýmanlegar samþykkt ILO nr. 183 og 

tillögum ILO nr. 191.
318

 Niðurstaðan var að lögin stæðust ekki stjórnarskrá. 

 

(f) Að hægja á eða stöðva með kerfisbundnum hætti framþróun EFM-réttinda í áföngum, 

nema í þeim tilvikum þar sem ríkið beitir takmörkunarheimildum sem mælt er fyrir um í 

SEFMR eða að viðkomandi aðgerðir leiði af skorti á efnum (e. lack of available resources) eða 

óviðráðanlegum ytri aðstæðum (force majeure). Þessi flokkur brota er nátengdur síðasta flokki, 

en virðist fremur eiga við þegar ráðstafanir ríkisins fela ekki í sér eiginlega afturför heldur að 

hægt sé á þróun eða þróunin stöðvuð. Ekki er settur jafn strangur mælikvarði við mat á þess 

konar brotum. Bein tilvísun er einnig til takmörkunarheimilda, einkum 4. gr. SEFMR, en um 

ákvæðið verður fjallað í tengslum við beitingu meðalhófsreglunnar í kafla 6.5.2. 

(g) Að draga úr eða beina annað framlögum úr ríkissjóði, þegar slíkar aðgerðir verða þess 

valdandi að einstaklingar fá ekki notið EFM-réttinda sinna og þeim fylgja ekki nægilegar 

aðgerðir til þess að tryggja öllum lágmarksframfærsluréttindi. Af orðalaginu má vera ljóst að 

ef breytingum á fjárframlögum fylgja aðgerðir sem tryggja lágmarksframfærsluréttindi allra og 

breytingarnar leiða þess vegna ekki til þess að einstaklingar fái ekki notið réttindanna eru 

slíkar breytingar heimilar.
319 

Oftast væru þessar aðgerðir einnig í flokki vísvitandi aðgerða sem 

fela í sér afturför, sbr. fyrri umfjöllun og fjölda dóma sem reifaðir eru í kafla 6.4.  
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5.3 Brot í formi athafnaleysis 

Í 15. gr. Maastricht-skýringanna eru nefnd dæmi um háttsemi sem telst brot gegn SEFMR og 

felst í athafnaleysi ríkja eða öllu heldur því að grípa ekki til þeirra aðgerða sem krafist er af 

þeim. 

(a) Að grípa ekki til þeirra viðeigandi ráðstafana (e. appropriate steps) sem leiða af 

SEFMR. Orðalagið vísar beint til 1. mgr. 2. gr. SEFMR og má vísa til umfjöllunar hér að 

framan um þetta efnisatriði ákvæðisins. Jafnframt má líta til 16. -20. gr. Limburg-reglnanna 

sem fjalla um þessar ráðstafanir.
320

 

 

Áður var minnst á dóm stjórnlagadómstóls Suður-Afríku í TAC málinu
321

 segja má að 

dómstóllinn hafi komist að þeirri niðurstöðu að ráðstafanir ríkisins við dreifingu HIV-lyfs teldust 

ekki viðeigandi. Hér var því ekki um algert athafnaleysi af hálfu ríkisins heldur voru athafnirnar 

ófullnægjandi. 

 

Hæstiréttur Venesúela komst að þeirri niðurstöðu árið 2005
322

 að löggjafarþingið hefði brugðist 

skyldum sínum m.a. samkvæmt alþjóðasamningum um lágmarksinntak réttarins til félagslegs 

öryggis. Afleiðing nýrra laga um félagslegt öryggi var sú að launþegar sem hafði verið sagt upp 

störfum áttu engan rétt í félagslega kerfinu. Dómsorð Hæstaréttarins kveður á um skyldu 

löggjafans til þess að samþykkja lög innan þriggja mánaða til þess að loka þessu „gati“ í kerfinu. 

Hér má því segja að dómkröfur stefnanda málsins hafi miðað að því að skylda ríkið til þess að 

grípa til viðeigandi ráðstafana. 

 

(b) Að breyta ekki eða fella ekki úr gildi löggjöf sem er í grundvallaratriðum í ósamræmi 

við skyldu sem leiðir af SEFMR. Hér má benda á að í 18. gr. Limburg-reglnanna kemur fram að 

1. mgr. 2. gr. SEFMR myndi oft gera þá kröfu að ríki grípi til ráðstafana á sviði löggjafar þar 

sem gildandi lög eru í andstöðu við þær skuldbindingar sem leiða af samningnum. 

 

Stjórnlagadómstóll Ítalíu tók í dómi sínum frá árinu 1998
323

 til skoðunar lagareglu sem fjallaði 

um endurgreiðslu kostnaðar vegna læknismeðferðar á einkareknum heilbrigðisstofnunum. 

Ófrávíkjanlegt skilyrði var að samþykkis hins opinbera væri aflað fyrirfram, jafnvel í tilvikum 

þar sem sjúklingur var í bráðri hættu og fyrir lá að ekki var unnt að veita meðferðina nægjanlega 

fljótt á opinberum stofnunum. Dómstóllinn taldi að slíkt ófrávíkjanlegt skilyrði kæmi í veg fyrir 

að einstaklingar fengju notið réttar síns til heilsu, sem er tryggður í ítölsku stjórnarskránni, ekki 

síst í tilvikum þar sem alvarlegt ástand sjúklingsins kemur einmitt í veg fyrir að honum sé unnt 

að afla fyrirfram samþykkis. 
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(c) Að framfylgja ekki löggjöf eða innleiða ekki stefnumótun sem miðar að því að innleiða 

ákvæði SEFMR. Sem dæmi má nefna að hafi löggjafinn markað stefnu í menntamálum sem 

leitast við að tryggja rétt til skyldubundinnar grunnmenntunar allra barna, en sú stefna er 

hundsuð af ríkisvaldinu, er um brot á SEFMR að ræða.
324

  

 

Mannréttindadómstóll Ameríku fjallaði árið 2004 um aðstæður barna í Paraguay sem gerst höfðu 

brotleg við lög.
325

 Niðurstaðan var sú að ríkið hefði brotið margvíslega gegn skyldum sínum m.a. 

samkvæmt ákvæðum um rétt til menntunar þar sem börnin höfðu engan aðgang að menntun. 

Meðal þess sem dómstóllinn mælti fyrir um í dómi sínum var að Paraguay skyldi setja sér stefnu 

í málefnum þessara barna til þess að uppfylla skyldur sínar samkvæmt mannréttindaákvæðum. 

 
Í suður-afrískum dómi frá 2003

326 
voru atvik þau að lög tryggðu ákveðinn rétt til fjárhagsaðstoðar 

en sveitarfélög sem báru ábyrgð á greiðslunum höfðu ekki tryggt fjármagn til þess að rétturinn 

kæmist til framkvæmdar. Niðurstaðan var að brotið væri gegn ákvæðum stjórnarskrár landsins. 

 

(d) Að setja ekki bindandi reglur
327

 um háttsemi einstaklinga eða hópa og koma í veg fyrir 

brot slíkra aðila á EFM-réttindum. Tengt þessu atriði má benda á þær athugasemdir sem 

EFMR-nefndin hefur gert varðandi Rússland og áður var vísað til, þar sem stjórnvöld voru 

hvött til þess að gera ráðstafanir gagnvart olíu- og gasfyrirtækjum til þess að vernda 

frumbyggja fyrir ágangi fyrirtækjanna.
328  

 
Áður var nefndur dómur stjórnlagadómstóls Georgíu frá árinu 2002

329
 þar sem ný löggjöf svipti 

uppgjafarhermenn hluta þeirra sérréttinda sem þeir höfðu áður notið, en einkum snerist málið um 

gjaldfrjálsa rafveitu. Dómstóllinn tók sérstaklega fram að ríkinu bæri skylda til þess að setja 

reglur sem tryggðu þessi réttindi, jafnvel þó að viðkomandi þjónusta væri í höndum einkaaðila. 

 

(e) Að nýta ekki öll tiltæk ráð (e. maximum of available resources) til þess að stefna að 

fullri framkvæmd SEFMR. Þetta sjónarmið er nánar útfært í 25. -28. gr. Limburg-reglnanna.
330

 

Þar kemur m.a. fram að óháð efnahagslegu þróunarstigi sé ríkjum skylt að tryggja að 

lágmarksframfærsluréttindi allra séu virt. Þá beri að taka til skoðunar hvort öll tiltæk ráð hafi 

verið nýtt á skynsamlegan og áhrifaríkan hátt og að EFM-réttindi skuli hljóta ákveðinn forgang 

(e. due priority) við nýtingu þeirra fjármuna og annarra gæða sem eru tiltæk. Mat á því hvenær 
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ríki eru að nýta öll tiltæk ráð er hins vegar gríðarlega flókið úrlausnarefni. Í fyrsta lagi þarf að 

skilgreina hvaða ráð eru tiltæk (e. available resources) og síðan hvenær öll tiltæk ráð (e. 

maximum of available resources) hafa verið nýtt.
331

 Robert E. Robertson hefur orðað á 

hnitmiðaðan hátt þá erfiðleika við túlkun sem leiða af orðalagi ákvæðisins. 

 

It is a difficult phrase – two warring adjectives describing an undefined noun. 'Maximum' stands 

for idealism; 'available' stands for reality. 'Maximum' is the sword of human rights rhetoric; 

'available' is the wiggle room for the state.
332

 

 

Það má því vera ljóst að niðurstöðu um að ríki hafi brotið gegn EFM-réttindum vegna þess að 

öll tiltæk ráð voru ekki nýtt til þess að stefna að fullri framkvæmd SEFMR verður einungis 

slegið fastri eftir ítarlega rannsókn á öllum aðstæðum. Hluti af þeim kostum sem fylgja nálgun 

sem byggir á því að staðreyna brot ríkja (e. violations approach) er reyndar að komast hjá hinu 

erfiða mati sem fylgir hugtökunum um öll tiltæk ráð og framþróun í áföngum.
333

 Hins vegar er 

í tengslum við dómsmál um brot gegn EFM-réttindum líklegra að þessi álitaefni komi til 

skoðunar sem málsástæða stjórnvalda til réttlætingar á því að ekki sé um brot að ræða. Til 

skýringar má nefna tvo suður-afríska dóma. 

 

Í dómi frá 1997
334

 var niðurstaðan sú að tveir HIV-jákvæðir fangar, stefnendur málsins, ættu rétt 

á ákveðnum lyfjum til meðferðar við veikindum sínum á kostnað ríkisins. Byggt var á ákvæði í 

stjórnarskrá um rétt til heilbrigðisþjónustu. Þessi niðurstaða var reist á því að áður hafði ríkinu 

mistekist að sýna fram á að það hefði ekki efni á viðkomandi meðferð. 

 

Í svokölluðum Khosa dómi
335 

var álitaefnið hvort heimilt væri að neita þeim sem voru varanlega 

búsettir í Suður-Afríku en höfðu ekki hlotið ríkisborgararétt um ákveðna bótaflokka innan 

félagslega kerfisins. Ríkið byggði m.a. á því að fjárhagsleg útgjöld yrðu óviðráðanleg, þyrfti 

ríkið að játa þessum hópi félagsleg réttindi. Um þetta segir í atkvæði meirihluta dómsins: „In my 

view the importance of providing access to social assistance to all who live permanently in South 

Africa and the impact upon life and dignity that a denial of such access has, far outweighs the 

financial and immigration considerations on which the state relies.“
 
Ríkið hafði þó áætlað að 

viðbótarkostnaður yrði um 40-100 milljónir bandaríkjadala.
336

 

 

Til viðbótar má nefna finnskan dóm frá árinu 2000.
337

 
 

Stefnandi málsins hafði sótt um styrk til kaupa á þremur pörum af sérsmíðuðum skóm á ári, en 

aðeins eitt til tvö pör voru samþykkt af stjórnvöldum. Sýnt var fram á að stefnandinn sleit 

                                                 
331

 Magdalena Sepúlveda: The Nature of the Obligations..., bls. 316. 
332

 Robert E. Robertson: „Measuring State Compliance with the Obligation to Devote the 'Maximum Available 

Resources' to Realizing Economic, Social and Cultural Rights,“ bls. 694. 
333

 Audrey R. Chapman: „A "Violations Approach" for Monitoring the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights“, bls. 31. 
334

 High Court í Suður-Afríku, B o.fl. gegn Minister of Correctional Services o.fl., 1997 (6) BCLR 789 (C). 
335

 Stjórnlagadómstóll Suður-Afríku, Khosa o.fl. Gegn Minister of Social Development o.fl., 4. mars 2004 (CCT 

13/03). 
336

 Danie Brand: „Socio-Economic Rights and Courts in South Africa: Justiciability on a Sliding Scale“, bls. 224, 

nmgr. 98. 
337

 Æðsti stjórnsýsludómstóll Finnlands, 27. nóvember 2000, KHO 2000, bls. 63. 



 67 

mörgum slíkum skópörum á ári, vegna fötlunar sinnar. Dómstóllinn vísaði til 

stjórnarskrárákvæða um rétt til félagslegrar og heilsufarslegrar aðstoðar og um jafnræði og taldi 

að stjórnvöld bæru skyldu að lögum til að veita nauðsynleg hjálpartæki til endurhæfingar. 

Stjórnvöld höfðu ekki sýnt fram á að þeim væri ómögulegt að veita þessa þjónustu innan þess 

fjármagns sem ætlað var til heilbrigðismála og félagslegrar aðstoðar. Þá var ekki sýnt fram á að 

ástæður sem stæðust jafnræðisreglu réttlættu að veita annarri þjónustu forgang, þannig að 

stefnandanum væri neitað um nauðsynlega aðstoð. 

 

Hér er sérstaklega mikilvægt að finnski dómstóllinn leggur alla sönnunarbyrði á ríkið. 

Dómstólar eru þó líklegir til þess að veita ríkjum talsvert svigrúm við mat á hvenær öll tiltæk 

ráð (e. maximum of available resources) séu í reynd fullnýtt, a.m.k. ef kröfum um 

lágmarksinntak réttinda, jafnræði og meðalhóf er fullnægt. 

(f) Að hafa ekki eftirlit með innleiðingu EFM-réttinda, þar á meðal að beita 

þróunarviðmiðum (e. indicators) til þess að meta árangur. Þetta atriði lýtur að mikilvægi þess 

að ríki stuðli að þekkingu og vitneskju innan samfélagsins um þau réttindi sem varin eru af 

SEFMR og einkum að hvaða leyti þau hafa ekki verið innleidd að fullu. Til þessa þarf að þróa 

og beita viðmiðum og stöðlum, þar á meðal svokölluðum þróunarviðmiðum (e. indicators) til 

þess að leggja mat á innleiðingu réttindanna.
338 

Nokkuð ólíklegt verður að telja að slík brot 

verði uppspretta dómsmála. 

Hér verður þó stuttlega útskýrð notkun þróunarviðmiða (e. indicators) til þess að meta 

árangur á sviði EFM-réttinda. Markmiðið er að skilgreina skyldur ríkja samkvæmt 

alþjóðlegum mannréttindareglum í mælanleg markmið og þannig greina á milli vilja ríkja til 

þess að uppfylla skyldur sínar og getu þeirra til þess að veita einstaklingum réttindi.
339

 Til þess 

að útskýra hugmyndina betur má reifa dæmi sem Paul Hunt, sérstakur skýrslugjafi SÞ um 

réttinn til heilsu, birti í skýrslu sinni frá 2006, þ.e. slík mælanleg markmið varðandi 

ungbarnadauða og heilbrigðisþjónustu við mæður. Hér er því eitt heilbrigðisvandamál tekið 

fyrir í eins konar spurningalista og skipast viðmiðin í þrjá þætti: formþátt (e. structural 

indicators), ferilsþátt (e. process indicators), og niðurstöðuþátt (e. outcome indicators). Sem 

dæmi um viðmið í formþættinum má nefna spurningar á borð við hvort ríkið hafi sett lög sem 

tryggja aðgengi allra (e. universal access) að heilbrigðisþjónustu vegna kynsjúkdóma, 

kynhegðunar og fæðinga. Undir ferilsþættinum er m.a. spurt um hve stór hluti kvenna hafi 

verið rannsakaður m.t.t. leghálskrabbameins sl. fimm ár. Og undir niðurstöðuþættinum er t.d. 

spurt hversu margar konur hafa greinst með leghálskrabbamein og um fjölda fóstureyðinga.
340
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(g) Að fjarlægja ekki tafarlaust hindranir sem ríki ber að fjarlægja til þess að mögulegt sé 

að réttindi komist þá þegar til framkvæmdar. Slíkar hindranir geta verið afar ólíkar innbyrðis. 

Hér verða tekin tvö dæmi úr dómaframkvæmd Hæstaréttar Argentínu um félagslega aðstoð.
341

 

 

Í svonefndum Sánchez dómi
342

 sneri dómstóllinn við fyrra fordæmi og taldi að almennt bann við 

því að breyta fjárhæðum í samræmi við verðbólgu gæti ekki átt við bætur úr félagslega kerfinu. 

Meðal annars vísaði dómstóllinn til 22. gr. MRY um rétt til félagslegs öryggis og lagði áherslu á 

framþróun réttarins til viðunandi lífsafkomu í áföngum. Dómstóllinn skyldaði stjórnvöld því til 

þess að leiðrétta bótafjárhæðir í samræmi við vísitölu launa. 

  

Líta má svo á að bann við verðtryggingu hafi verið hindrun í vegi EFM-réttinda og brot 

ríkisins hafi falist í því að fjarlægja ekki þessa hindrun. 

 

Í Itzcovich dómnum
343

 fjallaði dómstóllinn um reglur laga sem veittu stjórnvöldum heimild til 

áfrýjunar dóma um greiðslur félagslegra bóta og gátu þannig frestað réttaáhrifum þeirra. 

Dómstóllinn taldi að þessi úrræði hefðu verið nýtt á ómálefnalegan hátt til þess að fresta 

greiðslum og mannréttindaákvæði um réttláta málsmeðferð túlkuð samhliða ákvæðum um rétt til 

félagslegs öryggis gerðu kröfu um hraða málsmeðferð og gagnsæi.  

 

Í málinu hafði ríkið innleitt (og síðan ekki fellt úr gildi) réttarfarsreglur sem komu í reynd í veg 

fyrir að einstaklingar gætu notið réttar síns til félagslegs öryggis. 

(h) Að innleiða ekki tafarlaust réttindi sem ákvæði SEFMR krefjast að séu tryggð 

tafarlaust. 

(i) Að tryggja ekki almennt viðurkennt alþjóðlegt lágmarksinntak réttinda, sem er á valdi 

ríkja að tryggja. 

Þessir tveir flokkar eru nátengdir þar sem almennt verður talið að SEFMR krefjist þess að 

lágmarksinntak réttinda sé tryggt án tafar. Áður var minnst á að EFMR-nefndin telur að auki 

bann við mismunun til tafarlausra skyldna.  

 

 Í forsendum Hæstaréttar í Öryrkjabandalagsdómnum segir m.a.: „Þegar litið er til skipulags 

réttinda örorkulífeyrisþega samkvæmt almannatryggingalögum og þeirra afleiðinga, sem í raun 

geta af því leitt fyrir einstaklinga, verður þetta skipulag ekki talið tryggja þeim þau 

lágmarksréttindi, sem í framangreindu stjórnarskrárákvæði felast, á þann hátt að þeir fái notið 

þeirra mannréttinda, sem 65. gr. stjórnarskrárinnar mælir þeim...“ 

 

Ítarlega verður fjallað um lágmarksinntak réttinda í kafla 6.3 og hér verður að nægja að vísa til 

þeirrar umfjöllunar og þeirra dóma sem þar eru reifaðir. 

(j) Að taka ekki til skoðunar skyldur á sviði EFM-réttinda þegar ríki tekst á hendur 

skuldbindingar samkvæmt tvíhliða eða marghliða samningum við önnur ríki, alþjóðleg samtök 
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eða fjölþjóðleg fyrirtæki. Þetta atriði er varfærnislega orðað og leggur aðeins skyldur á einstök 

ríki en ekki á þá þriðju aðila sem um ræðir. Það er í raun aðeins á valdi ríkja að tryggja að 

slíkir aðilar brjóti ekki gegn EFM-réttindum.
344 

Íslenska ríkið þarf að sjálfsögðu að hafa þessar 

skyldur í huga nú þegar nýlega hefur verið leitað aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Hér gefst 

ekki færi á að rannsaka þetta atriði frekar en aðeins verður bent á að margir telja stefnu 

sjóðsins iðulega hafa haft neikvæð áhrif á EFM-réttindi í hinum skuldsettu löndum.
345

 

 

5.4 Nokkur lokaorð um brot ríkja 

Maastricht-skýringarnar og sú nálgun sem þær byggjast á leitast við að skilgreina háttsemi 

ríkja sem telst fela í sér brot á skyldum samkvæmt SEFMR. Þetta er gert án þess að 

nauðsynlegt sé að skilgreina í heild hverjar þessar skyldur séu. Hér hefur verið leitast við að 

útskýra hvernig sú háttsemi sem Maastricht-skýringarnar skilgreina sem brot getur komið til 

úrlausnar dómstóla. Telja verður að þau viðmið sem þróuð hafa verið um hvaða háttsemi teljist 

brot geti verið verulega hagnýt, t.d. fyrir lögmenn og dómara, við umfjöllun um mál á þessu 

sviði. Í sambandi við dómsmál er einmitt oft ekki þörf á því að setja fram fræðilega útlistun á 

öllum skyldum ríkja eða heildstæða greiningu á inntaki réttinda, heldur nægir að rökstyðja að 

brotið hafi verið gegn slíkum réttindum.
346

 

 

6 Mælikvarðar dómstóla við mat á því hvort ríki hafi brotið gegn skyldum 

sínum 

6.1 Almennt 

Í fyrri köflum ritgerðarinnar hafa verið sett fram almenn sjónarmið um túlkun 

mannréttindaákvæða, fjallað hefur verið um skyldur ríkja sem leiða af EFM-réttindum og það 

hvers konar háttsemi hefur verið talin fela í sér brot á þessum skyldum. Þetta er hins vegar ekki 

nægilegt til þess að nálgast svar við því hvernig dómstólar leysi úr álitaefnum um EFM-

réttindi. Í hverju tilviki fyrir sig verður að vera unnt að bera málsatvik við einhverja mælistiku 

til þess að meta hvort gengið sé svo nærri þeim réttindum sem um ræðir að um brot gegn 

stjórnarskrá eða alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sé að ræða. Hér verður orðið mælikvarði 

í grófum dráttum notað yfir það sem í enskum skrifum um lögfræði er nefnt test og verður 
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fjallað um nokkra mælikvarða sem þróaðir hafa verið til þess að meta háttsemi ríkja gagnvart 

EFM-réttindum. Þessir mælikvarðar lúta í meginatriðum að því hversu mikið svigrúm 

dómstólar og aðrir úrskurðaraðilar eftirláta stjórnvöldum og því standa þeir í nánum tengslum 

við valdmörk dómstólanna – mælikvarði sem beitt er má ekki vera svo strangur að dómstólar 

gangi inn á verksvið annarra handhafa ríkisvalda en ekki svo vægur að virkri vernd 

mannréttinda sé stefnt í hættu. Ýmsir mælikvarðar eru til og ríki þurfa að hafa margar (oft 

jafnréttháar) meginreglur í huga þegar ákvarðanir sem varða EFM-réttindi eru teknar. Hér 

getur því ekki verið um tæmandi umfjöllun að ræða. 

 

6.2 Um mörk endurskoðunarvalds dómstóla og mælikvarða á háttsemi ríkja 

Áður en fjallað verður um einstaka mælikvarða sem dómstólar geta stuðst við er rétt að átta sig 

betur á því hvaða skilyrði slíkur mælikvarði þarf að uppfylla. Því verður leitast við að veita 

örstutt yfirlit yfir helstu sjónarmið um það hversu langt íslenskir dómstólar ganga við mat á því 

hvort brotið hafi verið gegn stjórnarskrá og hversu langt þeim er heimilt að ganga gagnvart 

stjórnskipulegum valdmörkum sínum.
347

 

Ragnhildur Helgadóttir hefur ritað um endurskoðunarvald íslenskra dómstóla á 

stjórnskipulegu gildi laga, m.a. um það hversu ströngum mælikvarða beitt er.
348

 Ragnhildur 

telur að þrjú atriði skipti mestu máli við greiningu á afstöðu dómstóla til hlutverks síns að 

þessu leyti. Í fyrsta lagi hver sé afstaða dómstóla gagnvart stjórnmálalegu eða pólitísku mati 

löggjafans. Í öðru lagi hvaða sjónarmið séu ráðandi við túlkun og í þriðja lagi hve mikið þurfi 

til þess að lög teljist andstæð stjórnarskrá.
349

  

Fyrsta atriðið lýtur m.a. að mismunandi nálgunum dómstóla sem í bandarískri lögfræði eru 

nefndar „judicial activism“ annars vegar, en „judicial restraint“ hins vegar. Þessi hugtök hafa 

ekki fastmótað inntak en benda má á eina skilgreiningu á „judicial activism.“ 

 

[Judicial activists hold] that anyone whose life, liberty or property has been threatened or 

impaired by any branch of the government has a justiciable controversy and could properly repair 

to a judicial tribunal for vindication of his rights.
350

 

 

Talsmenn íhaldssemi við dómstörf (e. judicial restraint) byggja hins vegar yfirleitt á því að 
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dómstólum beri að forðast afskipti af því sem má nefna pólitísk úrlausnarefni (e. political 

questions doctrine). EFM-réttindi eru oft talin meðal slíkra úrlausnarefna
351

 en bent hefur verið 

á að slík aðgreining er afar ófullkomin.
352

 Ragnhildur Helgadóttir telur að markverð þróun hafi 

orðið á síðustu árum að þessu leyti þar sem dómstólar leggi nú fremur sjálfstætt mat á 

matskennd skilyrði stjórnarskrárákvæða, t.d. um almannhagsmuni og einnig að ljóst sé af 

Öryrkjabandalagsdómnum að dómstólar muni byggja dóma á 76. gr. stjskr. án þess að 

sjónarmið um að löggjafinn skuli ákvarða EFM-réttindi standi því í vegi.
353

 

Sá mælikvarði sem dómstólar beita í hverju máli fyrir sig verður að taka mið af 

þrískiptingu ríkisvalds og valdmörkum dómstóla.
354

 Mannréttindadómstólar hafa leyst þetta 

álitaefni að nokkru leyti með notkun sjónarmiða um svigrúm ríkja til mats.
355

 Er reglunni í 

alþjóðlegu samhengi m.a. ætlað að taka tillit til menningarlegs, sögulegs og þróunarlegs 

mismunar á milli aðildarríkja SEFMR.
356

 Slíkt svigrúm er nauðsynlegt vegna orðalags 1. mgr. 

2. gr. um framþróun réttinda í áföngum, miðað við getu. Samkvæmt Maastricht-skýringunum 

heimilar þetta svigrúm hins vegar ríkjum ekki að víkjast undan skyldum sínum, einkum hvað 

varðar lágmarksinntak réttinda.
357

 Eins og sjá má af dómaframkvæmd MDE gerir reglan um 

svigrúm ríkja til mats eftirlit dómstóla alls ekki bitlaust, þó að dómstóllinn hafi reyndar verið 

gagnrýndur fyrir beitingu reglunnar.
358

 

Um annað atriðið í umfjöllun Ragnhildar Helgadóttur, þ.e. túlkun mannréttindaákvæða, er 

fjallað í kafla 3 hér að ofan. 

Þriðja atriðið – hversu mikið þurfi til að lög teljist andstæð stjórnarskrá – verður 

meginumfjöllunarefni þessa kafla með þeim hætti að skoðaðir verða nokkrir misstrangir 

mælikvarðar sem dómstólum er unnt að beita. Sú kenning hefur verið lífseig að dómstólar virði 
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lög ekki að vettugi nema þau séu bersýnilega ósamrýmanleg stjórnarskránni
359

 en Ragnhildur 

Helgadóttir hefur hins vegar talið að í reynd sé erfitt að meta af dómum hve mikið þarf til.
360

 

Björg Thorarensen hefur nýlega rannsakað dómaframkvæmd Hæstaréttar að þessu leyti og 

komist að þeirri niðurstöðu að afstaða réttarins hafi breyst nokkuð undanfarin ár. 

 

Þannig ganga dómstólar nú lengra í því að endurskoða hvort löggjafinn hafi byggt á 

málefnalegum sjónarmiðum við setningu laga og þá einkum hvort gætt hafi verið 

grundvallarreglna um jafnræði og meðalhóf. Þá hafa áhrif alþjóðasamninga um mannréttindi 

aukist...
361

 

 

Verður nú fjallað um einstaka mælikvarða á háttsemi ríkja. 

 

6.3 Lágmarksinntak mannréttinda (e. minimum core obligations/content) 

6.3.1 Almennt 

EFMR-nefndin setti í General Comment nr. 3 frá árinu 1991 fram mikilvæga yfirlýsingu: 

 

[A] minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential 

levels of each of the rights is incumbent upon every State party...If the Covenant were to be read 

in such a way as not to establish such a minimum core obligation, it would be largely deprived of 

its reaison d'etre.
362

 

 

Í 25. gr. Limburg-reglnanna kemur jafnframt fram: 

 

States parties are obligated, regardless of the level of economic development, to ensure respect 

for minimum subsistence rights for all. 

 

Enn fremur hefur þessi regla verið útfærð í 9. gr. Maastricht-skýringanna: 

 

Violations of the Covenant occur when a State fails to satisfy what the Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights has referred to as "a minimum core obligation to ensure the 

satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights"[...] Such 

minimum core obligations apply irrespective of the availability of resources of the country 

concerned or any other factors and difficulties. 

 

Matthew Craven hefur talið að þessi framsetning á lágmarksinntaki réttinda feli í sér: „each 

right should be realized to the extent that it provides for the basic needs of every member of 
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society.“
363

 Með lágmarksinntaki réttinda er átt við þá grundvallarþætti sem standa í kjarna 

réttindanna og eru ómissandi þar sem án þessara þátta hafa réttindin ekkert gildi sem 

mannréttindi.
364

 EFMR-nefndin setti fram hugmyndina um lágmarksinntak réttinda og 

lágmarksskyldur ríkja af tveimur náskyldum ástæðum: (1) Til þess að sneiða fram hjá þeim 

vandkvæðum sem fylgja því að leggja mat á framþróun réttinda í áföngum og (2) til þess að 

koma í veg fyrir að orðalag 1. mgr. 2. gr. SEFMR, einkum um framþróun í áföngum og um 

efnahagslega burði ríkja, yrði notað sem útgönguleið fyrir ríki sem hugðust komast undan 

skyldum sínum. Því væri nauðsynlegt að setja fram eins konar „gólf“ fyrir réttindin. 

Lágmarksinntak réttinda byggist á því að ákveðnir þættir EFM-réttinda skapi tafarlausar 

skyldur sem eru því ekki háðar innleiðingu í áföngum.
365

 

Mælikvarði á háttsemi ríkja, sem byggir á lágmarksinntaki réttinda, er reistur á því að sé 

lágmarksinntak réttinda ekki uppfyllt þá hafi ríki brotið gegn skyldum sínum, eða að 

sönnunarbyrði um að ríki hafi uppfyllt skyldur sínar flyst yfir á ríkið. Hin suður-afríska Sandra 

Liebenberg hefur talið að stefnandi í dómsmáli geti sýnt fram á prima facie brot af hálfu 

ríkisins á grundvelli mælikvarðans um lágmarksinntak réttinda ef hann getur sýnt fram á: 

 

1. that she lacks access to basic subsistence requirements; and 

2. that these basic needs are neither physically nor economically accessible to her.
366

 

Takist stefnanda þessi sönnun þá færist sönnunarbyrðin yfir á ríkið og vísar Liebenberg til orða 

EFMR-nefndarinnar varðandi sönnunarkröfur: 

 

[The state] must demonstrate that every effort has been made to use all resources that are at its 

disposition in an effort to satisfy, as a matter of priority, those minimum obligations.
367

 

 

Minna verður á að lágmarksinntak réttinda er upphafsreitur, fremur en endapunktur, þegar 

kemur að því að skilgreina skyldur ríkja samkvæmt EFM-réttindum.
368
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6.3.2 Lágmarksinntak réttinda – nokkur dæmi 

Til þess að öðlast skýrari mynd af því hvernig unnt er að beita nálgun sem byggir á 

lágmarksinntaki EFM-réttinda er rétt að taka dæmi úr framkvæmd EFMR-nefndarinnar um 

hvernig nefndin skilgreinir þetta kjarnainntak. 

Hvað varðar réttinn til menntunar skv. 13. gr. SEFMR hefur EFMR-nefndin sett fram 

kjarnainntak réttarins með skýrum hætti: 

 

1. Að tryggja jafnan aðgang allra að opinberu menntakerfi (jafnræði). 

2. Að tryggja að menntun sé í samræmi við ákvæði um inntak menntunar í 1. mgr. 13. gr. 

sem leggur m.a. áherslu á að menntun skuli beinast að fullum þroska mannlegs 

persónuleika, skuli stuðla að virðingu fyrir mannréttindum og gera öllum kleift að taka 

þátt í frjálsu þjóðfélagi á virkan hátt. 

3. Að veita öllum aðgang að skyldubundinni og gjaldfrjálsri grunnmenntun,
369

 sbr. a-lið 2. 

mgr. 13. gr. 

4. Að móta og innleiða heildarstefnu í menntamálum, m.a. um framhaldsmenntun, 

háskólamenntun og undirstöðumenntun.
370

 

5. Að tryggja valfrelsi hvað varðar menntun án afskipta ríkisins eða annarra aðila, svo 

lengi sem lágmarksgæði menntunarinnar eru tryggð, sbr. 3. og 4. mgr. 13. gr.
371 

 

Vekja má athygli á því að meðal þessara lágmarksskyldna eru skyldur úr öllum flokkum 

skyldna, sbr. kafla 4.2. Atriði nr. 1 og 5 fela í sér skyldur til þess að virða rétt einstaklinga. 

Atriði nr. 2 felur í sér skyldu til að vernda réttinn, oftast með því að innleiða löggjöf eða 

stefnumótun um inntak menntunar og námskrár, hvort sem menntunin er í höndum hins 

opinbera eða einkaaðila. Atriði nr. 4 felur í sér skyldu til þess að efna (fyrirgreiðsla, e. 

facilitate) þar sem slík stefna myndi vera ætluð til þess að einstaklingar gætu sem best uppfyllt 

rétt sinn til menntunar og atriði nr. 3 felur (a.m.k. í flestum tilvikum) í sér skyldu til þess að 

efna (veita) réttinn til menntunar með því að reka skólakerfi. 

Næst má nefna réttinn til heilsu sem nefndin útfærði í General Comment nr. 14 frá árinu 

2000. Lágmarksskyldur ríkisins koma fram í mgr. 43: 

 

1. Að tryggja jafnan aðgang allra að heilbrigðisþjónustu, sérstaklega hvað varðar 

viðkvæma hópa og jaðarhópa. 

2. Að tryggja aðgang að nauðsynlegri lágmarksnæringu, sem telst næringarfræðilega 

fullnægjandi og örugg, til þess að tryggja frelsi allra frá hungri. 

3. Að tryggja aðgang að lágmarksskjóli, -húsnæði og -hreinlæti og nægilegt magn af 
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öruggu vatni. 

4. Að veita nauðsynleg lyf, eins og þau eru skilgreind á hverjum tíma samkvæmt 

aðgerðaráætlun Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar.
372

 

5. Að tryggja sanngjarna dreifingu og veitingu allrar heilbrigðisþjónustu. 

6. Að móta og innleiða heildarstefnu í heilbrigðismálum sem sé endurskoðuð reglulega og 

skal m.a. innihalda þróunarviðmið (e. indicators and benchmarks) og taki sérstakt tillit 

til viðkvæmra hópa og jaðarhópa.
373

 

 

Nefndin setur einnig fram í mgr. 44 frekari skyldur sem hún telur hafa sambærilegt 

mikilvægi.
374

 Eins og sjá má tengjast þessi kjarnaatriði bæði réttinum til heilbrigðisþjónustu og 

einnig undirliggjandi grundvallarþáttum heilbrigðis, svo sem húsnæði, hreinlæti, næringu og 

vatni.
375

 

Hér verður litið örlítið nánar á álitaefni tengt fyrsta atriðinu hér að ofan, varðandi jafnt 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu, einkum varðandi viðkvæma hópa. Í rannsókn sinni á 

réttarstöðu fatlaðra gagnvart heilbrigðisþjónustu kemst Brynhildur Flóvenz að þeirri 

niðurstöðu að þó að aðgangur fatlaðra að heilbrigðisþjónustu virðist almennt góður sé rétt „að 

vekja athygli á því að kostnaður vegna hennar getur verið allhár, að minnsta kosti miðað við 

þær tekjur sem margir öryrkjar hafa.“
376

 Gæta þarf vandlega að því að réttur fatlaðra sé 

nægilega verndaður að þessu leyti, enda hefur EFMR-nefndin lagt áherslu á efnahagslegt 

aðgengi (e. economic accessability) þannig að heilbrigðisþjónusta sé fjárhagslega á færi allra 

og efnaminni heimili beri ekki hlutfallslega mun hærri kostnað en hin efnameiri.
377

 Ef 

kostnaður við heilbrigðisþjónustu er svo hár eða tekjur öryrkja (einkum í formi 

lífeyrisgreiðslna) eru svo lágar að tekjurnar nægja varla fyrir nauðsynlegum útgjöldum, gæti 

verið um brot gegn lágmarksinntaki réttarins til heilbrigðis og/eða réttarins til félagslegs 

öryggis að ræða. 

Í nýjasta General Comment nefndarinnar er umfjöllunarefnið einmitt réttur til félagslegs 

öryggis skv. 9. gr. SEFMR. Lágmarksskyldur ríkja eru þar skilgreindar á eftirfarandi hátt: 

 

1. Að tryggja aðgang að kerfi félagslegrar aðstoðar sem veitir bótagreiðslur til 

einstaklinga og fjölskyldna að lágmarksfjárhæð sem er nægileg til að verða sér úti um 

a.m.k. grundvallarheilbrigðisþjónustu, skjól og húsnæði, vatn og heilbrigðisþjónustu, 

                                                 
372

 WHO Action Programme on Essential Drugs, tilvísunarnúmer stofnunarinnar er WHO/DAP/98.12. 
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næringu og grunnmenntun. Ef ríki getur ekki uppfyllt þetta lágmark í öllum tilvikum
378

 

vegna takmarkaðrar efnahagslegrar getu leggur nefndin til að ríkið, að loknu ítarlegu 

samráðsferli, velji úr ákveðin kjarnatilvik. 

2. Að tryggja jafnan aðgang allra að kerfi félagslegrar aðstoðar, sérstaklega hvað varðar 

viðkvæma hópa og jaðarhópa. 

3. Að virða þau kerfi félagslegrar aðstoðar sem eru til staðar og vernda þau fyrir óeðlilegu 

inngripi. 

4. Að móta og innleiða heildarstefnu hvað varðar félagslegt öryggi og aðgerðaráætlun í 

því sambandi. 

5. Að grípa til hnitmiðaðra aðgerða til innleiðingar félagslegrar aðstoðar, sérstaklega 

aðgerða sem vernda viðkvæma hópa og jaðarhópa og einstaklinga innan þeirra. 

6. Að hafa eftirlit með innleiðingu og framgangi réttarins til félagslegs öryggis.
379

 

 

Í íslensku samhengi verður að benda á að lágmarksinntak félagslegs öryggis hefur lengi verið 

skilgreint í gegnum samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) nr. 102 frá árinu 

1952.
380

 Samþykktin skilgreinir níu tilvik sem stofna til réttar til félagslegs öryggis
381

 en til að 

fullgilda samþykktina þurfa ríki að velja a.m.k. þrjú af þessum tilvikum. Ríki þurfa m.a. að 

sýna fram á ákveðið lágmarkshlutfall tryggðra einstaklinga innan hvers bótaflokks og 

lágmarksfjárhæð bóta. Samþykktin er sveigjanleg en reglur hennar eru þó afar ítarlegar. Sem 

dæmi um reglur samþykktarinnar um fjárhæð má benda á að lágmarksfjárhæð ellilífeyris skal, 

skv. 29. gr. samþykktarinnar, vera 40% af annað hvort fyrrum launum einstaklingsins eða 

meðallaunum faglærðra eða ófaglærðra verkamanna, eftir því hvernig hópur þeirra sem er 

tryggður er skilgreindur. Þessir útreikningar eru einnig háðir vissum skilyrðum um 

tryggingartímabil, þ.e. tímabil þar sem lífeyrisþegi hefur greitt tryggingargjöld. Bent hefur 

verið á að samþykktin er barns síns tíma og tekur mið af veruleika þar sem aðeins 

karlmaðurinn var útivinnandi og oft er vísað til kvenna sem „eiginkvenna.“
382

 Þá getur sú 

tilhneiging ríkja að miða þá einstaklinga sem teljast tryggðir við verkafólk, fremur en alla 

borgara, leitt til þess að stórir hópar fólks lendi utan kerfisins.
383

 Hvað varðar fjárhæðir þá 

hefur sú aðferð samþykktarinnar að miða við tekjur augljósa kosti sem felast einkum í 

stöðugleika og hlutlægum viðmiðum en þó má benda á þann ókost að mælikvarðinn eru tekjur 

fremur en þarfir.
384

 

Ef bornar eru saman kröfur samþykktar ILO nr. 102 og niðurstöður EFMR-nefndarinnar 
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 E. Risks and contingencies.Hér er átt við þau tilvik sem kerfi félagslegs öryggis er ætlað að mæta, þ.e. 
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um lágmarksinntak réttarins til félagslegs öryggis er fyrst af öllu ljóst að nálgun nefndarinnar 

er víðtækari, en samþykktin er hins vegar miklum mun nákvæmari. Í öðru lagi virðist 

nefndinni ekki nægja að ákveðið hlutfall af nánar skilgreindum hópi (t.d. launþegum eða öllum 

einstaklingum) teljist tryggt innan félagslega kerfisins, heldur er lögð áhersla á að öllum sé 

tryggður þessi réttur. Hér ber þó að athuga að samþykkt ILO beinir einkum sjónum að 

almannatryggingum (e. social security eða contributory or insurance-based schemes) fremur 

en félagslegri aðstoð (e. social assitance eða non-contributory schemes)
385

 en EFMR-nefndin 

fjallar í raun um bæði kerfin samhliða og telur þau bæði nauðsynleg í ljósi 9. gr. SEFMR.
386

 

Kerfi félagslegrar aðstoðar er ætlað að vera öryggisnet fyrir þá sem ekki hafa önnur ráð til 

framfærslu og lífsafkomu.
387

 

Tilslökun nefndarinnar til þess að koma til móts við takmarkaða efnahagslega getu ríkja er 

fremur í því að hún leggur til að ríki velji úr ákveðin tilvik sem leiða skuli til bótaréttar. Þannig 

sé ríki heimilt, ef ómögulegt er að tryggja lágmarksbótarétt í öllum þeim tilvikum sem nefnd 

eru, að t.d. velja að veita bótarétt vegna fötlunar, elli og atvinnuleysis en ekki vegna vinnuslysa 

eða fæðingarorlofs. Hér er nálgun nefndarinnar svipuð samþykkt nr. 102, sem veitir ríkjum 

heimild til þess að velja þrjú af þeim níu tilvikum sem um er fjallað.
388

 ILO samþykktin virðist 

raða fimm tilvikum ofar hinum, með því að krefjast þess að a.m.k. eitt þeirra sé fullgilt, þ.e. 

atvinnuleysi, elli, vinnuslys, örorka og dánarbætur til eftirlifandi maka en hvorki af 

undirbúningsgögnum með SEFMR né framkvæmd EFMR-nefndarinnar fyrir 2007 verður 

ráðið að slík forgangsröðun leiði af 9. gr. SEFMR.
389

 Af hinu nýja General Comment verður 

enn fremur ráðið að nefndin taki ekki afstöðu til slíkrar forgangsröðunar, heldur leggi hana í 

hendur ríkja en geri kröfu um víðtækt samráðsferli við undirbúning slíkrar forgangsröðunar.
390

 

Í ljósi þess hversu tæknilega flókinn rétturinn til félagslegrar aðstoðar er – svo og í ljósi  

tæknilegra útfærslna í samþykktum ILO – vekur athygli hversu almennt orðað hið nýja 

General Comment EFMR-nefndarinnar er. Með samhliða beitingu þessara gagna er hins vegar 

unnt að ná þolanlegri nákvæmni í útlistun á lágmarksinntaki réttarins. 

Sé sjónum beint að íslenskri framkvæmd þá hefur verið bent á að ekki verður séð að 
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almennt hafi verið höfð hliðsjón af reglum samþykktar nr. 102 við lagasetningu hér á landi.
391

 

Ein skýrasta birtingarmynd áhrifa samþykktar nr. 102 hér á landi er hins vegar í 

Öryrkjabandalagsdómnum. 

 

Niðurstaða Hæstaréttar var að fyrirkomulag örorkulífeyriskerfisins hvað varðar skerðingu á 

lífeyri vegna tekna maka stæðist ekki stjórnarskrá. Við túlkun á 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar 

vísaði Hæstiréttur berum orðum m.a. til 12. og 13. gr. FSE og í framhaldinu til samþykktar ILO 

nr. 102 um lágmarks félagslegs öryggis. Síðan benti Hæstiréttur á að „í 67. gr. þeirrar samþykktar 

er mælt fyrir um þær reglur, sem þetta lágmark þarf að uppfylla, og kemur þar fram að um 

skerðingar geti ekki verið að ræða nema vegna verulegra viðbótarfjárhæða.“ 

 

Fræðimenn hafa bent á að samþykktin virðist hafa mikil áhrif á niðurstöðu dómsins.
392

 Róbert 

R. Spanó hefur einnig velt fyrir sér „hvort meirihluti Hæstaréttar hafi gengið of langt við að ljá 

67. gr. umræddra samþykkta Alþjóðavinnumálastofnunar slíkt vægi sem raun ber vitni og þá 

hvort þær ályktanir sem dregnar eru af því ákvæði um inntak réttindahugtaks 1. mgr. 76 .gr. 

stjórnarskrárinnar séu haldbærar.“
393

 Hér gefst ekki færi á að fjalla efnislega um ályktanir 

Hæstaréttar af ákvæðum samþykktanna, en hins vegar þykir rétt að fjalla örlítið nánar um 

beitingu þeirra, út frá aðferðafræðilegum sjónarmiðum. Í fyrsta lagi má taka það skýrt fram að 

í 12. gr. FSE sem vísað er til í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 er lágmark almannatrygginga skilgreint með tilvísun til 

samþykktar ILO nr. 102. Hún er óaðskiljanlegur hluti ákvæðis FSE og því hefði verið óeðlilegt 

að ljá samþykktinni á einhvern hátt minna vægi við lögskýringu af þeirri ástæðu einni að ekki 

er beinlínis vísað til hennar í frumvarpinu. Í öðru lagi er bent á að hér er um skilgreiningu á 

lágmarksinntaki almannatrygginga að ræða og því er það í fullu samræmi við þau sjónarmið 

sem reifuð eru í þessum kafla að ljá þessu lágmarksinntaki mikið vægi við lögskýringu. Að 

þessum atriðum virtum þykja ekki efni til þess að gera athugasemdir við beitingu Hæstaréttar á 

samþykktinni. Nánari umfjöllun um dóminn út frá sjónarmiðum um lágmarksinntak réttinda 

verður sett fram í næsta kafla. 

Umboðsmaður Alþingis fjallaði nýlega um fjárhæð ellilífeyris m.a. í tengslum við ILO 

samþykkt nr. 102, sjá áðurtilvitnað álit UA 10. júní 2008 (4552/2005 o.fl.) (málefni aldraðra). 

Benti Umboðsmaður á að við árslok 1995 voru gerðar þær breytingar á löggjöf að hverfa frá 

því að fjárhæð ellilífeyris skyldi fylgja hækkunum launa en fara þess í stað eftir ákvörðun 

fjárlaga á hverju ári. Síðar hafa reyndar breytingar verið gerðar á því hvaða viðmiðunum skyldi 
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fylgja við hækkun lífeyrisins. Umboðsmaður óskaði upplýsinga frá heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra um það hvernig grunnfjárhæð ellilífeyris hefði verið ákvörðuð en svör 

ráðuneytisins voru aðeins þau að síðustu áratugi hefði verið leitast við að grunntryggingar 

ellilífeyrisþega væru ekki fjarri lágmarkslaunum. Umboðsmaður óskaði eftir frekari svörum 

um á hvaða forsendum fjárhæðin væri ákveðin og í svari ráðuneytisins kom m.a. fram 

eftirfarandi: 

 

Á Íslandi er í gildi svokallað „three-pillar-system“ í ellilífeyri, eins og í mörgum löndum OECD. 

Þar er fyrst að telja lífeyri almannatrygginga, sem heyrir undir 67. gr. ILO sþ. nr. 102, þar sem 

gert er að viðmiði að skerðingar bóta verði aldrei meiri en að lágmarkslaunum verði náð. Þetta er 

það viðmið sem gildir, eins og áður sagði, þegar grunnfjárhæðir lífeyrisbóta eru ákvarðaðar. Þessi 

útreikningur bóta á Íslandi er einfaldur þar sem upphæð bótanna sjálfra hefur um langa tíð verið 

ákvarðaður um og yfir lágmarkslaunum, frítekjumark tekjutryggingar er mun hærra en bæturnar 

sjálfar og skerðing bóta vegna tekna þar yfir nemur einungis 45%, þannig að bótaþeginn hefur 

ætíð mun hærri tekjur en lágmarkslaun, hafi hann aðrar tekjur utan bóta. Bætur ellilífeyris eru 

alla jafna einnig yfir 40% af meðallaunum allra meðlima ASÍ, en þar á meðal er fjöldi 

iðnaðarmanna, sem hafa mun hærri tekjur en ólærðir verkamenn, en það er annað viðmið skv. 67. 

gr. ILO 102. 

 

Þrátt fyrir þessi svör, sem útlista að nokkru leyti hvernig ILO samþykkt nr. 102 horfir við 

íslenska almannatryggingakerfinu, bárust aldrei eiginleg svör við því hvaða forsendur voru 

lagðar til grundvallar við sjálfa ákvörðunina um grunnfjárhæð (þó að ráðuneytið vildi meina að 

unnt væri að réttlæta ákvörðunina). Umboðsmaður vísaði til 1. mgr. 76. gr. stjskr. og þeirra 

ákvæða alþjóðasamninga sem einkum hefur verið fjallað um hér að ofan, þ.e. 12. og 13. gr. 

FSE og 9. og 11. gr. SEFMR og gerði eftirfarandi athugasemd: 

 

Ég bendi á að ákvæðum laga nr. 100/2007 um greiðslu ellilífeyris er í eðli sínu ætlað að tryggja 

öldruðum ákveðna lágmarksframfærslu við upphaf lögbundins eftirlaunaaldurs. Þegar 

framangreint markmið er haft í huga, tel ég einkar óheppilegt að ekki liggi fyrir með skýrari hætti 

af hálfu löggjafans á hvaða forsendum grunnfjárhæð ellilífeyris er ákvörðuð. Hef ég þá hér 

einnig í huga þær skyldur sem hvíla á stjórnvöldum, og þá einnig löggjafanum, samkvæmt 

fyrrnefndu ákvæði stjórnarskrár og alþjóðlegum sáttmálum, að taka afstöðu til þess hvort fjárhæð 

lífeyris sem þau ákveða að veita á grundvelli 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar sé fullnægjandi til 

þess að framfleyta fjölskyldu bótaþegans sómasamlega og afmarka í því sambandi þær 

grundvallarforsendur sem fjárhæðin verður ákvörðuð eftir. 

 

Umboðsmaður lítur því svo á að af orðalagi 1. mgr. 76. gr. stjskr. um aðstoð í samræmi við 

þörf leiði að löggjafinn beri þá skyldu að meta hvort fjárhæð lífeyris nægi til þess að uppfylla 

þessa þörf, eins og hún verður skýrð m.t.t. alþjóðlegra mannréttindasamninga. Umboðsmaður 

beitir hér 1. mgr. 76. gr. einkum sem formreglu, þar sem hún leiðir til þess að löggjafinn þarf 

að taka afstöðu til þeirra krafna sem gerðar verða á grundvelli alþjóðasamninga um fjárhæð 

lífeyris og útlista forsendur sínar fyrir þeirri niðurstöðu sem valin er, og hvernig hún samrýmist 

áðurnefndum kröfum. Hvetur Umboðsmaður til að þetta verið tekið til athugunar við 
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yfirstandandi endurskoðun á almannatryggingalöggjöfinni. Óhætt er að taka undir með 

Umboðsmanni að eðlilegt sé og skylt að löggjafinn taki afstöðu til þess hvernig ákvarðanir um 

fjárhæðir lífeyris samrýmist mannréttindaákvæðum og kröfum þeirra hvað varðar 

lágmarksframfærslu. Þá virðist rannsókn Umboðsmanns leiða í ljós að ekki hafi verið viðhöfð 

nægilega vönduð vinnubrögð við lagasetningu á þessu sviði. Þó verður ekki hjá því komist að 

gera athugasemdir við nálgun Umboðsmanns á álitaefnið að tvennu leyti. Í fyrsta lagi hefði 

verið ákjósanlegt að Umboðsmaður hefði framkvæmt efnislega rannsókn á fjárhæð ellilífeyris 

samanborið við þær kröfur sem leiða af stjórnarskrá og alþjóðasamningum. Slík rannsókn 

hefði m.a. verið kærkomið innlegg í umrædda endurskoðun löggjafar. Þó má viðurkenna að 

einmitt í ljósi endurskoðunarinnar er skiljanlegt að Umboðsmaður hafi ákveðið að bíða með þá 

rannsókn.
394

 Í öðru lagi, og í nánari tengslum við umfjöllunarefni þessa kafla ritgerðarinnar, er 

hugsanlegt áhyggjuefni sú áhersla sem Umboðsmaður leggur á lágmarksframfærslu. Þó að sú 

nálgun að byggja á lágmarkskjarna réttinda líkt og hér er fjallað um hafi ýmsa kosti, þá er 

álitaefnið varðandi ellilífeyri m.a. tengt því hvernig fjárhæðin hefur þróast undanfarin ár, sbr. 

umfjöllun Umboðsmanns í kafla IV.3. Við úrlausn á slíku álitaefni er ekki rétt takmarka 

rannsóknarspurninguna við það hvort lágmarksgreiðslur á hverjum tíma hafi uppfyllt 

lágmarksinntak réttindanna heldur hlýtur álitaefnið einnig að snúa að því hvort ríkið hafi sinnt 

skyldum sínum um innleiðingu í áföngum (e. progressive realization) og um sífellt batnandi 

lífsskilyrði, sbr. 11. gr. SEFMR.
395

 

Hér verður nefnt annað dæmi úr framkvæmd umboðsmanns Alþingis, en í nýlegu áliti 

fjallaði Umboðsmaður um fjárhagsaðstoð sveitarfélags þar sem sjá má samspil krafna um 

lágmarksfjárhæð bóta og reglna stjórnsýsluréttar. 

 

UA 17. febrúar 2009 (5106/2007) A var neitað um fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi til greiðslu 

húsaleigu eða lán vegna kaupa á húsnæði. Ástæður synjunarinnar voru að tekjur A árið sem hún 

lagði fram umsóknir voru yfir viðmiðunarmörkum samkvæmt reglum félagsmálanefndar 

sveitarfélagsins. Umboðsmaður benti á að sveitarfélög hefðu umtalsvert svigrúm varðandi það 

hvernig þau sinntu skyldum sínum á grundvelli laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

„Þrátt fyrir það leiðir það af orðalagi ákvæða 12. gr. laga nr. 40/1991 og tilgangi þeirra, sbr. 

einnig 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, að gera verður tilteknar lágmarkskröfur til sveitarfélaga 

um að þau komi með raunhæfum og virkum hætti til aðstoðar einstaklingum í því skyni að 

tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum og til þess að bæta úr vanda og koma í veg fyrir að 

einstaklingar og fjölskyldur komist í þá aðstöðu að geta ekki ráðið fram úr málum sínum sjálf.“ 

Umboðsmaður leysti því næst úr málinu á grundvelli reglna stjórnsýsluréttar um skyldubundið 

mat stjórnvalda enda taldi hann að lög gerðu ráð fyrir slíku mati í hverju tilviki fyrir sig. 

                                                 
394

 Sbr. lokaorð IV. kafla álitsins þar sem fram kemur að markmið rannsóknarinnar hafi verið að kanna hvort það 

kynnu að vera meinbugir á lögum um fjárhæðir ellilífeyris gagnvart alþjóðlegum mannréttindasamningum, en 

rétt væri að bíða með rannsóknina þar til að lokinni yfirstandandi endurskoðun. 
395

 Rétt er að taka fram að Umboðsmaður einskorðar álitaefnið ekki berum orðum við lágmarksinntak réttindanna 

og því kunna áhyggjur höfundar af nálgun Umboðsmanns að vera óþarfar. 
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Stjórnvöld höfðu ekki tekið tillit til aðstæðna í máli A, sem hafði nýlega misst starf sitt og 

húsnæði og ekki var aflað gagna um raunveruleg útgjöld hennar og framtíðarhorfur. Beindi 

Umboðsmaður þeim tilmælum til sveitarfélagsins að mál A yrði tekið til endurskoðunar. 

 

Umboðsmaður beitir 1. mgr. 76. gr. stjskr. ekki með beinum hætti í álitinu, heldur leysir málið 

á grundvelli reglna stjórnsýsluréttar. Tilvitnað orðalag úr álitinu vísar hins vegar til þeirra 

lágmarkskrafna sem leiða af lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og 1. mgr. 76. gr. stjskr. að 

sveitarfélög komi með raunhæfum og virkum hætti til aðstoðar einstaklingum m.a. í því skyni 

að tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Undirliggjandi umfjöllun Umboðsmanns eru því 

hugmyndir um lágmarksinntak félagslegrar þjónustu. Þó að reglur stjórnsýsluréttar hafi verið 

fullnægjandi grundvöllur við lausn málsins má velta frekar fyrir sér þeim hliðum þess sem 

snerta lágmarksinntak mannréttinda. A sótti um stuðning einkum til þess að tryggja sér og 

fjölskyldu sinni húsnæði, en henni hafði verið gert að rýma fyrra húsnæði sem tengdist störfum 

hennar við skóla í sveitarfélaginu. Með ákvörðunum sveitarfélagsins, fyrst um að bera hana út 

úr fyrra húsnæði og síðan um að neita henni um fjárhagsstuðning, þykir ljóst að gengið var 

nærri rétti til húsnæðis, sbr. 1. mgr. 76. gr. stjskr. og 1. mgr. 11. gr. SEFMR sem og rétti til 

félagslegs öryggis, sbr. 1. mgr. 76. gr. stjskr. og 9. gr. SEFMR. Við töku slíkra ákvarðana leiða 

téð mannréttindaákvæði til þess að skylt er að rannsaka aðstæður viðkomandi einstaklings og 

haga ákvarðanatöku í samræmi við þær.  

Sem lokaathugasemd varðandi lágmarksinntak þeirrar framfærsluaðstoðar sem veitt er hér 

á landi má á ný vekja athygli á nánum tengslum 1. mgr. 76. gr. stjskr. við ákvæði 

mannréttindasáttmála um rétt til félagslegrar aðstoðar, svo og ákvæða um rétt til viðunandi 

lífsafkomu, sbr. einkum 11. gr. SEFMR (sjá umfjöllun í kafla 2.4.3). Lágmarksinntak 

félagslegrar aðstoðar verður að taka mið af því að tryggð sé framfærsla sem nægir til 

(lágmarks)viðunandi lífsafkomu.
396

 Við umfjöllun um viðunandi lífsafkomu má t.d. líta til 

skilgreiningar Alþjóðabankans á fátæktarmörkum: 

 

The poverty line can, according to the World Bank, 'be thought of as comprising two elements: 

the expenditure necessary to buy a minimum standard of nutrition and other basic necessities and 

a further amount that varies from contry to country, reflecting the cost of participating in the 

everyday life of society'.
397

 

 

Brynhildur Flóvenz taldi árið 2004 að langt virtist í land með að tryggja fötluðum fullnægjandi 

framfærslu og benti á að breytt bil væri milli lífsskilyrða fatlaðra annars vegar og ófatlaðra 

                                                 
396

 Auðvelt er að sjá að þetta er útgangspunktur og markmið í umfjöllun EFMR-nefndarinnar, sbr. texta við nmgr. 

379, og í samþykkt ILO nr. 102. 
397

 Asbjørn Eide: „Economic and Social Rights”, bls. 131. Eide vísar í World Development Report 1990, bls. 26. 
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hins vegar.
398

 Harpa Njálsdóttir, félagsfræðingur, komst að þeirri niðurstöðu miðað við árið 

2000 að tekjur öryrkja, aldraðra og atvinnulausra þyrftu að hækka um 30% til þess eins að ná 

lágmarksframfærslu.
399

 Ekki er ljóst hvort staðan er önnur í dag, en þessar niðurstöður benda 

þó til þess að ekki sé víst að kerfi félagslegs öryggis hér á landi tryggi í reynd lágmarksinntak 

réttarins til félagslegs öryggis og viðunandi lífsafkomu.
400

 

Til þess að sýna fram á að sum réttindi krefjast ekki flókinnar framsetningar á 

lágmarksskyldum ríkja þá verður að síðustu bent á umfjöllun EFMR-nefndarinnar um réttinn 

til matar, sem er hluti af réttinum til viðunandi lífsafkomu skv. 11. gr.  

 

Every State is obliged to ensure for everyone under its jurisdiction access to the minimum 

essential food which is sufficient, nutritionally adequate and safe, to ensure their freedom from 

hunger.
401

 

 

Fyrir nokkrum árum könnuðu starfsmenn Félagsmálastofnunar í Reykjavík hve mikinn mat 

væri unnt að kaupa fyrir þá bótafjárhæð sem ætluð var hjónum með tvö börn til framfærslu. 

Matseðilinn sem Félagsmálastofnun setti saman var síðan borinn undir sérfræðing á sviði 

næringarfræði. Niðurstaðan var sú að daglegri hitaeiningaþörf fjölskyldunnar var ekki fullnægt 

og mörg vítamín, þar með c-vítamín, voru undir dagsþörf.
402

 Séu þessar niðurstöður lagðar til 

grundvallar virðist umhugsunarefni hvort í einhverjum tilvikum sé jafnvel lágmarksinntak 

réttarins til matar ekki uppfyllt hér á landi. 

Með ofangreindri umfjöllun var ekki markmiðið að veita heildstæða sýn á lágmarksinntak 

þessara réttinda heldur aðeins að sýna dæmi um hvernig slíkt inntak hefur verið afmarkað hvað 

varðar einstök réttindi. Næst verður nánar fjallað um hvernig nálgun byggð á lágmarksinntaki 

réttinda birtist í dómaframkvæmd. 

 

6.3.3 Beiting í dómaframkvæmd 

Fyrst ber að benda á hinn margnefnda Öryrkjabandalagsdóm Hæstaréttar Íslands.  

 

Í forsendum Hæstaréttar segir m.a.: „Samkvæmt framanrituðu [þ.e. umfjöllun um alþjóðlega 

mannréttindasamninga] verður 76. gr. stjórnarskrárinnar skýrð á þann veg að skylt sé að tryggja 

að lögum rétt sérhvers einstaklings til að minnsta kosti einhverrar lágmarks framfærslu 

eftir fyrirfram gefnu skipulagi, sem ákveðið sé á málefnanlegan hátt. Samkvæmt 2. gr. 

stjórnarskrárinnar hefur almenni löggjafinn vald um það hvernig þessu skipulagi skuli háttað. 

Skipulag, sem löggjafinn ákveður, verður þó að fullnægja þeim lágmarksréttindum, sem 

                                                 
398

 Brynhildur Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 185. 
399

 Harpa Njálsdóttir: Fátækt á Íslandi við upphaf nýrrar aldar, bls. 21. 
400

 Enn er minnt á að skyldur íslenska ríkisins ná ekki aðeins til þessa lágmarksinntaks, heldur til framþróunar í 

áföngum og sífellt batnandi lífsskilyrða, sbr. 1. mgr. 2. gr. og 11. gr. SEFMR. 
401

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 12, The Right to Adequate Food (1999), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 

(2004), mgr. 14, bls. 66. 
402

 Valgerður Katrín Jónsdóttir: „Vonleysið er verst“, bls. 18. 
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felast í ákvæðum 76. gr. stjórnarskrárinnar. Þá verður það að uppfylla skilyrði 65. gr. 

stjórnarskrárinnar um að hver einstaklingur njóti samkvæmt því jafnréttis á við aðra sem réttar 

njóta, svo og almennra mannréttinda.[...] Svo sem áður greinir verður að telja að í 1. mgr. 76. 

gr. stjórnarskrárinnar felist ákveðin lágmarksréttindi, sem miðuð séu við einstakling. Þrátt 

fyrir svigrúm almenna löggjafans til mats á því, hvernig þessi lágmarksréttindi skuli ákvörðuð, 

geta dómstólar ekki vikið sér undan því að taka afstöðu til þess, hvort það mat samrýmist 

grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Þegar litið er til skipulags réttinda örorkulífeyrisþega 

samkvæmt almannatryggingalögum og þeirra afleiðinga, sem í raun geta af því leitt fyrir 

einstaklinga, verður þetta skipulag ekki talið tryggja þeim þau lágmarksréttindi, sem í 

framangreindu stjórnarskrárákvæði felast, á þann hátt að þeir fái notið þeirra 

mannréttinda, sem 65. gr. stjórnarskrárinnar mælir þeim, svo sem það ákvæði verður 

skilið að íslenskum rétti, sbr. 26. gr. [SBSR] og 9. gr. [SEFMR]. (áherslur mínar) 

 

Ljóst má vera að Hæstiréttur telur 1. mgr. 76. gr. stjskr. vernda rétt til lágmarksframfærslu. 

Löggjafinn hefur vald um hvernig skipulagi skuli háttað til þess að tryggja þessi réttindi en 

skipulagið verður bæði að vera málefnalegt og fullnægja téðum lágmarksréttindum. Því má 

segja að orðalag Hæstaréttar um svigrúm löggjafans til mats á því „hvernig þessi 

lágmarksréttindi skuli ákvörðuð“ sé nokkuð óheppilegt, þar sem það er í raun stjórnarskráin 

sem ákvarðar lágmarksréttindin, en löggjafinn hefur svigrúm til þess að ákveða hvernig 

lágmarksréttindin eru útfærð eða uppfyllt. Dómurinn er hins vegar nokkuð skýr um að 

Hæstiréttur telur dómstólum skylt að meta hvort þessi lágmarksréttindi séu uppfyllt.
403

 Í 

niðurstöðum meirihlutans er vísað til þeirra afleiðinga sem gátu leitt af gildandi skipulagi, 

einkum þess að öryrki í hjúskap eða sambúð gat endað með aðeins 17.715 kr. í 

mánaðartekjur.
404

 Ljóst má vera að þessi upphæð fullnægir ekki lágmarksinntaki félagslegs 

öryggis, t.d. eftir fyrrnefndum mælikvarða EFMR-nefndarinnar sem mælir fyrir um að 

upphæðin skuli verið nægileg til þess að standa straum af grundvallarheilbrigðisþjónustu, 

húsnæði, mat og menntun.
405

 Til viðbótar má benda á að Hæstiréttur telur 1. mgr. 76. gr. 

tryggja rétt til „að minnsta kosti einhverrar lágmarks framfærslu.“ Því virðist Hæstiréttur ganga út 

frá því að það „gólf“ sem lágmarksinntakið markar sé ekki „þak“ þeirra réttinda sem í ákvæðinu felast. 

Athygli vekur sú áhersla meirihluta Hæstaréttar á að um einstaklingsbundinn rétt sé að 

ræða. Málsvarnir Tryggingastofnunar ríkisins í málinu lutu að talsverðu leyti að því að 

tekjutenging við tekjur maka lífeyrisþega væri heimil í ljósi gagnkvæmrar framfærsluskyldu 

hjóna.
406

 Niðurstaða Hæstaréttar varðandi þennan þátt er áhugaverð frá nokkrum 

sjónarhornum: 

                                                 
403

 Ekki verður séð að minnihluti réttarins sé á annarri skoðun varðandi hlutverk dómstóla: „Dómstólar geta hins 

vegar metið, hvort lagasetning um þessi málefni [þ.e. inntak og umfang opinberrar aðstoðar] samrýmist 

grundvallarreglum stjórnarskrárinnar.“ Sjá einnig greiningu Ragnhildar Helgadóttir á dómnum í „Afstaða 

dómstóla til hlutverk síns við mat á stjórnskipulegu gildi laga – þróun síðustu ára“, bls. 102-103. 
404

 Uppreiknað fram til mars 2009 miðað við vísitölu neysluverðs er þessi upphæð u.þ.b. 29.320 kr. 
405

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 19, The Right to Social Security (2007), UN Doc. E/C.12/GC/19 (2008) 

mgr. 59. 
406

 Sbr. einkum 46. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993. 
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1) Brottfall skilyrðis um að bótaþegi eigi ekki skylduframfærendur úr texta 

stjórnarskrárákvæðisins leiddi til þess að Hæstiréttur leit svo á að það hefði verið afnumið. 

Eldra ákvæði stjórnarskrár um félagslega aðstoð setti það að skilyrði að bótaþegi ætti ekki aðra 

skylduframfærendur. Hæstiréttur leit svo á að með breytingunum 1995 hafi þetta skilyrði verið 

afnumið.
407

 Róbert R. Spanó hefur gagnrýnt notkun Hæstaréttar á lögskýringargögnum hvað 

þetta varðar.
408

 Róbert bendir á að í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 komi fram upplýsingar sem gætu hafa leitt til öndverðrar 

niðurstöðu, þ.e. að ætlunin hafi einmitt verið að halda í þetta skilyrði,
409 

og gagnrýnir einkum 

þá aðferð Hæstaréttar að fjalla ekkert um þessar upplýsingar. Sérstaklega gagnrýnir hann að í 

sama dómi, hvað annað efnisatriði varðar, veitti Hæstiréttur lögskýringargögnum verulegt vægi 

og hafi rétturinn því valið þær upplýsingar úr lögskýringargögnum sem honum hentaði hverju 

sinni.410 

Fallast verður á að betur hefði farið á því að Hæstiréttur hefði fjallað um þessi ummæli í 

lögskýringargögnum. Aðferðafræðilega
411

 má því gagnrýna þennan hluta forsendna dómsins. 

Hér verður því hins vegar haldið fram að niðurstaða Hæstaréttar að þessu leyti hafi verið 

efnislega rétt, þar sem önnur sjónarmið við túlkun vógu þyngra en áðurnefnd ummæli í 

frumvarpinu. Í fyrsta lagi eru ummælin ekki skýr að þessu leyti, þar sem einungis er fjallað um 

að ætlunin hafi ekki verið að „sá sem geti séð nægilega fyrir sér sjálfur þurfi að njóta réttar til 

slíkrar aðstoðar.“
412

 Jafnframt segir að 1. mgr. 76. gr. stjskr. svari „að nokkru leyti“ til eldra 

ákvæðis. Þetta orðalag væri óeðlilegt ef nýja ákvæðið svaraði að öllu leyti til hins eldra. Í öðru 

lagi má benda á það alkunna sjónarmið á sviði mannréttinda að horfa á stöðu einstaklingsins, 

sem fær hér m.a. stuðning í orðalagi 9. og 11. gr. SEFMR um rétt „sérhvers manns“. Í þriðja 

lagi benda þau sjónarmið sem Hæstiréttur rekur í dómnum varðandi rétt og skyldu til 

framfærslu í hjúskap, sjá atriði 3 hér að aftan, í sömu átt.
413

 Í fjórða lagi stenst fyllilega það 
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 Hæstiréttur afgreiddi þetta efnisatriði svo: „Ákvæði um rétt þeirra, sem ekki geta framfleytt sér sjálfir, til 

aðstoðar úr opinberum sjóðum hefur verið í stjórnarskrá allt frá 1874, en rétturinn var háður því að 

viðkomandi ætti sér ekki skylduframfærendur. Það skilyrði var afnumið með stjórnarskrárbreytingu 1995.“ 
408

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 131-134. 
409

 „Ákvæði þetta svarar að nokkru til núgildandi reglu í 70. gr. stjórnarskrárinnar þar sem er mælt fyrir um rétt 

þess sem getur ekki séð fyrir sér og sínum og aðrir eru ekki framfærsluskyldir við til styrks úr almennum 

sjóðum. Er frumvarpsákvæðið mun ítarlegra því tekið er nánar fram en nú er gert hvers konar ástæður geti 

orðið til að maður þarfnist opinberrar aðstoðar af þessum toga. Með 1. mgr. 14. gr. er hins vegar ekki lögð til 

breyting frá gildandi reglu að því leyti að ekki er ráðgert að sá sem geti séð nægilega fyrir sér sjálfur þurfi að 

njóta réttar til slíkrar aðstoðar, en þann rétt væri þó fyllilega heimilt að veita honum ef löggjafinn kysi svo. “ 

Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2109. 
410

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 134. 
411

 Róbert leggur áherslu á að umfjöllun hans sé einskorðuð við hrein aðferðafræðileg sjónarmið um notkun 

lögskýringargagna.  
412

 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2109. Áherslur mínar. 
413

 Um þessi rök er m.a. fjallað ítarlega í grein Dóru Guðmundsdóttur: „Stjórnarskrárbundnar meginreglur og 
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sjónarmið sem Hæstiréttur vísar til, þ.e. breytingu á sjálfu orðalagi ákvæðisins. Sú breyting 

hlýtur að hafa haft tilgang og þýðingu. Í samræmi við þá reglu að túlka beri 

mannréttindaákvæði rúmt og takmarkanir á þeim þröngt verður að telja varhugavert að þrengja 

rétt einstaklinga með þeim hætti að innleiða slík skilyrði. 

2) Gagnkvæm framfærsluskylda milli hjóna viðurkennd – getur verið málefnaleg ástæða til 

skerðingar. Hæstiréttur bendir á að ekki sé um lögbundna framfærsluskyldu
414

 að ræða milli 

sambýlisfólks og því voru rök Tryggingastofnunar ekki haldbær hvað það varðar.
415

 Hins vegar 

staðfestir Hæstiréttur gagnkvæma framfærsluskyldu hjóna og virðist því líta svo á að ef 

einstaklingur peningaframfærir sig ekki með vinnu, þá eigi hann rétt á að fá peningaframfærslu 

í gegnum hjúskap. Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu að meginregla íslensks réttar sé að 

greiðslur úr opinberum sjóðum sæti ekki skerðingu vegna tekna maka bótaþega en rétturinn 

viðurkennir þó að heimilt sé að einhverju leyti að taka tillit til hjúskapar sem 

framfærsluuppsprettu við greiðslu úr félagslegum sjóðum.
416

 

3) Gagnkvæm framfærsla hjóna felur bæði í sér framfærsluskyldu og framfærslurétt. 

Hæstiréttur fjallar um framfærsluskyldu hjóna út frá mannréttindasjónarhorni og telur bæði um 

rétt og skyldu að ræða, sbr. 5. gr. 7. samningsviðauka við MSE.
417

 Hvað þennan rétt varðar 

telur Hæstiréttur að tæpast verði „annað sagt en að réttur öryrkja til framfærslu fjölskyldu 

sinnar verði smár hafi hann aðeins tekjur, sem nema grunnörorkulífeyri.“ Hér má velta fyrir sér 

hugtakinu „viðunandi lífsafkoma“ eins og það birtist í 11. gr. SEFMR og verður túlkað með 

hliðsjón af kröfum mannréttinda um virðingu fyrir mannlegri reisn. Sá sem hér ritar telur að 

unnt hefði verið að styrkja niðurstöðu Hæstaréttar um einstaklingsbundin réttindi og rétt til 

þess að taka þátt í framfærslu fjölskyldu sinnar með nálgun á þessum grundvelli. Hugtakið 

viðunandi lífsafkoma felur m.a. í sér að geta framfleytt sér og sínum með sómasamlegum hætti 

og ef litið er til þess að gera verður kröfu um að þessa réttar verði notið með mannlegri reisn 

þá verður jafnframt að gera kröfu um að réttarins verði notið á einstaklingsgrundvelli. 

4) Jafnvel málefnaleg sjónarmið réttlæta ekki frávik frá lágmarksinntaki réttinda. 

Hæstiréttur viðurkennir að málefnalegt kunni að vera að líta til þeirrar staðreyndar að 

einstaklingar í hjúskap eða sambúð þurfi minna sér til framfærslu en sá sem býr einn. En þetta 

                                                                                                                                                          
stjórnarskrárvarin réttindi“, einkum bls. 149-155. 

414
 Minnt er á umfjöllun í kafla 2.4.3 um hugtakið framfærslu og mismunandi tegundir framfærslu. 

415
 Kirsten Ketcher bendir á að slík skerðingarregla var innleidd í Danmörku árið 2002, en fljótt afnumin. Ketcher 

skrifar: „Dette var en klar overtrædelse af grundloven.“ Kirsten Ketcher: „Artikel 75“, bls. 513. 
416

 Þessi ályktun verður reyndar ekki dregin með fullri vissu af forsendum Hæstaréttar í 

Öryrkjabandalagsdómnum en kemur fram í síðari Öryrkjabandalagsdómnum, Hrd. 2003, bls. 3411 

(549/2002). 
417

 „Hjón skulu njóta jafnréttis að því er varðar réttindi og skyldur að einkamálarétti sín í milli og í tengslum 

sínum við börn sín, við giftingu, í hjónabandi og ef til hjónaskilnaðar kemur.“ 
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sjónarmið er að mati Hæstaréttar hins vegar ekki unnt að nota til réttlætingar fyrirkomulagi 

sem tryggir ekki lágmarksinntak réttarins sem leiðir af 1. mgr. 76. gr. og 65. gr. stjskr. Hér er 

um afar mikilvægt atriði að ræða í samhengi þessarar ritgerðar. Meirihluti Hæstaréttar virðist 

taka þá afstöðu að ekki skuli fara fram sanngirnismat (þ.e. mat á því hvort stefna stjórnvalda sé 

byggð á málefnalegum sjónarmiðum - í anda sanngirnismælikvarðans (e. reasonableness 

review) sem fjallað verður um hér að aftan) eða mat á grundvelli meðalhófsreglunnar. 

Jafnframt er ljóst að svigrúm ríkisins nær ekki svo langt að ganga megi á lágmarksinntak 

réttindanna. Þessi afstaða er í samræmi við þá nálgun sem byggir á lágmarksinntaki eða 

lágmarksskyldum og lýst hefur verið í þessum kafla ritgerðarinnar. Skipulag almannatrygginga 

sem virðir ekki lágmarksinntak réttindanna verður ekki réttlætt með vísan til sjónarmiða sem 

að öðrum kosti teldust þó málefnaleg.  

Til þess að veita skýrari mynd af beitingu á lágmarksinntaki verður hins vegar bent á 

nokkur dæmi úr framkvæmd erlendra dómstóla. 

 

Í dómi stjórnskipunardeildar Hæstaréttar Eistlands frá 2004
418

 var niðurstaðan sú að þrátt fyrir að 

stjórnarskrárákvæði um rétt til félagslegrar aðstoðar gerði ráð fyrir því að löggjafinn mælti fyrir 

um inntak þess réttar þá beri dómstólar skyldu til þess að grípa inn í ef aðstoð uppfyllir ekki 

lágmarkskröfur. Námsmanni hafði verið neitað um félagslegar greiðslur (m.a. húsaleigubætur) 

þar sem húsnæði hans uppfyllti ekki kröfur laga, en viðkomandi bjó á herbergi á heimavist. 

Dómstóllinn taldi slíka „tæknilega“ túlkun á lögunum ekki samrýmast þeim kröfum sem leiddu 

af stjórnarskrá um rétt til félagslegrar aðstoðar, sbr. stjórnarskrárbundna jafnræðisreglu. Nánar 

tiltekið væri ekki um málefnalegar ástæður að ræða sem gætu réttlætt mismunandi meðferð. 

Hér virðist dómstóllinn taka þá afstöðu að EFM-réttindi í stjórnarskrá séu einungis dómhæf 

hvað varðar lágmarksinntak þeirra. Í eistneskum fræðiskrifum hefur verið bent á að ákvæði 

stjórnarskrárinnar séu afar fáorð og mæli í raun aðeins fyrir um kjarna EFM-réttinda. Því geti 

afstaða dómstólsins leitt til þess að aðeins „kjarni innan kjarnans“ hljóti endurskoðun dómstóla 

og vernd EFM-réttinda verði því afar rýr.
419

 Sömu sjónarmið mætti líklega setja fram í íslensku 

samhengi þar sem framsetning stjórnarskrárinnar er á sama hátt takmörkuð við kjarna 

réttindanna.
420  

 

 

                                                 
418

 Stjórnskipunardeild Hæstaréttar Eistlands, 21. janúar 2004 (3-4-1-7-03). Dómurinn er reifaður í 

dómagagnagrunni Feneyjarnefndar Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið EST-

2004-1-006. 
419

 Katrin Saaremäel-Stoilov : „How to Handle a Double-edged Sword Safely“, bls. 91. 
420

 Í frumvarpi því sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 er rætt um að halda því einkenni íslensku 

stjórnarskrárinnar að ákvæði séu í kjarnyrtum stíl. Sjá Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2081. Orðið kjarnyrtum 

vísar hér til framsetningar ákvæðanna, en jafnframt má benda á að ákvæðin eru yfirleitt einskorðuð við kjarna 

þeirra réttinda sem um ræðir og þau EFM-réttindi sem vernduð eru, einkum af 76. gr. stjórnarskrárinnar geta 

af orðalagi þeirra að dæma í mesta lagi talist endurspegla kjarna þeirra réttinda sem teljast vernduð á 

alþjóðavettvangi. 
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Benda má á dóm stjórnlagadómstóls Tyrklands frá árinu 2003.
421

 Ákvæði tyrkneskra laga leiddu 

til þess að einstaklingur fékk greiddar bætur vegna tímabundinnar óvinnufærni vegna veikinda í 

18 mánuði, en ef veikindin stóðu yfir í lengri tíma fékk viðkomandi engar greiðslur. Dómstóllinn 

taldi að ákvæði stjórnarskrár um rétt til félagslegs öryggis væri ætlað að tryggja rétt til 

lágmarkslífsafkomu sem gæti talist mannúðleg þegar um væri að ræða atvik svo sem slys, fötlun 

eða veikindi. Þá væri félagslega kerfið grundvallaratriði þegar kemur að því að tryggja hamingju 

einstaklingsins innan samfélagsins – sem einnig er grundvallarskylda ríkisins. Þar sem fyrrnefnd 

lagaákvæði gátu leitt til þess að óvinnufærir einstaklingar fengu enga fjárhagsaðstoð og höfðu 

þannig engin ráð til þess að lifa og bjuggu við algert óöryggi taldi dómstóllinn að um brot á 

stjórnarskrá væri að ræða. 

 

Dómurinn er fremur einfalt dæmi um beitingu lágmarksinntaks réttarins til félagslegs öryggis, 

þar sem ákveðin „eyða“ birtist í almannatryggingakerfinu og bótaréttur féll algerlega niður.  

 

Rt. 1990, bls. 874 Deilt var um ákvörðun félagsmálastofnunar sveitarfélags að skerða verulega 

heimilishjálp og félagslegar greiðslur til fatlaðrar konu, sem notið hafði slíkrar aðstoðar um langt 

skeið. Hæstiréttur Noregs tók fram að dómstólum bæri að skera úr um hvort lágmarksréttindi 

væru tryggð, en einkum var til skoðunar ákvæði í lögum um félagslega aðstoð þar sem fram kom 

að veita skyldi aðstoð þeim sem ekki gætu unnið fyrir sér eða séð fyrir sér með öðrum hætti. 

Niðurstaðan varð sú að lágmarksinntak réttindanna væri ekki uppfyllt og ákvörðunin yrði ekki 

réttlætt með hagræðingarsjónarmiðum um sparnað í rekstri sveitarfélagsins. Því var ákvörðunin 

felld úr gildi. 

 

Dómurinn lýtur ekki að stjórnarskrárákvæðum, enda engin ákvæði um félagslega aðstoð í 

norsku stjórnarskránni, eða ákvæðum mannréttindasáttmála heldur var byggt á því að 

lágmarksinntak félagslegrar aðstoðar væri tryggt í almennum lögum. 

 

UFR 1999, bls. 1700 Deilt var um hvort krafa stjórnvalda um endurgreiðslu á félagslegri aðstoð 

yrði þess valdandi að stefnandi málsins nyti ekki lágmarksframfærslu. Hæstiréttur staðfesti mat 

stjórnvalda á aðstæðum stefnandans á grundvelli viðkomandi löggjafar, en viðurkenndi þó tilvist 

reglu um lágmarksinntak réttar til viðunandi lífsafkomu sem setti mati stjórnvalda ákveðin 

mörk.
422

 

 

Bent hefur verið á að þrátt fyrir að síðastnefnd tilhneiging Hæstaréttar Danmerkur teljist 

jákvæð út frá vernd EFM-réttinda, þá virðast hugmyndir um lágmarksinntak réttinda hafa 

fræðilegt gildi fremur en raunhæft í danskri framkvæmd.
423

  

Í Grootboom dómi stjórnlagadómstóls Suður-Afríku hafnaði dómstóllinn berum orðum að 

nota mælikvarða á skyldur ríkja byggðan á lágmarksinntaki réttinda. Taldi dómstóllinn m.a. að 

í samhengi réttarins til húsnæðis, sem reyndi á í málinu, væri hann ekki í stöðu til þess að 

skilgreina þá þætti sem teldust til lágmarksinntaks réttarins enda væri um margslungið álitaefni 

                                                 
421

 Stjórnlagadómstóll Tyrklands, 17. nóvember 1998 (K 1998/70). Dómurinn er reifaður í dómagagnagrunni 

Feneyjarnefndar Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið TUR-2003-1-003. 
422

 Ekki virðist hafa verið vísað til stjórnarskrárákvæða eða ákvæða alþjóðasamninga í dómnum. 
423

 Ida Elisabeth Koch: „The protection of socio-economic rights as human rights in Denmark“, bls. 34. 
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að ræða.
424

 Í stað þess hefur stjórnlagadómstóllinn haldið sig við sanngirnismælikvarðann (e. 

reasonableness review), sem lýst verður hér á eftir. Hefur dómstóllinn verið harðlega 

gagnrýndur fyrir þessa ákvörðun.
425

 Hins vegar útilokaði dómstóllinn ekki með öllu beitingu 

slíks mælikvarða og í nýlegum dómi á millidómstigi hefur High Court í Suður-Afríku leyst úr 

máli á grundvelli lágmarksinntaks réttarins til vatns. 

 

Í hinu svokallað Phiri máli
426

 var álitaefnið hvort það magn vatns sem borgaryfirvöld í 

Jóhannesarborg veittu íbúum nægði til þess að uppfylla réttinn til vatns sem verndaður er í 27. gr. 

stjórnarskrár Suður-Afríku. Dómstóllinn taldi að í þessu samhengi mætti slá því föstu að 

lágmarksinntak réttarins væri ekki fyrir hendi og því væri um stjórnarskrárbrot að ræða. 

 

Dómstóllinn taldi að rökin úr Grootboom málinu ættu ekki við um réttinn til vatns, enda væru 

nægjanlegar upplýsingar fyrirliggjandi um hvernig unnt væri að skilgreina lágmarksþörf 

málsaðila til vatns.  

 

6.3.4 Hver eru tengsl kjarna réttindanna og efnahagslegrar getu ríkja? Er ríkjum heimilt að 

innleiða lágmarksinntak réttinda í áföngum? 

Sú nálgun sem hér er lýst og byggir á skilgreiningu á lágmarkskjarna réttinda gengur 

augsýnilega lengst ef litið er svo á að þessi kjarni sé ófrávíkjanlegur og hann beri að tryggja 

óháð efnum og aðstæðum hvers lands fyrir sig. Spurningin er því: Geta ríki sýnt fram á, með 

vísan til efnahagslegs vanmáttar síns, að þrátt fyrir að lágmarksinntak réttinda sé ekki uppfyllt 

þá sé ekki um brot gegn ákvæðum SEFMR að ræða? Er lágmarksinntak réttindanna háð 

efnahagslegri getu ríkja (e. available resources)? 

EFMR-nefndin og þær leiðbeiningarreglur sem mest hefur verið stuðst við, Limburg-

reglurnar og Maastricht-skýringarnar, eru ekki skýr hvað þetta atriði varðar. Í General 

Comment nr. 3 um skyldur ríkja segir nefndin: 

 

[I]t must be noted that any assessment as to whether a State has discharged its minimum core 

obligation must also take account of resource constraints applying within the country concerned.  

Article 2 (1) obligates each State party to take the necessary steps “to the maximum of its 

available resources”. In order for a State party to be able to attribute its failure to meet at least its 

minimum core obligations to a lack of available resources it must demonstrate that every effort 

has been made to use all resources that are at its disposition in an effort to satisfy, as a matter of 

priority, those minimum obligations.
427

 

                                                 
424

 Grootboom, sjá nmgr. 34, mgr. 29-33. 
425

 Sjá m.a. Dennis Davies: „Socio-economic rights in South Africa. The record of the Constitutional Court after 

ten years“, Sandra Liebenberg: „Basic rights claims. How responsive is the 'reasonableness review?“, Sandra 

Liebenberg: „South Africa’s evolving jurisprudence on socio-economic rights: An effective tool in challenging 

poverty?“, David Bilchitz: Poverty and Fundamental Rights, einkum bls. 135-177. 
426

 Witwatersrand High Court í Suður-Afríku, Lindiwe Mazibuko o.fl. gegn The City of Johannesburg o.fl. (Mál 

nr. 06/13865 (WPD). 
427

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 3, The nature of the state parties' obligations (1990), UN Doc. 
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Hér er sönnunarbyrðin lögð á ríkið og augljóst að sú byrði er þung, sbr. notkun orðalagsins 

„every effort“,„all resources“ og „as a matter of priority“. Hins vegar er jafnframt ljóst að ríki 

getur axlað þessa sönnunarbyrði og nefndin lítur ekki á þetta sem algerlega skilyrðislausar 

skyldur.
428

 Í Maastricht-skýringunum er hins vegar gengið lengra, en þar segir í 9. gr.: 

 

Such minimum core obligations apply irrespective of the availability of resources of the country 

concerned or any other factors and difficulties. 

 

Hér er því gengið út frá því að lágmarksinntakið sé ekki háð efnahagslegri getu ríkja. Sama 

afstaða virðist koma fram í sumum síðari General Comments EFMR-nefndarinnar.
429

 Vissir 

fræðimenn hafa talið heimilt að drega eftirfarandi ályktun af þessum gögnum. 

 

All States parties, irrespective of their level of economic development, are required to ensure 

respect for minimum subsistence rights for all. Resource scarcity does not relieve the State of 

these minimum obligations.
430

 

 

Í nýjustu General Comment nefndarinnar, um réttinn til félagslegs öryggis frá 2007,431 er hins 

vegar notað sama orðalag og í General Comment nr. 3
432

 og sama afstaða kemur fram í nýlegri 

túlkun nefndarinnar á því hvaða mælikvarða hún muni nota við mat á skyldum ríkja eftir 

gildistöku valfrjáls viðauka við SEFMR.
433

 

Hér verður fallist á þá túlkun á þessum, að því er virðist, mótsagnakenndu nálgunum 

nefndarinnar að ef ríki uppfyllir ekki lágmarksskyldur sínar og tryggir ekki lágmarkskjarna 

réttindanna sé um prima facie brot á samningnum að ræða.
434 

Þannig telji nefndin löglíkur fyrir 

því að mögulegt sé að innleiða lágmarkskjarna EFM-réttinda tafarlaust í öllum 

aðildarríkjunum.
435

 Þar af leiðandi komi álitaefni um innleiðingu í áföngum (e. progressive 

                                                                                                                                                          
HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), mgr. 10, bls. 17. 

428
 Mary Dowell-Jones: Contextualising the international covenant on economic, social and cultural rights, bls. 

23-24. 
429

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 14, The right to the highest attainable standard of health (2000), UN 

Doc. HRI/GEN1/Rev.7 (2004), mgr. 47, bls. 99 (þar segir að lágmarksinntakið sé ófrávíkjanlegt (e. non-

derogable)). Einnig: EFMR-nefndin: General Comment nr. 15, The right to water (2002), UN Doc. 

HRI/GEN1/Rev.7 (2004), mgr. 40, bls. 115. 
430

 Scott Leckie og Anne Gallagher: Economic, Social, and Cultural Rights: A Legal Resource Guide, bls. xvii. 

Rit þetta er einkum samansafn af alþjóðasamningum og öðrum skjölum sem stafa frá SÞ og öðrum 

alþjóðastofnunum. Ritið hefst hins vegar á samantekt höfundanna á þeim ályktunum sem draga má af þessum 

gögnum. 
431

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 19, The Right to Social Security (2007), UN Doc. E/C.12/GC/19 (2008) 

mgr. 60. Sjá einnig EFMR-nefndin: General Comment nr. 12, The right to adequate food, (1999), UN Doc. 

HRI/GEN1/Rev.7 (2004), mgr. 17, bls. 67. 
432

 Sjá texta við nmgr. 427. 
433

 EFMR-nefndin: „An evaluation of the obligation to take steps to the “maximum of available resources” under 

an optional protocol to the covenant,“ 21. september 2007, UN Doc. E/C.12/2007/1. Nánar verður fjallað um 

þessa túlkun nefndarinnar í kafla 6.7. 
434
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realization), sbr. 1. mgr. 2. gr. SEFMR og fyrri umfjöllun, almennt ekki til skoðunar, nema ríki 

geti axlað hina þungu sönnunarbyrði sem áður er lýst um að öll möguleg ráð (e. available 

resources) séu nú þegar nýtt í þessa þágu. 

Mary Dowell-Jones hefur gagnrýnt nefndina harkalega fyrir ónákvæma og ósannfærandi 

notkun á kenningunni um lágmarksskyldur ríkja.
436

 Gagnrýni hennar er nokkuð sannfærandi, 

einkum hvað varðar dæmi úr athugasemdum nefndarinnar við skýrslur ríkja. Nefnir hún sem 

dæmi athugasemdir nefndarinnar við skýrslu Kongó, sem hafði gengið í gegnum algera 

eyðileggingu á innviðum samfélagsins, en þó beinast athugasemdir nefndarinnar ekki að því að 

brotið sé gegn lágmarksinntaki réttindanna og að aðgerðum sem nauðsynlegar eru til þess að 

bæta úr því, heldur fremur að mismunun gagnvart konum og pygmíum.
437

 Dowell-Jones telur 

þannig að nefndinni hafi mistekist að beina starfi sínu að lágmarksinntaki réttindanna, sem 

nefndin telji þó ófrávíkjanlegt. Meðal niðurstaðna Dowell-Jones er að EFMR-nefndin sé ekki 

reiðubúin til þess að takast á við kvartanir einstaklinga enda hafi nefndinni ekki tekist að 

skilgreina skyldur ríkja heildstætt með nægilega skýrum hætti.
438

 Athyglisvert er að meðal 

röksemda þingnefndar í Danmörku fyrir því að innleiða SEFMR ekki í lög var einmitt óvissa 

um túlkun réttindanna – en jafnframt nefnt að úr þessari óvissu kynni að rætast með stofnun 

kæruleiðar fyrir einstaklinga.
439

 Hér verður tekið undir síðastnefnt sjónarmið og talið að 

umfjöllun um kærur einstaklinga, líkt og dæmi frá landsdómstólum sýna, geti aukið verulega á 

skýrleika og framþróun EFM-réttinda, m.a. hvað varðar beitingu mælikvarða byggðum á 

lágmarksinntaki réttinda. 

 

6.3.5 Lokaorð um lágmarksinntak réttinda 

Mælikvarði byggður á lágmarksinntaki réttinda getur veitt virka vernd EFM-réttinda fyrir 

dómstólum, þar sem svigrúm ríkja til þess að réttlæta að ekki einu sinni lágmarksinntak 

réttindanna sé fyrir hendi er afar takmarkað. Þetta er því töluvert strangur mælikvarði á 

aðgerðir ríkja en gildissvið hans er takmarkað við þetta lágmarksinntak. Það hefur í fyrsta lagi 

í för með sér að fyrirsjáanlegt er að upp komi deilur um hvert raunverulegt lágmarksinntak 

réttinda sé. Í öðru lagi má sjá vísbendingar í þeim dómum sem raktir hafa verið um að sumir 

dómstólar takmarki endurskoðunarvald sitt við þetta lágmarksinntak. Þegar komið er upp fyrir 
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þetta „gólf“ sé það á valdi löggjafans að ákveða fyrirkomulag réttindanna. Þessi afstaða er 

óheppileg þar sem „gólfið“ getur þá hæglega orðið „þak“ enda gætu stjórnvöld litið svo á að 

skyldum þeirra sé lokið þegar þessu lágmarki er náð.
440

 Slíkt er í andstöðu við eðli þeirra 

skyldna sem leiða af EFM-réttindum, m.a. um framþróun í áföngum – lágmarksinntak 

réttindanna er aðeins ófrávíkjanlegur kjarni þeirra en með því er markmiðinu langt frá því náð. 

 

6.4 Bann við vísvitandi aðgerðum sem fela í sér afturför 

6.4.1 Almennt 

Í umfjöllun um Maastricht-skýringarnar hér að framan var bent á e-lið 14. gr. skýringanna þar 

sem fram kemur að brot ríkja gegn EFM-réttindum geti falist í vísvitandi aðgerðum sem fela í 

sér afturför, en stafliðurinn hljóðar svo: 

 

(e) The adoption of any deliberately retrogressive measure that reduces the extent to which any 

such right is guaranteed; 

 

Áður hefur verið bent á að leiða má regluna af skyldum ríkja til þess að tryggja framþróun 

réttinda í áföngum (e. progressive realization).
441

 Tveimur spurningum þarf einkum að svara í 

þessu sambandi: Hvenær telst vera um afturför að ræða og hvenær geta stjórnvöld réttlætt 

slíkar aðgerðir? 

 

6.4.2 Hvenær teljast ráðstafanir stjórnvalda fela í sér afturför? 

Með aðgerðum sem fela í sér afturför (e. retrogressive measures) er átt við aðgerðir, ráðstafanir 

eða breytingar á lögum og reglum sem hafa það í för með sér að einstaklingar eða hópar njóta 

EFM-réttinda í takmarkaðri mæli en áður. Rætt er um vísvitandi aðgerðir (e. deliberately 

retrogressive measures) til þess að leggja áherslu á að þessi afturför er beinlínis afleiðing af og 

markmiðið með ákveðinni stefnu stjórnvalda. Lykilatriði við mat á því hvort aðgerðir fela í sér 

afturför, í þeim skilningi að þær kunni að brjóta gegn EFM-réttindum, er hvaða sjónarhorni er 

beitt við mat á slíkum aðgerðum. Er um óleyfilegar aðgerðir sem fela í sér afturför að ræða 

þegar sýnt er fram á að aðstæður ákveðins einstaklings hvað varðar EFM-réttindi hafa versnað 

eða ætti sjónarhornið að vera víðara? Er unnt að réttlæta aðgerðir sem draga úr EFM-réttindum 

ákveðinna einstaklinga ef þær leiða til aukinna réttinda annarra? Flestir úrlausnaraðilar virðast 

hallast að slíku almennu mati á heildaraðstæðum.
442 

Þannig má nefna að félagsmálanefnd 

Evrópu hefur talið að aukin kostnaðarþátttaka sjúklinga í heilbrigðisþjónustu standist ákvæði 

                                                 
440

 Til hliðsjónar: Audrey R. Chapman og Sage Russell: „Introduction“, bls. 9. 
441

 Magdalena Sepúlveda: The Nature of the Obligations..., bls. 319. 
442

 Sjá Wouter Vandenhole: „Conflicting Economic and Social Rights: The Proportionality Plus Test“, bls. 561. 



 92 

FSE, ef aðstæður fólks í erfiðri stöðu eru teknar til sérstakrar athugunar og meðalkostnaður 

sjúklinga hefur þrátt fyrir allt lækkað.
443 

Hér má einnig nefna þekktan dóm 

mannréttindadómstóls Ameríku. 

 
Dómstóllinn fjallaði árið 2003

444
 um kvörtun einstaklinga sem höfðu starfað innan ríkisstofnunar 

í Perú. Á atvinnuferli sínum höfðu þeir greitt í lífeyrissjóð stofnunarinnar en þegar þeir komust á 

eftirlaunaaldur lækkaði stofnunin lífeyrisinnistæðu þeirra með einhliða ákvörðun þannig að eftir 

stóð aðeins 1/5 eða 1/6 hluti af upphæðinni. Innanlandsdómstólar í Perú dæmdu einstaklingunum 

í vil, en dómunum var ekki framfylgt og því leituðu þeir til Mannréttindadómstólsins. 

Dómstóllinn taldi að brotið hefði verið gegn eignarrétti og rétti til þess að fá úrlausn dómstóla 

með þessum breytingum á lífeyrissjóðnum og með því að framfylgja ekki niðurstöðum dómstóla. 

Hins vegar féllst dómstóllinn ekki á málatilbúnað um að brotið hafi verið gegn innleiðingu 

réttarins til félagslegs öryggis í áföngum (e. progressive realization) með því að skerða 

lífeyrisgreiðslur með þessum hætti, þar sem skerðingin hefði ekki verið með almennum hætti 

heldur hefði bara bitnað á þessum einstöku aðilum. Því væri ekki hægt að segja að heildstætt 

væri Perú ekki að tryggja innleiðingu félagslegs öryggis í áföngum.  

 

Hér túlkaði Mannréttindadómstóllinn hugtakið framþróun í áföngum (e. progressive 

realization) þröngt, reyndar þrengra en EFMR-nefndin virðist gera.
445

 Í málinu var hins vegar 

um nokkuð sérhæft vandamál að ræða, sem tengdist einni tiltekinni stofnun. Óhætt þykir að 

gera almennt ráð fyrir því að geti einstaklingur sýnt fram á að aðstæður hans gagnvart EFM-

réttindum hafi versnað vegna vísvitandi ákvarðana stjórnvalda þar að lútandi, þá falli 

aðstæðurnar undir þá mælistiku sem hér er lýst. Tengt vandamál að þessu leyti er einnig hversu 

flókin og samtengd þau kerfi sem ætlað er að tryggja EFM-réttindi geta verið. Í Suður-Afríku 

hefur álitaefnið verið sett fram á skýran hátt af Budlender: 

 

„[I]f government cuts a social welfare programme, there is an obligation on it to provide a 

constitutional justification for doing so - but it might be able to provide that justification by 

showing that although that particular benefit has been reduced, other benefits have been 

increased. The increased benefits need not necessarily be in the same programme area - for 

example, a cut in a welfare cash grant might be justified by an extensive food programme.“
446

 

 

Mikilvægt efnisatriði í þessari umfjöllun Budlender er að það er skylda ríkisins að réttlæta 

aðgerðirnar.  
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6.4.3 Efnisatriði mælikvarðans um bann við aðgerðum sem fela í sér afturför 

Verður þá nánar vikið að því hvernig EFMR-nefndin og fræðimenn hafa talið rétt að beita 

sjónarmiðinu um bann við aðgerðum sem fela í sér afturför við mat á því hvort ríki hafi brotið 

gegn skyldum sínum. EFMR-nefndin hefur sagt í almennri umfjöllun sinni um skyldur ríkja: 

 

[A]ny deliberatly retrogressive measures ...would require the most careful consideration and 

would need to be fully justified by reference to the totality of the rights provided for in the 

Covenant and in the context of the full use of maximum available resources.
447

 

 

Í umfjöllum sinni um einstök ákvæði SEFMR hefur nefndin tekið jafnvel sterkar til orða, t.d. 

hvað varðar réttinn til menntunar: 

 

There is a strong presumption of impermissibility of any retrogressive measures taken in relation 

to the right to education, as well as other rights enunciated in the Covenant.
448

 

 

Í sömu umfjöllun kemur fram að ríki hafi sönnunarbyrði fyrir því að skilyrði fyrir slíkum 

aðgerðum séu uppfyllt, m.a. að ríki hafi skoðað alla aðra kosti og nýtt öll tiltæk ráð (e. 

available resources). Þannig virðist nefndin á þeim árum sem liðu frá útgáfu General 

Comment nr. 3
449

 og til útgáfu umfjöllunarinnar um réttinn til menntunar hafa tekið til greina 

gagnrýni fræðimanna, t.d. Matthew Craven sem telur að þegar afturför er afleiðing vísvitandi 

stefnu stjórnvalda þá beri að líta á það sem prima facie brot á samningnum en ríki hafi 

möguleika á að sýna fram á réttmæti aðgerðanna.
450

 Í þessu sambandi vakna spurningar t.d. um 

núverandi ástand efnahagsmála á Íslandi, þar sem fyrirsjáanlegt er að tekjur ríkissjóðs muni 

dragast stórlega saman en óvænt útgjöld verði veruleg. Er stjórnvöldum heimilt, og þá með 

hvaða hætti, að draga úr ýmissi þjónustu í tengslum við EFM-réttindi, s.s. menntun, 

heilbrigðisþjónustu og félagslegri aðstoð? Bent hefur verið á að það kunni að vera óheppilegt 

að hið alþjóðlega mannréttindakerfi geri ráð fyrir samfelldri efnahagslegri framþróun (sbr. 

orðalagið „framþróun í áföngum“ (e. progressive realization)) því staðreyndin sé að 
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efnahagskerfi, sérstaklega í þróunarlöndum, taki iðulega skref aftur á bak á milli þess sem þau 

þróast fram á við.
451

 Jafnframt hefur nálgun sem takmarkar afturför verið gagnrýnd þar sem 

hún hafi neikvæðar afleiðingar: Ríki hiki við að þróa félagsleg kerfi sín, m.a. að gera tilraunir 

með nýjar útfærslur, þar sem þau óttist að geta ekki snúið til baka og þannig komi þessi nálgun 

í raun í veg fyrir að EFM-réttindi geti þróast í samræmi við aðstæður. Sömuleiðis sé ekki tekið 

nægilegt tillit til þess að það liggi í eðli EFM-réttinda og innleiðingu þeirra að þurfa að þróast 

og breytast í tímans rás.
452

 Hér verður talið að þessi gagnrýni eigi einungis rétt á sér ef reglunni 

um bann við ráðstöfunum sem fela í sér afturför er beitt með ósveigjanlegum og bókstaflegum 

hætti. Ekkert bendir til þess að slík beiting eigi rétt á sér. 

En hvernig ber þá að beita reglunni? Hvernig ber íslenska ríkinu að standa að breytingum 

sem fela í sér afturför, ef það telur slíkt nauðsynlegt vegna efnahagsástandsins? Coomans telur 

að mörg ríki vísi einfaldlega til erfiðrar efnahagsstöðu sem réttlætingar á aðgerðum sem fela í 

sér afturför, án frekari réttlætingar, en að slík rök séu ófullnægjandi, m.a. þar sem þau veiti 

ekki réttlætingu fyrir hverri aðgerð sem felur í sér afturför fyrir sig.
453

 EFMR-nefndin hefur 

sett fram mikilvægar leiðbeiningar að þessu leyti í nýlegri umfjöllun um mælikvarða á skyldur 

ríkja, í tengslum við valfrjálsan samningsviðauka við SEFMR.
454

 Þar kemur fram að við 

skoðun á kvörtunum einstaklinga muni nefndin leggja sönnunarbyrði hvað varðar réttlætingu 

aðgerða sem fela í sér afturför á ríkið sem um ræðir.
455

 Ef ríki bera fyrir sig skort á efnum mun 

nefndin líta til hlutlægra sjónarmiða með hliðsjón af aðstæðum í hverju landi fyrir sig. Einkum 

mun nefndin líta til eftirfarandi atriða: 

 

(i) The country’s level of development; 

(ii) The severity of the alleged breach, in particular whether the situation concerned the 

enjoyment of the minimum core content of the Covenant; 

(iii) The country’s current economic situation, in particular whether the country was 

undergoing a period of economic recession; 

(iv) The existence of other serious claims on the State party’s limited resources; for 

example, resulting from a recent natural disaster or from recent internal or international 

armed conflict. 

(v) Whether the State party had sought to identify low-cost options; and  

(vi) Whether the State party had sought cooperation and assistance or rejected offers of 

resources from the international community for the purposes of implementing the 

provisions of the Covenant without sufficient reason.
456
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Í íslensku samhengi gætu á næstunni öll ofangreind atriði komið til skoðunar, að frátöldum lið 

(iv). Ríkið gæti bent á lið (iii) til réttlætingar aðgerðum sem fela í sér afturför, svo og lið (vi), 

en liður (i) myndi væntanlega mæla gegn þeim. Mat á réttmæti aðgerðanna færi síðan fram 

m.a. á grundvelli liða (ii) og (v). 

Frekari sjónarmið nefndarinnar koma fram í nýjustu General Comment hennar, í tengslum 

við réttinn til félagslegs öryggis. 

 

If any deliberately retrogressive measures are taken, the State party has the burden of proving 

that they have been introduced after the most careful consideration of all alternatives and that 

they are duly justified by reference to the totality of the rights provided for in the Covenant, in 

the context of the full use of the maximum available resources of the State party. The Committee 

will look carefully at whether: (a) there was reasonable justification for the action; (b) 

alternatives were comprehensively examined; (c) there was genuine participation of affected 

groups in examining the proposed measures and alternatives; (d) the measures were directly or 

indirectly discriminatory; (e) the measures will have a sustained impact on the realization of the 

right to social security, an unreasonable impact on acquired social security rights or whether an 

individual or group is deprived of access to the minimum essential level of social security; and 

(f) whether there was an independent review of the measures at the national level.
457

 

 

Það eru einkum stafliðir a-f sem eru nýjung í umfjöllun nefndarinnar. Í a-lið er gerð krafa um 

málefnalega réttlætingu, sem þyrfti væntanlega að vera studd nægilegum gögnum, t.d. um 

horfur í ríkisfjármálum. Samkvæmt b-lið ber að kanna alla aðra möguleika og samkvæmt c-lið 

skulu þeir sem ákvörðunin bitnar á taka þátt í undirbúningi ákvörðunarinnar. Hér gæti t.d. verið 

um að ræða samvinnu stjórnvalda og hagsmunasamtaka. Í d-lið er vísað til jafnræðisreglunnar. 

Ekki kemur beinlínis fram að breytingar sem fela í sér afturför og mismunun séu óheimilar, en 

þá reglu má hins vegar leiða af 2. mgr. 2. gr. SEFMR og þeirri afstöðu að krafa um jafnræði sé 

ekki háð framþróun í áföngum.
458

 E-liðurinn í tilvitnaðri umfjöllun nefndarinnar er afar 

mikilvægur. Nefndin lítur til þess hvort aðgerðirnar hafi varanleg áhrif á framþróun réttarins til 

félagslegs öryggis. Hér verður t.d. talið að auknar tekjutengingar bóta úr félagslega kerfinu
459

 

hafi ekki varanleg áhrif, enda gerir núverandi kerfi ráð fyrir slíkum skerðingum í sumum 

tilvikum, og væri aukið við slíkar skerðingar væri einfalt að afnema þær síðar. Í öðru lagi er 

metið hvort breytingar hafi ósanngjörn (e. unreasaonble) áhrif á áunnin réttindi. Hér verður 

einnig minnt á að t.d. lífeyrisréttindi njóta jafnframt verndar eignarréttarins. Í þriðja lagi verður 

að telja óheimilar aðgerðir sem fela í sér afturför og draga réttindi niður fyrir 

                                                 
457

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 19, The Right to Social Security (2007), UN Doc. E/C.12/GC/19 (2008) 

mgr. 42. 
458

 Sjá m.a. Limburg-reglurnar, sjá nmgr. 250, 22. gr.  
459

 Slíkar hugmyndir komu nýlega fram í aðdraganda kosninga. „Þarf að auka tekjutengingu“, 

http://mbl.is/mm/frettir/kosningar/2009/03/30/tharf_ad_auka_tekjutengingu/ Hér er að öðru leyti að sjálfsögðu 

ekki tekin afstaða til réttmætis slíkra breytinga en aðeins fjallað um varanleg áhrif þeirra á EFM-réttindi. 
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lágmarksinntak.
460

 Að síðustu kemur fram í f-lið að gerð sé krafa um að unnt sé að endurskoða 

aðgerðirnar og hlýtur hér að skipta miklu máli hvort unnt sé að höfða dómsmál í þeim tilgangi, 

þó að önnur form endurskoðunar komi einnig til greina. 

 

6.4.4 Beiting mælikvarðans í dómaframkvæmd - ýmis álitaefni 

Ýmis dæmi má finna úr alþjóðlegri dómaframkvæmd þar sem upp hefur komið ágreiningur um 

réttmæti aðgerða stjórnvalda sem fela í sér afturför. 

 
Fyrir mannréttindadómstóli Ameríku er nú til meðferðar athyglisvert mál gegn Ekvador.

461
 

Kærendur, meðal annarra samtök heilbrigðisstarfsmanna, telja að umfangsmikill niðurskurður, 

sér í lagi í heilbrigðiskerfinu, sé í andstöðu við ákvæði mannréttindasáttmála Ameríku
462

 þar sem 

afleiðingin sé að heilsa og líf viðkvæmustu hópa samfélagsins sé í hættu, þar sem þeim sé ekki 

tryggð nauðsynleg heilbrigðisþjónusta. Kærendurnir hafa leitað til innanlandsdómstóla sem hafa 

tvívegis vísað málinu frá af formástæðum og því byggja kærendur jafnframt á því fyrir 

Mannréttindadómstólnum að réttur þerra til þess að leita úrræða vegna mannréttindabrota hafi 

verið brotinn. 

 

Fróðlegt verður að fylgjast með lyktum málsins. Málatilbúnaður kærenda byggir í raun á banni 

við aðgerðum sem fela í sér afturför þannig að lágmarksinntaki réttinda sé stefnt í hættu, sjá lið 

(ii) í umfjöllun EFMR-nefndarinnar (texti við nmgr. 456). Jafnframt kann f-liður umfjöllunar 

nefndarinnar um félagslegt öryggi (texti við nmgr. 457) að koma til skoðunar þar sem 

kærendum hefur ekki reynst kleift að fá ráðstafanirnar endurskoðaðar. 

 

Nefnd SÞ sem starfar á grundvelli samningsins um útrýmingu alls kynþáttamisréttis fjallaði árið 

2005 um kvörtun sem laut að rétti Roma-fólks til húsnæðis í Slóvakíu.
463

 Í málinu hafði 

sveitarfélag samþykkt áætlun um að reisa ódýrt félagslegt húsnæði ætlað Roma-fólki sem bjó við 

afar slæmar aðstæður. Sveitarfélagið afturkallaði síðar þessa áætlun eftir þrýsting frá hægri-

öfgahópum. Nefndin taldi að með þessum aðgerðum, sem fólu í sér afturför, væri brotið gegn 

rétti til húsnæðis, sbr. m.a. 11. gr. SEFMR og jafnræðisreglu. Nefndin taldi að Slóvakía ætti að 

tryggja þann rétt sem upphaflega samþykktin fól í sér. 

 

Ákvörðun um aðgerðir sem fólu í sér afturför var hér tekin á algerlega ómálefnalegum 

grundvelli og gat því alls ekki uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru til slíkra aðgerða. 

Í belgískum stjórnskipunarrétti hefur verið litið svo á að ákvæði um EFM-réttindi veiti 

ríkisvaldinu mikið svigrúm upp á við, þ.e. hvernig ríkið útfærir auknar jákvæðar skyldur sínar 

                                                 
460

 Þetta kemur einnig skýrt fram í tengslum við rétt til heilsu: EFMR-nefndin: General Comment nr. 14, The 

right to the highest attainable standard of health (2000), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, mgr. 48, bls. 99. Sjá að 

öðru leyti kafla 6.3 um lágmarksinntak réttinda. 
461

 Mannréttindadómstóll Ameríku, Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud de Ecuador gegn 

Ekvador. Dómur er ekki fallinn í málinu þegar þetta er ritað. Hér er byggt á upplýsingum um málið og birtum 

dómskjölum í dómagagnagrunni ESCR-Net á http://www.escr-net.org/caselaw.  
462

 Kærendur byggðu fyrir innanlandsdómstólum m.a. á stjórnarskrárákvæði sem takmarkar berum orðum heimild 

til niðurskurðar í heilbrigðismálum. 
463

 Nefnd SÞ um útrýmingu alls kynþáttmisréttis, Slóvakía, 10. mars 2005 (31/2003). UN Doc. 

CERD/C/66/D/31/2003 
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en að svigrúmið sé verulega takmarkað niður á við, þ.e. hvernig megi draga úr réttindum. 

Þannig innihaldi slík ákvæði kyrrstöðureglu (e. standstill clause).
464

 

 

Á þann þátt ákvæðis 23. gr. belgísku stjórnarskrárinnar
465

 reyndi fyrir stjórnlagadómstóli Belgíu 

árið 2002.
466

 Álitaefnið voru breytingar á fyrirkomulagi félagslegrar aðstoðar til hælisleitenda og 

var formi aðstoðarinnar m.a. breytt úr bótagreiðslum í beina aðstoð (matargjafir o.fl.). 

Dómstóllinn lagði áherslu á að stjórnarskrárákvæðið fæli í sér kyrrstöðureglu og löggjafanum 

væri óheimilt að afnema réttindi sem höfðu komist til framkvæmdar þegar stjórnarskrárákvæðið 

gekk í gildi. Hins vegar mætti ekki túlka þessa reglu of þröngt og löggjafinn hefði m.a. svigrúm 

til þess að tryggja þessa aðstoð með öðrum hætti en áður var gert, einkum í ljósi þess að 

fyrrgildandi lög um félagslega aðstoð gerðu ráð fyrir beinni aðstoð í sumum tilvikum. Því taldist 

ekki um brot á 23. gr. stjórnarskrárinnar að ræða.
467

 

 

Framsetning á kyrrstöðureglunni í þessum dómi bendir til þess að tímamark kyrrstöðunnar sé 

markað við gildistöku ákvæðisins en í umfjöllun EFMR-nefndarinnar virðist fremur miðað við 

breytilegt tímamark, þ.e. afturför miðast við réttindin á hverjum tíma. Nálgun belgíska 

dómstólsins virðist ekki fullnægjandi til þess að tryggja framþróun réttindanna í áföngum (e. 

progressive realization). Þær aðferðir við túlkun á íslensku stjórnarskránni, sem lýst er í kafla 

3, og virðast leiða til breytilegrar túlkunar, benda hins vegar til þess að mælikvarða um 

takmarkanir á aðgerðum sem fela í sér afturför (eða kyrrstöðureglu) ætti að beita með 

breytilegum hætti fyrir íslenskum dómstólum. 

 
Stjórnlagadómstóll Frakklands fjallaði um ýmsar hliðar breytinga á lagaumhverfi 

heilbrigðiskerfisins í dómi frá árinu 2004.
468

 Meðal umfjöllunarefna var innleiðing gjaldtöku, 

þannig að sjúklingar þyrftu að greiða eina evru sem komugjald. Dómstóllinn taldi ekki um brot 

að ræða en athyglisvert er að dómstóllinn setti fram sjónarmið um túlkun ákvæðis í formála 

stjórnarskrárinnar um skyldu ríkisins til þess að tryggja öllum heilbrigðisþjónustu, sér í lagi 

börnum, mæðrum og eldri borgurum. Þannig taldi dómstóllinn að gjaldtaka, t.d. í þeim tilvikum 

þar sem sjúklingur leitar til sérfræðings án þess að hafa áður fengið tilvísun frá lækni mætti ekki 

vera svo há að hún bryti í bága við fyrrnefnt ákvæði í stjórnarskrá.  

 

Af dómnum má a.m.k. álykta að ætíð þurfi að stíga varlega til jarðar við innleiðingu 

gjaldtökuheimilda í heilbrigðiskerfinu. Ákvæði 1. mgr. 76. gr. stjskr. um rétt til aðstoðar og 3. 

mgr. ákvæðisins um vernd barna hljóta í það minnsta að veita sambærilega vernd og það 

ákvæði formála frönsku stjórnarskrárinnar sem dómstóllinn vísaði til. Hér á landi fæli 

innleiðing gjaldtöku í flestum tilvikum í sér afturför og því þyrftu öll skilyrði að vera 

                                                 
464

 Johan Vande Lanotte og Tom De Pelsmaeker: „Economic, Social and Cultural Rights in the Belgian 

Constitution“, 174. 
465

 Ákvæðið tryggir ýmis EFM-réttindi, m.a. rétt til viðunandi lífsafkomu og félagslegs öryggis. 
466

 Stjórnlagadómstóll Belgíu, 27. nóvember 2002 (169/2002. Dómurinn er reifaður í dómagagnagrunni 

Feneyjarnefndar Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið BEL-2002-3-012. 
467

 Hins vegar var af öðrum ástæðum talið að fyrirkomulagið væri í andstöðu við friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. 
468

 Stjórnlagadómstóll Frakklands, 12. ágúst 2004 (2004-504 DC). Dómurinn er reifaður í dómagagnagrunni 

Feneyjarnefndar Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið FRA-2004-2-009. 
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uppfyllt.
469

 Í því sambandi má vekja sérstaka athygli á kröfunni um að allir aðrir kostir séu 

kannaðir og að jafnræði sé tryggt. Sú hætta fylgir upptöku slíkrar gjaldskyldu að hún bitni 

einkum á þeim sem þurfa á mikilli heilbrigðisþjónustu að halda, en þeir einstaklingar myndu 

jafnframt oft teljast hluti af viðkvæmum hópi.
470

 Aftur má minna á afstöðu félagsmálanefndar 

Evrópu að ef aðstæður fólks í erfiðri stöðu eru teknar til sérstakrar athugunar þá kann 

innleiðing aukinnar kostnaðarþátttöku einstakra sjúklinga að samræmast FSE.
471

 

Sem skýrt dæmi um afleiðingu efnahagsástandsins hér á landi á EFM-réttindi má nefna að í 

lok árs 2008 voru samþykkt lög nr. 173/2008 um ráðstafanir í ríkisfjármálum. Með lögunum 

var m.a. kveðið á um að bætur almannatrygginga skyldu aðeins hækka um 9,6% þrátt fyrir 

ákvæði 69. gr. almannatryggingarlaga nr. 100/2007 þar sem segir að bætur skuli taka mið af 

launaþróun, þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. 

Þessi ráðstöfun verður talin fela í sér afturför, enda ljóst að hækkun fjárhæða á grundvelli 

vísitölu neysluverðs hefði orðið mun meiri.
472

 Þannig lækkuðu bætur að raungildi.
473

 Fróðlegt 

er að bera þessar breytingar saman við þau sjónarmið sem EFMR-nefndin hefur lagt til 

grundvallar vegna aðgerða sem fela í sér afturför á sviði félagslegrar aðstoðar (texti við nmgr. 

457). Aðgerðirnar byggðu væntanlega á fullnægjandi og málefnalegum sjónarmiðum (sbr. a-lið 

nefndarinnar) en erfitt er að meta hvort öll tiltæk ráð séu nýtt til fulls (e. full use of the 

maximum available resources). Varðandi b-lið nefndarinnar, um að kanna þurfi alla aðra 

valkosti vandlega, er það að segja að téðum lögum um ráðstafanir í ríkisfjármálum var ætlað 

að skera niður ríkisútgjöld á mörgum sviðum. Af lögskýringargögnum
474

 verður þó ekki að 

fullu ráðið hvort slík könnun fór fram, og þó að hagsmunaaðilar hafi fengið að tjá sig um 

breytingarnar, sbr. c-lið EFMR-nefndarinnar
475

 þá urðu tillögur ráðherra óbreyttar að lögum. 

D-liður EFMR-nefndarinnar lýtur að jafnræði, en ekki verður annað séð en að margnefnd 

skerðing sé almenn og bitni jafnt á öllum í sömu stöðu. Þess ber að geta að skerðingunni fylgdi 

20% hækkun (úr 150 í 180 þús. kr. á mánuði) á lágmarksframfærslutryggingu skv. lögum um 
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 Sjá í þessu sambandi 17. gr. laga nr. 173/2008 um ráðstafanir í ríkisfjármálum um ný komugjöld á sjúkrahús. 
470

 Sérstök áhersla er iðulega lögð á að ríki verndi réttindi slíkra hópa. Þannig telur EFMR-nefndin það brot gegn 

skyldunni til þess að efna réttinn til heilsu að tryggja ekki fjármagn þannig að viðkvæmir hópar fái ekki notið 

þess réttar. General Comment nr. 12, The right to the highest available standard of health (2000), UN Doc. 

HRI7GEN/I/Rev.7 (2004), mgr. 52, bls. 100.  
471

 Félagsmálanefnd Evrópu: Conclusions XV-1, vol. 1, Article 12: Belgium (2001). 
472

 Vísitalan hækkaði um 18,1% á árinu 2008 og verðbólga í mars 2009 taldist 15,2%. Vefsíða Hagstofu Íslands, 

http://www.hagstofa.is. 
473

 Þó að hér sé talið að um afturför sé að ræða, þá er ekki alveg útilokað að líta svo á að þar sem álitaefnið snertir 

minni hækkun á fjárhæðum en áður var tryggð í lögum sé fremur um það að ræða að hægt sé á framþróun 

réttinda, sbr. (f) lið í kafla 5.2. Í slíkum tilvikum eru kröfur til breytinganna vægari en þær sem hér er lýst. 
474

 Þskj.  357, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
475

 Á fund félags- og trygginganefndar komu m.a. fulltrúar Öryrkjabandalagsins, Landsambands eldri borgara og 

Félags eldri borgara. Þskj.404, 136. lögþ. 2008–2009, bls. 13 (enn óbirt í  A-deild Alþt.). 
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félagslega aðstoð. Þannig var reynt að koma til móts við tekjulægstu hópana
476

 og líklega 

verður talið að lágmarksinntaki réttindanna sé borgið sbr. e-lið EFMR-nefndarinnar. Sá liður 

fjallar einnig um hvort aðgerðirnar hafi varanleg áhrif, en í framsöguræðu forsætisráðherra 

kemur fram að vonir standi til að þessar aðgerðir verði endurskoðaðar að ári.
477

 F-liður í 

umfjöllun EFMR-nefndarinnar lýtur að möguleika á endurskoðun, en þar má nefna að öryrki 

gæti vissulega látið reyna á gildi lagabreytingarinnar fyrir dómi, með því að krefjast 

einfaldlega greiðslu á mismuninum miðað við eldri reglur. Af þessari stuttu yfirferð virðist 

ríkið eiga þess kost að réttlæta aðgerðir sínar að mörgu leyti. Mikið veltur þó á því hversu 

strangar kröfur dómstólar myndu gera um nauðsyn aðgerðanna. 

Annað slagið skýtur upp kollinum umræða hér á landi um upptöku skólagjalda við 

opinbera háskóla. Slíkt teldist ráðstöfun sem felur í sér afturför gagnvart réttinum til 

menntunar, sbr. 13. gr. SEFMR,
478

 eins og EFMR-nefndin hefur tekið fram berum orðum.
479

 

Nefndin hefur t.d. lýst yfir áhyggjum sínum af hækkandi kostnaði við menntun í Hollandi og 

bent á að slíkt kunni að fela í sér mismunun.
480

  

 
Í dómi frá 2007 fjallað stjórnarskrárdómstóll Belgíu um lagabreytingar sem heimiluðu 

viðbótargjaldtöku (þ.e. til viðbótar við skólagjöld) í menntastofnunum á háskólastigi, öðrum en 

eiginlegum háskólum, vegna efniskostnaðar og ýmissar þjónustu við stúdenta.
481

 Stefnendur 

töldu að þessi aukna gjaldtaka færi í bága, m.a. við kyrrstöðureglu (e. standstill clause)
482

 sem 

leiða mætti af 13. gr. SEFMR. Stjórnarskrárdómstóllinn staðfesti í fyrsta lagi tilvist slíkrar reglu 

og jafnframt að Belgíu bæri skylda til þess að stefna að gjaldfrjálsri æðri menntun þó m.t.t. 

efnahagslegrar getu ríkisins. Óheimilt væri að innleiða ráðstafanir sem væru í andstöðu við þetta 

markmið. Hins vegar leiddi ekki af reglunni að algerlega óheimilt væri að hækka slík gjöld eftir 

gildistöku SEFMR (1983) m.a. í ljósi hækkandi tekna einstaklinga og þegar almannahagsmunir 

krefðust. Í þessu tilviki taldi dómstóllinn að breytingarnar teldust ekki í andstöðu við 

kyrrstöðuregluna þar sem almannahagsmunir hefðu legið að baki og benti m.a. á að hefðu lögin 

ekki verið sett þá hefðu skólarnir lent í afar alvarlegum fjárhagserfiðleikum og sú staða teldist 

mun meiri hindrun í vegi réttarins til menntunar en gjaldtakan sem slík. Jafnframt byggðist 

niðurstaðan að þessu leyti á því að hluti ráðstafananna fólst í því að takmarka áhrif gjaldtökunnar 

sem gætu haft í för með sér mismunun og að þær stefndu í raun að því til lengri tíma litið að 

þessi gjaldtaka yrði felld niður. 

 

Dómurinn setur skýrt fram reglu um bann við aðgerðum sem fela í sér afturför 

(kyrrstöðureglu). Þó að niðurstaðan hafi verið að ekki væri um brot að ræða þá verður að meta 
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 Þskj.  357, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 9 (enn óbirt í  A-deild Alþt.). 
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 GHH, 16. desember 2008, ræða hófst kl. 15:30 (enn óbirt í B-deild Alþt.)  
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 Sérstaklega kemur fram í ákvæðinu að stefna skuli að því að koma á ókeypis æðri menntun í áföngum. 
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 EFMR-nefndin: Lokaathugasemdir við skýrslu Mauritius, UN Doc. E/C.12/1994/8, mgr. 16. 
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 EFMR-nefndin: Lokaathugasemdir við skýrslu Hollands, UN Doc. E/C.12/1/Add.25, mgr. 19. 
481

 Nokkuð sérstakar aðstæður voru uppi í málinu, þar sem lögin voru afturvirk og var ætlað að tryggja lögmæti 

þessarar gjaldtöku og koma þannig í veg fyrir að skólarnir þyrftu að endurgreiða háar upphæðir sem þegar 

höfðu verið innheimtar. Sýnt þótti fram á að eftir slíkar endurgreiðslur gætu margir skólar ekki starfað áfram 

vegna fjárhagserfiðleika. 
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 Áður var fjallað um merkingu þessarar reglu í belgískum stjórnskipunarrétti. 
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þá niðurstöðu í samræmi við atvik málsins. Í ljósi þeirra sjónarmiða um túlkun sem sett eru 

fram í dómnum verður að telja að innleiðing skólagjalda í fyrsta sinn hefði þurft að byggja á 

afar sterkum röksemdum til þess að standast kröfur dómstólsins. 

Algengt er að talsmenn skólagjalda hér á landi vísi til þess að jafn aðgangur allra að æðri 

menntun yrði áfram tryggður í gegnum lánakerfi Lánasjóðs íslenskra námsmanna.
483

 Sömu rök 

notuðu fulltrúar Trinidad og Tobago gagnvart EFMR-nefndinni árið 1989
484

 en Coomans telur 

að slík lánabyrði geti verið alvarleg hindrun fyrir námsmenn úr efnalitlum hópum til þess að 

hefja háskólanám.
485

 Minna má á d-lið umfjöllunar EFMR-nefndarinnar um félagslegt öryggi 

(texti við nmgr. 457), sem lýtur að því hvort ráðstafanirnar feli í sér beina eða óbeina 

mismunun. Að ofangreindu virtu verður hér talið að gagnvart 13. gr. SEFMR sé heimild 

íslenska ríkisins til upptöku skólagjalda í ríkisháskólum verulegum takmörkunum háð. 

Í tengslum við áðurgreindar hugleiðingar um aukna notkun tekjutenginga í hinu íslenska 

kerfi félagslegrar aðstoðar má benda á þennan dóm frá Noregi. 

 
Rt. 1996, bls. 1415. Hæstiréttur Noregs fjallaði hér um breytingar á lögum árið 1990 sem leiddu 

til niðurfellingar eða skerðingar á ellilífeyrisgreiðslum (uppbót vegna maka) ef tekjur 

lífeyrisþegans fóru yfir tilgreint mark. Einkum var deilt um hvort þessi breyting væri í andstöðu 

við 97. gr. norsku stjórnarskrárinnar sem leggur bann við afturvirkri löggjöf. Báðir aðildar 

málsins höfðu vísað til 110. gr. c stjórnarskrárinnar um skyldu stjórnvalda til þess að virða og 

tryggja mannréttindi og í framhaldinu til ákvæða SEFMR.
486

 Ekki var þó umdeilt að sú 

lágmarksvernd sem þessi ákvæði veita var ekki brotin með lagabreytingunum og stefnandi 

málsins byggði ekki með beinum hætti á þessum ákvæðum. Dómstóllinn tók einnig fram 

eftirfarandi í þessu samhengi: „At et minimumsvern følger av Grunnloven § 110 c, kan ikke være 

noe argument mot et sterkere vern etter Grunnloven § 97, om det ellers skulle være grunnlag for 

dette.“ Niðurstaða meirihlutans varðandi 97. gr. stjórnarskrárinnar var að réttur til þessara 

lífeyrisgreiðslna nyti vissulega verndar ákvæðisins, en sú vernd takmarkaðist við augljós brot, 

þ.e. „klart urimelig eller urettferdig tilbakevirkning“. Byggðist þessi niðurstaða m.a. á því að 

vega þyrfti réttindi lífeyrisþega m.a. til félagslegs öryggis og væntinga andspænis 

stjórnarskrárvörðu hlutverki löggjafans til þess að fara með fjárveitingarvald ríkisins. Taldi 

meirihlutinn að í þessu tilviki hefði ekki verið brotið gegn 97. gr. stjórnarskrárinnar og því var 

ríkið sýknað. 

 

Í ljósi þeirra sjónarmiða sem EFMR-nefndin og fræðimenn á sviði alþjóðlegra mannréttinda 

hafa sett fram má velta fyrir sér hvort þessi nálgun sé gagnrýniverð. SEFMR tryggir ekki 

aðeins lágmarksvernd réttinda líkt og aðilar málsins sem og Hæstiréttur virðast leggja áherslu á 

heldur einnig rétt til sífellt batnandi lífsskilyrða og framþróunar réttindanna í áföngum (e. 

progressive realization). Hægt er að líta svo á að lagabreytingarnar hafi talist aðgerð sem fól í 

sér afturför (e. retrogressive measure) og því hefði Hæstarétti verið rétt að nálgast beitingu 97. 

                                                 
483

 Sjá t.d. Gústaf Adolf Skúlason: „Skólagjöld og rekstrarform háskóla“,  

http://www.sa.is/frettir/almennar/nr/1649/. 
484

 Sjá EFMR-nefndin: Report on the third session, UN Doc. E/1989/22, mgr. 304 og 306. 
485

 Fons Coomans: „In Search of the Core Content of the Right to Education“, bls. 240. 
486

 SEFMR var lögfestur í Noregi nokkrum árum síðar, sbr. LOV 1999-05-21 nr. 30. 
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gr. stjórnarskrárinnar á grundvelli þess mælikvarða sem EFMR-nefndin hefur lagt til varðandi 

slíkar aðgerðir. Þá hefði ríkið þurft að sýna fram á nauðsyn þessara aðgerða miðað við 

efnahagslega getu ríkisins.
487

 

 

Stjórnlagadómstóll Póllands fjallaði um breytingar á almannatryggingalöggjöf í dómi frá árinu 

1997.
488

 Breytingarnar leiddu m.a. til þess að færri einstaklingar en áður nutu fjölskyldustyrkja. 

Dómstóllinn tók fram að löggjafinn hefði mikið svigrúm á þessu sviði en mætti þó ekki stíga yfir 

þau mörk sem stjórnarskráin setur. Dómstólar hefðu hins vegar ekki vald til þess að fjalla um 

einstök lagaákvæði eða skipa löggjafanum fyrir um þær leiðir sem ætti að fara og lagði áherslu á 

að lög teldust ekki andstæð stjórnarskrá fyrir það eitt að þau kæmu ákveðnum einstaklingum verr 

en sú löggjöf sem áður var í gildi. Tvö stjórnarskrárbundin viðmið vógust á í málinu, annars 

vegar ákvæði um þróun félagslegrar aðstoðar
489

 og hins vegar sjónarmið um réttarríki og 

félagslegt réttlæti. Dómstóllinn taldi að hugtakið þróun ætti ekki að túlka þannig að stefna ætti að 

því að fleiri hópar nytu umfangsmeiri félagslegrar aðstoðar heldur þyrfti að taka til greina 

nauðsyn þess að skapa hagfelldar efnahagslegar aðstæður og ná jafnvægi í ríkisútgjöldum. 

Dómstóllinn taldi lagabreytingarnar standast stjórnarskrá. 

 

Líkt og í ofangreindum dómi Hæstaréttar Noregs beitir stjórnlagadómstóllinn ekki sömu 

sjónarmiðum og EFMR-nefndin hefur lagt fram um aðgerðir sem fela í sér afturför. Ef borin er 

saman túlkun pólska dómstólsins á hugtakinu þróun
490

 og nálgun nefndarinnar á hugtakinu 

framþróun í áföngum (e. progressive realization) og takmarkanir á ráðstöfunum sem fela í sér 

afturför kemur í ljós bersýnilegur munur. Á meðan pólski dómstóllinn telur ekkert benda til 

þess að lög sem fela í sér afturför brjóti gegn stjórnarskrá þá telur nefndin að í slíkum tilvikum 

beri ríkið sönnunarbyrði fyrir því að ráðstafanirnar standist ákvæði um EFM-réttindi. 

 
Hæstiréttur Ísrael fjallaði um breytingar á félagslegum greiðslum í dómi frá árinu 2007.

491
 Með 

lagabreytingum voru fjárhæðir bóta lækkaðar um u.þ.b. 8-23% og ýmsir flokkar aðstoðar felldir 

niður, t.d. afslættir í almenningssamgöngum. Stefnendur byggðu á því að með þessum 

breytingum væri brotið gegn réttindum þeirra og töldu m.a. að ekki væri nóg að ríkið tryggði 

lágmarks lífsafkomu heldur þyrfti að tryggja viðunandi lífsafkomu, í ljósi stjórnarskrárákvæðis 

um verndun mannlegrar virðingar. Hæstiréttur hafnaði síðastnefndri nálgun og sýknaði ríkið. 

Taldi dómstóllinn að ekki væri sannað að lágmarks fjárhagslegri framfærslu væri stefnt í hættu 

og að öðru leyti hefði ríkið margar aðferðir til þess að uppfylla skyldur sínar. Í sératkvæði kaus 

minnihluti dómenda hins vegar að fjalla með aðgreindum hætti um rétt til lágmarksframfærslu 

annars vegar og rétt til mannlegrar virðingar hins vegar.
492

 

                                                 
487

 Taka skal fram að vel kann að vera að slíkur málflutningur hefði náð fram að ganga, þ.e. að aðgerðirnar hefðu 

átt rétt á sér, m.a. vegna gagnráðstafana sem ætlað var að draga úr áhrifum breytinganna fyrir þá lífeyrisþega 

sem höfðu þegar byrjað að taka við greiðslunum. Hér er aðeins fjallað um aðferðarlegar hliðar málsins. 
488

 Stjórnlagadómstóll Póllands, 25. febrúar 1997 (K 21/97). Dómurinn er reifaður í dómagagnagrunni 

Feneyjarnefndar Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið POL-1997-1006. 
489

 Ákvæði 70. gr. stjórnarskrárinnar frá 1952 um þróun félagslegrar aðstoðar af hálfu ríkisins var enn í gildi en 

dómstóllinn taldi að túlka þyrfti ákvæðið með hliðsjón af grundvallarbreytingum á stjórnarskránni sem gerðar 

voru 1989. 
490

 Í enskri þýðingu er notað hugtakið development. 
491

 Hæstiréttur Ísrael, 12. desember 2005 (366/06). Dómurinn er reifaður í dómagagnagrunni Feneyjarnefndar 

Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið ISR-2007-2-001. 
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 Sératkvæðið hefst á ljóðinu Poverty Line: 
 

 As though it were possible to draw a line and say: below this is poverty. 

Here is the bread that with cheap cosmetic colours 
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Hæstiréttur Ísrael virðist hér í fyrsta lagi leggja alla sönnunarbyrði á stefnendur og í öðru lagi 

fjallar dómstóllinn ekkert um skyldu ríkisins til framþróunar EFM-réttinda í áföngum (e. 

progressive realization). Aðeins var vísað til SEFMR í sératkvæðinu en rétt er að benda á að 

stjórnarskrá landsins verndar ekki berum orðum EFM-réttindi, heldur einungis mannlega 

virðingu. Út frá nálgun EFMR-nefndarinnar má velta fyrir sér hvort niðurstaðan hefði getað 

orðið önnur ef litið hefði verið á breytingarnar sem vísvitandi aðgerðir sem fela í sér afturför. 

Væntanlega hefði ríkið þá þurft að sýna fram á nauðsyn aðgerðanna og jafnvel hefði ríkið 

borið sönnunarbyrðina fyrir því að lágmarksframfærsla væri tryggð. 

Nefna má fleiri erlenda dóma þar sem reynt hefur á lagabreytingar sem draga úr umfangi 

EFM-réttinda en í eftirfarandi dómum var niðurstaðan sú að um brot hafi verið að ræða. 

 

Áður var reifaður dómur Stjórnlagadómstóls Rússlands frá 2007
493

 þar sem niðurstaðan var að 

innleiðing hámarksupphæðar (þaks) greiðslna í fæðingarorlofi stæðist ekki stjórnarskrá. Fyrir 

árið 2001 höfðu mæður átt rétt á greiðslum sem jafngiltu 100% launatekna en eftir lagabreytingar 

var sett þak á greiðslurnar. Þannig versnuðu lífsskilyrði mæðra sem urðu fyrir þessari skerðingu. 

 

Til hliðsjónar má benda á ákvæði 3. mgr. 13. gr. laga nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof 

þar sem mælt er fyrir um slíkt hámark. Við gildistöku þeirra laga voru greiðslur til 

ríkisstarfsmanna skertar frá því sem áður var, eftir gildistöku laganna skyldu greiðslur miðast 

við 80% launa, en áður voru þær 100%. Til þess að mæta þessari skerðingu var stofnaður 

sérstakur fjölskyldu- og styrktarsjóður í vörslum stéttarfélaga ríkisstarfsmanna. En sá sjóður 

hefur hins vegar aðeins greitt þennan mismun til kvenna í fæðingarorlofi, en ekki karla, á þeim 

grundvelli að karlar áttu engan rétt á greiðslum í fæðingarorlofi fyrir árið 2000 og því sé ekki 

um skerðingu (eða afturför) að ræða. Kærunefnd jafnréttismála hefur hins vegar talið að með 

þessu sé brotið gegn jafnréttislögum þar sem engin hlutlæg atriði réttlæti þessa mismunandi 

réttarstöðu karla og kvenna.
494

 

 

Stjórnlagadómstóll Tyrklands fjallaði um breytingar á ellilífeyriskerfinu í dómi frá árinu 2004.
495

 

                                                                                                                                                          
became black 

and the olives on a small plate 

on the tablecloth. 

In the air, pigeons fly in an aerial salute 

to the sounds of the kerosene seller’s bell on the red cart, 

and there too was the sound of rubber boots falling on the swampy ground. 

I was a child, in a house they called a hut, 

in a neighbourhood they said was a transit camp. 

The only line I saw was the horizon, below which all seemed 

poverty. 
 

  Ronny Someck, Rice Paradise Anthology, 1976-1996. 
493

 Stjórnlagadómstóll Rússlands, 22. mars 2007 (4). Dómurinn er reifaður í dómagagnagrunni Feneyjarnefndar 

Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið RUS-2007-1-003. 
494

 Sjá m.a. álit kærunefndar jafnréttismála, 11. júní 2004 (10/2003) og 15. júní 2007 (1/2007). 
495

 Stjórnlagadómstóll Tyrklands, 8. október 2003 (E.2003/31, K.2003/87). Dómurinn er reifaður í 
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M.a. var innleiddur skattur sem var innheimtur af lífeyrisgreiðslum og átti að standa undir hluta 

af heilbrigðisþjónustu. Dómstóllinn taldi að þessar breytingar væru í andstöðu við ákvæði 

stjórnarskrár, m.a um rétt til félagslegs öryggis, einkum þar sem dómstóllinn taldi að 

lífeyrisþegar hefðu nú þegar greitt iðgjöld af launatekjum sínum og þannig unnið sér inn 

lífeyrisréttindi. 

 

Að lokum verður vikið stuttlega að nýlegum íslenskum dómi um skerðingu lífeyrisréttinda. 

 
Hrd. 2002, bls. 3310 (101/2002) Með nýjum lögum um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga árið 1996 

voru lífeyrisréttindi B skert samanborið við eldri lög. B krafðist réttinda sinna miðað við hinar 

eldri reglur og byggði einkum á 72. gr. stjskr. en vísað þó stuttlega til 65., 75. og 76. gr. 

Hæstiréttur taldi að breytingarnar væru hluti af samræmingu lífeyrisréttinda ríkisstarfsmanna og 

voru ávöxtur sameiginlegra viðræðna viðkomandi stéttarfélaga og ríkisvaldsins. Breytingarnar 

teldust almennar og málefnalegar og sú skerðing, sem af þeim leiddi og var umfjöllunarefni 

málsins, náði jafnt til allra þeirra sem eins var ástatt um. Jafnframt þótti Hæstarétti sýnt að B 

hefði í reynd notið góðs af ákveðnum hluta breytinganna. Niðurstaðan var að skerðingin stæðist 

72. gr. stjskr., og einnig önnur stjórnarskrárákvæði. 

 

Ákvæði 76. gr. stjskr. fékk nær enga umfjöllun í dómnum en hér virðist hafa verið um að ræða 

aðgerðir sem fólu í sér afturför hvað varðar réttinn til félagslegs öryggis.
496

 Sérstaklega verður 

bent á að Hæstiréttur tók fram að löggjafanum yrði játað nokkuð svigrúm til breytinga á 

reglum í tímans rás og einnig að réttinum þótti ekki ráða úrslitum að „umræddar breytingar 

voru ekki rökstuddar sérstaklega með vísan til fjárhags“ lífeyrissjóðsins, en stefnandi málsins 

byggði á því að skerðingin væri ekki tilkomin vegna slíkrar nauðsynjar. EFMR-nefndin gengur  

út frá því að skortur á efnum sé einmitt sú ástæða sem réttlætt getur afturför. Samkvæmt því 

bæri Hæstarétti að gjalda varhug við skerðingum á réttindum sem byggja ekki á nauðsyn vegna 

slíkra aðstæðna. 

 

6.4.5 Lokaorð um aðgerðir sem fela í sér afturför 

Eins og ofangreindir dómar bera með sér þá er nokkuð algengt að látið sé reyna á breytingar á 

löggjöf sem fela í sér afturför hvað varðar EFM-réttindi fyrir dómstólum. Þó að taka megi að 

einhverju leyti undir sjónarmið um að bann við aðgerðum sem fela í sér afturför sé ekki hinn 

fullkomni mælikvarði á framþróun réttinda í áföngum, þar sem hann mælir í raun ekki 

framþróun, heldur aðeins afturför,
497

 þá er engu að síður um mikilvæga reglu að ræða. Reglan 

virðist nokkuð vel mótuð í meðförum EFMR-nefndarinnar, en dómaframkvæmd 

landsdómstóla hefur ekki gengið eins langt og nefndin gerir ráð fyrir. Ekki verður séð að 

                                                                                                                                                          
dómagagnagrunni Feneyjarnefndar Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið TUR-

1004-1-002. 
496

 Hafa verður skýran fyrirvara hér á, þar sem stefnandi málsins naut eins og áður sagði einnig góðs af 

breytingunum. Jafnframt þarf að meta hvaða sjónarhorn ætti að hafa á afturför, sbr. „Five pensioners“ dóm 

mannréttindadómstóls Ameríku sem reifaður er í kafla 6.4.2. 
497

 Mary Dowell-Jones hefur gagnrýnt mælikvarðann harðlega: „This principle of non-retrogression is an 

extremely crude and unsatisfactory yardstick for measuring complience with progressive achievement of the 

Covenant.“ Contextualising the international covenant on economic, social and cultural rights, bls. 52. 
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sjónarmið um valdmörk dómstólanna eða önnur sjónarmið sem kunna að leiða til þess að 

dómstólum sé rétt að beita vægari mælikvörðum mæli gegn beitingu reglunnar um bann við 

aðgerðum sem fela í sér afturför eins og EFMR-nefndin setur hana fram. Reglan er enda eins 

konar útfærsla af meðalhófsreglu, jafnræðisreglu og kröfu um málefnaleg sjónarmið – allt 

reglur sem dómstólar telja sér heimilt að beita fullum fetum. 

 

6.5 Áhrif meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar og hinnar sérstöku meðalhófsreglu á 

sviði EFM-réttinda 

6.5.1 Almennt 

Björg Thorarensen hefur bent á að nærtækustu dómafordæmi á sviði EFM-réttinda (þ.e. 

íslenskir og norskir dómar) virðast snúast um hvort ríkið hafi gengið of langt í takmörkunum 

sínum á félagslegum réttindum
498

 og hvort í því sambandi hafi verið byggt á lögmætum 

sjónarmiðum á borð við jafnræði og meðalhóf. Þannig sé viðfangsefnið svipað því þegar 

dómstólar meta hvort of langt sé gengið í takmörkunum á borgaralegum og stjórnmálalegum 

réttindum.
499 

Björg Thorarensen hefur einnig ritað um þau umfangsmiklu áhrif sem 

meðalhófsreglan hefur á túlkun mannréttindaákvæða, einkum í gegnum dómaframkvæmd 

MDE og einkum hvað varðar leyfilegar takmarkanir á mannréttindum.
500

  

 

Hrd. 2002, bls. 3686 (167/2002) (ASÍ) Í dómnum var deilt um stjórnskipulegt gildi laga sem sett 

voru til þess að stöðva verkföll sjómanna innan aðildarfélaga ASÍ. Taldi ASÍ að lögin fælu í sér 

ólögmæt afskipti af starfsemi stéttarfélaga sem nyti sérstakrar verndar 74. gr. stjskr. og 11. gr. 

MSE.
501

 Dómstólar töldu að verkfallsréttur yrði aðeins skertur með lögum og aðeins að 

uppfylltum sambærilegum skilyrðum og fram koma í 2. mgr. 11. gr. MSE, þ.e. um nauðsyn í 

lýðræðislegu þjóðfélagi vegna almannaheilla. Er síðan fjallað ítarlega um hvort þessi skilyrði 

voru fyrir hendi og meðalhófsreglunni beitt með skýrum hætti í því samhengi. Niðurstaðan varð 

sú að löggjafinn hefði ekki „gengið lengra í þá átt að skerða frelsi deiluaðila til að ná 

kjarasamningum en nauðsynlegt var til að ná fram þeim yfirlýstu markmiðum sínum að tryggja 

almannaheill.“ Hins vegar féllust dómstólar ekki á nauðsyn laganna hvað varðar þrjú aðildarfélög 

ASÍ, þar sem vinnustöðvun var ekki í gangi þegar lögin tóku gildi. 

 

Á sviði stjórnsýsluréttar hefur inntak meðalhófsreglunnar, sbr. 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993
502

 verið sett fram í þremur stigum:
503
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 Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“, bls. 99-100. 
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 544. 
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 Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“. 
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 Í forsendum Héraðsdóms sem staðfestar voru í Hæstarétti er einnig vísað til SEFMR og FSE. Nokkuð hefur 

verið fjallað um þennan dóm í íslenskum fræðiskrifum, en almennt ekki vísað til þess að hann fjallar einkum 

um EFM-réttindi, þ.e. réttinn til vinnu og réttindi stéttarfélaga. 
502

 Ákvæðið er svohljóðandi: „Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem 

að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en 

nauðsyn ber til.“ 
503

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 147. 
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1. Efni (íþyngjandi) ákvörðunar er til þess fallið að ná því markmiði sem að er stefnt. 

2. Velja skal það úrræði sem vægast er þegar kostur er á fleiri úrræðum til að ná sama markmiði. 

3. Gætt sé hófs í beitingu þess úrræðis sem hefur verið valið – því sé beitt með sem vægasta móti. 

 

Eðli stjórnskipunarréttarins veldur því að inntak reglunnar horfir ekki að öllu leyti eins við, þó 

að í grunnatriðum sé um sömu meginreglu að ræða.
504

  

 

Hrd. 2006, bls. 1689 (220/2005) (Tóbaksverslunin Björk) Í málinu var deilt um hvort lagaákvæði 

sem lögðu algert bann við því að hafa tóbak sýnilegt á sölustöðum stæðust kröfur 73. og. 75. gr. 

stjórnarskrár. Einkum var tekist á um hvort löggjafinn hefði gengið of langt í aðgerðum sem 

miðuðu að því að draga úr tóbaksnotkun, þ.e. hvort brotið hefði verið gegn meðalhófsreglu. Um 

þetta sagði Hæstiréttur m.a.: „Við úrlausn um það hvort meðalhófs hafi verið gætt með setningu 

6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 verður að meta hvort það hafi verið virt við beitingu úrræða miðað 

við þá hagsmuni, sem í húfi voru, og hvort beitt hafi verið vægasta úrræðinu, sem að gagni 

kæmi.“ 

 

Hæstiréttur staðfestir í dómnum tilvist stjórnskipulegrar meðalhófsreglu og skýrir inntak 

hennar að nokkru leyti. Með hliðsjón af ofangreindum dómum sem og af skrifum fræðimanna 

má leitast við að setja meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar fram í eftirfarandi þremur skrefum: 

1. Mælt er fyrir um aðgerðirnar í lögum.
505

 

2. Stefnt er að lögmætu markmiði.
506

 

3. Aðgerðirnar þurfa að vera nauðsynlegar (í lýðræðislegu þjóðfélagi). 
 

Síðasti liðurinn er í raun kjarni meðalhófsreglunnar og skýra má hann nánar: 

  3.a.  Virða verður þá hagsmuni sem í húfi eru. 

  3.b. Beita skal vægasta úrræðinu sem að gagni kemur. 

3.c.  Löggjafinn hefur talsvert (en mismikið) svigrúm við val og útfærslu 

takmarkana.
507

 

 

6.5.2 Meðalhófsreglan og takmarkanir á EFM-réttindum 

Meðalhófsreglan kemur eins og áður segir einkum til skoðunar þegar meta þarf hvort 

takmarkanir á mannréttindum gangi of langt og einnig þegar um er að ræða árekstur réttinda.
508

 

                                                 
504

 Björg Thorarensen bendir á að í fræðiumfjöllun hefur stundum verið vísað til beggja réttarsviðanna í sömu 

andrá, sbr. Gaukur Jörundsson: „Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 207, en telur 

réttara að nota hugtakið meðalhófsregla stjórnskipunarréttar þegar ákvarðanir annarra handhafa ríkisvalds en 

stjórnvalda eru kannaðar út frá sjónarmiðum um meðalhóf, „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu 

stjórnarskrárákvæða“, bls. 53-55. 
505

 Sbr. t.d. Hrd. 1988:1532 (Framadómur), „Samkvæmt [þágildandi] 69. gr. stjórnarskrárinnar þarf lagaboð til að 

leggja bönd á atvinnufrelsi manna. Með orðinu „lagaboð" er átt við sett lög frá Alþingi. Reglugerðarákvæði 

nægja ekki ein sér.“ 
506

 Í sumum stjórnarskrárákvæðum eru þessi markmið talin upp, sbr. 3. mgr. 73. gr. stjskr. um takmarkanir á 

tjáningarfrelsi sem eru heimilar „í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði 

manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra“. 
507

 Björg Thorarensen fjallar um hvernig þetta svigrúm (e. margin of appreciation) hefur birst í dómaframkvæmd 

MDE á bls. 71-73 í fyrrtilvitnaðri grein „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“.  
508

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 112. Segja má að þetta sé einn og sami hluturinn 

þar sem við árekstur réttinda þarf að taka afstöðu hvernig takmarka á réttindin (önnur eða bæði). 
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Hvað takmarkanir á EFM-réttindum ræðir verður bent á 4. gr. SEFMR:
509

 

 

Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna að ríki megi, til þess að réttinda þeirra 

verði notið sem ríki ákveður í samræmi við þennan samning, einungis binda slík réttindi þeim 

takmörkunum sem ákveðið er í lögum og einungis að svo miklu leyti sem það getur samrýmst 

eðli þessara réttinda og einungis í þeim tilgangi að stuðla að velferð almennings í lýðfrjálsu 

þjóðfélagi. 

 

Efnislega sambærilegt ákvæði er að finna í 1. mgr. 31. gr. FSE. EFMR-nefndin hefur bent á að 

4. gr. SEFMR beri að skýra svo að takmarkanir skuli að vera lögmæltar og í samræmi við 

alþjóðlega mannréttindalöggjöf, stefna að lögmætu markmiði og algerlega nauðsynlegar til að 

stuðla að velferð almennings.
510

 

 

[S]uch limitations must be proportional, i.e. the least restrictive alternative must be adopted 

where several types of limitations are available.
511

 

 

Ákvæðið sinnir í raun tvöföldu hlutverki – bæði sem sverð og skjöldur – þar sem það heimilar 

ríkjum að mæla fyrir um takmarkanir á réttindum en verndar jafnframt einstaklinga fyrir 

slíkum takmörkunum með því að mæla fyrir um þau skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt.
512

 

Benda má á dæmi úr erlendri dómaframkvæmd þar sem dómstólar meta eftir mælistiku 

meðalhófsreglunnar hvort ákveðnar takmarkanir á EFM-réttindum gangi of langt: 

 

UfR. 2006, bls. 770 H Greiðslur atvinnuleysisbóta til stefnanda málsins voru háðar því skilyrði 

að hann tæki þátt í starfsþjálfun, en hann taldi þessa þjálfun tilgangslausa og óheimila takmörkun 

á rétti hans til framfærsluaðstoðar skv. 2. mgr. 75. gr. dönsku stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur taldi 

takmörkunina heimila, enda byggði hún á málefnalegum sjónarmiðum. 

 

Í dómi stjórnlagadómstóls Lettlands frá árinu 2007
513

 var meðalhófsreglunni beitt með mjög 

skýrum hætti við mat á stjórnskipulegu gildi skipulags greiðslna til foreldra fatlaðra barna. 

Skilyrði fyrir greiðslu slíkra bóta var að foreldri væri atvinnulaust. Dómstóllinn benti á skyldur 

ríkisins til aðstoðar við fjölskyldur, einkum fjölskyldur fatlaðra barna, skv. 110. gr. 

stjórnarskrárinnar
514

 og meðhöndlaði skilyrðið um atvinnuleysi sem takmörkun á þeim rétti sem 

leiðir af ákvæðinu. Takmörkunin var vissulega lögmælt og stefndi að því lögmæta markmiði að 

tryggja öllum fötluðum börnum umönnun í fjölskylduumhverfi. Hins vegar taldi dómstóllinn að 

þetta fyrirkomulag stæðist ekki meðalhóf þar sem það gæti haft alvarlegar neikvæðar afleiðingar 

                                                 
509

 Ekki er almennt ákvæði um takmarkanir á mannréttindum í stjórnarskránni og orðalag 1. mgr. 76. gr. stjskr. 

bendir út af fyrir sig ekki til þess að slíkar takmarkanir séu heimilar. Með vísan til kafla 4.3.4 verður þó talið 

að EFM-réttindi í stjórnarskránni verði takmörkuð með lögum og hafa megi hliðsjón af 4. gr. SEFMR. 
510

 EFMR-nefndin: General Comment nr. 14, The right to the highest attainable standard of health (2000), UN 

Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), mgr. 28, bls. 94. 
511

 Sama heimild, mgr. 29. 
512

 Philip Alston og Gerard Quinn: „The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“, bls. 193. 
513

 Stjórnlagadómstóll Lettlands, 11. febrúar 2007 (2006-08-01). Dómurinn er birtur í dómagagnagrunni 

Feneyjarnefndar Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið LAT-2007-3-001. 
514

 „110. The state protects and supports a marriage, the family, the rights of parents and children. The state 

especially helps disabled children, children who are left without parental care or who have suffered from 

violence.“ Ensk þýðing stjórnarskrárinnar er aðgengileg á  

http://www.humanrights.lv/doc/latlik/satver~1.htm  
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á fjölskyldur fatlaðra barna og þar af leiðandi á barnið sjálft. Dómstóllinn fjallað einnig um að 

innleiðing EFM-réttinda væri að einhverju leyti háð efnahagslegum burðum ríkisins og það þyrfti 

að hafa í huga við beitingu meðalhófsreglunnar. Eftir því sem efnahagslegir burðir ríkisins eflast 

ber ríkinu hins vegar skylda til þess að auka sífellt framlög til EFM-réttinda. Óháð efnahagslegu 

þróunarstigi skal ríkið síðan framkvæma ráðstafanir með öllum tiltækum ráðum, þ.e. þeim 

fjárhagslegu efnum sem til eru, til þess að tryggja vernd a.m.k. grunnatriða
515

 EFM-réttinda. 

Niðurstaða málsins var sú að fyrirkomulagið stæðist ekki 110. gr. stjórnarskrárinnar. 

 

Hér er athyglisvert að dómstóllinn skoðar þær afleiðingar sem takmarkanirnar höfðu og lagði 

mat á hvort sú aðferð væri vel til þess fallin til þess að ná hinu lögmæta markmiði sem stefnt 

var að. Dómstóllinn telur hins vegar augljóslega óþarfi að fjalla um hvaða aðrar aðferðir hefðu 

verið ákjósanlegri. Einnig kemur fram að við beitingu meðalhófsreglunnar verði að hafa í huga 

efnahagslega burði ríkisins, væntanlega þannig að efnahagslegir burðir ríkisins takmarki þá 

valmöguleika sem ríkinu standa til boða og slæm efnahagsleg staða geti réttlætt val á úrræði 

sem að öðrum kosti teldist ekki uppfylla kröfur meðalhófsreglunnar. 

 

Lettneski stjórnlagadómstóllinn beitti meðalhófsreglunni einnig með skýrum hætti í máli 

varðandi greiðslur í fæðingarorlofi árið 2005.
516

 Stefnendur málsins stunduðu atvinnu sína í 

hlutastarfi eftir fæðingu barns en skilyrði laga vegna greiðslna í fæðingarorlofi var að foreldrar 

stunduðu ekki vinnu á meðan. Stefnendurnir töldu þetta skilyrði brjóta gegn ákvæðum 

stjórnarskrár um rétt til að stunda atvinnu að eigin vali, jafnræði kynjanna og ákvæði 110. gr. um 

aðstoð við fjölskyldur. Dómstóllinn taldi að lögin stefndu að lögmætu markmiði en stæðust ekki 

kröfur um meðalhóf þar sem sumir foreldrar kynnu að hafa verulega hagsmuni af því að halda 

áfram atvinnu sinni í hlutastarfi, m.a. til þess að viðhalda fagþekkingu og samkeppnisstöðu. 

Hægt væri að ná hinu lögmæta markmiði með öðrum og vægari úrræðum en þeim sem beitt var. 

 

Ljóst er að hér metur dómstóllinn þá hagsmuni sem eru í húfi og telur að gæta megi að 

andstæðum hagsmunum með öðrum úrræðum en þeim sem beitt var. Hér á landi er t.d. heimilt 

að taka fæðingarorlof samhliða minnkuðu starfshlutfalli, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 95/2000 

um fæðingar- og foreldraorlof. 

 

Í dómi stjórnlagadómstóls Tékklands frá 2007
517

 var álitaefnið hvort ákvæði laga sem mæltu fyrir 

um mismunandi ellilífeyrisaldur kvenna eftir því hve mörg börn viðkomandi hafði alið upp, borið 

saman við aðeins einn ellilífeyrisaldur karla, stæðust ákvæði stjórnarskrár um jafnræði. 

Niðurstaðan var sú að lögin stæðust og var m.a. byggt á því að stjórnarskráin mælti fyrir um að 

konur ættu rétt á aukinni vernd einkum hvað varðar heilbrigði á vinnustað og sérstaklega góðar 

vinnuaðstæður. Dómstóllinn vísaði til meðalhófsreglunnar og taldi að slíkar aðgerðir stefndu að 

lögmætu markmiði, þ.e. að eyða mismunun milli kynja, og játa ætti löggjafanum talsvert svigrúm 

þegar kæmi að mati á því hvaða aðstæður réttlættu mismunandi meðferð í ljósi 

jafnræðisreglunnar. 

 

Hér nær mat dómstólsins á meðalhófi einkum til fyrstu tveggja skrefanna, þ.e. fyrir lá að 

                                                 
515

 Enska þýðingin notar orðalagið basic package. 
516

 Stjórnlagadómstóll Lettlands, 4. nóvember 2005 (2005-09-01). Dómurinn er birtur í dómagagnagrunni 

Feneyjarnefndar Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið LAT-2005-3-006. 
517

 Stjórnlagadómstóll Tékklands, 16. október 2007 (Pl. US 53/04). Dómurinn er reifaður í dómagagnagrunni 

Feneyjarnefndar Evrópuráðsins, á http://www.codices.coe.int og hefur þar númerið CZE-2007-3-013. 
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umdeild úrræði voru lögbundin og dómstóllinn taldi þau stefna að lögmætu markmiði. Hins 

vegar urðu sjónarmið um svigrúm ríkisins til mats til þess að dómstóllinn framkvæmdi ekki 

mat á því hvort aðrar vægari aðgerðir gætu náð sama markmiði. Einnig má benda á tvo finnska 

dóma. 

 

Í dómi frá 2003
518

 hafði sveitarstjórn ákveðið í sparnaðarskyni að segja nær öllum starfsmönnum 

sínum, þar á meðal kennurum, upp. Uppsögnin átti þó aðeins að vara í tvær vikur en hverjum 

skólastjóra var ætlað að ákveða nánari útfærslu. Álitaefnið í dómnum var einkum hvort brotið 

hafi verið gegn rétti til menntunar. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að eins og staðið var 

að ákvörðuninni var hvorki réttur til menntunar né jafnræði nemenda tryggt. Sveitarstjórninni bar 

að skipuleggja aðgerðirnar með nægilegri nákvæmni, þannig að þessi réttindi væru tryggð, en 

óheimilt var að framselja embættismönnum þá ábyrgð. 

 

Niðurstaðan er m.a. byggð á því að gengið hafi verið of langt í takmörkunum og þær leiðir sem 

farnar voru töldust ganga of nærri mannréttindum nemenda. 

 

Í dómi frá 2006
519

 hafði sveitarfélagið Järvenpää neitað X, sem var alvarlega fatlaður, um 

ferðaþjónustu eða endurgreiðslu á ferðakostnaði vegna ferða hans til vinnu sinnar, sem var í öðru 

sveitarfélagi, Vantaa, í 22 km fjarlægð. Lagaákvæði mælti fyrir um að sveitarfélögum bæri að 

veita slíka þjónustu innan viðkomandi sveitarfélags og til „nágrannasveitarfélaga“ en Järvenpää 

taldi Vantaa ekki til þeirra nágrannasveitarfélaga sem þjónustan náði til. Dómstóllinn komst að 

þeirri niðurstöðu að ferðaþjónustan ætti að ná til Vantaa, enda kostnaðurinn sanngjarn og réttur 

fatlaðra til atvinnu og félagslegrar aðstoðar yrði ekki takmarkaður með þessari þröngu 

skilgreiningu á nágrannasveitarfélögum. Einnig væri sú vegalengd sem um ræddi ekki óeðlileg 

og algengt að íbúar á höfuðborgarsvæðinu búi í einu sveitarfélagi en starfi í öðru. 

 

Hér voru takmarkanir á réttindum fatlaðs einstaklings ekki málefnalegar og gengu of langt 

gagnvart réttinum til atvinnu og til félagslegrar aðstoðar. Hér má einnig benda á að Hæstiréttur 

hafnar þeirri þröngu túlkun sem sveitarfélagið hafði lagt í orðið nágrannasveitarfélög, sbr. 

umfjöllun um að túlka beri mannréttindi rúmt og takmarkanir á þeim þröngt í kafla 3.7. 

 

6.5.3 Árekstur réttinda og hin sérstaka meðalhófsregla 

Dr. Wouter Vandenhole hefur fjallað um meðalhófsregluna í tengslum við EFM-réttindi, nánar 

tiltekið þegar um er að ræða árekstur EFM-réttinda.
520

 Leggur hann til nýja útfærslu á 

meðalhófsreglunni sem tekur mið af eðli EFM-réttinda en þessa útfærslu nefnir hann „the 

proportionality plus test“, en hér verður vísað til hennar sem hinnar sérstöku meðalhófsreglu til 

aðgreiningar frá hinni almennu meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar. Vandenhole greinir á milli 

þrenns konar tilvika þar sem EFM-réttindi rekast á: 

 

                                                 
518

 Æðsti stjórnsýsludómstóll Finnlands, 30. desember 2003, 3655/1/02. 
519

 Æðsti stjórnsýsludómstóll Finnlands, 19. júní 2006, KHO 2006, bls. 38. Sambærileg niðurstaða varð í KHO 

2006, bls. 40, þar sem vegalengdin var 33 km. 
520

 Wouter Vandenhole: „Conflicting Economic and Social Rights: The Proportionality Plus Test“. 
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 a) Réttindi eins einstaklings rekast á réttindi annars. 

 b) Réttindi sem eru háð efnahagslegum burðum rekast á. 

 c) Skyldur ríkja gagnvart eigin þegnum rekast á við skyldur á alþjóðavettvangi. 

Liður c) verður ekki tekinn til sérstakrar umfjöllunar hér. 

Varðandi a) telur Vandenhole að unnt sé að leysa úr álitaefninu á grundvelli hinnar almennu 

meðalhófsreglu þar sem þessir árekstrar séu sambærilegir árekstrum innan borgaralegra og 

stjórnmálalegra réttinda. 

 

Sem dæmi nefnir Vandenhole að félagsmálanefnd Evrópu fjallaði um árekstur verkfallsréttar 

andspænis rétti til menntunar í Noregi árið 2002.
521

 Sett höfðu verið lög á verkfall kennara á 

grundvelli lögmæts markmiðs, þ.e. að tryggja menntun. Nefndin benti á að vissulega hefði reynst 

nauðsynlegt að fresta prófum, m.a. inntökuprófum í háskóla, en fundist hefðu lausnir á þessum 

vandræðum og því hefði lagasetning sem batt enda á verkfallið ekki verið nauðsynleg. 

 

Hér er meðalhófsreglunni beitt með hefðbundnum hætti og framkvæmt mat á því hvort 

takmarkanir á verkfallsréttinum séu nauðsynlegar til þess að vernda réttinn til menntunar. Svo 

var ekki í þessu tilviki. Þessi flokkur árekstra á það sammerkt að almennt koma ekki til 

skoðunar álitaefni um efnahagslega getu (e. major resource implications). 

Flokkur b) hér að ofan er einkum tengdur skyldu ríkisins til þess að efna (veita) réttindin. 

Hér er átt við þá aðstöðu þegar ólík réttindi, t.d. réttur til húsnæðis og réttur til menntunar, 

rekast á með þeim hætti að bæði réttindin keppa um sömu takmörkuðu gæðin sem nauðsynleg 

eru til þess að einstaklingar fái notið þeirra. Forgangsröðun er því nauðsynleg. Vandenhole 

telur að hin sérstaka meðalhófsregla geti veitt leiðsögn við úrlausn slíkra álitaefna en reglan 

bætir tveimur
522

 viðbótarsjónarmiðum við meðalhófsreglunni eins og henni var áður lýst: 

i. Forgangur viðkvæmra hópa: Framkvæmd EFMR-nefndarinnar bendir til þess að áhersla 

sé lögð á vernd þeirra hópa innan samfélagsins sem teljast sérstaklega viðkvæmir fyrir 

brotum
523

, sérstaklega þegar um er að ræða skiptingu takmarkaðra gæða.
524

 

ii. Kjarni réttindanna (eða lágmarksinntak þeirra) sé tryggður: Fjallað er um þetta atriði 

hér að framan, en nálgun Vandenhole byggir á því að við beitingu hinnar sérstöku 

meðalhófsreglu sé kjarni allra þeirra réttinda sem rekast á tryggður. 

                                                 
521

 Félagsmálanefnd Evrópu, Conclusions XV-1 vol 2, Article 6(4): Norway (2002). 
522

 Vandenhole kannar einnig þann möguleika að forgangsraða réttindum, þannig að ákveðin réttindi teljist 

mikilvægari en önnur, en hafnar þeirri nálgun. 
523

 Meðal þessara hópa hefur EFMR-nefndin talið konur, börn, minnihlutahópa, frumbyggja, flóttamenn, 

hælisleitendur, farandverkafólk og fanga, sjá EFMR-nefndin: General Comment nr. 15, The right to water 

(2002), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), mgr. 16, bls. 110. 
524

 EFMR-nefndin hefur gert athugasemdir á þessa leið t.d. varðandi Holland: „[the Committee] urges the 

Government to ensure that the reduction of budgetary allocations for social welfare programmes does not 

adversely affect the economic, social and cultural rights of the most vulnerable groups in the Netherlands“, 

Lokaathugasemdir við skýrslu Hollands, UN Doc. E/C.12/1/Add.25 (1998) mgr. 25. 
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Vandenhole fjallar í grein sinni um nokkur tilvik þar sem réttindi rekast á
525

 en hér verður 

látið nægja að benda á tvö tilvik. Hið fyrra er árekstur eignarréttar og réttar til húsnæðis í hinu 

svonefnda Jaftha máli fyrir stjórnlagadómstóli Suður-Afríku.
526

 

 

Í málinu hafði félagslegt húsnæði verið selt til innheimtu skuldar og fyrirsjáanlegt var að fyrrum 

eigandi húsnæðisins yrði heimilislaus í kjölfarið. Dómstóllinn komst að eftirfarandi niðurstöðu: 

„the interests of the judgment creditor in obtaining payment are significantly less than the 

interests of the judgment debtor in security of tenure in his or her home, particularly if the sale of 

the home is likely to render the judgment debtor and his or her family completely homeless“. Því 

væri sala á húsnæðinu upp í fyrrnefnda skuld í andstöðu við réttinn til húsnæðis. 

 

Í dómnum beitir dómstóllinn greinilega meðalhófsreglu við mat á þeim réttindum sem vegast 

á, þ.e. eignarréttindum kröfuhafans og réttar skuldarans til húsnæðis. Inn í þetta mat dregur 

dómstóllinn fleiri atriði, einkum þá viðkvæmu stöðu sem skuldarinn í málinu var í; um var að 

ræða einstaklinga sem bjuggu við alvarlegan skort og sem sáu fram á að verða heimilislaus og 

án vonar um að geta búið við mannlega virðingu. Þar að auki fjallar dómstóllinn (a.m.k. 

óbeint) um lágmarksinntak réttindanna og telur að þar sem kjarni eignarréttarins standi 

óhaggaður – einungis var um að ræða lágar skuldir – en kjarni réttarins til húsnæðis var í hættu 

þar sem fyrirsjáanlegt var að skuldarinn og fjölskylda hans yrðu algerlega og varanlega 

heimilislaus. Þannig framkvæmdi dómstóllinn hagsmunamat á grundvelli meðalhófsreglunnar 

með þeim viðbótarsjónarmiðum sem Vandenhole leggur til, þ.e. um sérstaka vernd viðkvæmra 

hópa og um vernd lágmarksinntaks réttindanna. Ekki var lagt til grundvallar að réttur til 

húsnæðis væri almennt hærra settur en eignarrétturinn, heldur hvaða takmarkanir væru 

nauðsynlegar og réttlætanlegar á þessum mannréttindum í viðkomandi tilviki. 

Síðara dæmið sem hér verður minnst á er (hugsanlegur) árekstur réttarins til félagslegs 

öryggis annars vegar og annarra EFM-réttinda hins vegar. Ljóst er að flest eða öll ríki 

takmarka greiðslur úr félagslega kerfinu á einn eða annan hátt, m.a. til þess að ríkissjóður geti 

sinnt öðrum mikilvægum verkefnum, t.d. að efna (veita) önnur EFM-réttindi. Þannig má tala 

um að réttur A til félagslegrar aðstoðar sé takmarkaður (t.d. með tekjuskerðingu bóta) til þess 

að B fái notið réttar síns til menntunar, þar sem téð réttindi þeirra A og B eru háð hinum sömu 

takmörkuðu gæðum; þeim fjármunum sem ríkið hefur til umráða. 

 

 

 

                                                 
525

 Wouter Vandenhole: „Conflicting Economic and Social Rights: The Proportionality Plus Test“ sjá kaflana 

„The Right to Housing versus the Right to Property“, bls. 573; „The Right to Housing versus the Right to 

Housing“, bls. 578; „The Right to Health versus other Social Rights“, bls. 579 og „Right to Social Security 

versus Other Social Rights“, bls. 583. 
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 Stjórnlagadómstóll Suður-Afríku, Jaftha gegn Schoeman o.fl. 8. október 2004 (CCT 74/03). 
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Í hinu svonefnda Khosa máli fyrir stjórnlagadómstóli Suður-Afríku
527

 var álitaefnið hvort heimilt 

væri að neita þeim sem voru varanlega búsettir í Suður-Afríku en voru ekki ríkisborgarar um 

ákveðna bótaflokka innan félagslega kerfisins í ljósi jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Í atkvæði 

meirihluta dómsins segir m.a.: „In my view the importance of providing access to social 

assistance to all who live permanently in South Africa and the impact upon life and dignity that a 

denial of such access has, far outweighs the financial and immigration considerations on which 

the state relies.“
528

 Dómstóllinn lagði þannig áherslu á mikilvægi réttarins til félagslegrar 

aðstoðar og umfangsmikilla áhrifa takmörkunarinnar á líf, mannlega virðingu og jafnræði. Taldi 

dómstóllinn fyrirkomulagið ekki standast stjórnarskrá. 

 

Í bakgrunni þessa dómsmáls var sú staðreynd, sem ríkið byggði einnig á með beinum hætti, að 

umfangsmikil útgjöld kynnu að leiða af þessari niðurstöðu sem gæti leitt af sér að ríkinu yrði 

ekki kleift að efna aðrar skyldur sínar gagnvart EFM-réttindum annarra einstaklinga. Þetta 

kemur skýrt fram í sératkvæði dómarans Ngcobo: 

 

The state is justifiably concerned about the impact of providing social security benefits to non-

citizens on the state finance and its ability to provide expenditure on other socio-economic rights. 

 

Vandenhole telur nálgun meirihluta dómsins óheppilega að því leyti að rétturinn til félagslegrar 

aðstoðar sem slíkur var settur í forgang. Fremur hefði átt að veita lágmarksinntaki þess réttar 

forgang, en Vandenhole tekur jafnframt fram að sú nálgun hefði líklega leitt til sömu efnislegu 

niðurstöðu.  

Að virtri ofangreindri umfjöllun verður nú leitast við að setja fram hina sérstöku 

meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar hvað EFM-réttindi varðar: 

1. Mælt er fyrir um aðgerðirnar í lögum. 

2. Stefnt er að lögmætu markmiði. 

  2.a.  Slíkt markmið kann að vera að önnur EFM-réttindi séu nægilega tryggð. 

3. Aðgerðirnar þurfa að vera nauðsynlegar (í lýðræðislegu þjóðfélagi). 

  3.a.  Virða verður þá hagsmuni sem í húfi eru. 

  3.b. Beita skal vægasta úrræðinu sem að gagni kemur. 

3.c. Löggjafinn hefur talsvert (en mismikið) svigrúm við val og útfærslu 

takmarkana. 

3.d. Úrræðið skal taka mið af því að vernd viðkvæmra hópa innan 

 samfélagsins sé tryggð sem forgangsverkefni. 

3.e. Takmarkanir mega ekki ganga svo langt að gengið sé á kjarna þeirra 

réttinda sem um ræðir. 

 

6.5.4 Lokaorð um meðalhófsregluna 

Beiting meðalhófsreglunnar hefur þann kost að mikil reynsla er af beitingu hennar í 

dómaframkvæmd, bæði hérlendis og erlendis. Það á einnig að einhverju leyti við á sviði EFM-

                                                 
527

 Stjórnlagadómstóll Suður-Afríku, Khosa o.fl. Gegn Minister of Social Development o.fl., 4. mars 2004 (CCT 

13/03). 
528

 Á sama grundvelli taldi dómurinn að skilyrði um skynsamlegar aðgerðir (e. reasonable legislative measure) 

væri ekki uppfyllt með þessu fyrirkomulagi.  
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réttinda, eins og ofangreindir dómar sýna. Reglan er sérstaklega mikilvæg þegar um er að ræða 

takmarkanir á EFM-réttindum en þar eiga almennt einnig við kröfur um jafnræði sem ekki eru 

rannsakaðar með heildstæðum hætti hér. Að einhverju leyti getur reglan, með ákveðnum 

viðbótarsjónarmiðum, einnig leyst úr álitaefnum sem vakna þegar EFM-réttindi rekast á og 

keppa um sömu takmörkuðu gæðin. Álitamál getur hins vegar verið hvort hentugra sé í slíkum 

tilvikum að beita næsta mælikvarða sem sjónum verður beint að. 

 

6.6 Sanngirnismælikvarðinn (e. reasonableness review) 

6.6.1 Almennt 

Merkilegir dómar um EFM-réttindi hafa fallið í Suður-Afríku á undanförnum árum. Eitt 

merkasta framlag þessara dóma er að stjórnlagadómstóll landsins hefur þróað mælikvarða á 

það hvort ríki hafi brotið gegn skyldum sínum samkvæmt EFM-réttindum, hinn svokallaða 

sanngirnismælikvarða (e. reasonableness review).
529

 Dómstólar meta hvort þær aðgerðir og 

áætlanir sem stjórnvöld hafa innleitt til þess að uppfylla jákvæðar skyldur sínar samkvæmt 

ákvæðum um EFM-réttindi séu málefnalegar eða sanngjarnar (e. reasonable), miðað við 

framþróun réttindanna í áföngum, innan þess sem er efnahagslega mögulegt. Finna má 

mælikvarðanum ákveðna hliðstæðu í íslenskum stjórnskipunarrétti, einkum varðandi mat á 

grundvelli jafnræðisreglu 65. gr. stjskr.
530

 Þannig var það niðurstaða Hæstaréttar í hinum 

þekkta Vatneyrardómi, Hrd. 2000, bls. 1543 (12/2000) að mat löggjafans á ákvörðun 

aflahlutdeildar við gildistöku laga um stjórn fiskveiða væri reist á málefnalegum forsendum og 

ekki efni til þess að hagga því mati. Slíkum mælikvarða virðist einnig hafa verið beitt í Hrd. 

2001, bls. 1169 (395/2000) þar sem álitaefnið var ákvæði skaðabótalaga um þak á 

viðmiðunartekjur fyrir örorkubætur. Í niðurlagi dómsins segir: 

 

Að framangreindum atriðum virtum þykir ekki unnt að telja mat löggjafans, sem skýrt kemur 

fram í margnefndu ákvæði, ómálefnalegt. Það nær á sama veg til allra, sem eins stendur á um og 

fara yfir það tekjumark, sem það miðast við, og verður það ekki talið brjóta gegn 65. gr. [stjskr.] 

 

Sanngirnismælikvarðinn frá Suður-Afríku er talsvert ítarlegri en sá mælikvarði sem Hæstiréttur 

beitir í ofangreindum dómum, en grundvallaratriði virðast vera hin sömu. 

Lykildómar frá Suður-Afríku í þessu samhengi eru svokallaðir Soobramoney, Grootboom 

og TAC dómar, en mikilvægastur er Grootboom dómurinn. 

 

                                                 
529

 Ragnar Aðalsteinsson fjallar um mælikvarðann í nýlegri grein um EFM-réttindi og notar þá íslenska heitið 

„sanngirnismælikvarði“. „Stefnumið eða dómhæf réttindi?“, bls. 428. 
530

 Sjá umfjöllun í Ragnhildur Helgadóttir: „Afstaða dómstóla til hlutverks síns við mat á stjórnskipulegu gildi 

laga – þróun síðustu ára.“, bls. 107-108. 
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Atvik málsins voru þau að stefnendur málsins, hópur fullorðinna og barna, höfðu flutt sig frá 

bústöðum þar sem aðstæður voru skelfilegar og inn á land í einkaeigu. Hópurinn var borinn út af 

landinu, þar sem fólkið var í óleyfi. Í framhaldinu flutti fólkið sig inn á íþróttavöll í nágrenninu, 

en þar gat það ekki reist sér viðunandi skýli þar sem megnið af byggingarefni hópsins hafði verið 

eyðilagt við framkvæmd útburðarins. Dómkröfur hópsins lutu að því að stjórnvöldum yrði gert 

að veita þeim viðunandi skjól eða húsnæði þar til þau öðluðust varanlegt húsnæði. Endanleg 

niðurstaða stjórnlagadómstólsins var sú að húsnæðisáætlun ríkisins væri ófullnægjandi og í 

ósamræmi við ákvæði 2. mgr. 26. gr. stjórnarskrárinnar um rétt til húsnæðis. 

 

Eins og fyrr kom fram hafnaði dómstóllinn beitingu mælikvarða byggðum á lágmarksinntaki 

réttarins til húsnæðis. Í stað þess mótaði dómstóllinn sanngirnismælikvarðann út frá orðalagi 2. 

mgr. 26. gr. stjórnarskrár Suður-Afríku. 

 

The state must take reasonable legislative and other measures, within its available resources, to 

achieve the progressive realization of this right. 

 

Eins og sjá má eru skyldur ríkisins bundnar við efnahagslega burði þess og viðurkennt að 

réttindin séu háð innleiðingu í áföngum, líkt og í 1. mgr. 2. gr. SEFMR. Málið sýnir að jafnvel 

þó að þær séu háðar þessum skilyrðum þá geta jákvæðar skyldur ríkisins til þess að efna (veita) 

EFM-réttindi sætt endurskoðun dómstóla.
531 

Á ofangreindu orðalagi byggir dómstóllinn 

mælikvarðann og spyr hvort aðgerðir stjórnvalda séu sanngjarnar eða málefnalegar (e. 

reasonable).
532

 Ef orðalag suður-afrísku stjórnarskrárinnar er borið saman við orðalag ákvæða 

SEFMR kemur í ljós að stjórnarskráin gerir kröfu um „sanngjarnar aðgerðir“ (e. reasonable 

measures) en SEFMR notar orðalagið „viðeigandi ráðstafanir“ (e. appropriate steps).
533 

Ekki 

verður séð að hindranir séu í vegi þess að nýta sanngirnismælikvarðann, eða útfærslu á honum, 

í samhengi SEFMR, þar sem „viðeigandi“ aðgerðir þurfa ætíð að vera sanngjarnar. 

Með beitingu sanngirnismælikvarðans telur dómstóllinn sem og fræðimenn að tekist hafi 

að forðast árekstra og röksemdir gegn endurskoðun dómstóla sem byggjast á skilgreiningu á 

valdmörkum dómstóla, þar sem endurskoðunin nær aðeins til þess hvort aðgerðir stjórnvalda 

séu sanngjarnar (e. reasonable), en lýtur ekki að því að dómstólar taki að sér stefnumótun.
534

  

6.6.2 Efnisatriði sanngirnismælikvarðans 

Meginspurningin er að sjálfsögðu hvaða skilyrði aðgerðir eða stefnumótun stjórnvalda þurfa að 

uppfyllta til þess að standast sanngirnismælikvarðann. Hér verður reynt að setja mælikvarðann 
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 Sandra Liebenberg: „South Africa’s evolving jurisprudence on socio-economic rights“, bls. 19. 
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 Hér verður orðið sanngirni notað sem þýðing á reasonable en þó má segja að matið nái aðallega til þess hvort 

aðgerðirnar sem um ræðir séu málefnalegar eða byggi á málefnalegum sjónarmiðum. 
533

 Ragnar Aðalsteinsson: „Stefnumið eða dómhæf réttindi?“, bls. 428. 
534

 Sisay: Yeshanew: „Combining the “minimum core” and “reasonableness” models of reviewing socio-

economic rights”, bls. 10, Danie Brand: „Socio-Economic Rights and Courts in South Africa: Justiciability on 

a Sliding Scale“, bls. 227, David Bilchitz: „Giving socio-economic rights teeth: The minimum core and its 

importance“, bls. 495-496. 
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fram með heildstæðum hætti.
535  

Aðgerðir ríkis, sem miða að því uppfylla jákvæðar skyldur ríkisins samkvæmt EFM-

réttindum í áföngum að teknu tilliti til efnahagslegra takmarkana teljast sanngjarnar að 

eftirfarandi skilyrðum uppfylltum: 

1. Aðgerðirnar þurfa að vera heildstæðar, þ.e. taka á öllum þáttum réttindanna sem um 

ræðir,
536

 og samhæfðar og útdeila með skýrum hætti verkefnum og ábyrgð til 

mismunandi stjórnsýsluaðila. Þá skulu þær tryggja að nauðsynlegir fjármunir og 

mannauður sé til staðar til þess að framkvæma þær.
537

 

2. Aðgerðirnar skulu vera til þess fallnar að ná því markmiði að innleiða réttindin, þó að 

slíkt verði gert í áföngum og innan ramma þess sem ríkið hefur ráð á.
538

 

3. Stefnumótun og aðgerðir skulu vera sanngjarnar (e. reasonable) bæði hvað varðar 

ákvarðanatöku (e. conception) og framkvæmd.
539

 Aðgerðir ríkisins þurfa þar að auki 

að vera gagnsæjar og nægjanlega vel kynntar.
540

 

4. Innleiðing stefnu eða framkvæmd hennar sem felur í sér vísvitandi afturför verður 

talið prima facie brot á skyldum ríkja.
541

 

5. Aðgerðirnar mega ekki útiloka eða hundsa hluta samfélagsins
542

 og skulu taka tillit til 
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 Hér verður einkum byggt á greiningu þriggja fræðimanna á mælikvarðanum eins og hann birtist í 

dómaframkvæmd, þ.e. Sandra Liebenberg: „South Africa’s evolving jurisprudence on socio-economic rights: 

An effective tool in challenging poverty?“, bls. 12-13, Danie Brand: „Socio-Economic Rights and Courts in 

South Africa: Justiciability on a Sliding Scale“, bls. 221-223 og Sisay Yeshanew: „Combining the “minimum 

core” and “reasonableness” models of reviewing socio-economic rights”, bls. 10. 
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 Brand telur þetta skilyrði felast í skilyrðum nr. 5 og 6. 
537

 Brand bendir á svonefndan Kutumela dóm í þessu sambandi, en þar laut málatilbúnaður stefnenda að því að 

stjórnvöld hefðu brugðist skyldum sínum skv. ákvæði um félagslegt öryggi, m.a. að sveitarfélög sem báru 

ábyrgð á greiðslu fjárhagsaðstoðar höfðu ekki veitt fjármunum í málaflokkinn. Bophuthatswana High Court, 

Suður-Afríku, Kutumela gegn Member of the Executive Committee for Social Services, Culture, Arts and Sport 

in the North West Province, málsnr. 671/03. Sjá umfjöllun í Danie Brand: Socio-Economic Rights and Courts 

in South Africa: Justiciability on a Sliding Scale“, bls. 222. 
538

 Dómstóllinn verður því að meta hvort stjórnvöld hafi nýtt þau efnahagslegu ráð sem tiltæk eru. Í Khosa 

málinu byggði ríkið á því að ekki væru til fjármunir til þess að greiða varanlegum íbúum landsins, sem þó 

höfðu ekki hlotið ríkisborgararétt, félagslega aðstoð. Dómstóllinn hafnaði þessum málatilbúnaði og taldi 

fjárhagsleg aukaútgjöld tiltölulega smávægileg. Stjórnlagadómstóll Suður-Afríku, Khosa gegn Minister of 

Social Development 2004 6 SA 505 (CC).  
539

 Aftur vísar Brand til Kutumela dómsins, þar sem lög mæltu fyrir um ákveðinn rétt, en í framkvæmd var hann 

ekki veittur. Danie Brand: Socio-Economic Rights and Courts in South Africa: Justiciability on a Sliding 

Scale“, bls. 222. 
540

 Í TAC málinu, sjá nmgr. 214, var þessu skilyrði bætt við í ljósi þess að ómögulegt er fyrir þá sem telja að 

brotið sé gegn EFM-réttindum sínum að sækja rétt sinn á grundvelli sanngirnismælikvarðans ef þeir geta ekki 

áttað sig á því í hverju aðgerðir og áætlanir ríkisins felast. 
541

 Í Grootboom málinu vísar stjórnlagadómstóllinn til orða EFMR-nefndarinnar úr General Comment nr. 3 um að 

slíkar aðgerðir teljist almennt andstæðar innleiðingu réttinda í áföngum (e. progressive realization) og telur 

þetta eiga jafnt við um SEFMR og stjórnarskránna. Grootboom, sjá nmgr. 34, mgr. 45. 
542

 Brand bendir á að í TAC dómnum, sjá nmgr. 214, taldi stjórnlagadómstóllinn að aðgerðir ríkisins við 

útdeilingu HIV-lyfja væru ósanngjarnar þar sem þær tóku ekki á vanda þeirra mæðra og nýfæddra barna sem 

höfðu ekki aðgang að þeim fáu stofnunum þar sem lyfið var veitt. Jafnframt taldi dómstóllinn áætlunina vera 

ósveigjanlega. 
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þeirra sem hafa ekki ráð á að greiða fyrir þjónustu.
543

 

6. Aðgerðirnar skulu vera sveigjanlegar og gera ráð fyrir skyndilegum erfiðleikum svo 

og skammtíma-, miðlungs- og langtímaþörfum.  

7. Aðgerðirnar skulu innihalda þætti sem taka á bráðavanda þeirra sem eru í alvarlegri 

stöðu. Þær þurfa að taka á slíkum vanda þannig að talsverður hluti slíks fólks í neyð 

fái notið réttinda sinna tafarlaust.
544

 

Hvað síðastnefnt atriði varðar mætti ætla að einstaklingar sem ekki njóta lágmarksinntaks 

réttinda gætu sótt rétt sinn. Nálgun dómstólsins virðist hins vegar fremur vera sú að ríkinu beri 

skylda til þess að innleiða og framkvæma málefnalega stefnu sem inniheldur aðgerðir sem 

miða að því að bæta stöðu verulegs hluta þess fólks sem er í neyð. Hins vegar geti 

einstaklingar ekki krafist tafarlauss aðgangs að viðkomandi gæðum.
545

 

Sanngirnismælikvarðinn er upprunninn á sviði stjórnsýsluréttar og hingað til hefur 

Stjórnlagadómstóllinn haldið sig við meginatriði mælikvarðans eins og hann birtist á því 

réttarsviði; réttmæti (þ.e. beiting málefnalegra sjónarmiða), krafa um réttlætingu (rökstuðning 

studdan gögnum) og meðalhóf.
546 

Hér verður hins vegar talið rétt að aðgreina 

sanngirnismælikvarðann frá mati á grundvelli meðalhófsreglunnar.
547

 Stjórnlagadómstóll 

Suður-Afríku hefur sagt: 

 

A Court considering reasonableness will not enquire whether other more desirable or favourable 

measures could have been adopted, or whether public money could have been better spent. The 

question would be whether the measures that have been adopted are reasonable.
548

 

 

Meðalhófsreglan gengur út á að dómstóll endurskoðar val ríkisvaldsins á þeirri leið sem valin 

var við úrlausn tiltekins máls – dómstóllinn metur því hvort unnt hefði verið að ná því lögmæta 

markmiði sem stefnt er að með öðrum, vægari aðferðum – á meðan beiting 

sanngirnismælikvarðans metur aðeins hvort sú aðferð sem valin var sé sanngjörn (e. 

reasonable) óháð því hvort aðrar (e.t.v. betri) leiðir hefðu verið færar. Meðalhófsreglan er hins 

vegar í samhengi þessarar ritgerðar takmörkuð við tilvik þar sem ríkisvaldið ákveður að 

takmarka réttindi einstaklinga og/eða þar sem réttindum slær saman. Velta má fyrir sér hvort 

                                                 
543

 Athygli vekur að dómstóllinn telur eiginlega jafnræðisreglu ekki vera hluta af mælikvarðanum, en miðað við 

forsendur í Khosa dómnum sem reifaður er hér að aftan virðist unnt að gera ráð fyrir því að þetta skilyrði muni 

vera túlkað sem hefðbundin jafnræðisregla – enda óhugsandi að aðgerðir sem brjóta í bága við jafnræði geti 

talist sanngjarnar (e. reasonable). 
544

 Á þessum þætti féllu aðgerðir ríkisins í húsnæðismálum í Grootboom dómnum, sjá nmgr. 34. 
545

 Sandra Liebenberg: „South Africa’s evolving jurisprudence on socio-economic rights: An effective tool in 

challenging poverty?“, bls. 13. 
546

 Anashri Pillay: „In defence of reasonableness“, bls. 4. 
547

 Ljóst er að mælikvarðinn er í stöðugri þróun. Benda má á Khosa dóminn sem reifaður er í kafla 6.6.3 þar sem 

beitt er meðalhófsreglu við notkun mælikvarðans. 
548

 Grootboom, sjá nmgr. 34, mgr. 41. 
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lýsa megi sanngirnismælikvarðanum sem útfærslu og útvíkkun á því skilyrði 

meðalhófsreglunnar að ákvörðun sé til þess fallin að ná hinu lögmæta markmiði sem stefnt er 

að (það sem stundum er nefnt markhæfni).
549

  

 

6.6.3 Nánar um beitingu sanngirnismælikvarðans í dómaframkvæmd 

Til viðbótar við Grootboom málið sem áður var vikið að verður hér bent sérstaklega á TAC 

málið og Khosa málið en í öllum dómunum nýtir stjórnlagadómstóll Suður-Afríku 

sanngirnismælikvarðann til þess að komast að niðurstöðu og í þeim öllum var talið að um 

stjórnarskrárbrot væri að ræða 

 

TAC dómurinn
550 

er einnig reifaður í kafla 4.2.4 en í dómnum voru aðgerðir ríkisstjórnarinnar við 

dreifingu HIV-lyfsins Nevirapine taldar andstæðar ákvæði stjórnarskrár um rétt til heilsu. 

Dómstóllinn taldi í fyrsta lagi að ákvarðanir stjórnvalda um að takmarka veitingu lyfsins við 

einstaka stofnanir væru ekki sanngjarnar (e. reasonable) þar sem þessar aðgerðir stjórnvalda 

útilokuðu í raun hópa fátækra mæðra frá því að fá lyfið og væru ósveigjanlegar. Í öðru lagi var 

talið að stefna stjórnvalda varðandi HIV-smit mæðra til barna í heild stæðist ekki próf 

sanngirnismælikvarðans, m.a. þar sem starf ráðgjafa tæki ekki mið af notkun Nevirapine. Stefnan 

taldist því ekki heildstæð. 

 

Brand hefur bent á að stjórnlagadómstóllinn beitir mælikvarðanum með strangari hætti í TAC 

málinu samanborið við Grootboom málið. Þannig fari dómstóllinn nærri því að spyrja hvort 

aðgerðir og áætlanir stjórnvalda muni ná því stjórnskipulega takmarki sem að er stefnt.
551

 

 

Í Khosa málinu
552

 var álitaefnið hvort heimilt væri að neita þeim sem voru varanlega búsettir í 

Suður-Afríku en höfðu ekki hlotið ríkisborgararétt um ákveðna bótaflokka innan félagslega 

kerfisins. Þetta fyrirkomulag stóðst ekki kröfur sanngirnismælikvarðans þar sem verulegur hluti 

samfélagsins var útilokaður frá því að fá notið réttinda sinna og dómstóllinn féllst ekki á 

röksemdir stjórnvalda um nauðsyn slíkrar aðgreiningar. 

 

Þrátt fyrir það sem að ofan greinir um aðgreiningu sanngirnismælikvarðans frá 

meðalhófsreglunni, þá bendir Brand á að í Khosa málinu beiti stjórnlagadómstóllinn í reynd 

meðalhófsmati. Dómstóllinn telur að markmiði því sem stefnt var að, að koma í veg fyrir að 

innflytjendur verði baggi á félagslega kerfinu, hefði verið unnt að ná með aðgerðum sem 

teldust vægar gagnvart réttindum þess hóps sem um var að ræða – þ.e. með því að herða reglur 

um flutning fólks til landsins.
553

 

 

                                                 
549

 Hér má aftur benda á orðalag 1. mgr. 2. gr. SEFMR um skyldu ríkja til þess að grípa til viðeigandi ráðstafnana. 
550

 Stjórnlagadómstóll Suður-Afríku, TAC, sjá nmgr. 214. 
551

 Danie Brand: „Socio-Economic Rights and Courts in South Africa: Justiciability on a Sliding Scale“, bls. 228. 
552

 Stjórnlagadómstóll Suður-Afríku, Khosa o.fl. Gegn Minister of Social Development o.fl., 4. mars 2004 (CCT 

13/03). 
553

 Danie Brand: „Socio-Economic Rights and Courts in South Africa: Justiciability on a Sliding Scale“, bls. 228. 
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6.6.4 Lokaorð um sanngirnismælikvarðann 

Með sanngirnismælikvarðanum leitast stjórnlagadómstóll Suður-Afríku við að leggja mat á 

jákvæðar skyldur ríkja, einkum skylduna til þess að efna (veita) réttindi. Styrkleiki hans liggur 

m.a. í því að veita virka endurskoðun dómstóla á áætlunum stjórnvalda varðandi EFM-réttindi, 

en slíkar áætlanir hafa oft verið taldar algerlega á valdsviði stjórnvalda. Mælikvarðinn veitir 

dómstólum þannig virkt hlutverk við vernd réttindanna, en kemst þó að miklu leyti hjá 

gagnrýni um að gengið sé of nærri valdmörkum dómstólanna.  

Hins vegar lýtur sanngirnismælikvarðinn fremur að formlegum þáttum í stefnu og 

aðgerðum stjórnvalda, en veitir hinum eiginlegu efnislegu réttindum einstaklinga ekki 

sjálfstæða vernd.
554

 Scott og Alston hafa bent á að þetta sé galli, enda hljóti stefnendur 

dómsmála almennt að krefjast umbóta hvað varðar sína aðstöðu, fremur en eingöngu 

almennrar stefnubreytingar stjórnvalda.
555

 Þar að auki má benda á að dómstóllinn gerir ekki þá 

kröfu að þessi alvarlegu tilvik, þ.e. fólk í sárri neyð sem nýtur ekki lágmarksinntaks EFM-

réttinda, njóti forgangs í aðgerðum stjórnvalda.
556

 Þannig sé mælikvarðinn ekki gagnlegur t.d. 

þar sem stjórnvöld kjósa að bæta aðstæður forréttindahópa án þess að lágmarksinntak réttinda 

fólks í neyð sé uppfyllt – svo lengi sem áætlanir stjórnvalda geri ráð fyrir einhverjum 

(smávægilegum) umbótum á því sviði.
557

 

Þar að auki hefur mælikvarðinn verið gagnrýndur fyrir að leggja þunga sönnunarbyrði um 

að aðgerðir og áætlanir ríkisins uppfylli ekki skilyrði á stefnendur dómsmála, sem oft eru 

einstaklingar eða hópar í erfiðri aðstöðu.
558

 Þessi gagnrýni sækir m.a. styrk í að augljóst virðist 

að stjórnvöld eru í mun betri stöðu til þess að sanna að aðgerðir þeirra séu í raun sanngjarnar 

(e. reasonable). Að síðustu hefur verið bent á að inntak mælikvarðans sé óljóst og flókið sé að 

beita honum,
559

 jafnvel þannig að sanngirni (e. reasonableness) þýði einfaldlega það sem 

dómstóll telur að ætti að felast í stefnu stjórnvalda hverju sinni.
560

 

Þrátt fyrir þessa hugsanlegu galla mælikvarðans verður því ekki neitað að 
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 Sisay Yeshanew: „Combining the “minimum core” and “reasonableness” models of reviewing socio-economic 

rights,“ bls. 11. 
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 Craig Scott og Philip Alston: „Adjudicating constitutional priorities in a transnational context: A comment on 

Soobramoney’s legacy and Grootboom’s promise”, bls. 254-255. 
556

 Sandra Liebenberg: „South Africa’s evolving jurisprudence on socio-economic rights: An effective tool in 

challenging poverty?“, bls. 18. 
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 Sandra Liebenberg: „South Africa’s evolving jurisprudence on socio-economic rights: An effective tool in 

challenging poverty?“, bls. 18, Liebenberg vitnar í Theunis Roux: „Legitimating transformation: Political 

resource allocation in the South African Constitutional Court“, bls. 117-118. 
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 Sisay Yeshanew: „Combining the “minimum core” and “reasonableness” models of reviewing socio-economic 

rights,“ bls. 11. 
559

 Sjá t.d. Dennis Davies: „Socio-economic rights in South Africa. The record of the Constitutional Court after 

ten years“, bls. 3-7. 
560

 David Bilchitz: „Towards a reasonable approach to the minimum core: Laying the foundations for future 

socio-economic rights jurisprudence,“ bls. 10. 
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stjórnlagadómstóllinn hefur fetað mikilvæg spor í átt að virkri vernd allra þátta EFM-réttinda 

og reynsla dómstólsins er afar gagnleg fyrir hið alþjóðlega mannréttindakerfi.
561

 

 

6.7 Er hægt að setja fram heildstæðan mælikvarða? 

6.7.1 Almennt 

Hér hefur verið lýst nokkrum þeim mælikvörðum sem dómstólar geta beitt við mat á háttsemi 

ríkja í tengslum við EFM-réttindi. Galli á þessum mælikvörðum er að þeir eru takmarkaðir við 

ákveðnar aðstæður – þegar lágmarksinntaki réttinda er náð er sá mælikvarði gagnslítill, bann 

við aðgerðum sem fela í sér afturför á að sjálfsögðu aðeins við varðandi slíkar aðgerðir, 

meðalhófsreglunni verður einkum beitt varðandi takmarkanir á réttindum eða árekstur réttinda 

og sanngirnismælikvarðinn á best við þegar meta þarf jákvæðar aðgerðir ríkisins, einkum í 

formi áætlana og stefnumótunar. Hins vegar mælir ekkert gegn því að öllum þessum 

mælikvörðum sé beitt, þar sem þeir eiga við, þar sem þeir útiloka ekki hver annan.
562

 Slíkt 

myndi fela í sér heildstæða nálgun á EFM-réttindi, sem er nauðsynleg til þess að dómstólar 

geti veitt réttindunum raunverulega vernd. Mikilvægt innlegg í þessa umræðu kom nýlega frá 

EFMR-nefndinni og verður sú nálgun meginumfjöllunarefni þessa kafla. Eins og sjá má 

sameinar nefndin og dregur saman fjölmargt af því sem lýst hefur verið hér að framan. 

 

6.7.2 Hinn heildstæði mælikvarði EFMR-nefndarinnar 

Þann 10. desember 2008, á 60 ára afmælisdegi Mannréttindayfirlýsingarinnar, samþykkti 

allsherjarþing SÞ einróma valfrjálsan samningsviðauka við SEFMR sem veitir EFMR-

nefndinni heimild til þess að fjalla um kvartanir einstaklinga.
563

 Tók þingið tillit til þess að 

mannréttindaráð SÞ hafði áður samþykkt viðaukann,
564

 sem hefur verið í undirbúningi allt frá 

árinu 1990.
565

 Opnað verður fyrir undirskriftir ríkja á viðaukanum á þessu ári. Viðaukinn boðar 

í raun nýja tíma hvað varðar alþjóðlegt eftirlit með EFM-réttindum og afar fróðlegt verður að 

fylgjast með framkvæmd hans. 

Við undirbúning viðaukans gaf EFMR-nefndin út skjal til skýringar á því hvaða 

mælikvarða nefndin gæti notað við umfjöllun um kvörtun einstaklings til þess að meta hvort 
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 Marius Pieterse: „Possibilities and Pitfalls in the Domestic Enforcement of Social Rights“, bls. 883. 
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 Vel er þekkt að misströngum mælikvörðum sé beitt við umfjöllun um ein og sömu efnisréttindin. Sem dæmi 
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 Fact Sheet No.16 (Rev.1), The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 8. atriði. 
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ríki hefðu brotið gegn EFM-réttindum.
566

 Umfjöllun nefndarinnar er afar áhugaverð og felur í 

sér heildstæðan mælikvarða á háttsemi ríkja í tengslum við EFM-réttindi. 

Í fyrsta lagi fjallar nefndin um almenn atriði tengd 1. mgr. 2. gr. SEFMR, sem áður hefur 

verið fjallað um. Hér ítrekar nefndin að ríki verði að grípa til raunverulegra aðgerða, m.a. á 

sviði löggjafar, stjórnsýslu, efnahags-, mennta- og félagsmála, innan fremur skamms tíma. Þó 

að reglan um nýtingu allra tiltækra ráða (e. maximum available resources) sé mikilvæg við 

afmörkun á skyldum ríkja, þá geta ríki ekki skýlt sér algerlega á bak við slík atriði og geta m.a. 

oft framkvæmt ódýrar aðgerðir til hagsbóta fyrir þá verst settu.
567

 

Í öðru lagi ítrekar nefndin skyldur ríkja gagnvart lágmarksinntaki réttindanna og að ríki 

beri sönnunarbyrði um að allar leiðir hafi verið reyndar til þess að nýta öll ráð til þess að sinna 

þessum skyldum og þær hafi verið settar í forgang.
568

 

Í þriðja lagi leggur nefndin áherslu á tafarlausar skyldur ríkja (e. immediate obligations), 

sem ekki eru háðar framþróun í áföngum. Jafnræðisreglan, sbr. 2. mgr. 2. gr. SEFMR, felur í 

sér slíka skyldu. Jaframt telur nefndin skyldur ríkja til þess að virða mannréttindi yfirleitt verða 

virkar tafarlaust en skyldur til þess að vernda og í meira mæli til þess að efna réttindi fremur 

krefjast útgjalda og því fremur vera háðar mati á framþróun í áföngum.
569

 

Í fjórða lagi, þegar kvörtun lýtur að því hvort ríki hafi gripið til ráðstafna og beitt öllum 

tiltækum ráðum (e. take steps to the maximum of available resources), mun nefndin rannsaka 

hvort ráðstafanirnar eru fullnægjandi (e. adequate) eða sanngjarnar (e. reasonable). Nánar 

tiltekið mun nefndin skoða eftirfarandi atriði. 

 

(a) The extent to which the measures taken were deliberate, concrete and targeted towards the 

fulfilment of economic, social and cultural rights;  

(b) Whether the State party exercised its discretion in a non-discriminatory and non-arbitrary 

manner; 

(c) Whether the State party’s decision (not) to allocate available resources was in accordance 

with international human rights standards; 

(d) Where several policy options are available, whether the State party adopted the option that 

least restricts Covenant rights;  

(e) The time frame in which the steps were taken; 

(f) Whether the steps had taken into account the precarious situation of disadvantaged and 

marginalized individuals or groups and, whether they were non-discriminatory, and 

whether they prioritized grave situations or situations of risk.
570

 

 

Augljóslega eru ýmis atriði hér sambærileg við sanngirnismælikvarðann suður-afríska og telja 
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má víst að nefndin hafi haft dómaframkvæmd stjórnlagadómstólsins til hliðsjónar í umfjöllun 

sinni. Bent hefur verið á að (a)-liðurinn sé hugsanlega of óljós til þess að veita mikla 

leiðsögn
571

 en hér má einnig líta til 1. liðar sanngirnismælikvarðans (sjá kafla 6.6.2) um að 

aðgerðir ríkja skuli vera heildstæðar, samhæfðar, útdeila ábyrgð og tryggja nauðsynlegt 

fjármagn og mannafl og 2. liðar um markhæfni aðgerðanna. Í (b)-lið EFMR-nefndarinnar er 

lögð áhersla á jafnræði og málefnaleg sjónarmið, sem einnig teljast efnisatriði sanngirnis-

mælikvarðans. Í (d)-liðnum er berum orðum vísað til meðalhófsreglu en líklega má segja að 

hér sé nálgun nefndarinnar strangari en sanngirnismælikvarðinn, a.m.k. eins og hann birtist í 

Grootboom dómnum. Vísa má til fyrri umfjöllunar um meðalhófsreglu á þessu sviði. Liður (e) 

tengist tímasetningu aðgerðanna en ekki er algerlega ljóst hvort aðeins sé átt við hvort ríki hafi 

brugðist nægilega fljótt við
572

 eða hvort sjónarmiðið vísi að einhverju leyti til 6. liðar 

sanngirnismælikvarðans þar sem kemur fram að aðgerðir ríkja skuli taka á skammtíma-, 

miðlungs- og langtímaþörfum. Í (f)-liðnum er síðan sambærilegt efnisatriði og í 7. lið 

sanngirnismælikvarðans um að taka þurfi á vanda þeirra sem eru í bráðri neyð og viðkvæmra 

hópa. Áberandi munur er hins vegar að nefndin gerir kröfu um að alvarlegar bráðaaðstæður séu 

settar í forgang. 

Í fimmta lagi mun nefndin líta svo á að þegar ríki hefur ekki gripið til neinna ráðstafana, 

eða til ráðstafana sem fela í sér afturför þá beri ríkið sönnunarbyrði fyrir því að slíkt hafi verið 

nauðsynlegt.
573

 Benda má á að sönnunarbyrði sú sem lögð er á stefnendur er eitt af þeim 

atriðum sem gagnrýnt hefur verið varðandi beitingu sanngirnismælikvarðans í Suður-Afríku, 

en nefndin virðist komast hjá þeirri gagnrýni.
574

 Í umfjöllun um bann við ráðstöfunum sem fela 

í sér afturför hér að framan var fjallað um þau sjónarmið sem nefndin leggur áherslu á við mat 

á réttlætingu slíkra ráðstafana. 

Í sjötta lagi tekur nefndin fram að hún muni, líkt og aðrir sambærilegir úrskurðaraðilar, 

virða svigrúm ríkja til þess að ákveða bestu nýtingu tiltækra gæða og forgangsröðunar í því 

samhengi.
575

 

Styrkur þessarar heildstæðu nálgunar nefndarinnar felst m.a. í því að samhliða er beitt 

efnislegu inntaki réttindanna (einkum í formi lágmarksinntaks þeirra) og mati á þeim 
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aðgerðum ríkisins sem miða að innleiðingu EFM-réttinda. Þá getur nefndin metið bæði 

neikvæðar og jákvæðar skyldur ríkja og tekið hæfilegt tillit til svigrúms ríkja (og þannig 

röksemda gegn dómhæfi EFM-réttinda). Sú gagnrýni sem setja má fram á 

sanngirnismælikvarða stjórnlagadómstóls Suður-Afríku virðist ekki eiga rétt á sér gagnvart 

nálgun nefndarinnar.
576

 

En framsetning slíks mælikvarða segir að sjálfsögðu aðeins hálfa söguna þar sem í raun 

vantar allt kjöt á beinin – reynslu af framkvæmd hans og beitingu skortir algerlega. Eins og 

reifað hefur verið í undanfarandi köflum hafa hins vegar einstakir þættir hans sætt talsvert 

ítarlegri skoðun nefndarinnar sjálfrar, fræðimanna og dómstóla og því ætti nefndin að vera 

nokkuð vel í stakk búin til þess að takast á við kvartanir einstaklinga, þegar valfrjálsi 

samningsviðaukinn tekur gildi. 

   

6.7.3 Er heimilt að nýta mælikvarða EFMR-nefndarinnar fyrir íslenskum dómstólum? 

Að lokum má velta fyrir sér hvort einhver rök leiði til þess að þessari heildstæðu nálgun verði 

ekki beitt af íslenskum dómstólum. Slík rök kunna að vera til, m.a. í tengslum við takmarkanir 

á endurskoðunarvaldi dómstóla sem leiða af valdmörkum gagnvart öðrum handhöfum 

ríkisvalds. Ekki verður hins vegar séð slík rök komi til skoðunar. Nálgun nefndarinnar byggir á 

nokkrum reglum sem að miklu leyti hafa verið umfjöllunarefni undanfarandi kafla 

ritgerðarinnar og íslenskir dómstólar hafa talið sér heimilt að beita. Mælikvarðanum um 

lágmarksinntak réttinda var beitt í Öryrkjabandalagsdómnum, jafnræðisreglan er 

stjórnarskrárbundin og alger grundvallarregla í íslenskri stjórnskipan,
577

 stjórnskipuleg 

meðalhófsregla hefur haft mikil áhrif í dómaframkvæmd
578

 og sanngirnisregla (eða a.m.k. 

krafa um málefnaleg sjónarmið og forsvaranlegar ákvarðanir
579

) er bæði þekkt úr 

stjórnsýslurétti og jafnframt hafa dómstólar leyst úr álitaefnum um stjórnskipulegt gildi laga 

með vísan til þess hvort aðgerðir löggjafans hafi verið ómálefnalegar.
580

 Eina meginatriðið í 

nálgun EFMR-nefndarinnar sem hefur ekki verið beitt með einhverjum hætti í íslenskri 

dómaframkvæmd er bann við aðgerðum sem fela í sér afturför, en benda má á að slíkt mat 
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felur í raun í sér einhvers konar meðalhófsreglu, reyndar með mikilvægu sérsjónarmiði um 

sönnunarbyrði ríkisins. Ekki verður séð að miklir erfiðleikar stofnist við beitingu hins 

heildstæða mælikvarða fyrir íslenskum dómstólum enda má taka undir með stjórnlagadómstóli 

Suður-Afríku: 

 

In our view it cannot be said that by including socio-economic rights within a bill of rights, a task 

is conferred upon the courts so different from that ordinarily conferred upon them by a bill of 

rights that it results in a breach of separation of powers.
581

 

 

Óhætt er því að hvetja íslenska dómstóla svo og lögmenn til að byggja á þeim mælikvörðum 

sem fjallað hefur verið um hér að framan við ákvörðun um hvort íslenska ríkið hafi brotið gegn 

ákvæðum stjórnarskrár um EFM-réttindi, eins og þau verða réttilega túlkuð með hliðsjón af 

alþjóðlegum mannréttindasamningum. 

 

7 Samantekt 

Eins og tekið var fram í upphafi er íslensk umfjöllun, bæði dómstóla og fræðimanna, um EFM-

réttindi á frumstigi. Því hefur reynst nauðsynlegt að fjalla talsvert um grundvallaratriði í 

tengslum við þessi réttindi og jafnframt nauðsynlegt, en reyndar afar gagnlegt, að leita í 

smiðjur erlendra dómstóla að dæmum um beitingu réttindanna.  

Ritgerðinni var einkum ætlað að varpa ljósi á það álitaefni hvernig dómstólar gætu nálgast 

álitaefni á sviði EFM-réttinda og byggir á flokkun mannréttinda, sem er reyndar að ýmsu leyti 

annmörkum háð og í andstöðu við þann meginútgagnspunkt að öll mannréttindi séu jafnrétthá. 

Ekki verður fallist á að hægt sé að alhæfa um lagalegt eðli réttindanna út frá þessari flokkun, 

en hún er hér einkum notuð til tilgreiningar á ákveðnum efnisréttindum.  

Stjórnskipuleg vernd þeirra réttinda sem rannsóknin laut að felst einkum í 1. og 2. mgr. 76. 

gr. stjskr. en ákvæðin hafa afar náin tengsl við hið alþjóðlega mannréttindakerfi. Hæstiréttur 

hefur slegið því föstu að ákvæði 1. mgr. 76. gr. um að öllum skuli tryggður í lögum réttur til 

aðstoðar feli í sér efnislegan rétt, sbr. Öryrkjabandalagsdóminn en ekki aðeins formkröfu (eða 

lagaáskilnaðarreglu). Þetta efnislega inntak ákvæðisins lýtur að framfærsluaðstoð í rúmri 

merkingu; aðstoðin þarf eftir atvikum bæði að felast í fjárhagsaðstoð og umönnun og þarf að 

tryggja viðunandi lífsafkomu, sbr. einkum 11. gr. SEFMR. Jafnframt felst í ákvæðinu réttur til 

heilsu, sbr. 13. gr. FSE og 12. gr. SEFMR. Ákvæði 1. mgr. 76. gr. stjskr. virðist óþarflega 

kjarnyrt og æskilegt væri að stjórnarskrárákvæði um þessi réttindi væru fleiri og ítarlegri. 

Við túlkun þessa ákvæðis, líkt og annarra stjórnarskrárákvæða, ber að hafa í huga þá 
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afstöðu stjórnarskrárgjafans að mannréttindaákvæðin endurspegli siðferðileg grunngildi. Þau 

verða skýrð í ljósi alþjóðlegra mannréttindaskuldbindinga og inntak þeirra kann að taka 

breytingum í tímans rás, en niðurstaða um túlkun verður ekki endilega reist á ströngum 

formramma mörkuðum af texta ákvæðanna. Þá ber að túlka mannréttindaákvæði rúmt, 

borgaranum í hag, en takmarkanir á mannréttindum ber að skýra þröngt. 

Skyldum ríkja samkvæmt ákvæðum um EFM-réttindi má skipta í þrjá flokka, að virða, 

vernda og efna réttindin. Skyldan til að virða felur einkum í sér afhafnaleysisskyldur. Skyldan 

til að vernda mælir fyrir um að ríkjum beri að koma í veg fyrir brot á réttindum frá hendi þriðja 

aðila. Skylduna til að efna má greina í þrennt: skyldu til fyrirgreiðslu (e. facilitation), skyldu til 

að efla (e. promote) og til að veita (e. provide). Allir flokkar skyldna virðast hafa orðið 

uppspretta dómsmála, utan skylduna til að efna (efla).  

Sérstakt álitaefni um skyldur ríkja gagnvart EFM-réttindum eru áhrif 1. mgr. 2. gr. SEFMR 

um framþróun réttindanna í áföngum á grundvelli getu. Orðalag þetta er nokkuð erfitt í 

meðförum en ljóst er þó að ríki bera lagalegar skyldur á grundvelli EFM-réttinda til þess að 

grípa til ráðstafana. Í samhengi dómsmála á þessu sviði draga sjónarmið um tafarlausar skyldur 

og lágmarksinntak réttinda talsvert úr áhrifum þessa ákvæðis og sjónarmið um að 

efnahagslegur vanmáttur valdi því að ríki geti ekki staðið við skyldur sínar birtast oft með 

þeim hætti að ríki halda þessum sjónarmiðum fram og þurfa að færa sönnur á þau. 

Brot ríkja á skyldum sínum geta birst bæði í formi athafna og athafnaleysis og fjallað var 

um ýmsa flokka brota á grundvelli Maastricht-skýringanna. Dómstólar víða um heim hafa 

dæmt um slík brot og voru ýmsir slíkir dómar reifaðir. 

Við mat á háttsemi ríkja þurfa dómstólar að leggja til grundvallar einhvern mælikvarða sem 

veitir mannréttindum raunverulega og virka vernd, en virðir á sama tíma grundvallarreglur um 

valdmörk dómstóla og svigrúm ríkja til mats og útfærslu á réttindunum. Nokkrir slíkir 

mælikvarðar voru skoðaðir í 6. kafla ritgerðarinnar.  

Mælikvarði byggður á lágmarksinntaki réttinda byggir á því að sé slíkt lágmarksinntak ekki 

tryggt sé um prima facie brot á skyldum ríkja að ræða. Ríkjum er þó mögulegt að axla 

sönnunarbyrði um að slíkt sé ekki á valdi þeirra. Mælikvarðanum virðist vera beitt í 

Öryrkjabandalagsdómnum  og hefur einnig komið til skoðunar í ýmsum erlendum dómum. 

Byggt hefur verið á því að vísvitandi aðgerðir ríkja sem fela í sér afturför á sviði EFM-

réttinda séu óheimilar, nema ríki sýni fram á nauðsyn þeirra vegna einhverra hlutlægra 

aðstæðna, enda sé ákveðnum skilyrðum, m.a. um lágmarksinntak réttinda og jafnræði, 

fullnægt. Landsdómstólar virðast þó ekki hafa beitt reglunni með jafnbeittum hætti og EFMR-

nefndin leggur til grundvallar. 
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Hin stjórnskipulega meðalhófsregla getur nýst á ýmsan hátt við mat á því hvort brotið hafi 

verið gegn EFM-réttindum. Einkum þegar um er að ræða mat á því hvort takmarkanir á 

réttindunum gangi of langt, sbr. t.d. 4. gr. SEFMR, og þegar árekstur verður milli EFM-réttinda 

sem keppa um hin sömu takmörkuðu gæði. Lagt hefur verið til að í slíkum tilvikum sé 

nauðsynlegt að bæta tveimur viðbótarsjónarmiðum, um vernd lágmarksinntaks réttinda og 

vernd viðkvæmra hópa, við meðalhófsregluna til að hún nýtist við úrlausn slíkra mála. 

Suður-afríski stjórnlagadómstóllinn hefur þróað sanngirnismælikvarðann (e. 

reasonableness review) til þess að meta aðgerðir ríkja við framþróun réttinda í áföngum. 

Mælikvarðinn gengur að miklu leyti út á að meta hvort aðgerðirnar séu málefnalegar og 

uppfylli ákveðnar kröfur, m.a. um að vera heildstæðar, sveigjanlegar og taki tillit til allra, 

þ.á.m. þeirra sem eru í hvað alvarlegastri stöðu. 

Setja má fram heildstæðan mælikvarða á háttsemi ríkja, líkt og EFMR-nefndin hefur nú 

gert, með því að sameina flest þau atriði sem áður eru rakin. Nýti dómstólar þessa aðferð yrði 

lágmarksinntak réttindanna því verndað, ríki gætu aðeins réttlætt aðgerðir sem fela í sér 

afturför í sérstökum tilvikum og aðrar aðgerðir yrðu metnar á grundvelli meðalhófs og 

sanngirni með hliðsjón af ákveðnum skilyrðum sem aðgerðirnar þyrftu að uppfylla. 

 

8 Lokaorð 

Ef dómsmálum er skipt í tvo flokka, annars vegar í auðleyst mál og hins vegar torleyst,
582

 er 

næsta víst að dómsmál þau sem sjónum hefur verið beint að falla í síðari flokkinn. Í kjölfar 

Öryrkjabandalagsdómsins spratt upp lífleg umræða um hlutverk dómstóla og 

endurskoðunarvald þeirra. Einn af þeim sem lagði orð í belg var þáverandi forsætisráðherra, 

Davíð Oddsson, sem skrifaði m.a.: „Eftirlit almennra dómstóla með stjórnskipulegu gildi laga 

er ekki nema í besta falli tilviljunarkennt...“
583

 Segja má að ritgerð þessari sé ætlað að varpa 

ljósi á aðferðir við túlkun sem afsanna þessa kenningu. Með beitingu lögfræðilegra aðferða 

verður eftirlit dómstóla með stjórnskipulegu gildi laga og aðgerða stjórnvalda í tengslum við 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi ekki tilviljunarkennt, heldur niðurstaða 

lögfræðilegrar röksemdafærslu, líkt og endranær þegar borgarar leita ásjár dómstóla vegna 

aðgerða ríkisvaldsins. Það er og von höfundar að skrif þessi verði lögmönnum hvatning til þess 

að láta í auknum mæli reyna á EFM-réttindi með beinum hætti fyrir dómstólum og líti í því 

sambandi til þeirra sjónarmiða sem hér hafa verið rakin og byggja á framkvæmd innan hins 

alþjóðlega mannréttindakerfis svo og landsdómstóla víða um heim. 
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