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Abstract 

 
In this dissertation, the importance of a well regulated legal framework regarding police use 

of deadly force, with particular attention to the European Convention of Human Right, will 

be examined.  

 In the beginning we examine the evolution of human rights through historical events 

towards the rights we know today. We discuss the international institutions and discover that 

the European Convention of Human Right, a regional human rights, represents the most 

advanced and successful international experiment in the field to date and the only one with 

an effective enforcement mechanism. 

 We examine how to use the Convention and how it applies various obligations on its 

member States. The Rule of Law concept and its relations to the Convention are discussed 

and its affects on law making. The particular article of the Convention regarding the right to 

life imposes numerous obligations to its member States. The case law of the European Court 

of Human Rights, an institution of the Convention, has had an enormous affect on the right 

to life. Some important cases regarding the right are necessary to understand the text of the 

convention. How these obligations of international law affect the national law of Iceland is 

discussed, as well as how international institutions have tried to control use of force by 

principles and guidelines.  

 The situation regarding such rules in the UK is examined and we shall see that the 

principles and guidelines from the international institutions have found their way into very 

detailed rules for the police in the UK. We discover why and how a reform of such rules was 

made in Denmark, which has close relations to Iceland when it comes to lawmaking.    

 In the end some view is taken at the situation in Iceland regarding such rules and the 

situation in Iceland is compared with the situation in Denmark. My evaluation of the changes 

in Denmark leads to suggestions of reform in Iceland with regard to the form of the rules in 

Iceland based on the Rule of Law. 
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Útdráttur 
 
 
 
 Í þessari ritgerð er mikilvægi vel skipulags lagaramma um banvæna valdbeitingu af 

hálfu lögreglu skoðað með sérstakri áherslu á Mannréttindasáttmála Evrópu. Í upphafi er 

saga mannréttinda rakin, gegnum átök sögunnar að þeirri mannréttindavernd er við þekkjum 

í dag. Mannréttindasáttmáli Evrópu, ein besta tilraun sögunnar á sviði mannréttinda er 

skoðaður en hann hefur það fram yfir aðra sáttmála að hann hefur sinn eigin dómstól. 

Hugtakið Réttarríkið og reglur þess eru tekin til skoðunar ásamt tengsl þess við 

Mannréttindasáttmálann, sem og áhrif þess á lagasetningu. Sérstaklega er tekin til skoðunar 

önnur grein Mannréttindasáttmálans, er varðar rétinn til lífs. Þá er því gefinn gaumur hvers 

lags skyldur greinin leggur á aðildaríkin.  

 Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu og túlkun hans á sáttmálanum eru skoðuð, en 

hann hefur haft mjög mikil áhrif á réttinn til lífs. Nokkur mál eru tekin til skoðunar í þeim 

tilgangi að útskýra texta sáttmálans. Einnig er fjallað um hvernig skyldur sáttmálans sem eru 

Þjóðaréttarlegs eðlis, hafa áhrif á landsrétt, sem og með hvaða hætti alþjóðastofnanir hafa 

reynt að hafa áhrif á að slíkri lagasetningu sé komið á, með útgáfum á meginreglum og 

leiðbeiningum. 

 Þá er fjallað um regluverk um beitingu valds og valdbeitingatækja í Bretlandi, auk 

þess sem við fáum að sjá hvernig megireglur og leiðbeiningar alþjóðastofna hafa skilað sér í 

regluverk fyrir lögregluna í Bretlandi, sem er almenningi opinbert. Við komumst að því 

hvers vegna og hvernig slíkum reglum var breytt að formi til í Danmörku, en mjög náin 

tengsl eru á milli Danmerkur og Íslands þegar kemur að lagasetningu.  

 Í lok ritgerðarinnar skoðum við ástandið á Íslandi út frá slíkum reglum og könnum 

þær í samanburði við nýafstaðnar breytingar á slíkum reglum í Danmörku, ásamt því að 

kanna hvort betur mætti gera. Mat mitt að lokinni þeirri skoðun er að rétt sé að hugleiða 

hvort breyta eigi formi reglanna á Íslandi, út frá hugtakinu um réttarríkið. 

 


