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Ágrip

Á síðari árum hafa ríki í hinum vestræna heimi reynt að skapa réttarríki í mannréttindamálum

innan landamæra sinna. Íslensk stjórnvöld hafa unnið við að skapa þá umgjörð og hefur

mannréttindakafli íslensku stjórnarskrárinnar gegnt þar meginhlutverki. Innan

Evrópusambandsins hafa mannréttindi jafnframt, frá upphafi, verið í hávegum höfð og náði slíkt

hámarki sínu með réttindaskránni sem tók gildi með Lissabon-sáttmálanum árið 2009. Hins

vegar hafa heyrst gagnrýnisraddir um að víða sé pottur brotinn í slíkum efnum jafnt á Íslandi sem

og í Evrópusambandinu. Svar Evrópusambandsins við slíkum ásökunum var réttindaskráin sem

átti að tryggja lágmarksréttindi einstaklinganna og skapa þeim umgjörð réttarríkis. Þrátt fyrir að

mannréttindabrot séu enn framin innan Evrópusambandsins og að ekki allir njóta lágmarks

mannréttinda, hefur réttindaskráin þó aukið mannréttindi innan aðildarríkjanna. Myndi innganga

Íslands í Evrópusambandið því auka réttindi einstaklinganna og auka réttarríkið hér á landi.
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Abstract

For the past years countries of the western world have tried to create the judicial state of human

rights inside their borders. In Iceland the government has ben working on creating the judicial

state of human rights taking the Icelandic constitution´s chapter of human rights strongly into

consideration in the process. Furthermore, within the European Union human rights have, from

the beginning, played an important part in the process as the Charter of fundamental rights which

took place with the treaty of Lisbon in 2009 bears witness to. However critics both in Iceland and

within the European Union have said affairs are not as they should be. The European Union

responded by creating the Charter of fundamental rights. It´s purpose is to ensure the

fundamental rights of the individuals and to create the judicial state inside member-countries of

the European Union. One can still find violations of fundamental human rights inside EU and not

all individuals enjoy minimum human rights, however, the Charter has indeed improved human

rights inside the member-states. Thus if Iceland would join the European Union it would increase

individual rights and influence the country further towards the judicial state.
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Formáli

Margvíslegur skilningur hefur verið lagður í hugtakið mannréttindi en í gegnum tíðina hafa

hugsuðir og fræðimenn leitast við að færa rök fyrir því að til væru lágmarksmannréttindi sem

öllum einstaklingum væru ásköpuð. Náði slíkt hámarki sínu með upplýsingunni í Evrópu á 18.

öldinni. Í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar og allar hörmungarnar sem henni fylgdu litu

alþjóðlegir mannréttindasáttmálar dagsins ljós. Þau mannréttindi sem skilgreind voru í þeim áttu

að vernda þau lágmarksmannréttindi sem komu fram með upplýsingunni og urðu smám saman

að meginreglum laga sem þjóðir skuldbundu sig til að virða. Í tengslum við þessa þróun leit

hugtakið réttarríki dagsins ljós auk þess sem þeirri skoðun óx ásmegin að réttarríkið væri

forsenda þess að grundvallarmannréttindi væru virt í samfélaginu.

Nú vitum við að lágmarksmannréttindi eru ekki stöðug og óbreytanleg heldur hafa þau

þróast í takt við þróun samfélaga. Það sem telst til mannréttinda er tengt samfélaginu en ekki

náttúrulögmálum. Við höfum lært að mannréttindi hafa breyst og geta í raun og veru þróast og

tekið breytingum um alla ókomna tíð. Hugmyndin um réttarríkið hefur ekki náð að koma í veg

fyrir mannréttindabrot, hvorki í hinum vestræna heimi né á heimsvísu. Það er með mjög

misjöfnum hætti hvernig ríkjum hefur tekist að koma á og viðhalda hugmyndinni um réttarríki,

þ.e.a.s. þeim lágmarksskilyrðum svo grundvallarmannréttindi séu virt í samfélaginu. Í dag eru

ríki í hinum vestræna heimi talin til réttarríkja í þessum skilningi og staða mannréttinda hjá þeim

almennt talin góð. Jafnframt er talið að einn þáttur sem miklu ræður um stöðu mannréttinda

innan þeirra er hvernig stjórnskipuninni er háttað innan ríkjanna. Í ljósi þessa er áhugavert að

skoða hvort innganga Íslands í Evrópusambandið myndi styrkja eða veikja réttarríkið hér á landi.
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Inngangur

Í gegnum tíðina hefur skilgreiningin á mannréttindahugtakinu og lágmarksmannréttindum verið í

stöðugri þróun. Með upplýsingunni í Evrópu urðu viss tímamót hvað skilgreininguna á

lágmarksmannréttindum varðar, alþjóðlegir mannréttindasáttmálar komu til sögunnar í kjölfar

síðari heimstyrjaldarinnar og hugmyndir um réttarríkið litu dagsins ljós. Á Íslandi skipar

stjórnarskráin stóran sess þegar kemur að mannréttindum og hefur verið leitast við að koma á og

viðhalda réttarríkinu. Hins vegar hafa heyrst gagnrýnisraddir um það að mönnum hafi ekki tekist

upp sem skyldi. Hið sama má segja um önnur Evrópuríki sem tilheyra Evrópusambandinu en

Evrópusambandið hefur oft á tíðum verið gagnrýnt fyrir að ásaka ríki utan sambandsins fyrir brot

á mannréttindum án þess að huga að mannréttindabrotum innan ríkja sambandsins, sem vissulega

hafa átt sér stað. Svar Evrópusambandsins við þessari gagnrýni er mannréttindaskráin sem tók

gildi með Lissabon-sáttmálanum árið 2009 en hennar hlutverk er að skilgreina þau

lágmarksmannréttindi sem komu fram með upplýsingunni og stuðla að réttarríkinu innan ríkja

Evrópusambandsins.

Í gegnum árin hafa verið skiptar skoðanir um hvað eigi að teljast til mannréttinda og hvað

ekki. Óhað þeim ágreiningi hafa hinir ýmsu fræðimenn og hugsuðir í gegnum tíðina leitast við að

færa rök fyrir því að til væru lágmarksmannréttindi sem öllum mönnum væru ásköpuð. Með

upplýsingunni í Evrópu urðu tímamót hvað varðar skilgreininguna á

lágmarksmannréttindum. Náttúruréttarhugmyndir um að hver og einn einstaklingur skipti máli

og ekki megi fórna einum fyrir fjöldann verða áberandi á tímabilinu. Með upplýsingunni,

frönsku stjórnarbyltingunni og með tilkomu þjóðríkisins í Evrópu urðu víðtækar breytingar sem

færðu uppsprettu ríkisvaldsins og fullveldið til almennings og lýðræðið leit dagsins ljós. Þessar

breytingar má jafnframt tengja auknum mannréttindum sem bundin voru í stjórnarskrár á 18. og

19. öldinni.

Í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar urðu síðan önnur þáttaskil þegar alþjóðlegir

mannréttindasáttmálar litu dagsins ljós og fullveldið fékk á sig tvær hliðar. Á þann hátt voru

mannréttindi orðin hluti af meginreglum laga sem þjóðirnar, sem gerðust aðilar að

samningunum, voru skuldbundnar til að virða. Meginreglurnar voru eins konar áttaviti sem

vísuðu mönnum veginn, lágu til grundvallar í réttarkerfinu og var þeim þannig ætlað að vernda
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þau lágmarksmannréttindi, sem hverjum og einum voru ætluð, og sem komu fram í kjölfar

upplýsingarinnar.

Því má segja að réttarríkið sé nauðsynlegt svo grundvallarmannréttindi séu virt. Í þessu

samhengi er mikilvægt að hver og einn einstaklingur geti sjálfur skipulagt og skapað sína eigin

framtíð. Á þann hátt verður réttarríkið að leiðarvísi í viðsjárverðum heimi: „Lögin eru tæki

manna til þess að stuðla að almannaheill og sjá til þess að réttlætinu verði náð og réttur hvers og

eins nái fram að ganga. Þeim mun betur sem meginreglur réttarríkisins eru virtar þeim mun betur

geta lögin náð þessum tilgangi sínum.“1

Þrátt fyrir breytingar ríkja halda mannréttindi áfram að vera stór hluti af

stjórnskipunarréttinum. Ástæður þessara eru meðal annars þær að ekki er hægt að segja að gildi

alþjóðlegra mannréttindasáttmála, í hverju ríki fyrir sig, sé ótvírætt. Um þjóðréttarlegar

skuldbindingar er vissulega að ræða en það er þó undir sérhverri þjóð komið hvort hún veitir

ákvæðum viðkomandi sáttmála lagagildi eða tekur upp í stjórnarskrá. Hver þjóð hefur því

nokkuð um það að segja að hve miku leyti hún er tilbúin til að gangast undir lögsögu alþjóðlegra

eftirlitsnefnda og dómstóla en segja má að eftirlitskerfi slíkra sáttmála sé yfirleitt nokkuð veikt. Í

framhaldi af þessu má því jafnframt segja að það sé undir sérhverju ríki komið hvernig

mannréttindamálum er háttað innan þess, hvernig til tekst að vernda réttindi hvers og eins

einstaklings og viðhalda réttarríkinu.

Á Íslandi eru mannréttindi varin af íslenskri lagahefð, stjórnarskrá og alþjóðlegum

mannréttindasáttmálum. Þarna skipar stjórnarskráin stóran sess en í henni felast í senn pólitísk

markmið og réttarreglur sem dómstólum ber að vinna eftir og túlka einsog aðrar réttarreglur. Að

þessu leyti greina mannréttindareglur sig frá öðrum réttarreglum en túlkun og beiting

mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar er vandmeðfarið verkefni. Hér á landi hefur verið leitast

við að viðhalda réttarríkinu þegar kemur að mannréttindum en í því efni hefur stjórnarskráin

mikið vægi. Hins vegar hafa heyrst gagnrýnisraddir um það að mönnum hafi ekki tekist upp sem

skyldi.

Innan Evrópusambandsins hafa mannréttindi ávallt verið í hávegum höfð og náðu fótfestu

með tilkomu réttindaskrárinnar sem tók gildi með Lissabon-sáttmálanum árið 2009. Hins vegar

1 Garðar Gíslason (1991). Eru lög nauðsynleg?, 147.
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hefur Evrópusambandið jafnframt verið gagnrýnt fyrir að vera með ákveðinn tvískinnung þegar

kemur að mannréttindamálum. Sambandið hefur oft á tíðum gagnrýnt þjóðir utan sambandsins

fyrir brot á mannréttindum en á sama tíma horft framhjá mannréttindabrotum innan ríkja

sambandsins.2 Allt of oft hafa mannréttindabrot verið talin vera eitthvað sem tilheyri ríkjum utan

sambandsins en þegar betur er að gáð kemur hins vegar í ljós að málin eru ekki eins einföld og

þau líta út fyrir að vera.3 Á síðari árum hafa sjónir manna í auknum mæli beinst að mikilvægi

þess að efla mannréttindi innan sambandsins.4

Mikilvægt er að menn haldi vöku sinni í þessum málaflokki því ef ekki er gætt að því

verða mannréttindi eitthvað sem eru háð persónulegu mati og pólitískri hentistefnu hvers ríkis

um sig. Á síðari árum hafa menn í auknum mæli áttað sig á mikilvægi þess að efla mannréttindi

innan Evrópusambandsins með virkum hætti þannig að réttarríkið megi verða að veruleika. Það

verður þó að gera með áþreifanlegum hætti og á þann hátt að ríkin virði þau

lágmarksmannréttindi sem hverjum og einum eru ætluð. Ef ekki er hætta á því að hin fögru orð

um réttarríkið, þar sem allir fái notið sín, verði einungis orðin tóm.5

Evrópuþingið hefur vakið athygli á mikilvægi þess að ríki innan sambandsins verndi

réttindi einstaklinganna. Er það gert með það í huga að auka trúverðugleika og samræmi

sambandsins í aðgerðum sínum út á við en til þess að svo megi verða hefur sambandið innleitt

mannréttindaskrá Evrópusambandsins.6 Framkvæmdastjórnin hefur fylgt þinginu í því efni og

gefið út þá yfirlýsingu að hún muni í alþjóðasamskiptum fylgja eftir þeim réttindum sem finna

má í réttindaskránni. Ástæðan fyrir þessu er sú að það dragi úr misvægi mannréttinda innan og

utan sambandsins. Ráðherraráðið hefur jafnframt gefið út yfirlýsingar í sömu áttina.7

Ýmislegt hefur verið gert innan sambandsins til þess að aðildarríkin virði

grundvallarreglur og mannréttindi. Þar má meðal annars nefna árlega skýrslu ráðherraráðsins um

mannréttindi og staðfestingu framkvæmdastjórnarinnar og þingsins á réttindaskránni.8

Réttindaskráin heldur utan um þau lágmarksmannréttindi sem öllum mönnum eru ásköpuð og

2 Williams A. (2005). EU Human Rights Policies: A study in Irony, 7.
3 Alston P., Bustelo M. og Heenan J. (Ritstjórar). (1999). The EU and Human Rights, 8.
4 Williams A. (2005). EU Human Rights Policies: A study in Irony, 7-8.
5 Williams A. (2005). EU Human Rights Policies: A study in Irony, 8-9.
6 Williams A. (2005). EU Human Rights Policies: A study in Irony, 8-9.
7 Williams A. (2005). EU Human Rights Policies: A study in Irony, 9.
8 Williams A. (2005). EU Human Rights Policies: A study in Irony, 2.
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komu fram með upplýsingunni. Henni var ætlað að gera þau réttindi sem sambandið byggir á

sýnilegri en slíkt skiptir máli þegar kemur að því að viðhalda mannréttindum og réttarríkinu.9

Það má færa rök fyrir því að flest lágmarksmannréttindi megi finna í stjórnarskrám

vestrænna ríkja og í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum og því bæti réttindaskrá

Evrópusambandsins litlu við það sem fyrir er. Þetta réttlætir hins vegar ekki tilvist kerfis sem

takmarkar aðgang hins almenna borgara að sjálfsögðum lágmarksmannréttindum.10 Réttindaskrá

sambandsins gerir lágmarksmannréttindi sýnilegri almenningi sem í lýðræðisríkjum samtímans

getur síðan þrýst á um að lágmarksmannréttindi séu virt og í heiðri höfð.11

Þegar kemur að lágmarksmannréttindum og því að þau séu í heiðri höfð, innan

sambandsins, er mikilvægt að til staðar sé ákveðin stefna í mannréttindamálum.12 Það að bera

saman ólík kerfi mannréttinda er ekki einfalt verkefni þar sem upp geta komið margvísleg

vandamál og það að leysa úr einu vandamáli getur skapað annað. Því er það mikilvægt að bæði

stjórnmálafræðileg og lögfræðileg álitaefni komi við sögu.13 Jafnframt er það mikilvægt að

stofnanir sambandsins og ráðandi valdhafar innan hvers ríkis um sig taki þátt í verkefninu. Það

að leggja einungis áherslu á að einstaklingurinn geti sótt rétt sinn ef á honum er brotið er

mikilvægt en alls ekki nægjanlegt.14

Réttindaskrá Evrópusambandsins sameinar ýmis réttindi, til að mynda pólitísk réttindi og

félagsleg réttindi en einnig ný réttindi einsog til að mynda réttindi er varða umhverfið og

lífefnasiðfræði.15 Því hefur verið haldið fram að réttindaskráin hafi haft góð áhrif á að

mannréttindi séu virt innan aðildarríkja sambandsins.16 Hún er æðst réttarheimilda hvað

mannréttindi varðar innan sambandsins og stendur vörð um lágmarksmannréttindi

einstaklinganna og réttarríkið. Réttindaskráin hefur áhrif á það hvernig mannréttindamálum er

háttað innan aðildarríkja sambandsins og færir þau nær réttarríkinu. Þar sem að gagnrýnisraddir

9 European Commission (1999). Affirming fundamental rights in the European Union Time to act: Report of the
Expert Group on Fundamental Rights.
10 European Commission (1999). Affirming fundamental rights in the European Union Time to act: Report of the
Expert Group on Fundamental Rights.
11 Alston P., Bustelo M. og Heenan J. (Ritstjórar). (1999). The EU and Human Rights, 5.
12 Williams A. (2005). EU Human Rights Policies: A study in Irony, 15.
13 Christensen A. M. R. (2007). Judicial Accommodation of Human Rights In The European Union, 13.
14 Alston P., Bustelo M. og Heenan J. (Ritstjórar). (1999). The EU and Human Rights, 13.
15 Deloche-Gauze F. (2001). The Convention on a Charter of Fundamental Rights: A Method for the future, 2.
16 Peers S. og Ward A. (Ritstjórar). (2004). The European Union Charter of Fundamental Rights, 32.
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hafa heyrst hér á landi um að mönnum hafi ekki tekist upp sem skyldi með að virða

lágmarksmannréttindi og koma á réttarríki er áhugavert að bera saman mannréttindakafla

íslensku stjórnarskrárinnar og réttindaskrá Evrópusambandsins og sjá hvað í milli ber. Á þann

hátt er jafnframt hægt að kynna sér hvort að innganga Íslands í Evrópusambandið myndi styrkja

réttarríkið hér á landi. Hugtökin mannréttindi og réttarríkið eru órjúfanlega samtvinnuð og verða

ekki greind í sundur.

Þetta verður tekið til skoðunar í þessari ritgerð og er rannsóknarspurningin því: Myndi

innganga Íslands í Evrópusambandið styrkja réttarríkið á Íslandi? Í ritgerðinni er réttarríkið

skilgreint sem hugmynd um að ákvarðanir stjórnvalda mega ekki vera teknar af geðþótta heldur

samkvæmt fyrirfram settum og birtum lagareglum sem fyrirsjáanlegt er hvernig verði beitt. Í

réttarríkinu ræður réttlætið ríkjum en þar er ekki tilteknum einstaklingum eða hópum hampað á

kostnað annarra heldur njóta allir einstaklingar samfélagsins sömu lágmarksmannréttindanna og

hafa rétt til lífs, frelsis og mannhelgi. Á þann hátt má segja að mannréttindi standi vörð um það

séreðli mannsins að móta sjálfur sitt líf og finna því inntak og tilgang. Í hugtakinu réttarríki felst

ákveðið réttlæti þar sem tilteknum einstaklingum eða hópum manna er ekki hampað á kostnað

annarra og allir einstaklingar samfélagsins njóta sömu lágmarksmannréttindanna. Í ljósi þessa og

að í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi hafa heyrst gagnrýnisraddir um að hér hafi ríkt samfélag

sérhagsmuna fárra útvalinna er verkefnið verðugt viðfangsefni að fást við.

Fyrsti kaflinn sem nefnist Lágmarksmannréttindi skilgreinir hugtakið

lágmarksmannréttindi og staðsetur það í ljósi sögunnar. Spurt er þeirrar spurningar hvort

lágmarksmannréttindi séu í raun og veru stöðug og óbreytanleg? Annar kaflinn nefnist

Grunnþættir stjórnskipunarinnar og mannréttindi á Íslandi en þar verður fjallað um hvernig

íslensku stjórnskipuninni og mannréttindamálum á Íslandi er háttað í dag. Þriðji kaflinn nefnist

Stjórnskipun og mannréttindi í ESB en í Evrópusambandinu ríkir ákveðin stjórnskipun þegar

kemur að mannréttindum. Í fjórða kaflanum Hvaða áherslubreytingar yrðu í mannréttindamálum

á Íslandi gerðist landið aðili að Evrópusambandinu? er fjallað um muninn á mannréttindakafla

íslensku stjórnarskrárinnar og réttindaskrá Evrópusambandsins. Þau ákvæði sem er að finna í

réttindaskránni en ekki í mannréttindakaflanum og gætu haft áhrif á mannréttindi á Íslandi eru

kynnt til sögunnar. Í fimmta og síðasta kaflanum Lokaorð eru niðurstöðurnar síðan kynntar.
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Lágmarksmannréttindi

Segja má að þörfin fyrir að vernda mannlegt frelsi og mannlega reisn sé aldagömul í

mannkynssögunni. Allt frá reglum Hammúrrabís í hinni fornu borg Babylon (1780 f.k.), í

gegnum vestræna lagahefð, sem byggist á grískri stóuspeki og rómveskri lagahefð, má finna

reglur um mannlega breytni sem hafa haft áhrif á og mótað hugmyndir um mannréttindi og sem

jafnframt eru fyrirrennarar ólíkra skilgreininga á mannréttindahugtakinu.

Í gegnum árin hafa skoðanir manna verið skiptar um það hvað eigi að teljast til mannréttinda og

hvað ekki: „that different people currently see human rights in different ways. For some,

invoking human rights is a heartfelt, morally justified demand to rectify all sorts of injustice; for

others it is no more than a slogan to be treated with suspicion, or even hostility.“17 Þrátt fyrir

þessar mismunandi skilgreiningar á mannréttindahugtakinu hafa fræðimenn og hugsuðir, í

gegnum tíðina, leitast við að færa rök fyrir lágmarksmannréttindum sem öllum „mönnum“ væru

ásköpuð og stæðu fyrir utan tíma og rúm.

Með upplýsingunni í Evrópu urðu tímamót hvað varðar skilgreininguna á

lágmarksmannréttindum en samkvæmt þeirri skilgreiningu er það mannhelgin sem skiptir mestu

máli. Mannréttindi eru talin vera náttúrulög þar sem þau standa vörð um það séreðli mannsins að

móta sjálfur líf sitt og finna því inntak og tilgang. Jafnframt komu fram þær hugmyndir að

lágmarksmannréttindi væru eitthvað sem hverjum og einum væru ásköpuð en þessar hugmyndir

áttu eftir að hafa mikil áhrif á það hvernig mannréttindi hafa verið skilgreind og útfærð, í hinum

vestræna heimi, til dagsins í dag. Grundvallarréttindin voru stöðug og óbreytanleg, stóðu fyrir

utan tíma og rúm og náðu tilgangi sínum með réttarríkinu sem var mælikvarði á það að

fullkomnun, í þessum efnum, hefði verið náð. Út frá ofansögðu mætti þá jafnvel ætla að með þá

vitneskju að leiðarljósi hljóti fullkomnun að verða náð. Hins vegar má þá jafnframt spyrja sig

hvort sú sé raunin?

Árið 1762 kom út bókin Samfélagssáttmálinn eftir fræðimanninn Jean Jacques Rousseau

(1712–1778). Segja má að ritið hafi verið undanfari þeirra breytinga sem áttu sér stað á

hugsunarhætti manna í kjölfar og með frönsku stjórnarbyltingunni árið 1789. Í ritinu gerir

höfundurinn grein fyrir réttindum þeirra sem stjórna og þeim sem er stjórnað: „séu til menn sem

17 Clapham (2007). Human Rights: A Very Short Introduction, 5.
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eru þrælar í eðli sínu er það vegna þess að til hafa verið menn sem hafa verið þrælar í trássi við

eðli sitt. Valdbeitingu þurfti til að gera fyrstu þrælana að þrælum, hugleysi þeirra hélt

þrældómnum við.“18

Árið 1784 spurði heimspekingurinn Immanúel Kant (1724-1804) sig þeirrar spurningar

hvað er upplýsing í ritgerð sinni, Svar við spurningunni: Hvað er upplýsing? Í ritinu kemur fram

að um leið og einstaklingurinn hefur náð því að verða upplýstur hafi hann vaxið úr grasi og sé

þar með orðinn fullorðinn. Einkunnarorð Kants eru: „þorðu að vita.” (Sapere aude). Hann leggur

mikið upp úr frelsinu og hafnar allri kúgun.19 Hugmyndin er semsé sú að hægt sé að breyta

hlutunum og hafa áhrif á þróunina. Skoðanir einsog að ekki sé til ein mynd af „manninum“ koma

fram á tímabili upplýsingarinnar: „Það er það að „gildin verða afstæð”. Án þess að menn taki

eftir því fara menn frá heimi þar sem skipulag þjóðfélags og trúar eru í mjög föstum skorðum og

fara að líta á manninn sem eitthvað hreyfanlegt.”20

Upplýsingin fól í sér róttækar breytingar hvað varðaði stjórnarhætti ríkja: „Galvaskir

beindu þeir geiri sínum að steinrunnu stjórnkerfi, stöðnuðum framleiðsluháttum og hefðbundnu

misrétti í þjóðfélaginu. Náttúruréttarhugmyndir skýrðust æ betur í deiglu harðnandi

þjóðfélagsátaka sem náðu hámarki í frelsisstríði breskra nýlenda í Ameríku og

stjórnarbyltingunni miklu í Frakklandi.“21 Húgó Grótíus (1583-1645), hollenskur heimspekingur

og lögfræðingur, er talinn hafa átt drýgstan þátt í að móta náttúruréttarhugmyndir á nýöld. Kjarni

hugmynda náttúruréttarins voru þær að hverjum manni væri ásköpuð eilíf og óumbreytanleg

frumréttindi er sérhverjum löggjafa bæri að virða: „All men by nature enjoy equal rights because

history has obscured this principle, it was necessary to proclaim it publicly in 1789 in the form of

a “declaration” (of the rights of Man).”22

Hugsuðurinn John Locke (1632-1704) gerir grein fyrir þessum náttúrulegu réttindum

manna í riti sínu Ritgerð um ríkisvald: „Þessi náttúruréttur er ekkert annað en skynsemin sem

kennir hverjum manni sem spyr hana ráða að þar sem allir menn eru jafnir og sjálfstæðir þá

18 Rousseau J. (2004). Samfélagssáttmálinn, 63.
19 Kant I. (1784). Svar við spurningunni: Hvað er upplýsing?.
20 Roche D. (2004). Upplýsingin, 40.
21 Ólafur J. Pétursson (1989). Hugmyndasaga, 162.
22 Crampe-Casnabet M. (1993). A Sampling of Eighteenth-Century Philosophy, 316.
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skyldi enginn vinna öðrum tjón á lífi, heilsu, frelsi og eigum.“23 Heimspekingurinn Vilhjálmur

Árnason telur að áhrifa Locke gæti víða einsog til að mynda í sjálfstæðisyfirlýsingu

Bandaríkjanna og mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Í báðum þessara rita, auk

ritgerðar Locke, er minnst á réttinn til lífs og frelsis.24

Það hugtak sem Vilhjálmur leggur þó mesta áherslu á og sem hann telur að skipti sköpum

í allri umræðu um mannréttindi er mannhelgin: „Allir menn eiga rétt til lífs, frelsis og mannhelgi.

Þannig hljóðar 3. grein Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Þessi grein orðar inntakið

í öllum mannréttindum og mætti halda því fram að öll önnur mannréttindaákvæði séu ekki annað

en neðanmálsgreinar við það.“25 Á þann hátt telur heimspekingurinn sig jafnframt hafa gert grein

fyrir inntaki og mikilvægi mannréttinda: „En mannréttindi eru líka réttnefnd náttúrulög eða

eðlislög vegna þess að þau standa vörð um það séreðli mannsins að móta sjálfur sitt líf og finna

því inntak og tilgang.“26 Upplýsingin hafði semsé mikil áhrif á það hvernig

lágmarksmannréttindi voru skilgreind og færði þessi réttindi út til allra „manna“ sama hvar þeir

væru staðsettir á hnettinum: „The enlightenment allowed for a renewal of secular moral

universalism, and it is from these roots that we can trace the evolution of the idea of human

rights recognisable today.“27

Í kjölfar falls nasismans í Evrópu sáu menn að lögin ein og sér innan ríkjanna nægðu ekki

til að tryggja öllum lágmarksmannréttindi: „Það sé ekki aðeins alþjóðaréttur og réttur frumstæðra

þjóða sem séu frávik frá hinu óumdeilda, heldur megi finna ýmis afbrigðilegheit í venjulegum

réttarkerfum, eins og t.d. reglur sem viðurlög liggja ekki við eða reglur sem eru andstæðar

meginreglum siðferðis og réttlætis.“28 Því þótti nauðsynlegt að grundvallarmannréttindi skildu

bundin í alþjóðalög og samninga:29

Gradually, the universal standards laid down initially by philosophers dedicated to

promoting human freedom or liberty had, by the last third of the twentieth century, evolved into

generally accepted norms or legally enforceable laws that threatened the sovereignity of nation-

23 Locke J. (1986). Ritgerð um ríkisvald, 48.
24 Vilhjálmur Árnason (1994). Mannhelgi og Mannréttindi, 19.
25 Vilhjálmur Árnason (1994). Mannhelgi og Mannréttindi, 19.
26 Vilhjálmur Árnason (1994). Mannhelgi og Mannréttindi, 25.
27 O´byrne D. (2003). Human Rights: An Introduction, 28.
28 Garðar Gíslason (1991). Eru lög nauðsynleg?, 14.
29 Britannica.com – topic: human rights.
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states. Indeed, the International Tribunal at Nuremberg had decidied that if there is a conflict

between state laws and international rules which are established to protect humanitarian values,

individuals must transgress the state laws.30

Á þann hátt voru mannréttindi orðin hluti af meginreglum laga sem þjóðirnar, sem

gerðust aðilar að samningunum, voru skuldbundnar til að virða. Meginreglurnar voru einskonar

áttaviti sem vísuðu mönnum veginn, lágu til grundvallar í réttarkerfinu og var þeim þannig ætlað

að vernda þau lágmarksmannréttindi sem komu fram í kjölfar upplýsingarinnar: „Í

stjórnskipunarrétti er talað um grundvallarréttindi og mannréttindi sem talin eru óafsalanleg.

Þessi réttindi eru byggð á eðli manna og eru náttúruréttindi þeirra, rétturinn til lífs, frelsis og

eigna.“31 Jafnframt gerðist það, í kjölfar upplýsingarinnar, að hugtakið „maður“ var víkkað út og

náði þá til fleiri en smám saman fengu, til að mynda, þrælar og konur hlutdeild í hugtakinu.

Segja má að hugmyndasaga lögfræðinnar á 19. og 20. öldinni hafi einkennst af átökum

tveggja meginstrauma hugmynda þ.e. náttúruréttar og vildarréttar. Samkvæmt fræðimanninum

Jeremy Bentham (1748-1832) sem var svarinn andstæðingur náttúruréttar og upphafsmaður

vildarréttarins er rétturinn einungis það sem löggjafinn fyrirskipar í settum lögum. Samkvæmt

honum er þá jafnframt nauðsynlegt að skapa sem mesta hamingju fyrir sem flesta:32

For Bentham, real rights were legal rights, and it was the role of law makers, and not natural

rights advocates, to generate rights and determine their limits. Bentham considered that one was

asking for trouble, inviting anarchy even, to suggest that government was constrained by natural

rights.33

Á þann hátt skiptir engu máli þó svo að einum sé fórnað fyrir fjöldann og ekki er gerður

greinarmunur á velferð og ánægju annars vegar og réttlæti hins vegar. Náttúruréttur, hins vegar,

leggur áherslu á að ekki megi fórna einstaklingnum fyrir fjöldann og að sérhver manneskja búi

yfir þáttum sem tryggji henni lágmarksréttindi til að lifa lífi sínu einsog hún sjálf kýs:34

30 O´byrne D. (2003). Human Rights: An Introduction.
31 Garðar Gíslason (1991). Eru lög nauðsynleg?, 111.
32 Britannica.com – topic: Jeremy-Bentham.
33 Clapham A. (2007). Human Rights: A very short introduction, 11.
34 Garðar Gíslason (1991). Eru lög nauðsynleg?.
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Eloquent declarations affirming such rights were embodied in the British bill of rights (1689), the

U.S. Declaration of independence (1776) and Constitution (ratified 1788), the French declaration

of the rights of man and of the citizen (1789), and the basic documents of countries throughout

the world that later used these declarations as their models. These documents and declarations

asserted that freedom is more than the right to cast a vote in an occasional election; it is the

fundamental right of people to live their own lives.35

Þær hugmyndir að réttlætið verði einungis tryggt með lögum eru aldagamlar en

hugmyndir um mikilvægi laganna eru komnar frá heimspekingunum Platóni og Aristótelesi og

sem er ein af stoðunum sem vestræn menning byggist á. Fræðimaðurinn Thomas Aquinas (1224-

1274) trúði því að til væru náttúruleg lög sem hverjum og einum einstaklingi væru ásköpuð og þá

jafnframt meginreglur laga sem lifi sjálfstæðu lífi og þá skipti ekki máli hvort þær séu teknar

beint upp í sett lög eða ekki, þær séu samt sem áður til.36 Lög og réttur eru þannig ekki eingöngu

almennar lagareglur um hegðun manna og háttsemi: „heldur einnig meginreglur, frumreglur,

sanngirnissjónarmið og réttlætishugsjónir. Þessar meginreglur, sjónarmið og hugsjónir eru

grundvöllurinn sem byggt er á og þær eru í bakgrunninum og til þeirra má leita, ef annað

bregst.“37

Á sama hátt má því jafnframt segja að réttarríkið sé nauðsynlegt ef lögin eiga að virða

mannlega reisn, að réttarríki hafi myndast þegar lögin eru einsog þau best geta orðið og réttlætið

sér til þess að hver og einn borgari ríkisins fær það sem honum ber. Í þessu samhengi er

mikilvægt að hver og einn einstaklingur geti sjálfur skipulagt og skapað sína eigin framtíð. Á

þann hátt verður réttarríkið að leiðarvísi í viðsjárverðum heimi: „Lögin eru tæki manna til þess

að stuðla að almannaheill og sjá til þess að réttlætinu verði náð og réttur hvers og eins nái fram

að ganga. Þeim mun betur sem meginreglur réttarríkisins eru virtar þeim mun betur geta lögin

náð þessum tilgangi sínum.“38

Við fyrstu sýn gefa þó margar vísbendingar til kynna, þrátt fyrir fögur fyrirheit, að víða

sé pottur brotinn hvað slíkt varðar:

35 Britannica.com – topic: liberalism.
36 Britannica.com – topic: Saint-Thomas-Aquinas.
37 Garðar Gíslason (1991). Eru lög nauðsynleg?, 118-119.
38 Garðar Gíslason (1991). Eru lög nauðsynleg?, 147.
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Over 50 years on, however, we are still faced with world, which does not fully recognise the

claims made in the declaration. Human rights abuses continue in nation-states across the globe.

Western democracies preach the observance of human rights regulations to non-Western nations

whilst blatantly ignoring them at home. The world of international relations is still as chaotic and

competitive as it was before 1948; only it has become more hypocritical.39

Óhætt er að segja að þeir hugsuðir og heimspekingar sem leggja línurnar í þessum efnum

séu sammála um þá gjá sem er á milli fræðanna og framkvæmdarinnar er varða alþjóðlega

mannréttindasáttmála. Flestir þeirra viðurkenna að þrátt fyrir alla samninga haldi hungur,

pyntingar og þjóðarmorð áfram að vera hluti af alþjóðlegum stjórnmálum. Þrátt fyrir það halda

þeir áfram á sömu braut er varðar túlkunina á mannréttindahugtakinu og framkvæmd þess: „The

irony, of course, is that this has always been the point of the articulation of rights: to uphold

some universal standards of human dignity, precisely because they are not universally observed,

recognized and exercised.“40

Út frá ofansögðu má því segja að ekki sé um að ræða lágmarksmannréttindi sem eru

stöðug og óbreytanleg heldur réttindi sem hafa þróast í takt við samfélögin. Í fyrsta lagi er ekki

hægt að segja að mannréttindi hafi verið fremur virt þó svo menn hafi talið sig vera fullvissa um

kjarna þeirra og útbreyðsla þeirrar fullvissu hafi verið mikil. Auk þess sem að alþjóðlegir

sáttmálar sem hafa átt að standa vörð um þessi tilteknu mannréttindi hafa ekki reynst sem skyldi:

„Today we know that the so-called human rights are the product of human civilization and not

nature, because historical rights are changeable and therefore susceptible to transformation and

growth.41

Það er því mjög mismunandi hvernig ríkjum hefur tekist til við að koma á og viðhalda

hinu svokallaða réttarríki sem er forsenda þess að grundvallarmannréttindi séu virt í samfélaginu.

Hvað sem öllum niðurstöðum líður þá er réttarríkið eitthvað sem ríkin stefna að og fer það,

meðal annars, eftir því hvernig stjórnskipuninni er háttað, innan ríkjanna, hvernig til hefur tekist.

Ísland býr við ákveðna stjórnskipun, hvað mannréttindi varðar, og verður tekið fyrir í næsta kafla

hvernig íslensku stjórnskipuninni og mannréttindamálum á Íslandi er háttað. Niðurstaðan skiptir

39 O´byrne D. (2003). Human Rights: An Introduction.
40 Robinsson F. (1998). The limits of a rights-based approach to international ethics, 60.
41 Norberto B. (1996). The age of rights, 18.
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máli til að komast að því hvernig Íslendingum hefur, hingað til, tekist til við að uppfylla kröfur

réttarríkisins.
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Grunnþættir stjórnskipunarinnar og mannréttindi á Íslandi

Ísland býr við ákveðna stjórnskipun sem hefur áhrif á það hvernig mannréttindi eru varin en á

Íslandi, líkt og í öðrum vestrænum ríkjum, hefur verið lögð áhersla á að viðhalda réttarríkinu.

Stjórnarskrá ríkisins hefur mikið um það að segja hvernig mannréttindum í landinu er háttað en

hún hefur verið að þróast í þá átt að réttarríkið megi verða að veruleika. Árið 1995 voru gerðar

verulegar breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar

komu sterkara inn sem leiddi til þess að áhrif mannréttindareglna stjórnarskrárinnar jukust

verulega í íslenskum rétti, bæði í framkvæmd dómstólanna og á starfsemi löggjafar- og

framkvæmdarvalds. Þetta hafði þau áhrif að réttindi einstaklinganna og jafnræði borgaranna var

fremur tryggt.

Á Íslandi eru mannréttindi varin af íslenskri lagahefð, stjórnarskrá og alþjóðlegum

mannréttindasáttmálum. Þarna skipar stjórnarskráin stóran sess. Stjórnarskrá Íslands hefur að

geyma grundvallarlög eða stjórnskipunarlög íslenska ríkisins og eru þau æðri öðrum

réttarheimildum. Í henni eru meginákvæði um stjórnskipan ríkisins og grundvallarmannréttindi.42

Í stjórnarskránni felast í senn pólitísk markmið og réttarreglur sem dómstólum ber að vinna eftir

og túlka einsog aðrar réttarreglur. Að þessu leyti greina mannréttindareglur sig frá öðrum

réttarreglum en túlkun og beiting mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar er vandmeðfarið

verkefni.43 Segja má að rætur mannréttinda, í íslenskum rétti, liggi í stjórnarskránni sem er æðst

réttarheimilda þegar kemur að mannréttindum:44

Stjórnskipun Íslands byggist fyrst og fremst á stjórnarskránni. Þar er að finna fyrirmæli um

meginatriði stjórnskipulagsins. Stjórnarskráin er því aðalheimild um íslenska stjórnskipun. Þá

heimild verður jafnan að kanna fyrst. En jafnframt verður að gæta annarra réttarheimilda. Ýmsar

stjórnskipunarreglur er að finna í almennum lögum, aðrar styðjast við venju og sumar verður

jafnvel að byggja á því sem kallað er eðli máls. Það er skiljanlegt, að stjórnarskráin geti ekki

geymt allar réttarreglur sem lúta að stjórnskipulaginu. Sumar stjórnskipunarreglur eru og þess

42 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands (1996), 5.
43 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 35.
44 Ólafur Jóhannesson (1960). Stjórnskipun Íslands, 5-6.
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eðlis, að heppilegra er að hægt sé að breyta þeim með venjulegum lögum. En eigi að síður er

stjórnarskráin sú undirstaða sem þjóðskipulagið og raunar réttarskipunin öll er byggð á.45

Í núgildandi stjórnarskrá Íslendinga eru ákvæði VI. og VII. kafla stjórnarskrár

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. stjskl. nr. 97/1995, tileinkaðir mannréttindum. Lög sem

koma frá Alþingi verða einfaldlega að standast ákvæði stjórnarskrárinnar og dómstólar geta á

þann hátt dæmt lög ómerk ef þeir telja að þau gangi gegn mannréttindaákvæðum hennar. Í þessu

má segja að felist sterk réttarvernd mannréttinda þar sem að erfiðara er að breyta stjórnarskránni

heldur en almennum lögum.46

Flest þeirra réttinda sem talin eru upp í núverandi stjórnarskrá hafa verið við lýði síðan

Íslendingar fengu fyrstu stjórnarskrána í hendur árið 1874. Fyrsta stjórnarskrá Íslendinga er frá 5.

janúar 1874, nefnd „stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands“ enda voru Íslendingar þá

þegnar Danakonungs. Ýmis ákvæði núgildandi stjórnarskrár eru tekin nánast orðrétt úr

stjórnarskránni frá 1874. Frá upphafi hafa mannréttindaákvæðin staðið í lokakafla

stjórnarskrárinnar en trúfrelsisákvæðin þó í sérstökum kafla þar á undan um þjóðkirkjuna.47 Í

þessari fyrstu stjórnarskrá Íslands komu mannréttindaákvæðin nær fullmótuð úr dönskum

stjórnlögum en þau voru einna helst talin þessi:

trúfrelsi, réttur handtekins manns til að vera leiddur fyrir dómara og skilyrði gæsluvarðhalds,

friðhelgi heimilisins, friðhelgi eignarréttarins, atvinnufrelsi, réttur til framfærslustyrks, réttur til

menntunar, prentfrelsi, félagafrelsi, fundafrelsi, skylda til þess að skipa skattamálum með lögum

og afnám laga sem binda sérréttindi við aðal, nafnbætur eða tign. Auk þess var þar mælt fyrir um

skyldu vopnfærra manna til að taka þátt í vörn landsins eftir því sem nánar kynni að vera mælt

fyrir um með lagaboði og einnig að rétti sveitarfélaganna til að ráða sjálf málefnum sínum skyldi

skipað með lögum.48

Þegar gerðar voru breytingar á stjórnarskránni frá 1874 með stjskl. nr. 16/1903, við

stofnun heimastjórnar og þegar framkvæmdarvaldið fluttist til landsins voru ekki gerðar neinar

efnislegar breytingar á mannréttindaákvæðunum í V. og VI. kafla.49 Þó var kosningaréttur karla

45 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur, 30-31.
46 Vísindavefurinn. Af hverju þurfum við á mannréttindalögum að halda? Er ekki nóg að hafa lög í hverju landi?
47 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands (1996), 5.
48 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 29.
49 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskupunarréttur Mannréttindi, 30.



23

rýmkaður.50 Hins vegar þegar stjskl. nr. 12/1915 litu dagsins ljós urðu breytingar á ýmsum

ákvæðum um ráðherra og kjör þingmanna og einnig var innleitt í V. kafla, um þjóðkirkjuna,

ákvæði um að enginn skyldi gjalda til annarrar guðsdýrkunar en þeirrar sem hann sjálfur

aðhylltist.51 Auk þessara var kosningaréttur karla og kvenna gerður almennur og kosningaréttur

sveitarstyrkþega skyldi koma til framkvæmda í áföngum.52

Vegna þess að Ísland varð fullvalda ríki árið 1918 kom til sögunnar ný stjórnarskrá,

konungsríkisins Íslands, frá 1920 sbr. stjskl. nr. 9/1920. Ekki voru gerðar neinar efnislegar

breytingar á mannréttindaákvæðunum en kosningaréttur var rýmkaður og miðaður við 25 ár.53

Hélt hún gildi með nokkrum breytingum í stjórnskipunarlögum nr. 22 frá 1934, nr. 78 frá 1942

og nr. 97 frá 1942 til 17. júní 1944, er lýðveldisstjórnarskráin gekk í gildi.54 Með breytingunum

árið 1934 var kosningaaldurinn enn og aftur rýmkaður og miðaðist nú við 21 ár.

Lýðveldisstjórnarskráin sem leit dagsins ljós 17. Júní 1944 er í sjö köflum líkt og

núgildandi stjórnarskrá. Uppbygging og kaflaskipan lýðveldisstjórnarskrárinnar frá 1944 eru í

meginatriðum sambærileg fyrstu stjórnarskrá íslenska ríkisins frá 5. janúar 1874, „stjórnarskrá

um hin sérstaklegu málefni Íslands“, sem var sett einhliða af Kristjáni níunda Danakonungi.55

Ekki var hróflað við mannréttindaákvæðunum fyrir utan að kaflanúmer breyttust í VI. og VII.

kafla og nokkrar breytingar voru gerðar á greinarnúmerum.56 Árið 1968 var kosningaaldur

lækkaður niður í 20 ár, sbr. stjskl. nr. 9/1968, enn og aftur niður í 18 ár árið 1984 og árið 1991

voru gerðar víðtækar breytingar á skipulagi og starfsháttum Alþingis með stjskl. nr. 56/1991.57

Eftir árið 1991 voru ekki gerðar víðtækar breytingar á stjórnarskránni fyrr en árið 1995

þegar gerðar voru á henni gagngerar breytingar, með stjórnskipunarlögum nr. 97, á

mannréttindakaflanum:

Mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var endurskoðaður með stjórnskipunarlögum nr. 97 árið

1995. Sú endurskoðun er sú umfangsmesta sem gerð hefur verið á stjórnarskránni frá 1944. Fram

50 Gunnar H. Kristinsson (1994). Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, 26.
51 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 30.
52 Gunnar H. Kristinsson (2008). Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, 26.
53 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 31.
54 Ólafur Jóhannesson (1960). Stjórnskipun Íslands, 34.
55 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 27.
56 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 31.
57 Gunnar H. Kristinsson (1994). Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, 27-28.
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að árinu 1995 er óhætt að segja að litlu púðri hafi verið eytt í umræðu um mannréttindi. Í því

samhengi má nefna að við setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar árið 1944 fór engin efnisleg

umræða um mannréttindaákvæðin. Tilgangur hennar var fyrst og fremst breyting á stöðu Íslands

frá konungsríki til lýðveldis með þingbundinni stjórn og forseta.58

Það var í tilefni fimmtíu ára afmælis lýðveldisins sem Alþingi ályktaði, 17. júní 1994, að

farið yrði í að endurskoða mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og ákveðið var að þeirri

endurskoðun yrði lokið fyrir næstu reglulegu Alþingiskosningar árið 1995. Við endurskoðunina á

mannréttindakaflanum voru þrjú atriði höfð að leiðarljósi:

Í fyrsta lagi þyrfti að efla, samhæfa og samræma mannréttindaákvæðin þannig að þau myndu

gegna betur því hlutverki sínu að vera vörn almennings í samskiptum við þá sem með ríkisvald

fara. Í öðru lagi þyrfti að færa ýmis ákvæði til nútímalegra horfs, enda væru þau óbreytt frá því að

fyrsta stjórnarskrá Íslands var sett árið 1874. Í þriðja lagi væri tímabært að endurskoða

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar með tilliti til þeirra þjóðréttarlegu skuldbindinga sem

Ísland hefði gengist undir með því að gerast aðili að alþjóðlegum sáttmálum til verndar

mannréttindum.59

Þarna vóg lögfesting Mannréttindasáttmála Evrópu, frá 4. nóvember 1950, (MSE) þyngst

en sáttmálinn var lögfestur hér á landi árið 1994 með lögum nr. 62/1994. Með breytingunum var

reynt að færa inn í stjórnarskrána þau réttindi sem voru vernduð í honum en áður höfðu reyndar

mörg ákvæða sáttmálans verið talin gilda sem óskráðar grundvallarreglur íslenskrar

stjórnskipunar.60 Auk sáttmálans var litið til annara samninga, sem landið hafði gerst aðili að,

einsog Félagsmálasáttmála Evrópu (FSE) frá 18. október 1961 og tveggja mannréttindasamninga

Sameinuðu þjóðanna frá 16. desember 1966. Fyrri samningurinn var um borgaraleg og

stjórnmálaleg réttindi (SBSR) en sá síðari var um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg

réttindi (SEFMR).61

Sum mannréttindaákvæðanna voru orðin úrelt, voru stuttorð og áttu ekki við um

nútímaþjóðfélag en til að mynda var ákvæðið um að sérhverjum vopnfærum manni væri skylt að

taka sjálfum þátt í vörn landsins, eftir því sem nákvæmar kynni að vera mælt fyrir í lögum, felt

58 Þjóð til þings Þjóðfundur 2010: um stjórnarskrá Íslands.
59 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 32-33.
60 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 33-34.
61 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 33.
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út. Auk þess vantaði tilfinnanlega inn í stjórnarskrána mörg grundvallarréttindi sem tilheyrðu nú

þegar nýrri stjórnarskrám í öðrum vestrænum ríkjum og alþjóðlegum mannréttindasáttmálum:

Ný réttindi sem bættust við voru eftirfarandi: Almenn regla um jafnræði allra fyrir lögunum (1.

mgr. 65 gr.), regla um jöfn réttindi kynjanna (2. mgr. 65. gr.), réttindi íslenskra ríkisborgara (1. og

2. mgr. 66 gr.), bann við frelsissviptingu nema samkvæmt lagaheimild, réttur til að bera

frelsissviptingu undir dómstól og bótaréttur frelsissviptra manna (1., 4. og 5. mgr. 67. gr.), bann

við pyntingum (1. mgr. 68. gr.) bann við nauðungarvinnu (2. mgr. 68. gr.) bann við afturvirkni

refsilaga (1. mgr. 69. gr.), bann við að mæla fyrir um dauðarefsingu í lögum (2. mgr. 69. gr.),

réttur til aðgangs að dómstólum og réttlátrar málsmeðferðar (70. gr.), skylda ríkisins til að kveða

á í lögum um rétt manna til að semja um starfskjör og önnur réttindi tengd vinnu (2. mgr. 75. gr.),

skylda ríkisins til að veita börnum sérstaka lagavernd (3. mgr. 76. gr.) og bann við afturvirkni

skattalaga (2. mgr. 77. gr.). Þá voru nánar útfærð ýmis frelsisréttindi sem staðið hafa í

stjórnarskránni frá upphafi. Í stað eldra prentfrelsisákvæðis var sett ýtarlegra ákvæði um skoðana

og tjáningarfrelsi (73. gr.), í stað þess að lýsa aðeins yfir friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu

(71. gr.) og sérákvæði bættist við félagafrelsið um bann við skylduaðild að félögum (2. mgr. 74.

gr.). Flest þeirra mannréttinda sem komu ný inn í stjórnarskrána eiga sér beina fyrirmynd í

alþjóðlegum mannréttindasamningum. Auk þess var orðalag annarra réttinda fært til samræmis

við slíkar þjóðréttarskuldbindingar Íslands. Í þessu sambandi má einkum benda á 71. gr. um

friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og 73. gr. um tjáningar- og skoðanafrelsi.62

Segja má að MSE veiti þegnum samningsríkjanna mesta vernd mannréttinda í

samanburði við aðra alþjóðlega mannréttindasáttmála. Þetta kemur einkum til af því að

einstaklingar, samtök eða hópar einstaklinga geta leitað réttar síns telji þeir viðkomandi

samningsaðila hafa brotið á sér mannréttindi sem mælt er fyrir um í sáttmálanum.63 Samhliða

sáttmálanum var jafnframt settur á fót Mannréttindadómstóll Evrópu sem sér um að aðildarríkin

sinni skyldum sínum gagnvart sáttmálanum og tekur kærur til meðferðar að ákveðnum skilyrðum

uppfylltum. Viðkomandi málsaðili verður að hafa áður leitað réttar síns í heimalandi sínu þannig

að öll réttarúrræði hafi verið tæmd. Í sáttmálanum má jafnframt finna ákvæði um fullnustu dóma

dómstólsins. Þetta tvennt, dómsvald dómstólsins og ákvæði sáttmálans um eftirfylgni dóma hans,

62 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 34.
63 Mannréttindasáttmáli Evrópu (2001), 5.
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hefur gert sáttmálann einstakan í sinni röð.64 Hlutverk Mannréttindasáttmálans er að sjá til þess

að mannréttindi og mannfrelsi séu í heiðri höfð og aukin:

Mannréttindasáttmáli Evrópu , MSE, hefur haft mikil áhrif á íslenskan rétt sem og rétt annarra

aðildarríkja hans. Það má meðal annars rekja til þess að eftirlitskerfi dómstólsins við að gæta

þess að réttindum sé fylgt innan ríkjanna hefur verið afar virkt. Þá hefur ríkt breið pólitísk

samstaða á meðal aðildarríkjanna við að fylgja dómaframkvæmd dómstólsins.65

Fræðimenn hafa haldið því fram að ákvæði sáttmálans feli í sér nokkurs konar

stjórnarskrárígildi en Hæstiréttur hefur með dómaframkvæmd sinni gefið tilefni til slíkra

ályktana. Ljóst er að við samningu nýs mannréttindakafla í stjórnarskrána árið 1995 var litið til

ákvæða Mannréttindasáttmálans, svo sem kemur fram í lögskýringargögnum með

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995.66 Því má jafnframt segja að dómstólar hafi aukið vægi

mannréttindaákvæða í dómum sínum og má þá einna helst nefna jafnræðisregluna:

Eftir stjórnarskrárbreytingarnar 1995 hafa réttindi sem áður voru talin stefnuyfirlýsingar án

réttarlergrar þýðingar öðlast aukið vægi. Má þar sérstaklega nefna atvinnufrelsisákvæðið í 1. mgr.

75. gr. og ákvæði 1. mgr. 76. gr. um rétt til félagslegrar aðstoðar. Einnig hefur jafnræðisregla 65.

gr. stjórnarskrárinnar haft töluverð áhrif  og hafa dómstólar fallist á að með vísan til hennar hvíli

ákveðnar athafnaskyldur á stjórnvöldum. Virðist mega ráða af þeirri framkvæmd sem mótast

hefur um þessi tvö síðastgreindu ákvæði að þau geti haft mikla þýðingu við mat á því hvort

stjórnvöld hafa uppfyllt ýmsar athafnaskyldur sem mælt er fyrir um í lögum með fullnægjandi

hætti. Að minnsta kosti er nú ótvírætt  að hægt er að byggja einstaklingsbundinn rétt á

ákvæðunum.67

Eftir breytingarnar á mannréttindakaflanum árið 1995 hafa áhrif mannréttindareglna

stjórnarskrárinnar semsé aukist verulega í íslenskum rétti, bæði í framkvæmd dómstólanna og á

starfsemi löggjafar- og framkvæmdarvalds. Samkvæmt MSE eiga einstaklingar rétt til aðgangs

að dómstólum til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur að einkamálarétti eða um sök sem hann

64 Mannréttindasáttmáli Evrópu (2001), 6.
65Þjóð til þings Þjóðfundur 2010:um stjórnarskrá Íslands.
66Þjóð til þings Þjóðfundur 2010: um stjórnarskrá Íslands.
67 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 38.
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er borinn um refsivert brot. Ákvæði um rétt til aðgangs að dómstólum var bætt í 70. gr. stjskr.

Árið 1995.68

Segja má að hlutverk mannréttinda sé að tryggja einstaklingunum ákveðna velsæld og

viðunandi lífsskilyrði hverju sinni. Á þann hátt getur verið misjafnt hvað telst viðunandi í

samfélaginu hverju sinni og inntak mannréttinda getur breyst með breyttum þjóðfélagsháttum. Í

íslenskum rétti eru mannréttindi nú skilgreind sem tiltekin grundvallarréttindi hverrar manneskju,

óháð þjóðerni, kyni, trú og skoðunum. Samkvæmt framangreindu nær réttarvernd mannréttinda

til allra einstaklinga samfélagsins og um leið afmarkast mannréttindi af jafnræði borgaranna.69

Innan Evrópusambandsins er svo ákveðin stjórnskipun þegar kemur að mannréttindum og verður

sú stjórnskipun til athugunar í næsta kafla, en slík athugun skiptir máli þegar borið verður saman

hvernig mannréttindamálum er háttað á Íslandi og innan Evrópusambandsins.

68 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 52.
69 Þjóð til þings Þjóðfundur 2010:um stjórnarskrá Íslands.
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Stjórnskipun og mannréttindi í ESB

Í upphafi var Evrópusambandið einungis hugsað sem efnahagsbandalag og ekki var minnst

berum orðum á mannréttindi í samningunum. Þrátt fyrir þetta gaf lögfræðilegur grunnur

sambandsins til kynna viðunandi vernd á mannréttindum sem reyndar má segja að sé kjarni

lýðræðislegs samfélags Evrópu og mannréttindi voru undirliggjandi í sáttmálunum. Mannréttindi

skiptu máli í Evrópusambandinu löngu áður en hin svokallaða réttindaskrá kom til sögunnar en

Evrópudómstóllinn sá til þess að mannréttindi öðluðust ákveðinn sess og voru álitin meginreglur

laga í sambandinu. Vísað var til stjórnarskrár aðildarríkjanna og síðar til Mannréttindasáttmála

Evrópu sem öll ríkin voru aðilar að og var æðri hinum efnahagslegu forsendum. Þannig öðluðust

mannréttindin smám saman aukið vægi en þrátt fyrir þetta komu þau fyrst formlega inn í

sambandið með Lissabon-sáttmálanum árið 2009 og styrkti það enn stöðu mannréttinda innan

sambandsins:

Human rights were not mentioned specifically in the Treaty of Rome of 1957, although thTreaty

affirms the Member´ States willingness to “preserve and strengthen peace and liberty“

(Preamble), to improve living and working conditions and to abolish discrimination on the

grounds of nationality among citizens of the Member States (ex- Article 7). It also created a

freedom of movement and establishment for EEC citizens (ex- Articles 48-58), equal treatment

for men and women in the workplace (ex-Article 119) and equal treatment for immigrant workers

(e.g. ex-Article 51). As one author has commented, in view of the ongoing process of EU

intergration and of the Court´s own view that the treaty of Rome formed the Communitie´s basic

constitutional charter, “it is quite logical ... that the Community legal order should guarantee an

adequate protection of fundamental rights which are at the core of Europes´ democratic

society.“70

Síðan hefur samstarfið teygt sig til mun víðtækari sviða hvað samvinnuna varðar. Árið

1951, í aðdraganda stofnunar Kola- og stálbandalagsins, var Evrópudómstólnum (e. European

Court of Justice) komið á fót. Dómstólar aðildarríkja Evrópusambandsins dæma eftir lögum

Evrópusambandsins en Evrópudómstóllinn (e. European Court of Justice) dæmir hvort

framkvæmd á sáttmálum sambandsins, í aðildarríkjunum, sé í samræmi við lög og réttarreglur

þess. Dómstóllinn, sem skipaður er einum dómara frá hverju aðildarríki, sker úr um

70 Library House of Commons. Research paper 00/32. 20. mars 2000. Human Rights in the EU: the Charter of
Fundamental Rights.
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ágreiningsmál milli aðildarríkja ESB, stofnana ESB og aðildarríkjanna og lögaðila og ESB. Árið

1963 úrskurðaði dómstóllinn að ákvarðanir hans gengju framar ákvörðunum dómstóla í

aðildarríkjunum og hefur sú verið réttarvenjan síðan.71 Þegar kemur að mannréttindamálum lítur

dómstóllinn fyrst og fremst til réttindaskrár Evrópusambandsins og meginreglna laga en þá er

ekki nauðsynlegt að meginreglan sé viðurkennd í öllum aðildarríkjunum.

Með Lissabon-sáttmálanum komu aðildarríki Evrópusambandsins sér saman um

mannréttindasáttmála sem þá var orðinn hluti af Evrópuréttinum. Það var á fundi í júní árið 1999

að leiðtogar Evrópusambandsins ákváðu að koma á sameiginlegri réttindaskrá (e. Charter of

Fundamental Rights) sem myndi ná til allra borgara aðildarríkja Evrópusambandsins.

Starfshópur var skipaður sem átti að skrifa alhliða skrá borgaralegra réttinda sem byggðist á

grundvelli Mannréttindasáttmála Evrópu en skráin skilgreindi jafnframt þau grundvallarréttindi

sem allir borgarar ESB áttu ófrávíkjanlega rétt á:72

Réttindaskráin gengur mun lengra en að láta sig aðeins varða almenn mannréttindi og töluvert

lengra en Réttindaskrá Bandaríkjanna (e. Bill of Rights) hvað borgaraleg réttindi varðar. Til að

mynda kveður evrópska réttindaskráin á um að allir borgarar aðildarríkjanna  geti skrifað til

stofnana ESB á eigin móðurmáli, eigi rétt á heilsugæslu, menntun, hreinu lofti og

fæðingarorlofi.73

Réttindaskráin var staðfest af leiðtogaráðinu í desember árið 2000 en öðlaðist svo ekki

formlegt gildi, sem hluti af reglugerðarverki Evrópusambandsins, fyrr en með Lissabon-

sáttmálanum árið 2009. Við það öðlaðist skráin fullt lagagildi sem sjálfstæður sáttmáli

aðildarríkja sambandsins og var æðst réttarheimilda hvað mannréttindi varðar: „the Charter has

become legally binding on the Union. This means that the Union institutions (e.g. the European

Commission, the Council and the European Parliament) must respect the rights enshrined in the

Charter. The Charter also applies to Member States but only when they implement Union law.“74

Frá upphafi var ekki vitað hversu víðtæk áhrif réttindaskráin myndi hafa, lagalega séð, þó svo að

71 Eiríkur Bergmann Einarsson (2009). Frá Evróvisjón til Evru, 110.
72 Eiríkur Bergmann Einarsson (2009). Frá Evróvisjón til Evru, 136-137.
73 Eiríkur Bergmann Einarsson (2009). Frá Evróvisjón til Evru, 137.
74 European Commission: Justice. Respecting and promoting fundamental rights.
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nokkuð ljóst væri að hún myndi vissulega hafa einhver áhrif þar sem hún lagði áherslu á

grundvallarréttindi sem áður höfðu verið hluti af Evrópuréttinum, þó á óljósari hátt væri:75

Practice has subsequently come to show that the Charter does indeed contribute to the

strengthening and certainty of the EU´s legal system in that citizens, institutions, national

governments and judges are better informed as to just what is meant by fundamental rights in the

Union. Legal submissions before the EU´s courts have reffered to the Charter. And the

Commission has assessed the compatability of proposed legislation with the Charter and, where

appropriate, has referred to the Charter in the preamble of legislative proposals.76

Með því að koma sér upp réttindaskrá voru aðildarríkin að leggja áherslu á að tekið væri

tillit til grundvallarréttinda innan aðildarríkjanna: „We saw at the beginning of this chapter that

one of the central reasons for the introduction of fundamental rights into EU law was the

resistance of some of the constitutional courts to giving effect to community rules which

conflicted with national constitutional principles.“77 Réttindaskrá Evrópusambandsins er lagalega

bindandi fyrir sambandið og leggur áherslu á að mannréttindin sem þar koma fram séu virt innan

aðildarríkjanna.

The European Union sees human rights as universal and indivisible. It actively promotes and

defends them both within its borders and when engaging in relations with non-EU countries.

Human rights, democrazy and the rule of law are core values of the European Union. Embedded

in its founding treaty, they were reinforced when the EU adopted the Charter of Fundamental

Rights in 2000, and strengthened still further when the Charter became legally binding with the

entry into force of the Lisbon Treaty of 2009.78

Upphafsorð réttindaskrár Evrópusambandsins eru þau sömu og voru í upphaflega EU

samningnum um að íbúar landa Evrópu myndi með sér sífellt nánara samband og deili friðsællri

framtíð byggðri á sameiginlegum gildum. Í skránni kemur fram að henni sé ætlað að tryggja

réttindi einstaklingsins og varðveita en auk þess er henni ætlað að tryggja mannréttindi sem

þegar voru við lýði í alþjóðasamfélaginu og innan aðildaríkjanna. Á þann hátt er réttindaskránni

ætlað að draga fram og undirstrika gildi mannréttinda sem fram að gildistöku hennar höfðu verið

75 Nugent N. (2006). The Government and Politics of The European Union, 114.
76 Nugent N. (2006). The Government and Politics of the European Union, 114-115.
77 Steiner J., Woods L. (2009). EU Law, 138.
78 European Union: External Action. The EU and human rights.
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undirliggjandi í sambandinu. Auk þess sem lögð er áhersla á að vernda þau

lágmarksmannréttindi sem sérhverjum einstaklingi voru eignuð og komu fram á tímum

upplýsingarinnar.

CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

Preamble

The peoples of Europe, in creating an ever closer union among them, are resolved to share a

peaceful future based on common values.

Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the indivisible, universal

values of human dignity, freedom, equality, and solidarity; it is based on the principles of

democracy and the rule of law. It places the individual at the heart of its activities by establishing

the citizenship of the Union and by creating an area of freedom, security and justice.

The Union contributes to the preservation and to the development of these common values while

respecting the diversity of the cultures and traditions of the peoples of Europe as well as the

national identidies of the Member States and the organisation of their public authorities at

national, regional and local levels; it seeks to promote balanced and sustainable development and

ensures free movement of persons, services, goods and capital, and the freedom of establishment.

To this end, it is necessary to strengthen the protection of fundamental rights in the light of

changes in society, social progress and scientific and technological developments by making

those rights more visible in a Charter.

This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Union and for the

principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional tradition

and international obligations common to the Member States, the European Convention for the

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the

Union and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice of the European

Union and of the European Court of Human Rights. In this context the Charter will be

interbreted by the courts of the Union and the Member States with due regard to the explanations



32

prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter and

updated under the responsibility of the Praesidium of the European Convention.

Enjoyment of these rights entails responsibility and duties with regard to other persons, to the

human community and to future generations.

The Union therefore recognises the rights, freedoms and principles set out hereafter.79

Segja má að réttindaskráin undirstriki réttindi einstaklingsins með ofangreindum formála

að skránni. Þar sem orðin eru byggð upp á grunngildum sérhvers manns, mannhelginnni, og ekki

má fórna einum fyrir fjöldann. Auk þess sem þau ákvæði sem á eftir fylgja undirstrika mörg hver

þessi réttindi, frelsi einstaklingsins og vernd hans fyrir því að verða fyrir óréttlæti. Þetta má með

réttu segja að sé kjarni réttindaskrár Evrópusambandsins og verður tekinn til frekari skoðunar í

næsta kafla þar sem fjallað verður um hvaða áherslubreytingar yrðu í mannréttindamálum á

Íslandi gerðist landið aðili að Evrópusambandinu.

Réttindaskráin skiptist í sex kafla og tekur til eftirfarandi þátta:

1. Mannleg reisn og frumréttur einstaklingsins; til dæmis rétturinn til lífs og bann við

pyntingum og dauðarefsingum.

2. Frelsi og mannhelgi; þar sem meðal annars er kveðið á um virka persónuvernd og

virðingu fyrir einkalífi.

3. Jafnrétti fyrir lögum; þar sem bönnuð er hvers kyns mismunun á grundvelli kyns,

kynþáttar, litarháttar, þjóðernis eða félagslegs uppruna, erfðarfræðilegra eiginleika,

tungumáls, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annars viðhorfs, þjóðarbrots, eigna,

fæðingarstaðar, fötlunar, aldurs eða kynhneigðar.

4. Atvinnu- og félagsleg réttindi; til að mynda réttur til upplýsinga og samráðs á vinnustað

og ákvæði um félagslegt öryggi og félagslega aðstoð.

5. Borgaraleg réttindi; til dæmis búseturéttindi og ákvæði um rétt til að kjósa og bjóða sig

fram til Evrópuþingsins og sveitarstjórna.

79 Charter of fundamental rights.
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6. Réttarfarsmál; þar sem meðal annars er kveðið á um skýr réttarúrræði, réttláta meðferð

fyrir dómi og ákvæði um að samræmi sé ávallt milli afbrota og refsingar.80

80 Eiríkur Bergmann Einarsson (2009). Frá Evróvisjón til Evru, 137.
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Hvaða áherslubreytingar yrðu í mannréttindamálum á Íslandi gerðist

landið aðili að Evrópusambandinu?

Þegar tekið er til skoðunar hvaða áherslubreytingar yrðu í mannréttindamálum á Íslandi ef að

aðild landsins að Evrópusambandinu yrði er nauðsynlegt að líta til nokkurra þátta. Á Íslandi eru

mannréttindi varin af íslenskri lagahefð (almenn lög), stjórnarskrá og alþjóðlegum

mannréttindasáttmálum. Þarna skipar stjórnarskráin stóran sess og er æðst réttarheimilda af

þessum þremur. Þegar kemur að mannréttindamálum í Evrópusambandinu eru jafnframt nokkrar

réttarheimildir sem leita má til einsog til að mynda meginreglur laga, alþjóðlegir

mannréttindasáttmálar og réttindaskráin sem er æðst réttarheimilda innan sambandsins.

Þegar mannréttindakafli íslensku stjórnarskrárinnar og réttindaskrá Evrópusambandsins

eru borin saman kemur í ljós að mörg ákvæðanna eru hin sömu. Slíkt er eðlilegt þar sem þau eiga

rætur í sömu alþjóðlegu mannréttindasáttmálunum og meginreglum laga. Hins vegar er

réttindaskrá Evrópusambandsins, á margan hátt, ýtarlegra plagg þar sem finna má

mannréttindaákvæði sem ekki er að finna í mannréttindakafla íslensku stjórnarskrárinnar. Þar af

leiðandi virðist, við fyrstu sýn, að áherslur í mannréttindamálum á Íslandi gætu nokkuð breyst ef

af aðild landsins að sambandinu yrði.

Ekki er þó nægjanlegt að bera einungis saman mannréttindakafla íslensku

stjórnarskrárinnar og réttindaskrá Evrópusambandsins. Þrátt fyrir að ýmis atriði komi fram í

réttindaskránni sem ekki má finna í mannréttindakaflanum þá getur verið að slík atriði komi fram

í almennum lögum hér á landi. Hins vegar má þá jafnframt segja að þar sem réttindaskráin og

mannréttindakaflinn eru hvort um sig æðst réttarheimilda á Íslandi og í Evrópusambandinu, hafi

þau mest pólitísk áhrif í viðleitninni við að viðhalda mannréttindum og réttarríkinu. Í íslensku

stjórnarskránni felast, til að mynda, í senn pólitísk markmið og réttarreglur sem dómstólum ber

að vinna eftir og túlka einsog aðrar réttarreglur. Að þessu leyti greina mannréttindareglur sig frá

öðrum réttarreglum en túlkun og beiting mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar er vandmeðfarið

verkefni. Hið sama má segja um réttindaskrá Evrópusambandsins en í henni felast jafnframt í

senn pólitísk markmið og réttarreglur.

Eftir því sem plaggið sem er æðst réttarheimilda er ítarlegra og tekur á þeim þáttum sem

eru mikilvægir í viðleitninni við að koma á og viðhalda réttarríkinu hefur það áhrif í þá átt að
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slíkt megi verða að veruleika. Í réttindaskrá Evrópusambandsins er að finna ítarleg ákvæði sem

leggja áherslu á frelsi einstaklingsins og verndun hans fyrir öllu óréttlæti og myndi innganga

Íslands í sambandið verða til þess að auka áherslur á slíkt hér á landi. Þetta myndi svo stuðla að

því að mannréttindi sem leiða til þess að réttindi einstaklingsins, mannhelgin, sé í heiðri höfð og

eykur líkurnar á því að réttarríkið verði að veruleika.

Manngildið er öllu æðra

Í réttindaskrá Evrópusambandsins er það einstaklingurinn sem skiptir höfuðmáli og undirstrika

upphafsorð samningsins þá staðreynd. Orðin eru byggð upp á grunngildi sérhvers manns,

mannhelginni, og ekki má fórna einum fyrir fjöldann. Ákvæðið er fengið úr þýsku

stjórnarskránni en eftir seinni heimstyrjöldina var mikil áhersla lögð á að ekkert mætti endurtaka

sig af hörmungunum sem þar áttu sér stað:

The European continent suffered much devastation from the effects of World War II. To renew

efforts of peacekeeping and cooperation with one another after the war ended, leaders throughout

the region founded three organizations: the council of Europe, the European Union (formerly the

European Coal and Steel Community), and later, the Organization for Security and Cooperation

in Europe (formerly the Conference on Security and Cooperation in Europe). These organizations

have survived the Cold War and the fall of Communism, and continue to this day to serve as

forums for dialogue and exchange within the European continent.81

Í Þýskalandi er sérstakur dómstóll, Bundesverfassungsgericht, sem hikar ekki við að

dæma lög ógild ef þau stangast á við ákvæði stjórnarskrárinnar um réttindi einstaklinganna. Þar

er þetta mjög strangt. Þjóðverjar ganga ansi langt í þessum efnum og hafa önnur lönd Evrópu

tekið slík ákvæði upp í sínar stjórnarskrár að hætti Þýskalands. Einsog sést á þeim ákvæðum sem

koma fyrir í réttindaskrá Evrópusambandsins og sem ekki koma fyrir í mannréttindakafla

íslensku stjórnarskrárinnar, þá er mikil áhersla lögð á að einstaklingurinn ráði hvaða upplýsingar

eru notaðar um hann. Þrátt fyrir þetta er tjáningarfrelsið virt, maðurinn hefur rétt til að tjá sig

(opna sig) en er þó verndaður fyrir því að verða ekki fyrir neinu óréttlæti.

Á Íslandi eru mannréttindi skilgreind sem leið til að tryggja einstaklingunum ákveðna

velsæld og viðunandi lífsskilyrði hverju sinni en að íslenskum rétti eru mannréttindi skilgreind

81 hrea.org: Human rights Education Associates.
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sem grundvallarréttindi hverrar manneskju, óháð þjóðerni, kyni, trú og skoðunum. Samkvæmt

þessari skilgreiningu nær réttarverndin til allra einstaklinga samfélagsins og mannréttindin

afmarkast af jafnræði borgaranna. Segja má að réttarríkið sé einn af hornsteinum íslenskrar

stjórnskipunar. Allt ríkisvald er bundið af lögum og því verða öll íþyngjandi afskipti af réttindum

þegnanna að hvíla á skýrum lagaheimildum. Ákvarðanir stjórnvalda mega ekki vera teknar af

geðþótta heldur samkvæmt fyrirfram settum og birtum lagareglum sem fyrirsjáanlegt er hvernig

verði beitt. Jafnframt er það grundvallaratriði í réttarríkishugtakinu að unnt sé að leita úrlausnar

sjálfstæðra og óháðra dómstóla um það hvort lagaheimild skortir fyrir afskiptum af réttindum

manna eða hvort gengið er of langt í takmörkunum á mannréttindum.82

Einsog áður hefur komið fram byggist íslensk stjórnskipun á þrískiptingu valdsins og

koma dómstólar við sögu þegar metið er hvort mannréttindi hafi verið virt eða ekki. Þeir hafa

mikið að segja um valdmörk framkvæmdarvaldsins, allar íþyngjandi ákvarðanir verða að hvíla á

skýrum lagaheimildum (lögmætisreglan) og kveða á um hvort lög séu andstæð

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar:

Í 60. gr. stjórnarskrárinnar segir: „Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk

yfirvalda. Þó getur enginn, sem um þau leitar úrskurðar, komið sér hjá að hlýða yfirvaldsboði í

bráð með því að skjóta málinu til dóms.“ Þrátt fyrir að orðalag ákvæðisins gefi til kynna að

úrskurðarvaldi dómstóla séu settar þröngar skorður hefur þróunin orðið sú að rýmka

úrskurðarvald dómstólanna á þessu sviði. Er litið svo á að það sé nú meginregla í íslenskum rétti

að dómstólar eigi úrlausn um allar ákvarðanir og athafnir stjórnvalda, hverju nafni sem nefnast,

nema þær séu undan lögsögu þeirra teknar með lögum eða samkvæmt eðli máls.83

Má rekja þessa þróun til þess að auknar áherslur hafa verið lagðar á að stefna að

markmiðum réttarríkissins:84 „Fjölmörg dómsmál hafa sprottið um það hvort löggjafinn hafi

framselt í of ríkum mæli heimildir til framkvæmdarvaldsins til þess að setja reglur og fyrirmæli

sem takmarka mannréttindi. Er hér oft og tíðum álitaefni hvort lagastoðin sem slík sé nægilega

vel úr garði gerð eða of opin og almenn fremur en að stjórnvald hafi sett fyrirmæli án

lagastoðar.“85 Segja má að oftast snúist þau dómsmál um hvort stjórnvald hafi brotið gegn

82 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 50.
83 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur, 426.
84 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 52.
85 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 54.
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mannréttindum, með því að ganga of langt í því að beita lagaheimildum sem heimila takmarkanir

á mannréttindum:86

Ýmis takmörkun á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar er þó heimil. Það á til dæmis við um

71. gr. um friðhelgi einkalífsins, 72. gr. um eignarétt, 73. gr um tjáningarfrelsi, 74. gr. um félaga-

og fundarfrelsi og 75. gr. um atvinnufrelsi svo eitthvað sé nefnt. Stjórnarskráin áskilur hins vegar

að slík takmörkun sé gerð með lögum og dómstólar hafa mótað í dómum ákveðnar

viðmiðunarreglur þegar metið er hvort takmörkunin uppfylli skilyrði stjórnarskrárinnar, til dæmis

hvort hún byggi á jafnræðissjónarmiðum og hvort gengið sé lengra en þörf sé á.

Þarna kemur meðalhófsreglan, sem er ein af undirstöðum stjórnsýslulaga, til sögunnar en

samkvæmt henni skal stjórnvald einungis taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði,

sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Dómstólar skera jafnframt úr um

hvort lög stangist á við stjórnarskrá og hafa því jafnframt aðhald með löggjafarvaldinu líkt og

framkvæmdarvaldinu. Það hafa að vísu verið skiptar skoðanir manna um hvort slíkt samræmist

lýðræðishugsuninni en mikilvægi réttarríkissins hefur orðið ofan á. Talið er að ekki sé

nægjanlegt að setja framkvæmdarvaldinu hömlur heldur séu allir þrír handhafar ríkissins bundnir

af eigin lögum og mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Útfrá þeim sjónarmiðum er

endurskoðunarvaldið byggt á lýðræðislegum grunni og tekur þátt í að viðhalda lýðræðinu:87

Virkar endurskoðunarvald dómstóla þá sem mótvægi gegn valdi meirihlutans til að skerða réttindi

minnihlutahópa eða einstaklinga. Hafi meirihlutinn ótakmörkuð völd sem ekki eru háð neinni

endurskoðun er hætt við að mannréttindi þeirra sem ekki tilheyra honum verði fótum troðin og

stjórnarskráverndin verði orðin tóm. Þar með væri varpað fyrir róða hugsjóninni að baki

lýðræðinu um jafnrétti og frelsi hvers einstaklings. Bent hefur verið á að við íslenskar aðstæður

þar sem lög séu einkanlega sett að frumkvæði framkvæmdarvaldsins sé einnig mikilvægt að

dómstólar hafi aðhald með löggjafanum. Vegna þess hversu valdi meirihluta löggjafans á Alþingi

sé litlum takmörkunum háð, hljóti að koma í hlut dómstóla að tryggja að reglur réttarríkisins séu

virtar.88

86 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 55.
87 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 60.
88 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 60.
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Í stjórnarskrám sumra ríkja er tekið fram að dómstólar geti einungis vikið til hliðar

lagaákvæðum sem eru örugglega andstæð stjórnarskránni. Á Íslandi, líkt og í Danmörku og

Noregi, hvílir endurskoðunarvaldið á stjórnskipunarvenju en ekki stjórnarskrá. Það er því ekki

afdráttarlaust hvort kenningin hefur náð fótfestu hér á landi og dómstólar hafa ekki skilgreint

vald sitt út frá þessum sjónarmiðum. Því geta verið skiptar skoðanir manna hvað teljist andstætt

mannréttindaákvæðum og hvar mörkin liggja.89 Íslensk stjórnskipun byggist á þrískiptingu

ríkisvaldsins og þó svo að hlutverk handhafanna þriggja sé að tempra vald hvers annars er það þó

jafnframt stjórnskipuleg skylda að halda sig innan valdmarka sinna. Þeir verða því að gæta þess

að seilast ekki inn á verksvið hvers annars. Þetta verða dómstólar að hafa að leiðarljósi við

endurskoðun laga og beita valdi sínu af varfærni í leit að jafnvægi á milli þessara

grundvallarreglna stjórnskipulagsins.90

Sjónarmið um grunngildi íslensku stjórnarskrárinnar byggjast á því að mannréttindareglur

séu reistar á ákveðnum grunngildum (grundvallarreglum) sem réttarskipanin hvílir á og

viðurkennir í framkvæmd. Segja má að inntak þessara grunngilda sé ekki nákvæmlega

fastákveðið og ráðist ekki eingöngu af texta ákvæðisins. Hér er jafnframt litið til þess hver sé

andi þess og markmið og ekki er útilokað að þessir þættir gangi framar. Því er jafnframt lagt

minna upp úr þeim aðstæðum þegar mannréttindaákvæðið var sett og óskráðar meginreglur og

þróun í rétti annarra ríkja og þjóðarrétti geta haft mikil áhrif á túlkun ákvæðisins.91

Mannréttindaákvæði íslensku stjórnarskrárinnar eru bæði réttarreglur, yfirlýsingar um

ákveðnar stoðir stjórnskipulagsins og meginreglur. Segja má að ákvæðin njóti sérstöðu miðað

við aðrar lagareglur: „Efni þeirra er almennt orðað og veitir ákveðið svigrúm til þess að

stjórnskipunin þróist í samræmi við þarfir þjóðfélagsins án þess að stjórnarskrárbreytinga þurfi

til.“92 Reglur stjórnarskrárinnar eru pólitískar í eðli sínu:

Hitt er annað mál, að engin stjórnarskrá, hversu vönduð sem er, og hversu tryggilega, sem um

hana er búið, getur staðizt til lengdar, ef hún er orðin algerlega andstæð ríkjandi hugarstefnum og

þjóðfélagsskoðunum. Séu slík straumhvörf virt að vettugi, og stjórnarskránni haldið óbreyttri,

bíða hennar sömu örlög og nátttröllsins í þjóðsögunni, hana dagar uppi, og hún verður að steini,

89 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 61-62.
90 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 62.
91 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 97-98.
92 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 96.
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dauðum bókstaf, sem enginn hirðir um, hvort sem hún er sett til hliðar með byltingu eða með

öðrum hljóðlátari hætti. Þeir varnarmúrar, sem reistir eru um stjórnarskrána, mega því ekki verða

til þess að stöðva eðlilega framvindu þjóðlífsins.93

Segja má að túlkun stjórnarskrárinnar og þá má, í því sambandi, sérstaklega nefna

mannréttindaákvæði hennar séu meðal vandmeðförnustu verkefna stjórnskipunarréttarins. Á

síðustu tveimur áratugum hefur reynt á hlutverk dómstóla í æ ríkari mæli í þessum efnum.

Ástæðan fyrir þessu er sú að mannréttindaákvæðin eru í senn réttarreglur og pólitísk markmið.

Það er þó misjafnt eftir ákvæðunum á hvern hátt þessir tveir þættir fléttast saman:

Ákvæðin eru að jafnaði stuttorð, sett fram í knöppum og kjarnyrtum stíl og framsetningu

meginreglna. Nánari útfærslu er sleppt en gengið út frá því að hún birtist í almennri löggjöf. Þá

fléttast hér inn í áhrif alþjóðlegra samninga á túlkun mannréttindaákvæðanna. Einkum

Mannréttindasáttmála Evrópu.94

Sum ákvæðanna eru nákvæm, afdráttarlaus og gefa lítið svigrúm til túlkunar. Önnur eru

hins vegar takmörkunum háð. Í takmörkunarákvæðum um mannréttindi er venjulega getið með

almennum orðum skilyrða sem þurfa að vera uppfyllt, einkum að takmarkanir þurfi að vera settar

með lögum, þær þurfi að stefna að ákveðnum markmiðum á borð við almannahagsmuni,

allsherjarreglu, öryggi ríkisins eða réttindi annarra og að loks er í sumum tilvikum vísað til þess

að þær þurfi að réttlætast af nauðsyn.95 Ekki er takmarkananna þó alltaf getið í sjálfum

ákvæðunum þó það sé einhlítt að ákvæðin séu ýmsum fyrirvörum háð. Öll hugtök

mannréttindaákvæðanna sem mörg hver eru afar opin verða dómstólar að skýra og fylla við

úrlausn tiltekinna mála. Þá er jafnframt nauðsynlegt að skýra hugtök sem eru lögð til grundvallar

varðandi skilyrði takmarkana, einsog hvort takmörkun sé sett með lögum og hvort hún sé

nauðsynleg.96

Hlutverk íslenskra dómstóla er að veita löggjafanum nauðsynlegt aðhald til að huga að

gæðum löggjafarinnar. Þeir sjá um að fylgjast með því  hvort hún sé nægilega markviss og skýr

eða of opin og almennt orðuð þannig að löggjafinn veiti stjórnvöldum of mikið svigrúm til

93 Ólafur Jóhannesson (1960). Stjórnskipun Íslands, 80.
94 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 94.
95 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 94-95.
96 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 95.
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reglusetningar.97 Hins vegar hefur þróun á gæðum laga verið gagnrýnd. Menn hafa bent á að í

löggjöf síðustu áratuga hafi verið seilst til æ fleiri og flóknari sviða þjóðlífsins og má þar á meðal

nefna þætti, í lífi manna, sem vandi er að ná viðhlítandi tökum á með orðaðri reglu: „Afleiðingar

þessa séu að lagaákvæðum fari sífellt fjölgandi þar sem löggjafanum hafi ekki tekist að ná tökum

á viðfangsefninu; Þau séu almennt orðuð, merkingarlítil og veiti of mikið svigrúm við

framkvæmdina.“98 Hins vegar má segja að vegi upp á móti það hlutverk íslensku dómstólanna að

veita löggjafanum nauðsynlegt aðhald til að huga að gæðum löggjafarinnar. Stóra spurningin er

svo hvort hún sé nægjanlega skýr og markviss eða veiti stjórnvöldum of mikið svigrúm við

reglusetninguna?

Af framangreindu má ráða að þrátt fyrir að á Íslandi séu mannréttindi skilgreind sem leið

til að tryggja einstaklingunum ákveðna velsæld og viðunandi lífsskilyrði hverju sinni þá myndi

ákvæðið sem kemur fram í réttindaskrá Evrópusambandsins um að það er einstaklingurinn sem

skipti höfuðmáli hafa áhrif á túlkun mannréttinda í íslenskri stjórnskipun. Ákvæðið myndi dýpka

og festa í sessi markmiðið um frelsi og réttindi einstaklingsins, sem kom fram með

upplýsingunni, og stefnt er að í nútímaréttarríkishugsjóninni. Auk þess myndu ákvæði sem

styrkja réttindi einstaklinganna og finna má í réttindaskrá Evrópusambandsins hafa góð áhrif

hvað þetta varðar. Í næsta kafla verða tekin til umfjöllunar þau ákvæði réttindaskrárinnar sem

standa upp úr, vernda réttindi einstaklingsins og myndu hafa hvað mest áhrif á mannréttindi

einstaklinganna hér á landi.

97 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 70.
98 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, 69-70.
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Önnur ákvæði í réttindaskrá Evrópusambandsins sem standa upp úr og

myndu hafa breytingar í för með sér hvað varðar mannréttindi einstaklinga á

Íslandi

Þegar borin eru saman ákvæði mannréttindakafla íslensku stjórnarskrárinnar og ákvæði

réttindaskrár Evrópusambandsins kemur í ljós að í réttindaskránni er að finna réttindi sem ekki

eru í mannréttindakaflanum og sem sum hver virðast ekki hafa ratað hingað til lands í gegnum

almenna lagasetningu, réttarvenju eða til að mynda með alþjóðlegum mannréttindasáttmálum.

Þessi ákvæði myndu, einsog áður hefur komið fram, dýpka réttindi einstaklinganna hér á landi og

hjálpa til við að nálgast þau gildi sem felast í hugtakinu réttarríki.

Réttindaskrá Evrópusambandsins - Kafli I. - Mannleg reisn:

Fyrsti kafli réttindaskrár Evrópusambandsins fjallar um mannlega reisn og frumrétt

einstaklingsins. Í kaflanum eru ákvæði sem vernda mannlega reisn einsog til að mynda um að

mannleg reisn skuli undir öllum kringumstæðum vera virt og vernduð, að allir einastaklingar eigi

réttinn til lífs og dauðarefsingar eru bannaðar. Í mannréttindakafla íslensku stjórnarskrárinnar má

finna ákvæði, sem svipar til þeirra í réttindaskránni, um að allir einstaklingar skuli njóta

mannréttinda og dauðarefsingar eru stranglega bannaðar. Hins vegar má í réttindaskránni finna

ákvæði sem ekki hefur náð fótfestu hér á landi:

Grein 5. - Prohibition of slavery and forced labour:

3.  Trafficking in human beings is prohibited:

Mansal er staðreynd og er orðið að útbreiddu vandamáli í nútímanum. Áætlað er að á milli

600.000 til 800.000 manns séu hnepptar í ánauð árlega, á heimsvísu, og er stór hluti þessa hóps

konur og börn.99 Evrópa hefur ekki heldur farið varhluta af vandamálinu:

99 Obokata T. (2006). Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards a Holistic Approach
(International Studies in Human Rights), 1.
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As with other regions of the world, Europe is heavily affected by trafficking of human beings.

According to the European Police Office (Europol), aproximately 500,000 people enter into

Member States of the EU each year, half of whom are assisted by traffickers such as organised

criminal groups. The most common movement of people within Europe is said to be East-West

migration. Although nationals of Central, Southern, and Eastern European States are trafficked to

Western Europe, these States are also used as transit points for people from around the world.100

Fyrir þessum veruleika stendur Evrópusambandið og hóf aðgerðir gegn þessari vá í

kjölfar Maastricht-samkomulagsins í nóvember 1993. Samningurinn um Evrópusambandið er

byggður á þremur stoðum: Fyrsta stoðin (sú allra mikilvægasta) inniheldur samningana um

Evrópubandalögin. Í sáttmálanum var lögð aukin áhersla á vísinda-, mennta- og æskulýðsmál

ásamt heilsuvernd, neytendavernd og umhverfisvernd.101 Önnur og þriðja stoðin ná yfir hin nýrri

samstarfssvið: í fyrsta lagi utanríkis- og öryggismálastefnu og í öðru lagi samstarf á sviði

innanríkis- og dómsmála. Í sáttmálanum var kveðið á um að Evrópusambandið léti meira til sín

taka á alþjóðavettvangi með sameiginlegri utanríkis- og varnarstefnu sem komið yrði á í þeim

tilgangi.102

Segja má að allar stoðirnar taki á mansali í einhverri mynd: Fyrsta stoðin tekur á þeirri

misnotkun á vinnuafli sem felst í mansali og áhrif þess á vinnumarkaði aðildarríkjanna, í annarri

stoðinni má finna stefnu sambandsins gagnvart ríkjum þar sem mansal á uppruna sinn eða ríkjum

þar sem fórnarlömbin hafa viðdvöl á leið sinni á áfangastað, þriðja stoðin inniheldur síðan lög

sem eiga að koma í veg fyrir mansal og lögfræðilega samvinnu aðildarríkjanna, en innan

Evrópusambandsins heyrir mansal undir glæpsamlega starfsemi:103 „EU countries are required to

criminalize and penalize a full range of trafficking-related offences whether commited by natural

or legal persons.“104

Frá miðjum tíunda áratugnum hefur Evrópusambandið beitt sér sérstaklega fyrir því að

koma í veg fyrir slíka glæpsamlega starfsemi sem mansal er:

100 Obokata T. (2006). Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards a Holistic Approach
(International Studies in Human Rights), 86-87.
101 Eiríkur Bergmann Einarsson (2009). Frá Evróvisjón til Evru, 66.
102 Eiríkur Bergmann Einarsson (2009). Frá Evróvisjón til Evru, 66.
103 Obokata T. (2006). Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards a Holistic Approach
(International Studies in Human Rights), 87.
104 Gallagher A. T. (2010). The International law of Human Trafficking, 98.
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The European Union (EU) became actively involved in the issue of trafficking from the mid-

1990s, releasing, in 1997, a detailed Joint Action on the subject and confirming, several years

later, trafficking in persons as a priority for the EU in relation to cooperation for combating and

preventing crime. Article 5 of the of the 2000 EU Charter of Fundamental Rights, which came

into effect in November 2009, prohibits trafficking in human beings. During the period 2002-4,

the Council of the European Union adopted two legal instruments on this issues: the 2002

Framework Decision on Combating Trafficking in Human Beings (to replace the 1997 Joint

Action); and a Joint Action on short-term residency permits for victims of trafficking. In 2009,

following an implementation review of the Framework Decision, the Council released a proposal

for the repeal of that instrument and adoption of a new Framework Agreement.105

Í fyrsta kafla, fimmtu grein réttindaskrár Evrópusambandsins kemur fram að mansal sé

bannað, en Evrópusambandið hefur lagt mikla áherslu á bann við slíku: „Efforts to stop

trafficking in human beings, especially women and children, have become a political priority for

the Union. It has run a series of cross-border programmes to fight against trafficking, particularly

in cooperation with candidate countries and neighbours in south-eastern Europe.“106 Það skiptir

ekki máli af hvaða meiði mansalið er og er í öllum tilvikum bannað en þar sem það kemur einna

helst niður á viðkvæmum hópum líkt og konum og börnum hefur sambandið lagt sig sérstaklega

fram við að vernda þessa tilteknu hópa:

The European Union has focused its action on objectives aiming to protect these groups and to

prevent and combat this phenonmenon, especially by strengthening cooperation and coordination

between the police and judical authorities of the Member States. Likewise, the EU is introducing

a framework of common provisions in order to tackle certain issues, such as criminalisation and

penalties or aggravating circumstances  in the case of trafficking in human beings. The action of

the EU, which in this way is also designed to protect the victims of trafficking, is based on

instruments defining its objects and priorities, but it is also intergrated in a broader context of

protection against violence, sexual tourism and child pornography.107

Ekki hefur verið mikil umræða um það, á Íslandi, hvort hér megi finna fórnarlömb

mansals og því þá ekki heldur verið slegið föstu. Hins vegar af vitnisburði aðila sem starfa fyrir

105 Gallagher A. T. (2010). The International law of Human Trafficking, 96.
106 Europa: Gateway to the European Union. Human rights.
107 Europa: summaries of EU legislation. Fight against trafficking in human beings.
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frjáls félagasamtök og stofnanir má ráða að sú sé raunin. Segja má að mansal sé meðal þeirra

glæpa sem hvað erfiðast hefur verið að uppræta. Ástæður þessara eru þær hversu föst tök

glæpamennirnir hafa yfirleitt á fórnarlambinu og einnig vegna þess hversu almenningur er tregur

til að horfast í augu við að mansal sé í raun og veru staðreynd:

Á nýlegum fundi samstarfsaðila í þriggja ára tilraunaverkefni sem miðar að samvinnu milli

Norðurlanda og Eystrasaltsríkja, til að koma á stuðningsúrræðum og vernd fyrir fórnarlömb

mansals í kynlífsiðnaði kom það berlega fram að mansal teygir anga sína hingað. Á fundinum

staðfestu m. a. Fulltrúar Alþjóðahúss, Kvennaathvarfs, Stígamóta, lögreglunnar og

félagsþjónustunnar að hafa talað við fórnarlömb mansals hér á landi og í öllum tilvikum voru þau

fleiri en eitt. Þetta var fullyrt þrátt fyrir að beitt væri afmarkaðri og þröngri skilgreiningu á

mansali og tekið mið af gátlista sem Norðmenn hafa sett saman til aðstoðar þeim sem líklegt er að

hafi, starfs síns vegna, afskipti af fórnarlömbum mansals.108

Þrátt fyrir að oft á tíðum sé mansal sett í samhengi við, frelsissviptingu, ofbeldi, þvingun

og skipulagða glæpastarfsemi þá er það ekki alltaf svo. Samkvæmt Palermó-viðaukanum sem

gerður var við samning Sameinuðu þjóðanna og á að sporna við skipulagðri glæpastarfsemi

koma fram ákveðin viðmið en þar skiptir ekki máli hvernig það bar til að kona er í vændi eða

veitir aðra kynlífsþjónustu. Það sem skiptir máli er að einhver hagnýtti sér bága stöðu hennar til

þess að leiða hana út í starfsemina. Þvingunin er því af ýmsum toga. Menn geta nýtt sér fátækt og

úrræðaleysi annarra, fíkn þeirra í eiturlyf eða beitt hótunum. Algengt er að konum sé sagt að þeir

sem hafa ráð þeirra í hendi sér viti hvar fjölskyldur þeirra búi og því eigi þeir auðvelt með að

nálgast hana.109

Ísland er eitt af Norðurlöndunum þar sem ekki hefur verið gerð aðgerðaáætlun til

aðstoðar fórnarlömbum mansals en mjög brýnt er að svo verði í nánustu framtíð. Stjórnvöld á

Íslandi hafa ekki enn sem komið er viðurkennt vandann. Ekkert fjármagn hefur verið eyrnamerkt

málefninu og enginn sérhæfður stuðningur er veittur til fórnarlamba mansals. Þrátt fyrir það

skuldbinda Evrópuráðssamningar Ísland til að hafa virka aðgerðaáætlun gegn mansali.110

108 Kvennaráðgjöfin. Margrét Steinarsdóttir (lögfræðingur). Um mansal á Íslandi.
109 Kvennaráðgjöfin. Margrét Steinarsdóttir (lögfræðingur). Um mansal á Íslandi.
110 Mannréttindaskrifstofa Íslands. Dagrún Þórðardóttir, Rannveig Thoroddsen og Guðrún Hansdóttir. Mansal á
Íslandi?
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Íslendingar undirrituðu Evrópuráðssamningana árið 2005 en hafa ekki enn fullgilt þá.

Samkvæmt þeim er gert ráð fyrir svokölluðum, lágmarks 30 daga, umþóttunartíma fyrir þau

fórnarlömb sem eru af erlendu bergi brotin áður en þeim er vísað úr landi. Eiga fórnarlömbin

jafnframt að fá stuðning og hjálp á þessum tíma. Hér á landi hafa fórnarlömb verið send úr landi

án þess að hafa fengið nauðsynlegan stuðning og hjálp. Ísland hefur því ekki enn uppfyllt

skilyrðin sem sett eru með Evrópuráðssamningnum. Enginn ákveðinn umþóttunartími hefur

verið skilgreindur hér á landi.111

Í yfirstandandi endurskoðun á refsilöggjöfinni hérlendis er nauðsynlegt að athuga hvaða

möguleikar eru til staðar að fá þá sem stunda mansal dæmda til harðrar refsingar en gera má ráð

fyrir að litlar líkur séu á því að fá þá til að hætta þessari glæpsamlegu iðju liggi engar sem litlar

refsingar við slíkum brotum.112 Samkvæmt Palermó-viðaukanum er gert ráð fyrir að stjórnvöld,

frjáls félagasamtök, aðrar stofnanir og einkaaðilar tryggi fórnarlömbum mansals ráðgjöf og

upplýsingar, um réttarstöðu sína, á þeirra eigin tungumáli:113

Opinská umræða auðveldar almenningi að vera á varðbergi gegn þessari starfsemi og auðveldar

fórnarlömbum mansals að nálgast upplýsingar um lagaleg réttindi sín. Einnig þarf að veita

fórnarlömbum félagslegan stuðning, fjárhagsaðstoð og upplýsingavernd. Þau þurfa að fá góðan

umþóttunartíma og möguleika á að afla sér menntunar eða stunda vinnu, á umþóttunartíma, og

öruggan heimflutning að honum loknum. Með því að opna umræðuna og bæta stöðu fórnarlamba

stuðlum við að betra Íslandi þar sem mannréttindi eru virt og um leið höfum við áhrif á

alþjóðasamfélagið.114

Segja má að Ísland hafi skyldum að gegna í alþjóðasamfélaginu og getur ríki eitt og sér

lítið gert í mansalsmálum nema í samstarfi við önnur lönd. Jafnframt er þátttaka í

alþjóðaverkefnum nauðsynleg til að afla þekkingar og sambanda í viðleitninni við að tryggja

konum sem seldar hafa verið til landsins örugga heimferð ef þær einungis kjósa slíkt.115 Út frá

ofansögðu má segja að fórnarlömbum mansals, hér á landi, hafi ekki verið boðið upp á

111 Mannréttindaskrifstofa Íslands. Dagrún Þórðardóttir, Rannveig Thoroddsen og Guðrún Hansdóttir. Mansal á
Íslandi?
112 Mannréttindaskrifstofa Íslands. Dagrún Þórðardóttir, Rannveig Thoroddsen og Guðrún Hansdóttir. Mansal á
Íslandi?
113 Kvennaráðgjöfin. Margrét Steinarsdóttir (lögfræðingur). Um mansal á Íslandi.
114 Mannréttindaskrifstofa Íslands. Dagrún Þórðardóttir, Rannveig Thoroddsen og Guðrún Hansdóttir. Mansal á
Íslandi?
115 Samtök um kvennaathvarf. Fréttir. Mansal og vændi á Íslandi: Hvað getum við gert?
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viðhlítandi úrræði hingað til og myndi ákvæðið í réttindaskrá Evrópusambandsins við banni á

mansali hafa áhrif til úrbóta, á Íslandi, hvað þessi mál varðar.

Réttindaskrá Evrópusambandsins - Kafli 2. – Frelsi og mannhelgi:

Í kafla tvö eru flest réttindanna þau sömu og í mannréttindakafla íslensku stjórnarskrárinnar, líkt

og til að mynda; Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu, allir eru frjálsir

skoðana sinna og sannfæringar og eignaréttirinn er friðhelgur. Hins vegar má finna í

réttindaskránni ákvæði sem ekki er að finna í mannréttindakaflanum og sem eru áhrifameiri þar

sem réttindaskráin er æðst réttarheimilda í þessum efnum, en þau atriði er að finna utan

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar í íslenskum rétti. Þetta má segja að leiði til öflugri gæslu

mannréttinda í þessum efnum innan Evrópusambandsins:

Grein 8. - Protection of personal data:

1.  Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

2.  Such data must be processed rairly for specified purposes and on the basis of the consent of

the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of

access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified.

3.  Compliance with these rules shall be subject to control by an independent auhority.

Á Íslandi er friðhelgi einkalífs varin í 1. mgr. 71. gr. íslensku stjórnarskrárinnar. Auk þess

sem þar koma við sögu almenn lög og alþjóðlegir mannréttindasáttmálar. Samkvæmt

skilgreiningu 1. mgr. 71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE á hugtakinu er friðhelgi einkalífs á meðal

grundvallarréttinda einstaklingsins í menningarþjóðfélagi nútímans:

Í friðhelgi einkalífsins felst fyrst og fremst réttur manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama og til

að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Jafnframt er litið svo á, að tilfinningalíf og

tilfinningasambönd við aðra njóti verndar samkvæmt ákvæðinu, og er þá átt við það að
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einstaklingurinn eigi rétt til að þróa sinn eigin persónuleika og tengsl við aðra. Ennfremur er talið

að í ákvæðinu felist réttur einstaklinga til aðgangs að upplýsingum um sjálfan sig.116

Samkvæmt þessu þá er ríkið skyldugt til að binda í löggjöf sína reglur um öflun,

skráningu og meðferð persónuupplýsinga. Hér er þá bæði átt við meðferð stjórnvalda og

einkaaðila á upplýsingunum. Einstaklingar eiga þá jafnframt rétt á upplýsingum um sjálfan sig:

„Tekið er sérstaklega fram í athugasemdum við 9. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 (um

breytingar á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar), að þörf á ákveðnum reglum um þetta

svið hafi aukist mjög á undanförnum áratugum, samhliða ört vaxandi tækni við meðferð

persónuupplýsinga.“117 Íslenski löggjafinn brást við með setningu laga 121/1989 um skráningu

og meðferð persónuupplýsinga þar sem sérstakri eftirlitsnefnd, tölvunefnd (persónuvernd), var

falið eftirlit með framkvæmd laganna. Er hér átt við “tölvulögin“ gömlu sem nú hafa verið leyst

af hólmi með lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.118

Örar tækniframfarir hafa aukið áhuga fólks á verndun persónuupplýsinga og friðhelgi

einkalífs. Ný tækni og meiri möguleikar á söfnun og samkeyrslu upplýsinga hafa orðið til þess að

spurningar hafa vaknað varðandi lagalegar og siðferðilegar hliðar málsins. Af þessum sökum

hefur alþjóðasamstarf hvað verndun persónuupplýsinga varðar aukist til muna og árangurinn má

segja að séu nokkrir alþjóðasamningar, reglugerðir og tilmæli Evrópusambandsins:

Allir eiga þessir sáttmálar, tilskipanir og tilmæli það sameiginlegt, að þegar um er að ræða

vinnslu persónuupplýsinga, er kveðið á um tilteknar ráðstafanir til að tryggja öryggi einstaklinga

og virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra. Þessar ráðstafanir felast einkum í því, að í fyrsta lagi er

krafist samþykkis þess einstaklings sem upplýsingarnar varðar. Í öðru lagi að upplýsingum sé

aðeins safnað í fyrirfram ákveðnum og skýrt tilgreindum tilgangi. Í þriðja lagi að hinum skráða sé

veittur aðgangur að upplýsingunum. Í fjórða lagi að aðgangur annarra að upplýsingunum sé háður

mjög ströngum takmörkunum. Í fimmta lagi að hinum skráða séu veittar tilteknar upplýsingar. Í

sjötta lagi að hinum skráða sé veittur réttur til leiðréttingar eða afmáunar rangra eða villandi

upplýsinga um sig.119

116 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
117 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
118 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
119 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
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Auk þeirra alþjóðasamninga sem Ísland hefur gerst aðili að er friðhelgi einkalífs tryggð

með ýmsum lagaákvæðum í íslenskum rétti. Þau helstu koma hér á eftir og er raðað í stafrófsröð:

Lagaákvæði í íslenskum rétti er varða verndun persónuupplýsinga:

1.  XXV. Kafli almennra hegningarlaga nr. 19/1940, en sá kafli fjallar um ærumeiðingar og brot

gegn friðhelgi einkalífs.

2.  Læknalög nr. 53/1988

3.  Reglugerð um sjúkraskrár og skýrslugerð varðandi heilbrigðismál nr. 227/1991, er sett var

með stoð í læknalögum.

4.  Stjórnsýslulög nr. 37/1993, um aðgang einstaklinga að skjölum um mál er varða þá sjálfa.

5.  Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994, er veittu sáttmálanum beint lagagildi í

íslenskum rétti.

6. 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár, einsog því ákvæði var breytt með stjórnskipunarlögum nr.

97/1995.

7.  Upplýsingalög nr. 50/1996, um aðgang almennings að gögnum sem stjórnvöld hafa í vörslum

sínum.

8.  Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997.

9.  Reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 52/1999 (áður reglugerð nr. 449/1997,

er sett var með stoð í lögum um réttindi sjúklinga.

10.  Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 (áður lög um skráningu og

meðferð persónuupplýsinga nr. 121/1989).

11.  Lög um lífsýnasöfn nr. 110/2000.120

120 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8.Ttbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
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Þegar ofangreindar upplýsingar eru skoðaðar kemur í ljós að til skamms tíma var þróunin

öll í þá átt að auka við og efla vernd persónuupplýsinga: tölvulögin frá 1989, MSE sem var veitt

beint lagagildi 1994 en í kjölfarið var mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar breytt, lög um

réttindi sjúklinga 1997 og reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Hins vegar má

segja að orðið hafi ákveðin kaflaskil í þróuninni árið 1998 sem lögjafinn markaði með setningu

laga nr. 139/1998 um gagnagrunn á heilbrigðissviði (GRL) þar sem nokkuð var um frávik frá

fyrirmælum almennra laga um verndun friðhelgi einkalífs. Lögin um gagnagrunn á

heilbrigðissviði nr. 139/1998  eru sérlög sem ganga framar almennum reglum en í grunninum má

finna margar sérreglur sem stangast á við almennar reglur um meðferð viðkvæmra

persónuupplýsinga. Þar sem lögin eru jafnframt yngri en til að mynda lög um réttindi sjúklinga

ganga þau þeim framar að því leyti sem þau rekast á. Segja má að GRL mæli fyrir um veruleg

frávik frá almennum reglum um meðferð persónuupplýsinga.

Frávik frá fyrirmælum almennra laga til verndar friðhelgi einkalífs:

1.  Í GRL felst rýmkun á aðgangi að sjúkraskrám og heimild til vinnslu upplýsinga úr þeim til

flutnings í miðlægan gagnagrunn, án upplýsts samþykkis sjúklings. Aðeins er gert ráð fyrir

ætluðu samþykki sjúklinga, það er að þeir sem ekki vilja að upplýsingar um sig verði færðar í

grunninn, verða að hafna þátttöku með sérstakri, skriflegri úrsögn

2.  Það öryggisákvæði sjúklingalaganna um að upplýsingar skuli geymdar þar sem þær urðu til, á

ekki við

3.  Ekki er gert ráð fyrir þeim rétti sjúklings að hann hafi aðgang að þeim upplýsingum sem um

hann eru skráðar í gagnagrunninn

4.  Ekki er gert ráð fyrir þeim rétti sjúklings að fá leiðréttar eða afmáðar rangar eða villandi

upplýsingar, sem um hann kunna að verða skráðar í gagnagrunninn

5.  Reglur PVL um tilteknar upplýsingar hinum skráða til handar, eiga ekki við.121

121 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
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Þrátt fyrir að í lögunum um gagnagrunn á heilbrigðissviði megi finna frávik frá öðrum

greinum sem komu á undan til verndunar friðhelgi einkalífs og meðferð á persónuupplýsingum,

þá hefur það þótt réttlætanlegt þar sem upplýsingarnar eru ekki taldar persónurekjanlegar:

Af framangreindu verður ekki annað séð, en að skilgreiningin á hugtakinu persónuupplýsingar í

GRL séu fyllilega í samræmi við alþjóðareglur og að lögin sjálf kveði á um ríkar

varúðarráðstafanir til að tryggja öryggi gagna í grunninum og við flutning þeirra í grunninn. Vill

þetta segja, að tryggt virðist vera að ekki sé verið að vinna með persónuupplýsingar í

gagnagrunninum, og þannig séu heimildir löggjafans óskoraðar til að mæla fyrir um frávik frá

almennum reglum um persónuvernd. Að minnsta kosti ef höfð er hliðsjón af fyrrgreindum

tilmælum Evrópuráðsins R (97) 5, þar sem segir að einstaklingur skuli ekki teljast

persónugreinanlegur ef verja þurfi verulegum tíma og mannafla til að persónugreina hann.122

Hins vegar eru upplýsingarnar í gagnagrunninum einungis dulkóðaðar og hægt er að rekja

þær til baka til þeirra sem þær eiga. Gert er ráð fyrir að hægt verði að uppfæra

persónuupplýsingar reglulega og til þess verður að vera hægt að rekja þær til baka þegar nýjar

upplýsingar bætast við. Til þess að svo megi verða er nauðsynlegt að hægt sé að greina hvar eldri

upplýsingar um sömu manneskjuna sé að finna en því eru þær upplýsingar sem í grunninum eru

ekki aftengdar heldur einungis dulkóðaðar. Fyrrgreind vísan athugasemda við 2. tl. 3. gr. GRL.

til þess að ákvæði tilskipunar Evrópusambandsins nr. 95/46/EC um persónuvernd eigi ekki við

um GRL þar sem upplýsingar í gagnagrunninum væru nafnlausar, virðist ekki standast.123

Jafnframt er samtenging úr gagnagrunni á heilbrigðissviði, gagnagrunni með

ættfræðiupplýsingum og gagnagrunni með erfðafræðilegum upplýsingum leyfð og er samtenging

þessi ekki háð heimild persónuverndar. Rekstrarleyfishafi sjálfur tekur ákvörðun um

samtengingu og ekki er gert ráð fyrir að persónuvernd grípi inn í fyrr en hugsanlegur skaði er

skeður. Þetta atriði hefur áhrif í þá átt að ákvæði tilskipunar Evrópusambandsins um

persónuvernd eigi ekki við:

Veruleg óvissa ríkir því um þetta atriði, þrátt fyrir að við umræður á Alþingi hafi komið fram sú

skoðun þingmanns, að Persónuvernd skyldi heimila samtengingu, en þessi orð stangast á við

lagatextann sjálfan. Er það afar bagalegt, þar sem líkurnar á að upplýsingar verði

122 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
123 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
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persónugreinanlegar hljóta að aukast verulega við samkeyrslu við ættfræði- og erfðaupplýsingar,

og þá ekki síst í svo litlu samfélagi sem Ísland er. Hætt er við að samtengingarheimildin hafi í för

með sér að verja þurfi minni tíma og mannafla til að persónugreina þá einstaklinga sem

upplýsingarnar varða.124

Nútíminn er annar en sá raunveruleiki sem var við lýði þegar lögin um miðlægan

gagnagrunn á heilbrigðissviði voru sett hvað tæknihliðina varðar og er spurning hversu vel

tilskipunin frá árinu 1995 nr. 95/46/EC er í takt við þann tæknilega raunveruleika. Áður fyrr má

segja að tölvur hafi verið fáar, tölvukerfið þrepaskipt og með einn aðila (ábyrgðaraðila) sem öllu

réð. Vegna tækniþróunarinnar er veruleikinn nú hins vegar sá, að milljónir lítilla einkatölva

tengjast í gegnum alls kyns net, innri net fyrirtækja, háskólanet og svo internetið. Þar er engin

tölva öðrum æðri og enginn einn aðili getur haft stjórn á öllu því flæði upplýsinga sem þar á sér

stað:125

Nú, þegar upplýsingar flæða rafrænt í stanslausum gagnaflaumi, má segja að tæknin hafi breytt

hlutverki ríkis og sambandi þess við borgara sína. Löggjöfin eltir tæknina, en er oft mörgum árum

á eftir. Í netkerfum er ekki allt sem sýnist, umfang þeirra nær oft út fyrir sýnilega veggi fyrirtækja

og þar af leiðandi eru hin svokölluðu öryggismæri netkerfanna óskýr. Í rauninni eru netkerfin

alþjóðleg og upplýsingarnar sem um þau fara samtengjanlegar með ýmsum hætti. Þar sem

upplýsingar eru samtengjanlegar alþjóðlega er þörf fyrir alþjóðlegar reglur.126

Skulu tvær nefndir sjá um allt eftirlit með GRL. Í fyrsta lagi er um að ræða sjálfstæða og

óháða nefnd Persónuvernd en með þeirri nefnd er talið að best verði tryggt að hvorki stjórnvöld,

einstaklingar né lögaðilar geti unnið persónuupplýsingar í bága við lögin. Í öðru lagi er um að

ræða sérstaka nefnd sem getið er um í lögunum um GRL: „Í 6. gr. GRL er gert ráð fyrir sérstakri

nefnd um gerð og starfrækslu gagnagrunns á heilbrigðissviði, og er það meðal annars hlutverk

nefndarinnar að sjá um að gerð og starfræksla gagnagrunnsins sé í samræmi við ákvæði GRL og

reglugerða sem settar eru á á grundvelli þeirra og skilyrði sem sett eru í rekstrarleyfi, “að því

leyti sem ekki er um að ræða lögbundið hlutverk Persónuverndar“.“127 Auðveldlega getur komið

124 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
125 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
126 Svana Helen Björnsdóttir (2010). Máttur orðsins: Grein Tölvumál, tímarit Skýrslutæknifélags íslands
(www.sky.is).
127 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.

www.sky.is
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til skörunar nefndanna og ekki verður séð í höndum hvorrar nefndarinnar ákvörðunarvaldið

liggur:

Einnig kann að vera ástæða til að velta því fyrir sér hvort hlutleysi starfrækslunefndar sé

nægilega tryggt með þeirri skipan nefndarmanna sem kveðið er á um í 6. gr. GRL og 15. gr. rg.

nr. 32/2000, það er að þeir skuli skipaðir af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, án

tilnefningar. Þannig sé sá möguleiki fyrir hendi að ráðherra, sem hefur fyrir hönd ríkisins

fjárhagslegra hagsmuna að gæta af starfrækslu gagnagrunnsins, skipi í starfrækslunefnd þá

nefndarmenn sem hann sé fyrirfram búinn að ganga úr skugga um að vinni í þágu hagsmuna

ríkisins.128

Í framhaldi af þessu má þá spyrja sig hvort að eftirlit með gagnagrunninum sé viðunandi.

Þegar spurt sig er þeirrar spurningar: Hverjar eru ástæðurnar fyrir miðlægum gagnagrunni á

heilbrigðissviði kemur í ljós að þar ráða hagkvæmissjónarmið einkum ferðinni. Þróun samræmds

sjúklingaupplýsingakerfis, sem er mikilvægt samfélaginu, er að öllu jöfnu mjög kostnaðarsamt

og vandséð með fjármögnun þess ef það er fjármagnað alfarið með fjárveitingum í fjárlögum.

Með lögunum um GRL er gert ráð fyrir að rekstrarleyfishafinn greiði alfarið allan kostnað sem

hlýst af vinnslu upplýsinga til flutnings í gagnagrunninn. Upplýsingarnar skulu vera unnar með

þeim hætti að þær uppfylli þarfir viðkomandi stofnunar fyrir samræmt upplýsingakerfi. Auk þess

sem það er mikilvægt að gagnagrunnurinn uppfylli þarfir heilbrigðisyfirvalda vegna:

heilbrigðisskýrslna, áætlanagerðar og annarra verkefna. Það er því nokkuð ljóst að í þessu

sambandi ráði fjárhagslegir hagsmunir all nokkru en þeir koma fram í upptalningunni á

athugasemdunum á fjórum meginþáttum þess ávinings sem sagður er hljótast af

gagnagrunninum:

Sá ávinningur sem sagður er hljótast af gagnagrunninum:

1.  Öflun nýrrar þekkingar á um eðli heilsu og sjúkdóma.

2.  Aukin gæði og sparnaður í heilbrigðiskerfum.

3.  Uppbygging hátækniiðnaðar á Íslandi.

128 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
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4.  Möguleikar á því að laða til Íslands starfsemi sem tengist gagnagrunninum.129

Ekki er því alveg ljóst hvaða upplýsingar skuli færðar í grunninn, þar sem það þykir erfitt

vegna rannsóknarhagsmuna rekstrarleyfishafa og þar sem ekki er ljóst hvaða vísindarannsóknir

verða framkvæmdar í framtíðinni með notkun upplýsinga úr gagnagrunninum. Segja má að

miðlægur gagnagrunnur á heilbrigðissviði geti haft mikil áhrif á íslenskt samfélag og er því

mikilvægt að tryggja réttindi einstaklingsins hvað slíkan grunn varðar. Þá er jafnframt hægt að

segja að meðvitund Íslendinga hafi aukist í þessum efnum og mikil umræða hafi orðið hér á landi

í kjölfar setningu laganna um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði:

Persónuvernd er meðal þess sem menn hafa mestar áhyggjur af. Fólk opinberar nú meiri og

persónulegri upplýsingar um sig en nokkru sinni fyrr. Óhætt er að segja að samfélagsvefir geri

hreinlega út á þetta og tæli fólk til að birta alls kyns viðkvæmar upplýsingar um sjálft sig. Þegar

gagnasöfn vaxa og upplýsingamagn um einstaklinga eykst, verður um leið auðveldara að

samkeyra slíkar upplýsingar. Upplýsingar geta virst þess háttar að ekki sé hægt að rekja þær til

einstaklings, en með hjálp einfaldrar tölvutækni er það nokkuð auðvelt. Við áframhaldandi

samtengingu við aðrar upplýsingar um sama einstakling er þannig hægt að afhjúpa hann.

Undanfarin ár hafa margir verið hugsi yfir þátttöku í erfðarannsóknum og jafnvel alls ekki viljað

láta rannsakendum í té lífsýni sem nota má til að vinna úr erfðaefni. Meðvitund fólks um þær

upplýsingar sem falist geta í erfðaefni hefur verið ört vaxandi. Það ríkir hins vegar mikið

meðvitundarleysi gagnvart netinu og þeim rafrænu upplýsingum sem víða er safnað um fólk.130

Rafrænar upplýsingar á netinu geta innihaldið miklar og viðkvæmar upplýsingar um fólk

líkt og til að mynda ferðir þess, kauphegðun og neyslumynstur. Árið 2000 virðist hafa orðið

viðsnúningur á viðhorfum íslenska löggjafans, hvað varðar lífsýnasöfn, með setningu laga nr.

110/2000 um lífsýnasöfn en þar kemur fram í 2. mgr. 1. gr. að aldrei skuli setja hagsmuni vísinda

og samfélags ofar hagsmunum lífsýnisgjafa. Þrátt fyrir þetta og þar sem að miklir fjárhagslegir

hagsmunir tengjast hinum miðlæga gagnagrunni á heilbrigðissviði myndu ákvæðin í réttindaskrá

Evrópusambandsins einungis ýtreka og tryggja réttindi einstaklinganna hvað slíkt varðar. Auk

þess sem að í fyrsta kafla 3. grein réttindaskrárinnar kemur fram að: „the prohibition on making

129 Læknablaðið:The Icelandic Medical Journal. 7./8. Tbl. 87. árg. 2001. Umræða Fréttir. Mörk heimilda löggjafans.
130 Svana Helen Björnsdóttir (2010). Máttur orðsins: Grein Tölvumál, tímarit Skýrslutæknifélags íslands
(www.sky.is).



54

the human body and its parts as such a source of financial gain.“131 Gæti ákvæðið  ásamt hinum

ákvæðunum tryggt betur réttindi einstaklingsins.

Í nútímasamfélaginu þar sem veraldarvefurinn er orðinn stór hluti af lífi fólks og

persónuupplýsingar flæða á milli landa, má segja að meðvitund fólks um verndun slíkra

upplýsinga hafi aukist hin síðari ár:

Segja má að spennuástand hafi skapast milli áhuga einstaklinga á að vernda einkalíf sitt og áhuga

fyrirtækja á að nýta sér persónuupplýsingar í viðskiptatilgangi. Hugsanlega má leysa þetta með

því að gefa fólki enn meiri aðgang að upplýsingum um sjálft sig og veita því þannig betri stjórn á

miðlun upplýsinga um sig. Tryggja þarf fólki rétt til að sjá upplýsingar sem skráðar eru um það,

t.d. hjá opinberum aðilum. Sömuleiðis þarf að tryggja fólki rétt til að leiðrétta upplýsingar sem

ranglega eru skráðar um það, eða a.m.k. skrá athugasemdir um þær upplýsingar sem fólk telur

rangar. Einnig ætti að veita fólki upplýsingar um hverjir hafa séð upplýsingar um það og hvernig,

eða í hvaða skyni, upplýsingar um það hafa verið notaðar.132

Mikilvægt er að lög og reglur um persónuvernd taki mið af þessu en jafnframt hefur

mörgum þótt mikilvægt að persónuupplýsingar verði skilgreindar betur sem eign hvers

einstaklings.133 Ákvæðin í 2. kafla 8. grein réttindaskrár Evrópusambandsins um verndun

persónulegra upplýsinga gætu því haft jákvæð áhrif hvað slíka hluti varðar hér á landi.

Grein 11. – Freedom of expression and information:

2.  The freedom and pluralism of the media shall be respected:

Í öðrum kafla, elleftu grein réttindaskrár Evrópusambandsins kemur fram að frelsi og

fjölbreytni fjölmiðla skuli vera virt: „The press refers to the agencies and people involved in

collecting and conveying the news. Such as radio and television news; and news spread over the

Internet through websites. Freedom of the press is a concept that has to do with the relationship

131 Charter of Fundamental Rights of the European Union.
132 Svana Helen Björnsdóttir (2010). Máttur orðsins: Grein Tölvumál, tímarit Skýrslutæknifélags íslands
(www.sky.is).
133 Svana Helen Björnsdóttir (2010). Máttur orðsins: Grein Tölvumál, tímarit Skýrslutæknifélags íslands
(www.sky.is).
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of the press to government.“134 Auk þess sem ákvæðið um frelsi fjölmiðlanna kom fram í

réttindaskrá Evrópusambandsins, og sem tók gildi með Lissabon-sáttmálanum árið 2009, þá

undirrituðu, í Hamborg, 48 ritstjórar og blaðamenn, frá nítján löndum, þann 25. maí 2009,

European Charter on Freedom of the Press:

In ten articles, the charter formulates principles for the freedom of the press from the government

interference – in particularly for their right to safety from surveillance, electronic eavesdropping

and searches of editorial departments and computers, and to unempeded access for journalists and

citizens to all domestic and foreign sources of information. The goal is to assert the charter´s

validity accross Europe and to make its adoption a condition in EU accession negotiations. The

charta was handed over to the European Commission in Brussels on June 9th 2009 and to the

Council of Europe in Luxembourg on October 26th 2009.135

Skjalið er mikilvæg staðfesting á grundvallargildum sem tilheyra fjölmiðlageiranum

einsog til að mynda um; fjölbreytni fjölmiðla, tjáningarfrelsi og upplýsingar sem eru

undirliggjandi í lýðræðislegum hefðum Evrópu og felast í lögfræðilegum textum. Það minnir

menn á að í viðleitninni við að viðhalda frelsi fjölmiðlanna er nauðsynlegt að hafa í huga að þar

verða stjórnvöld jafnframt að koma við sögu ef vel á að takast til: „they must be ready to protect

freedom of expression and foster its development,“ said Viviane Reding, EU commissioner for

Information Society and Media.“136 Því má jafnframt segja að tilkoma skjalsins sé mikilvægt

skref í að efla og styrkja þessi grundvallargildi og réttindi með því að styrkja stöðu blaðamanna

gegn stjórnvöldum:

Mr Hans-Ulrich Jörges, editor-in-chief of the German magazine Stern and initiator of the Charter

added: “We are very grateful to Viviane Reding for supporting unreservedly from the outset

the idea of a European Charter on Freedom of the Press. We therefore assume that the

Commission will itself comply with this Charter and will contribute actively to ensuring its

recognition throughout Europe. At the same time, we expect recognition of the Charter to be

made a condition for candidate countries in future accession negotiations. The Charter´s main

134 wiseGEEK: Clear answers for common questions. What is freedom of the Press?
135 European Charter on freedom of the press.
136 Europa: Press releases RAPID. Commissioner Reding welcomes New European Charter on Freedom of the Press.

www.sky.is
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concern is at last to unify Europe Journalistically and to enable all our colleagues to invoke its

principles if press freedom is violated.“137

Á Íslandi er málfrelsi tryggt með 73. grein íslensku stjórnarskrárinnar en þar segir orðrétt:

„Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar,

en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á

tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu

allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða

mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samræmist lýðræðishefðum.“138 Þrátt fyrir

að í greininni komi fram að ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi megi

aldrei í lög leiða þá myndi ákvæðið um frelsi fjölmiðlanna í réttindaskrá Evrópusambandsins

styrkja stöðu fjölmiðlanna í landinu. Bæði er það vegna þess að þar eru fjölmiðlar sérstaklega

tilgreindir í sambandi við tjáningarfrelsið en einnig vegna þeirra áherslna innan

Evrópusambandsins og komu fram með European Charter of the freedom of the press, þar sem

ekki einungis er lögð áhersla á að stjórnvöld séu ekki að setja fjölmiðlunum hömlur heldur geri

eitthvað í því til að sjá til þess að þeir séu sjálfstæðir og engum háðir. Taka má fram að með

rannsóknarskýrslu Alþingis sem kom út árið 2010 kemur fram að fyrir efnahagshrunið voru

fjölmiðlarnir í landinu engan veginn að standa sig í þessum efnum.

Grein 13. – Freedom of the arts and sciences:

The arts and scientific research shall be free of constraint. Academic freedom shall be respected.

Ákvæðið kemur fram í 2. kafla 13. grein réttindaskrár Evrópusambandsins en það er

dregið af grundvallarreglunni um málfrelsið líkt og ákvæðið um frelsi fjölmiðlanna: „Article 13

of the Charter provides that “The arts and scientific research shall be free of constraint.

Academic freedom shall be respected.“ The explanations say this is “deduced primarily from the

right to freedom of thought and expression“.“139 Segja má að hið sama eigi við hér á landi

varðandi Akademíuna og fjölmiðlana. Í rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram að Akademían á

137 Europa: Press releases RAPID. Commissioner Reding welcomes New European Charter on Freedom of the Press.
138 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands (1996), 71-72.
139 House of Lords – European Union – Tenth Report. Chapter 5: Fundamental Rights.
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Íslandi mætti auka sjálfstæði sitt en fyrir efnahagshrunið var pottur brotinn talinn vera í þeim

efnum. Ákvæðið gæti haft jákvæð áhrif hvað varðar sjálfstæði Akademíunnar og rannsókna hér á

landi.

Réttindaskrá Evrópusambandsins - Kafli 3. – Jafnrétti fyrir lögum:

Í kaflanum kemur fram að allir séu jafnir fyrir lögunum líkt og kemur fram í mannréttindakafla

íslensku stjórnarskrárinnar:

Grein 23 – Equality between women and men:

The principle of equality shall not prevent the maintenance or adoption of measures providing

for specific advantages in favour of the under-represented sex.

Í 3. kafla 23. grein réttindaskrár Evrópusambandsins kemur fram að jafnrétti á milli karla

og kvenna skuli vera virt en það sama á við um 65. grein íslensku stjórnarskrárinnar þar sem

kemur fram að konur og karlar skuli njóta jafns réttar í hvívetna. Hins vegar er tekið fram í

réttindaskránni að þrátt fyrir þessa grundvallarreglu skuli hún ekki standa í vegi fyrir því að

sambandið ráðist í sérstakar aðgerðir til að tryggja réttindi þeirra sem tilheyra því kyni sem orðið

hefur undir í baráttunni: „Although inequalities still exist, the EU has made significant progress

over the last decades in achieving equality between men and women. This is mainly thanks to

equal treatment legislation, gender mainstreaming and specific measures for the advancement of

women.“140 Hér á landi hafa ríkt skiptar skoðanir á meðal manna, þar á meðal á Alþingi

Íslendinga, hversu langt eigi að ganga í því að hampa því kyni sem orðið hefur undir í baráttunni,

sem hingað til hafa verið konur, og myndi því ákvæðið í réttindaskránni geta haft áhrif hvað

þetta varðar.

140 European Commission: Employment, Social Affairs and Inclusion. Gender Equality.
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Grein 24. – The rights of the child:

1.  Children shall have the right to such protection and care as is necessary for their well-being.

They may express their views freely. Such views shall be taken into consideration on matters

which concern them in accordance with their age and maturity.

2.  In all actions relating to children, whether taken by public authorities or private institutions,

the child´s best interests must be a primary consideration.

3.  Every child shall have the right to maintain on a regular basis a personal relationship and

direct contact with both his or her parents, unless that is contrary to his or her interests.

Í 3. kafla 24. grein réttindaskrár Evrópusambandsins kemur fram að börn eigi rétt á þeirri

vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst en svipað ákvæði má finna í 76. grein íslensku

stjórnarskrárinnar þar sem tekið er fram að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun

sem velferð þeirra krefst. Hins vegar gengur réttindaskráin lengra og kemur fram með fleiri

ákvæði hvað börn varðar og undirstrika réttindi þeirra í hvívetna. Má meðal annars nefna: börn

hafa rétt á að virða skoðanir sínar frjálslega, slíkar skoðanir skulu teknar alvarlega í samræmi við

aldur og þroska viðkomandi, þegar ákvarðanir eru teknar varðandi börn, hvort sem þær eru

teknar af einkaaðilum eða á vegum ríkisins, skal velferð barnsins ávallt vera höfð að leiðarljósi

og sérhvert barn hefur rétt á að umgangast báða foreldra sína nema slíkt sé í andstöðu við velferð

barnsins. Á Íslandi eru tvenn lög í gildi sem vernda börn og þar sem svipuð ákvæði koma fram: Í

fyrsta lagi Barnalögin nr. 76 frá 27. mars 2003 og í öðru lagi Barnaverndarlögin nr. 80 frá 10.

maí 2002.

Fyrir utan réttindaskrána hefur Evrópusambandið lagt áherslu á að virða aðra samninga

sem viðkoma börnum og eru mikilvægir á alþjóðavísu:

Article 6 of the Treaty on European Union establishes that the Union is founded on the respect of

human rights and fundamental freedoms, on the rule of law and principles which are common to

the Member States. Upholding the common European principles enshrined in the Treaty means
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taking full account of the UN Convention on the Rights of the Child and, similarly, of the

provisions of the European Convention on Human Rights that affect children´s rights.141

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins leggur fram grundvallarréttindi

barna. Samningurinn er sá útbreyddasti sem gerður hefur verið hvað mannréttindi varðar í

sögunni og hafa 191 lönd staðfest hann: „The Convention sets out children right´s in 54 aricles

and two optional protocols and is guided by four fundamental principles: best interests of the

child, non-discriminations, right to survive and develop and, respect for the views of the

child.“142 Ýmislegt hefur verið gert innan Evrópusambandsins þannig að þessi réttindi séu virt

innan sambandsins.

Árið 2011 kom út skýrsla, um stöðu barna á Íslandi, sem skrifuð var af: UNICEF á

Íslandi, Mannréttindaskrifstofu Íslands, Barnaheill og Save the Children á Íslandi. Skýrslan sem

kölluð hefur verið hin svokallaða Skuggaskýrsla er skrifuð með tilliti til ákvæða Barnasáttmála

Sameinuðu þjóðanna.143 Í skýrslunni kemur fram að í janúar 2010 voru 80´862 börn skráð á

Íslandi. Að öllu jöfnu má segja að þessi börn hafi lifað við ágætis aðstæður miðað við börn í flest

öðrum löndum í heiminum. Í því sambandi má meðal annars nefna: veraldleg gæði, skólagöngu

og heilbrigðisþjónustu:144

However, some children grow up in environments characterised by social problems, which has an

impact on their childhood. The exact number is not known. As a result, there are great

inequalities in various areas despite generally high standards, for example in areas concerning

health care. Few children in Iceland live in poverty although since the collapse of the Icelandic

banks in the fall of 2008 an increasing number of people seek assistance from their municipalities

and independent charities.145

Efnahagskreppan sem skall á haustið 2008 hefur aukið líkurnar á því að börn lifi við

fátækt á Íslandi og ætti þetta að vera mikið áhyggjuefni. Auk þess sem efnahagskreppan hefur

orðið til þess að mikill niðurskurður hefur átt sér stað í til að mynda: heilbrigðisgeiranum,

141 European Commission: Justice. Towards an EU strategy on the Rights of the Child.
142 European Commission: Justice. Towards an EU strategy on the Rights of the Child.
143 Unicef: Sameinumst í þágu barna. Skuggaskýrsla um stöðu barna á Íslandi – Stjórnvöld fylgi áætlunum.
144 Report to the UN Committee on the Rights of the Child: Supplementary report to Iceland´s 3rd periodic report.
The Icelandic Human Rights Centre, Save the Children Iceland and Icelandic Commitee for UNICEF.
145 Report to the UN Committee on the Rights of the Child: Supplementary report to Iceland´s 3rd periodic report.
The Icelandic Human Rights Centre, Save the Children Iceland and Icelandic Commitee for UNICEF.
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félagslega geiranum, menntunarmálum og lögreglu og er þessi niðurskurður líklegur til að bitna á

börnum og fjölskyldum þeirra.146 Á meðal helstu niðurstaðna skýrslunnar er að jafnvel þó svo að

ýmsar aðgerðaáætlanir, í málefnum barna, hafi verið samþykktar, hér á landi, má segja að

einungis lítill hluti þeirra hafi komið til framkvæmdar:

Meðal helstu niðurstaða í skuggaskýrslu samtakanna þriggja er að þó gerðar hafi verið tvær

aðgerðaáætlanir, annars vegar um barnavernd og hins vegar um aðgerðir til að bæta stöðu barna

og ungmenna, hefur aðeins lítill hluti þessara áætlana komist til framkvæmdar. Ástæða er til að

hvetja stjórnvöld eindregið til að bæta úr því um leið og unnið er áfram að endurskoðun og

uppfærslu þessara aðgerðaáætlana. Einnig má nefna að þrátt fyrir að til sé heildarstefna í

málefnum innflytjenda, þar sem nokkrir liðir fjalla sérstaklega um börn innflytjenda, hefur fátt

eitt komið til framkvæmda. Úr því verður að bæta og sérstaklega ber stjórnvöldum að gera öllum

sveitarfélögum skylt að móta sér stefnu í þjónustu við innflytjendur. Það er mat samtakanna að

sárlega skorti heildarstefnu í málefnum barna og barnafjölskyldna af hálfu stjórnvalda.147

Unnið hefur verið að því, hér á landi, að fullgilda og binda í lög barnasáttmála

Sameinuðu þjóðanna sem Ísland staðfesti árið 1992. Hins vegar er mikilvægt að Ísland uppfylli

37. grein sáttmálans um að ungmenni sem brjóta af sér og verða að sæta fangelsisrefsingu beri að

vera aðskilin frá fullorðnum föngum. Þrátt fyrir að í gildi sé samningur á milli

Fangelsismálastofnunar og Barnaverndarstofu um vistun ungra afbrotamanna hefur hann ekki

verið að virka sem skyldi en mikilvægt er að úr þessu verði bætt sem fyrst. Af ofansögðu má

ráða að innganga í Evrópusambandið myndi styrkja stöðu barna og annarra ungmenna hvað þetta

varðar.

Grein 25. – The rights of the elderly:

The Union recognises and respects the rights of the elderly to lead a life of dignity and

independence and to participate in social and cultural life.148

146 Report to the UN Committee on the Rights of the Child: Supplementary report to Iceland´s 3rd periodic report.
The Icelandic Human Rights Centre, Save the Children Iceland and Icelandic Commitee for UNICEF.
147 Unicef: Sameinumst í þágu barna. Skuggaskýrsla um stöðu barna á Íslandi – Stjórnvöld fylgi áætlunum.
148 Charter of Fundamental Rights of the European Union.
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Í þriðja kafla 25. grein réttindaskrár Evrópusambandsins kemur fram að sambandið viðurkenni

og virði réttindi eldra fólks til að lifa sjálfstæðu lífi með virðingu og með þátttöku í samfélaginu

og hefur sambandið gert ýmislegt til þess að slík ákvæði séu virt innan aðildarríkja sambandsins.

Í þessu sambandi lítur Evrópusambandið svo á að hugtökin sjálfstæði og virðing séu nátengd

jafnréttishugtakinu: „This clause tells us that dignity and independence are of major relevance. It

is no accident that the provision is included in the chapter devoted to the equality principle; a

dignified life is intended as a precondition to the social sphere and to the cultural dimension.“149

Þrátt fyrir að í íslensku stjórnarskránni komi fram í 65. grein að allir skuli vera jafnir fyrir

lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna,

kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti og í 76. grein þar sem kemur fram

að öllum, sem þess þurfa, skuli tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli,

atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika, þá myndi ákvæðið í réttindaskrá

Evrópusambandsins, óneitanlega, styrkja stöðu eldra fólks hér á landi.

Grein 26. – Integration of persons with disabilities.

The Union recognises and respects the right of persons with disabilities to benefit from measures

designed to ensure their independence, social and occupational integration and participation in

the life of the community.

Hið sama má segja um þetta ákvæði og ákvæðið um réttindi eldra fólks og er hlutverk

þess að auka jafnrétti fólks með fötlun til jafns við aðra í samfélögunum:

A society open and accessible to all is the goal of  the European Union Disability Strategy. The

barriers need to be identified and removed. This approach has been stimulated by the United

Nations Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with dissabilities. The

Commission´s major goals in the years to come will be to boost equal opportunities for people

with dissabilities. In this way a lasting dynamic will be created for the full inclusion of people

149 Grundman S. (2008). Constitutional values and European contract law, 137.
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with disabilities into society while shaping the European Union social construct in such a way

that it will provide real equality of opportunities.150

Á sama hátt má þá jafnframt segja að ákvæði réttindaskrárinnar myndi styrkja stöðu fólks

með fötlun hér á landi.

Kafli 4. – Atvinnu- og félagsleg réttindi:

Í mannréttindakafla íslensku stjórnarskrárinnar koma fyrir ákvæði sem vernda atvinnu- og

félagsleg réttindi líkt og í réttindaskránni. Réttindi einsog til að mynda: öllum er frjálst að stunda

þá atvinnu sem þeir kjósa, í lögum skal kveða á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og

önnur réttindi tengd vinnu, rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar

með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess og öllum, sem þess

þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis,

örbirgðar og sambærilegra atvika. Hins vegar er kafli réttindaskrár Evrópusambandsins um

atvinnu- og félagsleg réttindi mun ýtarlegri og þar koma fyrir ákvæði sem er ekki að finna í

íslensku stjórnarskránni. Flest af þeim má þó finna í almennum lögum hér á landi en þó ekki öll.

Grein 37. – Environmental protection:

A high level of environmental protection and the improvement of the quality of the environment

must be integrated into the policies of the Union and ensured inaccordance with the principle of

sustainable development.151

Í réttindaskrá Evrópusambandsins er tekið fram að það séu mannréttindi sérhvers

einstaklings að umhverfið og náttúran séu vernduð og að sjálfbærni sé í heiðri höfð:

The Union shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic

growth, a social market economy, highly competitive and aiming at full employment and social

150 Cotter A. M. M. (2007). This ability: an international legal analyses of disability discrimination, 327.
151 Charter of Fundamental Rights of the European Union.
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progress, and with a high level of protection and improvement of the quality of the environment.

It shall promote scientific and technological advance.152

Á þann hátt er reynt að sjá til þess að jafnvægi náist í hagrænum- og umhverfislegum

tilgangi samfélaganna. Mörg vestræn ríki eins og til að mynda Þýskaland hafa innleitt slík

ákvæði inn í sínar stjórnarskrár. Á heimsvísu hafa mörg ríki komið sér upp pólitísku- og

lögfræðilegu kerfi sem inniheldur sjálfbæra þróun sem efst á forgangslistanum: „The general

commitment to sustainable development at the national level bears fruit in attempts undertaken

to put in place governance structures that enable the implementation of the concept in a wide

scope of institutions.“153 Þar sem engin slík ákvæði er að finna í mannréttindakafla íslensku

stjórnarskrárinnar né hafa stjórnvöld beitt sér sérstaklega fyrir slíku gæti ákvæðið í

réttindiskránni haft áhrif í þessum efnum hér á landi.

Kafli 5. – Borgaraleg réttindi:

Í kaflanum um borgaraleg réttindi í réttindaskrá Evrópusambandsins koma fram ákvæði sem

tengjast því að tilheyra sambandinu og vernda þegna þess gagnvart valdhöfunum. Ákvæði einsog

til að mynda um: búseturéttindi og ákvæði um rétt til að kjósa og bjóða sig fram til

Evrópuþingsins og sveitarstjórna koma fyrir í kaflanum.

Kafli 6. – Réttarfarsmál:

Í sjötta kafla eru réttarfarsmál tekin fyrir en þar er kveðið á um skýr réttarúrræði, réttláta meðferð

fyrir dómi og ákvæði um að samræmi sé ávallt milli afbrota og refsingar. Í mannréttindakafla

íslensku stjórnarskrárinnar má finna sambærileg ákvæði og ekki er fyrirséð að um breytingar yrði

í þeim efnum.

152 Voigt C. (2009). Legal Aspect of Sustainable Development: Sustainable Development of International Law:
Resolving Conflicts between Climate Measures and WTO law, 22.
153 Voigt C. (2009). Legal Aspect of Sustainable Development: Sustainable Development of International Law:
Resolving Conflicts between Climate Measures and WTO law, 23.
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Niðurstöður

Þegar mannréttindakafli íslensku stjórnarskrárinnar er borinn saman við réttindaskrá

Evrópusambandsins kemur í ljós að mörg ákvæðanna eru hin sömu þar sem að bæði

mannréttindakaflinn og réttindaskráin eiga rætur í sömu alþjóðlegu mannréttindasáttmálunum og

meginreglum laga. Þrátt fyrir að réttindaskráin sé mun ýtarlegra plagg en mannréttindakaflinn og

mörg af þeim ákvæðum sem má finna í réttindaskránni sé ekki að finna í mannréttindakaflanum

hafa slík ákvæði náð fótfestu hér á landi í gegnum almenna lagasetningu og réttarvenjur. Hins

vegar má jafnframt finna í réttindaskránni ákvæði sem ekki hafa náð fótfestu hér á landi.

Á Íslandi hefur mannréttindakafli íslensku stjórnarskrárinnar smám saman verið að þróast

í þá átt að gera réttarríkið að veruleika. Á Íslandi eru mannréttindi skilgreind sem tiltekin

grundvallarréttindi hverrar manneskju, óháð þjóðerni, kyni, trú og skoðunum en samkvæmt

framangreindu nær réttarvernd mannréttinda til allra einstaklinga samfélagsins og um leið

afmarkast mannréttindi af jafnræði borgaranna. Hér á landi hefur sú leið verið farin að láta

dómstólana hafa aðhald með því að löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið hagi málum þannig

að réttindi hvers og eins einstaklings séu tryggð og réttarríkið sé í heiðri haft.

Hins vegar hafa heyrst gagnrýnisraddir um það að of mikið svigrúm hafi verið veitt og að

pottur sé brotinn í þeim efnum. Myndi því ákvæðið í réttindaskrá Evrópusambandsins um að

hver og einn einstaklingur samfélagsins skipti máli, mannhelgin sé í heiðri höfð og ekki megi

fórna einum fyrir fjöldann hafa áhrif á íslenska stjórnskipun hvað mannréttindi varðar. Ákvæðið

myndi dýpka  og festa í sessi markmiðið um frelsi og réttindi einstaklingsins, sem kom fram með

upplýsingunni, og stefnt er að í nútímaréttarríkishugsjóninni.

Auk þess myndu þau ákvæði sem koma fyrir í réttindaskrá Evrópusambandsins sem ekki

hafa náð fótfestu hér á landi, auka við réttindi einstaklinganna og hafa góð áhrif hvað þetta

varðar. Ákvæðin eiga reyndar öll það sameiginlegt að annað hvort auka réttindi allra

þjóðfélagsþegnanna eða stuðla að því að fleiri einstaklingar fengju tækifæri til að njóta sömu

lágmarksmannréttinda til til jafns við aðra. Varðandi fyrrnefndu ákvæðin má nefna ákvæðin um

meðferð persónuupplýsinga, frelsi fjölmiðlanna, frelsi lista og vísinda og umhverfisverndin. Öll

þessi ákvæði eiga það sameiginlegt að auka rétt einstaklinganna til lífs, frelsis og mannhelgi og

sjá til þess að styðja við það séreðli mannsins að móta sjálfur sitt líf og finna því inntak og
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tilgang. Önnur ákvæði réttindaskrárinnar sem myndu leiða til breytinga í mannréttindamálum hér

á landi myndu sjá til þess að fleiri einstaklingar fengju tækifæri til að njóta sömu

lágmarksmannréttindanna til jafns við aðra hópa samfélagsins. Hér er um að ræða ákvæði einsog

bann við mansali, jafnrétti kvenna og karla, réttindi barnsins, réttindi eldra fólks og réttindi fólks

með fötlun.
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Lokaorð

Þrátt fyrir að oft á tíðum, í gegnum söguna, hafi hugsuðir og fræðimenn leitast við að færa rök

fyrir því að til væru lágmarksmannréttindi sem öllum mannlegum væru ásköpuð vitum við í dag

að lágmarksmannréttindi eru ekki stöðug og óbreytanleg heldur réttindi sem hafa þróast í takt við

samfélögin. Í kjölfar upplýsingarinnar í Evrópu urðu þó tímamót þegar lágmarksmannréttindi

voru skilgreind og tileinkuð hverri og einni mannveru á veraldarvísu. Hugmyndin um réttarríkið

leit jafnframt dagsins ljós og uppfrá því leituðust vestræn ríki við að koma á og viðhalda

réttarríkinu en það fer meðal annars eftir því hvernig stjórnskipuninni er háttað innan ríkjanna

hvernig til hefur tekist.

Á Íslandi skipar stjórnarskráin stóran sess þegar kemur að mannréttindamálum og er hún

sú undirstaða sem þjóðskipulagið og réttarskipunin öll er byggð á. Segja má að íslenska

stjórnarskráin hafi verið að þróast í þá átt að gera réttarríkið að veruleika. Árið 1995 voru gerðar

verulegar breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Ákvæði í Alþjóðlegum

mannréttindasáttmálum fengu aukið vægi sem leiddi til þess að áhrif mannréttindareglna

stjórnarskrárinnar jukust verulega í íslenskum rétti. Bæði í framkvæmd dómstólanna og á

starfsemi löggjafar- og framkvæmdarvalds. Þetta hafði þau áhrif að réttindi einstaklinganna og

jafnræði borgaranna var fremur tryggt. Í dag eru mannréttindi, í íslenskum rétti, skilgreind sem

tiltekin grundvallarréttindi hverrar manneskju, óháð þjóðerni, kyni, trú og skoðunum og á því

réttarvernd mannréttinda að ná til allra einstaklinga samfélagsins og um leið eiga mannréttindin

að afmarkast af jafnræði borgaranna.

Segja má að réttarríkið sé einn af hornsteinum íslenskrar stjórnskipunar, allt ríkisvald er

bundið af lögum og því verða öll íþyngjandi afskipti af réttindum  þegnanna að hvíla á skýrum

lagaheimildum. Stjórnvöld mega ekki taka ákvarðanir sínar af geðþótta heldur verða þær að vera

teknar samkvæmt fyrirfram settum og birtum lagareglum sem fyrirsjáanlegt er hvernig verði

beitt. Auk þess er það grundvallaratriði í réttarríkishugtakinu að unnt sé að leita úrlausnar

sjálfstæðra og óháðra dómstóla um það hvort lagaheimild skortir fyrir afskiptum af réttindum

manna eða hvort gengið er of langt í takmörkunum á mannréttindum.

Segja má að fjölmörg dómsmál hafi sprottið um það hvort löggjafinn hafi framselt í of

ríkum mæli heimildir til framkvæmdarvaldsins til þess að setja reglur og fyrirmæli sem takmarka
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mannréttindi. Hér er þá oft og tíðum um álitaefni að ræða hvort lagastoðin sem slík sé nægilega

vel úr garði gerð eða of opin og almenn fremur en að stjórnvald hafi sett fyrirmæli án lagastoðar.

Segja má að oftast snúist þau dómsmál um hvort stjórnvald hafi brotið gegn mannréttindum með

því að ganga of langt í því að beita lagaheimildum sem heimila takmarkanir á mannréttindum.

Auk þessa er hlutverk íslenskra dómstóla að skera úr um hvort lög stangist á við

stjórnarskrá og hafa því jafnframt aðhald með löggjafarvaldinu líkt og framkvæmdarvaldinu.

Bent hefur verið á að á Íslandi eru lög einkum sett að frumkvæði framkvæmdarvaldsins og því sé

þetta mikilvægt. Því má jafnframt segja að endurskoðunarvald dómstóla virki sem mótvægi gegn

valdi meirihlutans til að skerða réttindi minnihlutahópa eða einstaklinga. Ef að meirihlutinn hefur

ótakmörkuð völd sem ekki eru háð neinni endurskoðun er hætt við að mannréttindi þeirra sem

ekki tilheyra honum verði fótum troðin og stjórnarskrárverndin verði orðin tóm. Hugsjóninni að

baki lýðræðinu væri þá jafnframt varpað fyrir róða um jafnrétti og frelsi hvers einstaklings.

Vegna þess hversu vald meirihluta löggjafans á Alþingi er litlum takmörkunum háð hlýtur að

koma í hlut dómstóla að tryggja að reglur réttarríkisins séu virtar.

Hlutverk íslenskra dómstóla er að veita löggjafanum nauðsynlegt aðhald til að huga að

gæðum löggjafarinnar. Þeir sjá um að fylgjast með því  hvort hún sé nægilega markviss og skýr

eða of opin og almennt orðuð þannig að löggjafinn veiti stjórnvöldum of mikið svigrúm til

reglusetningar. Hins vegar hefur þróun á gæðum laga verið gagnrýnd. Menn hafa bent á að í

löggjöf síðustu áratuga hafi verið seilst til æ fleiri og flóknari sviða þjóðlífsins og má þar á meðal

nefna þætti, í lífi manna, sem vandi er að ná viðhlýtandi tökum á með orðaðri reglu. Af þessum

sökum hafi lagaákvæðum farið sífellt fjölgandi þar sem að löggjafanum hafi ekki tekist að ná

viðhlýtandi tökum á viðfangsefninu. Þau séu almennt orðuð, merkingarlítil og veiti of mikið

svigrúm við framkvæmdina. Hins vegar má segja að hér vegi upp á móti það hlutverk íslensku

dómstólanna að veita löggjafanum nauðsynlegt aðhald til að huga að gæðum löggjafarinnar.

Stóra spurningin er svo hvort það aðhald sé nægjanlega skýrt og markvisst eða veiti

stjórnvöldum of mikið svigrúm við reglusetninguna?

Auk þessa má spyrja sig þeirrar spurningar hvort það að stóla á að dómstólar landsins

tryggi að reglur réttarríkisins séu virtar sé nægjanlegt? Það að bera saman ólík kerfi mannréttinda

er ekki einfalt verkefni þar sem upp geta komið margvísleg vandamál og það að leysa úr einu

vandamáli getur skapað annað. Því er það jafnframt ekki mögulegt að mynda fullkomið kerfi
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mannréttinda án samspils af lögfræðilegum og stjórnmálafræðilegum álitaefnum.  Jafnframt sem

það er mikilvægt að stofnanir samfélagsins og ráðandi valdhafar innan hvers ríkis um sig taki

þátt í verkefninu. Það að leggja einungis áherslu á að einstaklingurinn geti sótt rétt sinn ef á

honum er brotið er mikilvægt en alls ekki nægjanlegt. Í mannréttindakafla íslensku

stjórnarskrárinnar felast í senn pólitísk markmið og réttarreglur sem dómstólum ber að vinna eftir

og túlka einsog aðrar réttarreglur. Að þessu leyti greina mannréttindareglur sig frá öðrum

réttarreglum en túlkun og beiting mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar er vandmeðfarið

verkefni.

Til þess að mannréttindi séu í heiðri höfð og réttarríkið megi verða að veruleika verða

mannréttindareglurnar jafnframt að vera vel sýnilegar almenningi. Á þann hátt getur almenningur

í lýðræðisríkjum samtímans síðan þrýst á um að lágmarksmannréttindi séu virt og í heiðri höfð. Í

mannréttindaskrá Evrópusambandsins er skýrt tekið fram að nauðsynlegt sé að styrkja vernd

mannréttinda í ljósi breyttra samfélagshátta, félagslegra, vísindalegra og tæknilegra framfara og

með því að gera þessi réttindi sýnilegri í sér útbúinni réttindaskrá. Í réttindaskránni kemur fram

að það sé einstaklingurinn sem skipti höfuðmáli, mannhelgin sé í heiðri höfð og ekki megi fórna

einum fyrir fjöldann. Innleiðing á því ákvæði gæti því haft áhrif á íslenska stjórnskipun hvað

mannréttindi varðar. Ákvæðið myndi dýpka  og festa í sessi markmiðið um frelsi og réttindi

einstaklingsins sem stefnt er að í nútímaréttarríkishugsjóninni og auka líkurnar á jafnrétti allra

manna.

Auk þess myndu þau ákvæði sem koma fyrir í réttindaskrá Evrópusambandsins sem ekki

hafa náð fótfestu hér á landi, auka við réttindi einstaklinganna og hafa góð áhrif hvað þetta

varðar. Í réttindaskránni koma bæði fyrir réttindi sem auka við réttindi allra þjóðfélagsþegnanna

og réttindi sem myndu sjá til þess að fleiri einstaklingar fengju tækifæri til að njóta sömu

lágmarksmannréttindanna til jafns við aðra hópa samfélagsins. Réttindin eiga öll það

sameiginlegt að þau hafa notið sérstaks stuðnings innan Evrópusambandsins og vissar aðgerðir

hafa verið framkvæmdar til að ná fram markmiðunum. Segja má að markmiðið hafi verið að

auka jafnrétti allra þegnanna og stuðla að rétti einstaklingsins til lífs, frelsis og mannhelgi. Að

standa vörð um það séreðli mannsins að móta sjálfur sitt líf og finna því inntak og tilgang. Meðal

þeirra ákvæða sem nefna má er bann við mansali en það myndi bæta stöðu fórnarlamba þess

glæps sem mansal er, sem oft á tíðum eru konur og börn, og tryggja þeim lágmarksmannréttindi.
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Rannsóknin hefur auk þess leitt í ljós að fleiri ákvæði í réttindaskrá Evrópusambandsins myndu á

einn eða annan máta auka réttindi einstaklinga og þar með stuðla að réttarríkinu. Þau helstu eru:

• Verndun persónuupplýsinga

Ákvæðið verndar einstaklingana fyrir því að persónulegar upplýsingar um þá séu misnotaðar í

þágu efnahagslegs ávinnings og stuðlar að því að lágmarksmannréttindi þeirra séu virt.

• Frelsi og fjölbreytni fjölmiðla skal vera virt

Oft á tíðum hafa fjölmiðlarnir verið kallaðir fjórða valdið í lýðræðisríkjum nútímans og það er

því í þágu hvers einstaklings að frelsi þeirra og fjölbreytni séu virt. Slíkt stuðlar að því að

lágmarksmannréttindi hvers einstaklings séu virt.

• Frelsi lista og vísinda

Hið sama má segja um þetta ákvæði og ákvæðið um frelsi fjölmiðlanna.

•   Jafnrétti kvenna og karla

Ákvæðið stuðlar að því að konur fái jafnrétti á við karla í samfélaginu og að

lágmarksmannréttindi þessa hóps séu virt.

•   Réttindi barnsins

Ákvæðið stuðlar að lágmarksréttindi barna séu virt til jafns við aðra þjóðfélagsþegna.

•  Réttindi eldra fólks

Ákvæðið stuðlar að því að lágmarksréttindi eldra fólks séu virt til jafns við aðra þjóðfélagsþegna.

•   Réttindi fólks með fötlun

Ákvæðið stuðlar að því að lágmarksréttindi fólks með fötlun séu virt til jafns við aðra

þjóðfélagsþegna.

• Umhverfisvernd
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Í ákvæðinu kemur fram að verndun umhverfisins og sjálfbærni sé hluti af

lágmarksmannréttindum hvers einstaklings og undirstaða fyrir því að hann geti lifað lífi sínu

frjáls.

Réttindaskrá Evrópusambandsins var komið á fót með þau markmið í huga að vernda þau

lágmarksmannréttindi sem komu fram með upplýsingunni og jafna réttindi allra

þjóðfélagsþegnanna. Hún hefur gert mannréttindin sýnilegri almenningi, vissar aðgerðir hafa

verið framkvæmdar til að tryggja þau réttindi sem þar koma fram og aukið þar af leiðandi

mannréttindi innan aðildaríkja sambandsins. Hugsuðurinn og fræðimaðurinn Habermas

skilgreinir hugtakið lýðræði sem leið til þess að leyfa sem flestum röddum samfélagsins að

heyrast:

The concept of human rights in this deliberate democracy model is assigned the role of the right

to equitable participation in formulating a common decision and the will of the people. In trying

to apply the “ideal“ deliberative democracy model to political reality, one runs into the inevitable

question of how this model can work in practical terms.154

Þrátt fyrir að enn í dag megi finna brot á mannréttindum innan ríkja Evrópusambandsins

og að ekki sitji allir við sama borð þegar kemur að mannréttindum er réttindaskráin vissulega

skref í rétta átt hvað þessi mál varðar. Innleiðing réttindaskrárinnar í íslenska réttarskipan myndi

án efa stuðla að auknum mannréttindum hér á landi, auka jafnrétti þjóðfélagsþegnanna og stuðla

að framgangi réttarríkisins.

154 Lindfelt M. (2007). Fundamental Rights in the European Union – Towards Higher Law of the Land?, 117.
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