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Útdráttur 

Undanfarna áratugi hefur sú þróun átt sér stað í Evrópu að alþjóðlegir 

mannréttindasamningar hafa haft aukin áhrif á landsrétt ríkja. Þessi þróun helst í hendur við 

sífellt aukna alþjóðasamvinnu á öllum sviðum og mikla fjölgun alþjóðlegra stofnana sem 

vinna að markmiðum þjóðréttarsamninga og fylgja framkvæmd þeirra eftir. Ísland er engin 

undantekning hér á en alþjóðlegir mannréttindasamningar hafa verið mikilvægur 

áhrifavaldur í þróun íslensks réttar þegar kemur að mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar. 

Markmiðið með ritgerð þessari er að varpa ljósi á stöðu og umgjörð mannréttindamála á 

Íslandi, einkum í tengslum við alþjóðlega mannréttindasamninga sem Ísland á aðild að.  

Helstu niðurstöður eru þær að umgjörð mannréttindamála á Íslandi er býsna veigamikil. 

Mannréttindi af fjölbreyttum toga eru skráð í stjórnarskrá auk þess sem Ísland á aðild að 

öllum helstu mannréttindasamþykktum Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins sem gerðar 

hafa verið. Þannig virðist meðvitund fyrir mannréttindum almennt vera til staðar á Íslandi og 

opinber viðurkenning þeirra jafnframt töluverð. En reglur og falleg loforð ein og sér duga 

skammt. Setja þarf heildstæða stefnu sem íslensk stjórnvöld geta starfað eftir og 

almenningur treyst á. Þannig er þróun mannréttinda bæði innanlands og í alþjóðlegu 

samstarfi best tryggð. Jafn-mikilvægt er að tryggja eftirfylgni og framkvæmd gildandi laga og 

reglna í samræmi við stefnu stjórnvalda. Að því leyti er ályktað að sjálfstæð þjóðbundin 

mannréttindastofnun í samræmi við svokallaðar Parísarreglur væri góð viðbót við núverandi 

mannréttindakerfi á Íslandi. Með tilkomu slíkrar stofnunar væri hægt að bæta heildrænt 

eftirlit og eflingu mannréttinda á Íslandi þannig að mannréttindi verði ekki orðin innantóm.  
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Abstract 

In the last few decades international human rights agreements have become more 

influential in national legislation. This development is tied together with the ever closer 

international cooperation in all areas and a great increase in the number of international 

institutions that work towards international agreements and their enforcement. Iceland is 

no exception in this respect as international human rights agreements have become an 

important influential factor of Icelandic law and human rights provisions of the constitution. 

The aim of this thesis is to shed light on the state and framework of human rights matters in 

Iceland, especially in relations to international human rights agreements that Iceland is party 

to.  

The main conclusions are that the human rights framework in Iceland is quite significant. 

A wide variety of human rights are included in the constitution and in addition Iceland is 

party to all the major human rights agreements of the United Nations and the Council of 

Europe. From that we can gather that there is a general consciousness of human rights in 

Iceland and their official recognition is also considerable. However, rules and appealing 

promises alone are not enough. A coherent strategy for human rights needs to be set, for 

the government to work by and the public can count on. That way, the development of 

human rights both domestically and internationally can best be insured. Equally important is 

to ensure implementation and enforcement of the law in accordance to public policy. In this 

respect, it is concluded that an independent National Human Rights Institution compliant 

with the Paris Principles would be a great addition to the current human rights system in 

Iceland. An institution like that could help promote a comprehensive and constant 

enforcement of human rights in Iceland giving human rights real significance.  
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Formáli 

Ritgerð þessi vegur 30 ECTS einingar til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu með sérhæfingu á 

sviði þjóðaréttar. Leiðbeinandi er Björg Thorarensen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands. 

Í ritgerðinni verður fjallað um mannréttindamál og íslenska stjórnkerfið í ljósi alþjóðlegra 

skuldbindinga. Fjölbreytt úrval heimilda var notað við skrifin, svo sem fræðilegar heimildir úr 

bókum og greinum, skýrslur, handbækur, stefnuyfirlýsingar ásamt lögum og reglum auk 

alþjóðlegra samþykkta. Vert er að taka fram að þær  heimildir sem stuðst er við í ritgerðinni 

ganga út frá því að mannréttindi sé óafsalanleg, ódeilanleg og algild. Þessi afstaða er í 

samræmi við stefnu íslenskra stjórnvalda og þá alþjóðlegu mannréttindasamninga sem Ísland 

á aðild að. Þessi sýn á mannréttindi mótar því umfjöllun í ritgerð þessari.  

Áður en lengra er haldið vil ég færa leiðbeinanda mínum, Björgu Thorarensen, kærar 

þakkir fyrir gjöfult samstarf og leiðsögn sem var mér afar lærdómsrík. Manninum mínum og 

fjölskyldu vil ég þakka fyrir þrotlausa þolinmæði, stuðning og ráðgjöf á meðan á skrifum stóð 

og gegnum námið allt. Síðast en ekki síst vil ég þakka föðurbróður mínum, Ólafi Ingólfssyni, 

kærlega fyrir yfirlesturinn.  

Ástæðan fyrir valinu á efni ritgerðarinnar er ekki aðeins áhugi minn á 

mannréttindamálefnum heldur einnig trú mín á mikilvægi þess að Íslands standi við 

skuldbindingar sínar á sviði mannréttinda. Við vinnu verkefnisins hafa ýmsar vangaveltur 

komið upp er varða mannréttindi og samfélagið sem við búum í, hvort sem um ræðir íslenskt 

samfélag eða alþjóðasamfélagið. Það sem situr þó eftir er hugsjónin sem lagt var upp með, 

sem er að meðvitund, viðurkenning og eftirfylgni mannréttinda er undirstaða frelsis, 

réttlætis og friðar í heiminum. Mig langar því að lokum að tileinka ófæddu barni mínu verkið 

en það er einskær von mín að það alist upp í frjálsu, réttlátu og friðsælu samfélagi.  
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Inngangur 

Undanfarna áratugi hefur sú þróun orðið í Evrópu að áhrif alþjóðlegra 

mannréttindasamninga á landsrétt ríkja hafa aukist verulega. Þessi þróun helst í hendur við 

sífellt aukna alþjóðasamvinnu á öllum sviðum og mikla fjölgun alþjóðlegra stofnana sem 

vinna að markmiðum þjóðréttarsamninga og fylgja framkvæmd þeirra eftir. Í dag fara ýmsar 

alþjóðlegar stofnanir með eftirlits- og úrskurðarvald, eða bindandi dómsvald að þjóðarétti á 

ákveðnum sviðum. Segja má að áhrif alþjóðlegra mannréttindasamninga hafi vaxið langt 

umfram það sem aðildarríki sáu upphaflega fyrir.  Ísland er engin undantekning á þessu sviði 

en alþjóðlegir mannréttindasamningar hafa verið mikilvægur áhrifavaldur í þróun íslensks 

réttar, einkum með tilliti til mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar. 

Mannréttindahugtakið og hugmyndir um nauðsyn þess að skrásetja helstu mannréttindi 

meðal grundvallarreglna í stjórnskipulagi ríkja má rekja allt aftur til náttúruréttarkenninga og 

stjórnspekihugmynda á 17. og 18. öld. Langt fram á 20. öld var hins vegar viðtekin venja að 

meðferð ríkja á eigin borgunum væri innanríkismál, óháð samskiptum þess við önnur ríki og 

félli þar af leiðandi utan viðfangsefnis þjóðaréttar. Það var því ekki fyrr en löngu eftir að 

mannréttindareglur voru almennt festar í stjórnarskrár að áhrifa þeirra fór að gæta á 

vettvangi þjóðaréttar. Vesturlönd voru í fararbroddi á þessu sviði þegar þróun 

mannréttindareglna í stjórnskipun ríkja fór af stað samhliða mótun lýðræðislegra 

stjórnarhátta.  

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða stöðu mannréttindamála á Íslandi í ljósi 

alþjóðlegra skuldbindinga og hvernig þeim er komið í framkvæmd. Sjónum verður beint að 

umgjörð mannréttindamála hérlendis, aðallega innan stjórnsýslunnar en einnig aðkoma 

sjálfstæðra stofnana og félagasamtaka. Alþjóðlegar skuldbindingar Íslands á sviði 

mannréttindamála og almenn stefna stjórnvalda í áranna rás verða könnuð og þannig reynt 

að varpa ljósi á stöðu mála í dag. Að lokum verður fjallað stuttlega um þjóðbundnar 

mannréttindastofnanir á grundvelli svokallaðra Parísarreglna, hlutverk slíkra stofnana og lagt 

mat á hvort þörf sé á slíkri stofnun hér á landi.  

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla fyrir utan samantekt og niðurstöður. Inngangskaflinn 

kemur þar fyrstur en í öðrum kafla verður hugtakið mannréttindi útskýrt.  Í þriðja kafla 

verður fjallað um mannréttindareglur í íslensku stjórnarskránni og framkvæmd þeirra. Fjórði 

kafli fjallar svo um helstu alþjóðlegu mannréttindasamninga sem Ísland á aðild að og eftirlit 
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með þeim. Í fimmta kafla verður varpað ljósi á stefnu íslenskra stjórnvalda í 

mannréttindamálum í gegnum árin. Í sjötta kafla verða helstu stofnanir og félagasamtök á 

sviði mannréttindamála á Íslandi svo kortlögð. Þá fjallar sjöundi kafli um sjálfstæðar 

landsstofnanir um mannréttindi. Að lokum verða dregnar saman helstu niðurstöður og 

ályktanir.  
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1 Hvað eru mannréttindi? 

Til þess að fjalla um mannréttindamál er nauðsynlegt að hafa skilning á hugtakinu 

mannréttindi. Samhliða alþjóðavæðingu síðustu áratuga hafa hugmyndir um mannréttindi 

breyst og hugtakið þróast töluvert. Allt fram á miðja 20. öld voru réttindi einstaklinga talin til 

innanríkismála og á forræði hvers ríkis en á síðustu áratugum hefur orðið breyting þar á. Í 

dag eru ríki hluti af flóknu neti alþjóðalaga og starfshátta sem hafa orðið til í kringum 

hugmyndina um að allir menn njóti ákveðinna grundvallarréttinda sem ekki verða af þeim 

tekin,1 sbr. upphafsorð Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna: 

“Það ber að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda, er 

eigi verði af honum tekin, og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í 

heiminum.”2 

Engin ein rétt skilgreining er þó til fyrir hugtakið mannréttindi. Í stjórnarskrám flestra 

vestrænna ríkja eru ákvæði sem mæla fyrir um stöðu borgaranna og þá einkum gagnvart 

ríkinu. En mannréttindi eru ekki réttindi sem eru aðeins veitt með lögum eða ráðast af 

lagalegum skilgreiningum. Grundvöllur mannréttinda er hugmyndafræði 

náttúruréttarkenninga sem byggist á því að mannréttindi séu til án tillits til þess hvort þau 

eru talin í stjórnarskrá eða lögum yfirleitt.3 Vekur þetta ýmsar spurningar:  Hvert er efnislegt 

inntak mannréttinda? Hver viðurkennir tilvist mannréttinda? Hvernig eru mannréttindi 

flokkuð? Hverjir njóta mannréttinda? Hverjir eru bundnir af mannréttindareglum? Eru 

einhver mannréttindi mikilvægari en önnur? 

Í þessum kafla verður gerð tilraun til að svara þessum spurningum samhliða því að gera 

grein fyrir helstu hugmyndum og kenningum um hugtakið mannréttindi. Auk þess verður 

stiklað á stóru yfir sögulega þróun hins alþjóðlega mannréttindakerfis.  

                                                      

1
 Javaid Rehman, International Human Rights Law, second edition (Harlow: Longman, 2010), 3-4. 

2
 Samþykkt allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna nr. 217 A(111), frá 10. desember 1948. 

3
 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi. (Reykjavík: Codex, 2008), 21, 35. 
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1.1 Uppruni kenninga um mannréttindi 

Uppruna hugmynda um mannréttindi má rekja til kenninga náttúruréttarins sem er ein af 

meginkenningum um uppruna þjóðaréttarins. Samkvæmt náttúruréttarkenningum, sem voru 

ríkjandi í Evrópu á miðöldum, voru ákveðin réttindi sameiginleg öllum mönnum, óháð stað 

og stund, sem um giltu sérstök algild náttúrulögmál. Þannig áttu réttindin sér upphaf í æðri 

lögum en þeim sem mennirnir sjálfir setja, en þó á mismunandi forsendum. Trúaðir menn 

töldu til að mynda að réttindin stöfuðu af guðlegu eðli og helgi manneskjunnar, þ.e. 

eiginleikum sem Guð hefði gætt sköpunarverk sín. Aðrir töldu að réttindanna væri að leita í 

því eðli manna að vera skynverur, gæddar tilfinningum, sameiginlegum þörfum og 

eiginleikum. Þannig lytu samskipti manna tilteknum lögmálum, sem ættu við hvar sem er í 

heiminum og við allar kringumstæður. Síðar komu fram kenningar um að mannréttindi væru 

aðeins samkomulag manna á milli um grundvallarreglur eða lögmál sem væru undirstaðan að 

því að menn gætu lifað í sátt og samlyndi hverjir við aðra. Stjórnmálaheimspekingar 18. og 

19. aldar, svo sem Hugo Grotus, Thomas Hobbes, John Lock og Jean-Jacques Rousseau komu 

allir fram með hugmyndir um mannréttindi byggðar á kenningum náttúruréttarins.4 

Það reyndist þó erfitt að sýna fram á hugmyndina um algild mannréttindi náttúruréttarins 

og  náðu kenningar pósitívismans töluverðri kjölfestu á 19. öld. Samkvæmt pósitívisma var 

það aðeins ríkisvaldið sem hafði vald til lagasetningar og einungis þau réttindi sem hægt var 

að framfylgja fyrir dómstólum voru talin til mannréttinda. Seinni heimstyrjöldin og hin 

siðlausa meðferð nasista á eigin borgurum sýndi þó fram á takmörk þessara kenninga. 

Ríkisvaldinu  væri ekki treystandi til að setja og vernda frelsi og réttindi almennings heldur 

þyrfti að finna leið til þess að vernda borgara gegn eigin ríkisvaldi. Þannig spruttu hugmyndir 

náttúruréttarins um að allir einstaklingar væru jafnir til virðingar og ættu ákveðinn rétt til lífs, 

frelsis og mannhelgi sem ekki yrðu af þeim tekin,  aftur upp.5   

                                                      

4
 Arnar Þór Jónsson, „Sól skín á tinda. Eðlisréttur sem kjölfesta og kennileiti,“ í Ragnarsbók: Fræðirit um 

mannréttindi til heiðurs Ragnari Aðalsteinssyni hæstaréttarlögmanni, ritstj. Brynhildur G. Flóvenz o.fl. 

(Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2009), 14-15 og Chris Brown, „Human Rights,“ í The Globalization of 

World Politics: An Introduction to International Relations, ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens 

(Oxford: Oxford University Press, 2011), 510-510. 
5
 Jerome J. Shestack, „The Philosophic Foundations of Human Rights,“ Human Rights Quarterly 20, 2 (1998), 

206-210. 
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Af þessu má sjá að menn hafa lengi velt fyrir sér uppruna og eðli mannréttindi. 

Vangaveltur um hvort mannréttindi séu einungis til að þess að vernda einstaklinginn gegn 

afskiptum og valdbeitingu ríkisvaldsins eða hvort þeim fylgi önnur réttindi og siðferðisleg 

gildi eða sjónarmið, sem tengist gangkvæmum skyldum einstaklinganna og breytni þeirra í 

mannlegu samfélagi, hafa verið ríkjandi þar. Flokkun mannréttinda, sem fjallað verður um 

hér á eftir, byggist einmitt á þessum grundvallarsjónarmiðum. 

1.2 Efnislegt inntak mannréttinda 

Í daglegu tali eru mannréttindi oft sett í samhengi við alþjóðasamþykktir og samninga en eins 

og fram hefur komið er merking hugtaksins ekki aðeins lagalegs eðlis. Segja má að fólk leggi 

þrennskonar skilning í hugtakið mannréttindi, þ.e. lagalegan, pólitískan og siðferðilegan 

skilning. Lagalegur skilningur er líklega þekktastur og á margan hátt einfaldastur til 

skilgreiningar. Samkvæmt lagalegum skilningi eru mannréttindi þau réttindi sem eru 

skilgreind í réttindaskrám og alþjóðasamþykktum.6 Þessi skilgreining á hugtakinu er þó 

takmörkuð að því leyti að mannréttindi byggjast á ákveðnum gildum eða siðferðilegri kröfu 

um þann grundvöll sem réttarkerfið hvílir á og þar af leiðandi óháð lögum og lagalegum 

skilgreiningum. Mannréttindi eru að þessu leyti ólík ýmsum skilgreindum lagalegum 

hugtökum sem vísa til ákveðinna réttinda. Túlkun og beiting mannréttindaákvæða verða þar 

af leiðandi vandmeðfarin.7  

Pólitískur skilningur á mannréttindum víkkar hugtakið töluvert en samkvæmt honum eru 

mannréttindi þau réttindi sem talið er æskilegt að tryggja fólki hvort sem þau eru nefnd í 

alþjóðasamþykktum eður ei.8 Í gegnum árin hafa mannréttindi og baráttan fyrir bættum 

mannréttindum iðulega verið mikill drifkraftur í stjórnmálum. Ýmis stjórnmálasamtök og 

hagsmunafélög byggja stefnumál sín til að mynda oft á tilteknum mannréttindum. Þannig eru 

breytingar og framþróun í samfélaginu oft tilkomin fyrir tilstilli mannréttinda. Dómstólum 

ber jafnframt að vinna eftir og túlka mannréttindaákvæði eins og aðrar réttarreglur, í 

samræmi við þau pólitísku markmið og réttarreglur sem  í þeim felast. Þetta getur hins vegar 

                                                      

6
 Atli Harðarson, „Er jafn kosningaréttur mannréttindi?“ í Vafamál: Ritgerðir um stjórnmálaheimspeki og skyld 

efni (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1998), 271. 
7
 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, 35. 

8
 Atli Harðarson, „Er jafn kosningaréttur mannréttindi?“, 271. 
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verið vandmeðfarið verkefni og hætt er við gagnrýni í garð dómstóla um að þeir séu komnir 

út á svið pólitískrar ákvarðanatöku og þar með út fyrir sitt hlutverk.9 

Samkvæmt siðferðilegum skilningi á mannréttindahugtakinu hafa allir menn réttindi óháð 

staðbundnum kringumstæðum, svo sem samfélagsgerð og efnahag. Þessi skilgreining er talin 

vera elsta og upprunaleg merking hugtaksins og er einkum rakin til enska heimspekingsins 

John Locke og byltingarmanna í Bandaríkjunum og Frakklandi á 18. öld, sem fjallað var um 

hér á undan. Mannréttindahugtakið gegndi í þeirra huga því hlutverki að draga mörk milli 

þess sem stjórnvöld mega gera þegnum sínum og þess sem þau mega ekki gera þeim. Þannig 

átti mannréttindahugtakið að greina milli réttmætis ríkisvaldsins, sem mönnum ber að hlýða, 

og harðstjórnar, sem þegnar mega steypa af stóli. Merkingarnar eru ekki jafngildar en 

vissulega skarast þær. Flest þau réttindi sem almennt samþykki ríkir um að teljist til 

mannréttinda falla að öllum þremur skilgreiningum að einhverju leyti.10  

1.3 Flokkun mannréttinda 

Undir lok 18. og 19. aldar, þegar einveldisstjórn leið undir lok voru ákvæði um mannréttindi 

bundin í nýjar stjórnarskrár flestra lýðræðisríkja. Grundvallarhugsjón mannréttinda var þarna 

að öllum einstaklingum væru ásköpuð viss persónuleg réttindi og frelsi sem valdhafar ríkisins 

mættu aldrei skerða nema að þröngum skilyrðum uppfylltum. Þessi tegund mannréttinda er 

oft kölluð fyrsta kynslóð mannréttinda, þ.e. borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi eða frelsi 

manna til ýmissa athafna, s.s. persónufrelsi, tjáningarfrelsi og fundafrelsi.11  

Í gegnum árin hafa orðið verulegar breytingar á efni og inntaki mannréttindahugtaksins og 

í dag er sífellt aukin áhersla lögð á að stjórnvöld tryggi borgunum tiltekin réttindi og 

viðunandi lífsgæði með sérstökum ráðstöfunum. Þessi hugsjón er talin einkenna aðra 

kynslóð mannréttinda eða efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem eru talin 

nauðsynleg fyrir virðingu og frjálsa þróun einstaklinga. Uppruna þessara réttinda má rekja til 

alþjóðasamvinnu, einkum Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Dæmi um þessi 

réttindi eru réttur til menntunar, atvinnu og heilbrigðisþjónustu. Borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi miða að því að ríkið haldi að sér höndum og virði frelsi einstaklingsins til ákveðinna 

                                                      

9
 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, 21, 35. 

10
 Atli Harðarson, „Er jafn kosningaréttur mannréttindi?“, 271-272. 

11
 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, 36-37. 
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athafna. Þau eru því jafnan skilgreind sem neikvæð réttindi. Efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi krefjast hins vegar töluverðrar íhlutunar af hálfu stjórnvalda til að 

verða virk í raun og veru. Þessi réttindi eru þar af leiðandi skilgreind sem jákvæð réttindi.12   

Bæði fyrsta og önnur kynslóð mannréttinda eru hugsaðar út frá einstaklingnum, en til 

þriðju kynslóðar mannréttinda teljast aftur á móti hóp- og samstöðuréttindi. Þessi tegund 

mannréttinda er tiltölulega nýtilkomin og er viðurkenningu þeirra hvergi nærri lokið.  Sem 

dæmi um þriðju kynslóðar réttindi er rétturinn til vatns, fæðis og heilsusamlegs umhverfis. 

Þriðju kynslóðar réttindi eru meðal annars tilkomin vegna loftslagsbreytinga, 

gróðurhúsaáhrifa og mengunar nútímans. Þessi tegund réttinda fela því í sér aðgerðir til 

verndar umhverfinu, dýrum, réttinum til þróunar o.s.frv.13 

1.3.1 Forgangsröðun réttinda 

Borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, eða fyrstu kynslóðar mannréttindi, eru oft tengd við hin 

vestræna heim sem hefur lagt hvað mesta áherslu á þau og byggjast á stjórnskipunarhefðum 

sem rekja má til 18. og 19. aldar og fyrstu stjórnarskráa. Sósíalísk ríki og þróunarríki hafa á 

hinn bóginn einbeitt sér í auknum mæli að annarri kynslóð, efnahagslegra, félagslegra og 

menningarlegra réttinda, en lagt minni áherslu á ýmis einstaklingsréttindi á borð við 

eignarrétt eða einstaklingsfrelsi. Fyrstu kynslóðar mannréttindi hafa oft hlotið forgang þar 

sem þau eru talin auðveldari til innleiðingar en annarrar kynslóða réttindi þarf að innleiða í 

áföngum. Réttindi af annarri kynslóð hafa því víða í heiminum lotið í lægra haldi, þau jafnvel 

ekki fyllilega viðurkennd.  Aukinheldur hefur því verið haldið fram að minni kostnaður stafi af 

innleiðingu fyrstu kynslóðar mannréttinda þar sem þau fela frekar í sér aðhald hins opinbera 

en eiginlegar aðgerðir.14 Í því samhengi hafa efnahagsleg, félagsleg og  menningarleg 

réttindin verið gagnrýnd fyrir að vera ekki réttindi í eðli sínu þar sem þau grafi undan frelsi 

einstaklingsins, afmyndi hlutverk hins frjálsa markaðar með því að þau réttlæti afskipti 

ríkisins af efnahagslífinu og mæli því bót að lítillækka mikilvægi borgaralegra og 

stjórnmálalegra réttinda.  Þá hafa annarrar kynslóða mannréttindi verið gagnrýnd fyrir að 

                                                      

12
 Sama heimild. 

13
 Javaid Rehman, International Human Rights Law, 9-10. 

14
 Asbjørn Eide, „Economic and Social Rights,“ í Human Rights: Concept and Standards, ritstj. Janusz Symonides 

(Aldershot, Hants: Ashgate, 2000), 110-113. 
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vera ódómhæf, þ.e. að þau skorti lagalegt gildi og að þau séu ekki réttarreglur sem beitt 

verði í dómsmálum. Þetta má að hluta til rekja til orðalags ákvæða í samningum sem er að 

margra mati meira í ætt við stefnuyfirlýsingar um skyldu ríkis til að viðurkenna rétt manna til 

einstakra réttinda í samningum og hvernig þeim verður komið í framkvæmd í stað þess að 

ganga út frá réttindum einstaklingsins. 15  

Gagnrýni af þessum toga sem og almennri forgangsröðun mannréttinda hefur hins vegar 

verið mótmælt á vettvangi alþjóðastofnana. Enda er það almennt sjónarmið alþjóðastofnana 

á sviði mannréttinda að heildræn sýn á mannréttindi sé nauðsynleg.16 Á undanförnum árum 

hefur efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum því vaxið fiskur um hrygg á 

alþjóðlegum vettvangi. Framsækin túlkun alþjóðlegra stofnana á eðli og inntaki þeirra hefur 

leitt til þess að hin hefðbundna flokkun mannréttinda verður æ óljósari. Enda hefur það sýnt 

sig að borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi geta einnig falið í sér ríkar athafnaskyldur ríkisins 

og ríki þannig verið dregin til ábyrgðar fyrir athafnaleysi sitt um að tryggja réttindi með 

sérstökum aðgerðum. Úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu hafa til að mynda verið í takt 

við það.17 

 Auk þess urðu þáttaskil þann 10. desember 2008 þegar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 

samþykkti einróma valfrjálsa bókun við Alþjóðasamninginn um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi. Bókunin heimilar kæru einstaklinga og hópa einstaklinga sem telja á 

rétti sínum brotið samkvæmt samningnum og mun án efa hafa mikil áhrif á komandi árum 

þegar kemur að verndun annarrar kynslóðar mannréttinda. 18  

1.3.2 Algild mannréttindi 

„Öll mannréttindi eru algild, ódeilanleg, gagnvirk og samtvinnuð.“19 

                                                      

15
 Björg Thorarensen, „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum,“ Tímarit lögfræðinga 51, 2 (2001): 87-88. 
16

 Javaid Rehman, International Human Rights Law, 10. 
17

 Björg Thorarensen, „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum,“ 89-90. 
18

 Kristín Benediktsdóttir, „Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi,“ í 

Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt,  ritstj. Björg 

Thorarensen, Hjördís Björk Hákonardóttir og Róbert R. Spanó (Reykjavík: Codex, 2008), 108-110. 
19

 Ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna nr. 157/23 frá 12. júlí 1993. 
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Til viðbótar við vangaveltur um tegundir og flokkun mannréttinda hafa tekist á sjónarmið um 

hvort mannréttindi séu algild eða svæðisbundin. Þau sjónarmið lúta að því hvort innihald og 

umfang mannréttinda sé breytilegt eftir svæðum, trú og pólitísku umhverfi eða hvort 

mannréttindi séu alstaðar nákvæmlega þau sömu. Þeir sem aðhyllast kenninguna um algild 

mannréttindi (e. universalism) telja mannréttindi vera alþjóðleg og að þau tilheyri öllum 

einstaklingum óháð kyni, hörundslit, kynþætti, þjóðerni, trú eða svæðis- og landfræðilegum 

bakgrunni. Þeir sem aftur á móti eru hlynntir svæðisbundnum mannréttindum (e. 

regionalism) vilja aðskilja mannréttindakerfi eftir svæðum (e. distinct systems). Sum íslömsk 

ríki hafa til að mynda lýst því yfir að lög Sharia20 skuli ávallt hafa forgang, jafnvel þó þau 

stangist á við nútímaviðmið mannréttindalaga.21 

Sú hugmynd að til séu mannréttindi sem eiga við alla einstaklinga á öllum tímum og öllum 

stöðum hefur oft og tíðum þótt óraunhæf í ljósi ómannúðlegrar meðferðar sem tíðkast víða í 

heiminum.22 Það er því ekkert einfalt svar við því hvort mannréttindi eru raunverulega algild 

eða svæðisbundin. Þessi tvö sjónarmið eru þó ekki algjörlega ósamrýmanleg. Kenningar um 

algild mannréttindi hafa gert það að verkum að þjóðarmorð, pyndingar, líkamlegar 

limlestingar og aðrar slíkar ómannúðlegar aðgerðir verða seint réttlætanlegar í 

alþjóðasamfélaginu. Menningarlegar eða trúarlegar skýringar eru jafnframt ekki lengur gild 

afsökun fyrir stjórnunarháttum á borð við guðveldi (e. theocracies) eða einræði (e. dictatorial 

regimes) né afneitun á réttareglum.  Það eru því ákveðin grundvallarréttindi sem ekki verður 

vikið frá við neinar kringumstæður þrátt fyrir að ólíkir heimshlutar hafi mismunandi skoðanir 

á mannréttindum.23  

Réttindi þessi byggjast á kenningum um grundvallarvenjur (e. peremptory norms) í 

þjóðarétti eða jus cogens, þ.e. þjóðréttarvenjur sem taldar eru það réttháar að efni þeirra 

bindur ófrávíkjanlega öll ríki veraldar án tillits til þess hvort þau hafi sérstaklega samþykkt 

þær.  Í Vínarsamningnum um milliríkjasamninga frá 23. maí 1989 er fjallað um jus cogens. Í 

                                                      

20
 Sharia eru siðareglur sem eru lagðar til grundvallar í hinu íslamska trúarlögmáli. Lögin er að finna í 

Kóraninum, ummælum og dómum Múhameðs auk þeirra hefða sem sköpuðust við upphaf íslamsríkis. Sjá 

nánar: http://vefir.nams.is/truarbrogd/islam/pdf/helgirit.pdf  
21

 Javaid Rehman, International Human Rights Law, 8. 
22

 Jeremy Waldron, „Introduction.“ Í Theories of Rights, ritstj. Jeremy Waldron (New York: Oxford University 

Press, 1984), 3.  
23

 Javaid Rehman, International Human Rights Law, 9. 
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53. grein samningsins segir: „Í skilningi þessa samnings er ófrávíkjanleg regla hins almenna 

þjóðréttar regla sem er alkunn og viðurkennd sem slík af gervöllu alþjóðasamfélagi ríkjanna 

sem ófrávíkjanleg regla og verður henni aðeins hnikað af síðar tilkominni reglu af sama toga. 

Þess ber að geta að ákvæðið er talið eiga við um þjóðarétt almennt en ekki aðeins um 

milliríkjasamninga.24  

1.3.3 Réttindi sérstakra hópa  

Þrátt fyrir tilkomu alþjóðlegs mannréttindakerfis er eftirlit og eftirfylgni með verndun 

mannréttinda um margt ábótavant. Í þessu samhengi ber sérstaklega að huga að 

hópréttindum, þ.e annars vegar réttindum sérstakra hópa, t.d. aldraðir, börn og konur og 

hins vegar réttindum minnihlutahópa, t.d. fatlaðir, flóttamenn, fólk af ólíku  þjóðerni eða 

þeir sem aðhyllast önnur trúarbrögð en meirihluti samfélagsins. Þessir hópar fólks og fleiri 

eru sérstaklega viðkvæmir fyrir misnotkun og illri meðferð. Börn eru til að mynda eðlislega 

háð öðrum um lífsviðurværi og réttindi og geta ekki varið sig sjálf. Réttindi margra hópa kalla 

jafnframt sérstaklega á alþjóðlegar aðgerðir þar sem landslög og reglur ná aðeins 

takmörkuðum árangri. Flóttamenn ferðast til að mynda tilneyddir á milli landa og verða oft 

fyrir því að réttindi þeirra eru hundsuð. Við slíkar aðstæður þarf alþjóðleg viðbrögð. Þrátt 

fyrir að það sé þekkt vandamál í alþjóðasamfélaginu hefur reynst erfitt að tryggja réttindi 

þessara hópa með lögum og reglum. Enda eru hóparnir eru margir, fjölbreyttir og breytilegir, 

og hafa ólíkar þarfir.  Skortur á viðeigandi lagalegum heimildum og úrræðum verður svo til 

þess að brotum á mannréttindum þessara hópa er ekki fylgt eftir á fullnægjandi máta. Þannig 

geta ákveðin mannréttindi verið sértæk og eiga aðeins við um ákveðna hópa samfélagsins. 

En til þess að tryggja mannréttindi allra er mikilvægt að virða sameiginleg réttindi 

einstaklinga sem tilheyra sértækum hópum. Enda ávalt áhrifaríkast að fólk sameinist og 

krefjist ákveðinna mannréttinda í sameiningu. Það er því afar mikilvægt í lýðræðisþjóðfélagi, 

þar sem mannréttindi skulu í heiðri höfð, að mannréttindi ákveðinna hópa séu virt og efld. 25 

                                                      

24
 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Reykjavík: Codex, 2011), 42. 

25
 Danilo Türk, „Introduction: Group Rights and Human Rights,“ í The Tension Between Group Rights and Human 

Rights: A Multidisciplinary Approach, ritstj. Koen De Feyter og George Pavlakos (Oxford: Hart, 2008), 4-5 og 

Rhona K. M. Smith, Textbook on International Human Rights, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 

31-32. 
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Í yfirlýsing frá alþjóðaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Vín um mannréttindi var til dæmis 

fjallað sérstaklega um hversu berskjaldaðir ákveðnir hópar fólks eru og þörfina á því að 

alþjóðasamfélagið bregðist við. Í seinni yfirlýsingum hefur einnig verið fjallað um að 

innleiðing mannréttindareglna sé ójöfn og óregluleg. Bæði Sameinuðu þjóðirnar og 

Evrópuráðið hafa beitt sér fyrir því að tryggja sérstaklega mannréttindi hópa í alþjóðlegum 

samþykktum og jafnframt að styrkja eftirlit og jafnframt úrræði ef til brota kemur. Þetta 

hefur verið gert með ýmsum sértækum samningum stofnananna, t.d. samningur um afnám 

allrar mismununar gegn konum frá árinu 1979 og samningur um réttindi barnsins frá árinu 

1989. Þá hefur aðgengi einstaklinga að eftirlitsúrræðum með mannréttindasamningum 

jafnframt verið aukið síðustu áratugina á vettvangi alþjóðastofnana,26 eins og nánar verður 

komið að í kafla 4.  

1.3.4 Gagnsemi flokkunar mannréttinda 

Gagnsemi þess að flokka mannréttindaákvæða eftir því hvort þau eru lagaleg, pólitísk eða 

siðferðileg, eftir kynslóðum, eða hvort þau eru jákvæð eða neikvæð, er takmörkuð. Eins og 

fram hefur komið gefur slík flokkun jafnframt ekki endilega vísbendingu um vægi 

réttindanna. Mannréttindaákvæði stjórnarskráa eru reist á ákveðnum gildum og 

siðferðilegum grunni. Í nútíma lýðræðisríkjum er það  pólitískt grundvallarmarkmið að ríkið 

sé til fyrir borgarana og jafnframt að hlutverk ríkisins sé að vernda frelsi borgaranna og búa 

þeim viðunandi lífsskilyrði og velsæld. Þau mannréttindi sem talin eru í stjórnarskrám eru 

hins vegar ekki tæmandi talning á því hvað fellur undir mannréttindahugtakið. Umfang 

mannréttinda er mun víðtækara.27  

1.4 Þróun alþjóðlegs mannréttindakerfis 

Helsti hvatinn að stofnun hins alþjóðlega mannréttindakerfis voru voðaverkin sem framin 

voru í síðari heimsstyrjöldinni. Þær alþjóðastofnanir sem hafa látið mest að sér kveða í 

mannréttindaþróun eiga jafnframt rætur að rekja til áranna eftir stríð. Hér ber helst að nefna 

Sameinuðu þjóðirnar og Evrópuráðið. Aðrar alþjóðastofnanir, svo sem Afríkusambandið og 

Samband Ameríkuríkja og einnig á síðustu áratugum Evrópusambandið, hafa einnig unnið að 
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 Rebecca M. M. Wallace og Olga Martin-Orega, International Law, 6th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2009), 

244, 254-256. 
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 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, 39-40. 
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vernd mannréttinda.28 Í þessu riti verður lögð sérstök áhersla á stofnanir og samþykktir 

Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins, þ.e. þær stofnanir sem Ísland á aðild að. 

Tilkoma alþjóðlegrar mannréttindasamvinnu og þjóðréttarsamninga um efnið er afar 

mikilvægur hluti af þróun alþjóðasamfélags frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Það er meðal 

annars vegna þess að alþjóðlegir mannréttindasamningar hafa breytt og að hluta til gert 

hefðbundnar reglur um fullveldi þjóðríkja úreltar. Upphaflega voru alþjóðlegar reglur fyrst og 

fremst reglur tengdar fullvalda þjóðríkjum, þar sem frjáls félagasamtök og einstaklingar 

höfðu engu hlutverki að gegna. Grundvöllurinn að þessu kerfi var að þjóðríki skiptu sér ekki 

af innanríkismálum annarra ríkja. Samkvæmt þessu kerfi voru brot á mannréttindum ekki 

málefni alþjóðasamfélags auk þess sem alþjóðareglur veittu einstaklingum engin ákveðin 

réttindi. Þannig þurfti þjóðríki þess sem brotið var á að sækja réttindi viðkomandi ef annað 

ríki braut á rétti hans.  Alþjóðleg mannréttindasamvinna og þjóðréttarsamningar um efnið 

hafa hins vegar valdið róttækum breytingum á grundvallarhugmyndafræði alþjóðakerfisins.29 

Þess ber að geta að þróun mannréttindareglna í stjórnskipun þjóðríkja samhliða mótun 

lýðræðislegra stjórnarhátta varð fyrst og fremst á Vesturlöndum á 18. og 19. öld. Slík hefð  

mótaðist ekki með sama hætti í öðrum heimshlutum.30 

Uppgangur þjóðernissósíalismans í Þýskalandi og alvarleg mannréttindabrot í þriðja ríkinu, 

gríðarlegt mannfall og eyðileggingin sem fylgdi síðari heimsstyrjöldinni sannfærði marga 

stjórnmálaleiðtoga í heiminum um nauðsyn alþjóðlegs samstarfs til að tengja þjóðir heims 

betur saman bæði efnahagslega og pólitískt til að efla frið og mannréttindi. Fyrir tilstilli þess 

var mikilvægt skref tekið þegar stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna var undirritaður þann 26. 

júní 1945.31 Stofnaðilar Sameinuðu þjóðanna voru 51 talsins en dag eru aðildarríkin 193. 

Eitt af grundvallarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna var og er enn þann dag í dag að efla 

mannréttindi og stuðla að aukinni virðingu fyrir þeim án tillits til kynþáttar, kynferðis, tungu 
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eða trúarbragða. Til að fylgja markmiðum á sviði mannréttindamála eftir var þegar á fyrstu 

starfsárum Sameinuðu þjóðanna sett á laggirnar sérstakt mannréttindaráð. Ráðinu var falið 

að semja drög að alþjóðlegri mannréttindaskrá og eftir nokkur skoðanaskipti, voru drög að 

yfirlýsingu um mannréttindi samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í desember 

1948.32 Þetta var í fyrsta skipti í sögunni sem alþjóðasamfélagið kom saman og gerði tilraun 

til að telja upp mannréttindi og setja sameiginleg markmið ríkja á því sviði fyrir 

innanríkisstjórnvöld þjóðríkja. Yfirlýsingin sem er í daglegu tali nefnd Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna var samþykkt án nokkurra mótatkvæða. Þess ber þó að geta að átta ríki 

sátu hjá og tvö voru fjarstödd. Síðan þá hefur fjöldi mannréttindasamninga verið samþykktur 

á vegum Sameinuðu þjóðanna.33 Fjallað verður um Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu  

þjóðanna og aðra mannréttindasamninga á vegum stofnunarinnar í kafla 4.1. 

Um svipað leyti og Sameinuðu þjóðirnar urðu til var Evrópuráðið stofnsett. Allt frá stofnun 

ráðsins árið 1949 hefur það verið mikilvægur vettvangur fyrir Evrópuríki til að koma sér 

saman um sameiginlegan mælikvarða til að vernda mannréttindi í álfunni, þróa lýðræðislega 

stjórnarhætti og réttarríkið.34 Í upphafi áttu tíu ríki aðild að Evrópuráðinu, en í dag eru þau 

47 talsins.35  Nánar verður fjallað um mannréttindasamþykktir Evrópuráðsins í kafla 4.2. Þá 

var lagður grunnur að stofnun Evrópubandalagsins, síðar Evrópusambandsins. Það var gert 

með undirritun stofnsamnings Kola- og stálbandalags Evrópu í París árið 1951 og síðar 

samningnum um stofnun Efnahagsbandalags Evrópu og Kjarnorkubandalags Evrópu í Róm 

árið 1957. 

1.4.1 Alþjóðlegar mannréttindasamþykktir 

Þjóðréttaréttur byggist á tilteknum viðurkenndum flokkum réttarheimildar sem mæla fyrir 

um hver séu lögin og hvar þau sé að finna. Þar til bærir þjóðréttaraðilar móta á grundvelli 

réttarheimildar þjóðaréttar bindandi reglur um lögskipti á vettvangi þjóðréttar og á 

grundvelli þeirra leysa alþjóðlegir dómstólar og úrskurðaraðilar almennt úr réttarágreiningi 

ríkja. Þjóðaréttur er í eðli sínu lárétt lagakerfi þar sem ekkert formlegt ríkisvald löghelgar 

                                                      

32
 Sama heimild, 36-37. 

33
 Chris Brown, „Human Rights,“ 513. 

34
 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýringar og beiting,“ 29. 

35
 Council of Europe, „47 Countries: Member States,“ http://hub.coe.int/web/coe-portal/navigation/47-

countries (sótt 1. mars 2013).  



  

22 

stofnun réttarheimilda eins og við lagasetningu í landrétti. Bindandi reglur þjóðaréttar stafa 

flestar af því sem ríki teljast hafa komið sér saman um og skuldbindingarnar grundvallast þá 

almennt á einhvers konar samþykki ríkja.36  

Mikilvægustu vísbendingar um það hverjar réttarheimildir þjóðaréttarins geti talist vera 

eru yfirleitt taldar finnast í 1. mgr. 38. gr. Samþykktar fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag frá 

1945. Umrædd grein er jafnframt talin gefa góða hugmynd um innbyrðis vægi þessara 

réttarheimilda. Þannig hafa annars vegar þjóðréttarsamningar (e. international conventions) 

og hins vegar þjóðréttarvenjur (e. international customary law) verið óumdeilanlega taldar 

mikilvægustu og rétthæstu réttarheimildir þjóðaréttarins. Næst beri að líta til svonefndra 

meginreglna (e. general principles of law), sé ekki til að dreifa reglu, sem leiðir af 

þjóðréttarsamningi eða þjóðréttarvenju. Að lokum hafa dómsúrlausnir og fræðaskrif um 

þjóðarétt verið skilgreindar sem réttarheimild þjóðaréttar til vara. Þetta merkir í reynd að 

slíkar heimildir geta einkum falið í sér vísbendingar um rétta túlkun þjóðréttarsamninga eða 

þá um tilurð og inntak þjóðréttarvenja eða meginreglna. Þessi tegund réttarheimilda skiptir 

því í reynd verulegu máli sem slík. Þess ber að geta að þrátt fyrir mikilvægi áðurnefndrar mgr. 

samþykktar fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag þá hefur oftast ekki verið litið svo að hún feli í sér 

tæmandi talningu á mögulegum réttarheimildum þjóðaréttarins. Ýmsar ályktanir 

alþjóðastofnana, s.s. allsherjarþings og öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og aðrar 

óhefðbundnari réttarheimildir eru skýr dæmi um það sem tvímælalaust virðist vera litið til 

við framkvæmd þjóðaréttar nú síðustu áratugi.37 

Alþjóðlegar mannréttindasamþykktir eru einkum af tvennum toga, þ.e. annars vegar 

lagalega bindandi þjóðréttarsamningar (e. conventions) og hins vegar yfirlýsingar (e. 

declarations). Þrátt fyrir að yfirlýsingar séu ekki beint lagalega bindandi, geta þær verið 

pólitískt bindandi (e. soft law) og það gefur þeim aukið vægi innan þjóðaréttarins. Þá geta 

alþjóðlegar yfirlýsingar og jafnvel sáttmálar orðið að þjóðréttarvenjum með tíð og tíma.38 

Eftirlit með framkvæmd þjóðréttarsamninga er yfirleitt á hendi alþjóðlegra stofnana, þ.e. 

sérstakra nefnda eða jafnvel dómstóla eða annarra bindandi úrskurðaraðila. Þessir aðilar fara 
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með eftirlit samningsins og skera úr um túlkun hans. Þessir eftirlitsaðilar hafa stundum 

tiltölulega takmörkuð völd og álit þeirra og úrskurðir þ.a.l. oft hundsaðir af aðildarríkjunum. 

Aðrir hafa mikið pólitískt og/eða lagalegt vald sem verður til þess að ákvörðunum þeirra er 

yfirleitt fylgt eftir. Mannréttindadómstóll Evrópu er gott dæmi um áhrifamikla stofnun. Þá er 

aðgengi ríkja og einstaklinga mismunandi háttað eftir ólíkum stofnunum. Sumir 

þjóðréttarsamningar, t.d. Mannréttindasáttmáli Evrópu, veita einstaklingum og ríkjum 

heimild, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, til að fara með einstaka mál fyrir ákveðna 

eftirlitsstofnun. Samkvæmt flestum samningum eru þessar heimildir hins vegar oftast 

takmarkaðar við að viðkomandi ríki hafi viðurkennt umrædd réttindi, annaðhvort með 

yfirlýsingu um fullgildingu eða aðild, eða með aðild að valfrjálsri bókun við samninginn. 

Þessar heimildir einstaklinga eru í anda þróunar þjóðaréttarins og viðurkenningar um 

mikilvægi einstaklinga og réttinda þeirra innan alþjóðasamfélagsins.39  

1.4.2 Áhrif alþjóðlegra mannréttindareglna 

Þróun og vöxtur alþjóðlegra mannréttindareglna síðustu áratugi hefur sannarlega breytt 

grundvallarhugsjónum og umgjörð alþjóðasamfélagsins. Í fyrsta lagi eru hefðbundnar reglur 

um fullveldi þjóðríkja ekki lengur gild rök gegn rannsókn á brotum á mannréttindum. Þess í 

stað eru brot á mannréttindum orðin sameiginlegt áhyggjuefni alþjóðasamfélagsins með 

aukinni viðurkenningu á því að ákveðin grundvallarmannréttindi séu algild.  

Í öðru lagi hafa orðið veigamiklar breytingar á stofnanauppbyggingu og umgjörðinni í 

kringum mannréttindamálefni. Alþjóðlegum samþykktum um mannréttindi hefur jafnframt 

fjölgað til muna, þær orðið sértækari auk þess að fást við afmarkaðri svið mannréttinda, t.d. 

réttindi barna og kvenna.40 Tilkoma ýmissa  alþjóðlegra stofnana og samþykkta sem gera 

ákveðin mannréttindi að viðfangsefni sínu eða hafa eftirlit með framkvæmd tiltekinna 

samninga um mannréttindi eru jafnframt mikilvægt skref í sögu mannréttindaverndar. Þá 

hefur innreið frjálsra félagasamtaka jafnframt sett mark sitt á þróun alþjóðlegs 

mannréttindakerfis. Einstaka þjóðríki og milliríkjastofnanir hafa jafnframt í auknum mæli séð 

það sem hlutverk sitt að stuðla að mannréttindum í heiminum.41  
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Síðast en ekki síst ber að nefna þá framför sem hefur orðið á málsmeðferð mannréttinda. 

Í dag hafa einstaklingar, hópar og aðrir þátttakendur í alþjóðasamfélaginu greiðari aðgang til 

að mótmæla brotum á réttindum sínum og hafa einfaldlega betur skilgreint hlutverk innan 

alþjóðlegra dómstóla, nefnda og stofnana, oft með beinni kæruaðild.42 Saman mynda þessar 

alþjóðagerðir og aðilar alþjóðlegt mannréttindakerfi með það að markmiði að kynna, efla og 

vernda mannréttindi og vekja þannig athygli á mannréttindabaráttunni.43 

Samanborið við hefðbundna þjóðréttarsamninga njóta alþjóðasamningar á sviði 

mannréttinda sérstöðu um margt. Mannréttindasamningar leggja vissulega þjóðréttarlegar 

skyldur á aðildarríki með sama hætti og aðrir þjóðréttarsamningar en skuldbindingar 

samkvæmt mannréttindasamningum fjalla aðeins að litlu leyti um háttsemi og lögskipan ríkja 

á vettvangi þjóðaréttarins. Þess í stað lúta skuldbindingar þjóðréttarsamninga á sviði 

mannréttinda fyrst og fremst að háttsemi ríkisins gagnvart einstaklingum sem staddir eru á 

yfirráðasvæði þeirra. Samningsskyldur aðildarríkja verða því aðeins uppfylltar með því að 

ríkið tryggi einstaklingum á yfirráðasvæði sínu þau réttindi sem talin eru í samningum. Brjóti 

ríkið á réttindum manna brýtur ríkið gegn þjóðréttarlegum skyldum sínum. Þannig teljast 

mannréttindasamningar almennt til réttarskapandi samninga auk þess að hafa yfirleitt bein 

réttaráhrif, þ.e. texti þeirra er nægilega skýr og óskilyrtur til þess að hægt sé að byggja rétt á 

þeim, t.d. fyrir dómstólum innanlands eða alþjóðlegum úrskurðaraðilum. Þá er 

þjóðréttaraðild einstaklinga viðurkennd í ríkari mæli í mannréttindasamningum en á nokkru 

öðru sviði þjóðaréttarins. Til að hafa eftirlit með því hvort ríki uppfylla skuldbindingar sínar 

hefur, eins og komið var að hér að framan, einstaklingunum sjálfum, þ.e. þeim sem eiga að 

njóta góðs af samningum, verið veitt kæruleið til alþjóðlegra nefnda og stofnana, telji þeir að 

ríkið hafi brotið á rétti sínum.44   

Mannréttindadómstóll Evrópu sem var stofnaður með Mannréttindasáttmála Evrópu árið 

1950 er eitt árangursríkasta úrræðið á vettvangi þjóðréttarins um framkvæmd 

mannréttindasamninga. Dómstóllinn hefur vald til að kveða upp bindandi dóma um brot 

aðildarríkja á ákvæðum samningsins og jafnframt dæma aðildarríki til að greiða tjónþola 
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bætur vegna slíkra brota, sbr. 41. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Innan Sameinuðu 

þjóðanna hefur hins vegar ekki náðst alþjóðleg samstaða um að koma á fót dómstól sem 

kveður upp bindandi dóma um brot á mannréttindaskuldbindingum, þrátt fyrir að vinna að 

slíkum tillögum hafi staðið yfir um nokkurt skeið. Nokkrum eftirlitsnefndum sem starfa 

samkvæmt mannréttindasamningum hefur aftur á móti verið veitt vald til að taka við kærum 

frá einstaklingum um brot á samningum. Í 4. kafla verður fjallað nánar um 

Mannréttindadómstól Evrópu og eftirlitsnefndir Sameinuðu þjóðanna, sem og önnur 

eftirlitsúrræði með mannréttindum á vettvangi bæði Evrópuráðsins og Sameinuðu 

þjóðanna.45 
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2  Mannréttindareglur í íslensku stjórnarskránni og framkvæmd þeirra 

Stjórnskipun ríkis er þær grundvallarreglur sem gilda um æðstu stjórn og skipulag ríkisins, 

uppsprettu ríkisvalds, verkefni handhafa ríkisvaldsins og valdmörk þeirra. Um þær er fjallað í 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Mannréttindi borgara og að þeim sé veitt 

sérstök stjórnarskrárbundin vernd er eitt af lykilatriðum íslenskrar stjórnskipunar. 

Grundvallarreglur um stjórnskipun, og reglur um mannréttindi þar með talin, eru rétthærri 

öllum öðrum réttarheimildum auk þess sem það er erfiðara að breyta þeim en almennum 

lagareglum. Ákvæði um mannréttindi hafa verið í stjórnarskrá Íslands allt frá því að 

Íslendingar fengu fyrstu stjórnarskrá sína frá Danakonungi þann 5. janúar 1974, eða 

„Stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands“. Þau rekja uppruna sinn til kenninga 17. og 

18. aldar sem lögðu grunn að lýðræðisskipulagi ríkja Evrópu.46  

Mannréttindaákvæði stjórnarskrár Íslands hafa hins vegar tekið breytingum í gegnum árin 

samfara alþjóðlegri þróun á sviðið mannréttindaverndar. Eins og áður sagði var það 

upphaflegt markmið þess að skrá mannréttindi í stjórnarskrár að tryggja borgurum frelsi og 

vernd fyrir ágangi stjórnvalda. Á síðustu áratugum hefur efni og inntak mannréttindaákvæða 

stjórnarskráa hins vegar breyst þannig að þau leggja í auknum mæli skyldur á ríkið til að 

tryggja tiltekin réttindi með sérstökum ráðstöfunum og búa borgurum lífsskilyrði af 

tilteknum gæðum. Mannréttindaákvæði hafa jafnframt mun víðtækari áhrif í dag, þ.e. þau 

gilda ekki lengur aðeins um samskipti ríkis og borgara heldur geta haft áhrif á lögskipti milli 

einstaklinga ýmissa aðila á vettvangi einkaréttarins.47 Að lokum hafa alþjóðlegir 

mannréttindasamningar, einkum Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins, haft mikilvæg áhrif 

á þróun íslensks réttar varðandi verndun mannréttinda. Ísland er aðili að öllum helstu 

mannréttindasamningum á vettvangi þessara stofnana sem gerðir voru um og upp úr miðri 

20. öld.48  

Í þessum kafla verður fjallað um stöðu og þróun mannréttinda á Íslandi, þar á meðal 

sögulega þróun mannréttinda í stjórnarskrá Íslands. Þá verður farið yfir framkvæmd 

mannréttindamála á Íslandi, þ.e. hlutverk löggjafans, framkvæmdarvaldsins og hlutverk 
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dómstóla. Í umfjöllun þessa kafla verður víða vikið að almennum áhrifum alþjóðlegra 

samninga á þróun mannréttinda á Íslandi. Í fimmta kafla verður svo fjallað nánar um helstu 

mannréttindasamninga sem Ísland á aðild að, efni þeirra og framkvæmd hér á landi. 

2.1 Mannréttindi í íslensku stjórnarskránni 

Í kjölfar frelsisöldunnar sem reis í Evrópu árið 1830 hófst saga íslensku 

þjóðfrelsisbaráttunnar. Mannréttindabarátta Íslendinga á nítjándu og tuttugustu öld var 

töluvert ólík því sem gerðist í öðrum Norður-Evrópulöndum, þar sem mannréttindaákvæði 

íslensku stjórnarskrárinnar eiga uppruna sinn. Margvíslegar ástæður eru fyrir því en sú 

staðreynd að barátta Íslendinga við ríkisvaldið var um leið barátta fyrir frelsi undan dönskum 

yfirráðum og forsjá hefur líklega ráðið þar mestu.49 

Mannréttindi eru óumdeilanlega ein af undirstöðum hvers lýðræðisþjóðfélags og eru 

mannréttindaákvæði  því afar mikilvægur hluti stjórnarskráa vestrænna ríkja. Allt frá því að 

Íslendingar fengu fyrstu stjórnarskrá sína um hin sérstaklegu málefni Íslands þann 5. janúar 

1874 hafa mannréttindi borgara verið bundin í stjórnarskrá  hér á landi. Réttindin voru 

samhljóða ákvæðum dönsku grundvallarlaganna um sama efnið.50 Uppruna 

mannréttindaákvæða í stjórnarskrá Íslands sem og flestra annarra Evrópuríkja má rekja til 

frelsisyfirlýsinga byltinganna í Frakklandi og Bandaríkjunum undir lok 18. aldar. Í byltingunum 

var kveðið á um grundvallarfrelsi og réttindi borgaranna sem skyldu vera öllum mönnum 

sameiginleg. Í kjölfarið, þegar einveldisstjórn leið undir lok, voru mannréttindaákvæði sett í 

nýjar stjórnarskrár flestra lýðræðisríkja. Grundvallarhugmyndin var að öllum einstaklingum 

væru ásköpuð ákveðin persónuleg réttindi og frelsi sem valdhafar ríkisins mættu aldrei 

skerða, nema að þröngum skilyrðum uppfylltum.51  

Fyrirmynd mannréttindaákvæða stjórnarskrár um hin sérstaklegu málefni Íslands frá 5. 

janúar 1874 voru sem fyrr segir svo til samhljóða sambærilegum ákvæðum í 

grundvallarlögum Dana frá árinu 1849. Mannréttindaákvæði stjórnarskrár Íslands tóku 

annars litlum breytingum þar til mannréttindakaflinn var tekinn í heild sinni til 

endurskoðunar og stjórnskipunarlög nr. 97/1995 tóku gildi. Mörgum nýjum mannréttindum 
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var þá bætt við stjórnarskrána sem sóttu einkum fyrirmynd sína í alþjóðlega 

mannréttindasamninga. Mannréttindasáttmáli Evrópu hafði þar mest áhrif.52 Núverandi 65. 

gr. stjórnarskrár Íslands um almenna jafnræðisreglu var eitt þeirra nýmæla sem bættist í 

stjórnarskrána, en samkvæmt henni skulu allir vera jafnir að lögum og njóta mannréttinda án 

tillits til kynferðis. Með þessu var mannréttindum, sem kveðið er á um í alþjóðlegum 

samningum sem Ísland er aðili að, veitt aukin vernd í nýju stjórnarskránni.53  

Mannréttindaákvæði núgildandi stjórnarskrár á Íslandi er að finna annars vegar í V. kafla 

hennar sem fjallar um skipan kirkjunnar og trúfrelsi og hins vegar í VI. kafla sem fjallar um 

ýmis réttindi borgaranna. Mannréttindaákvæðin í íslensku stjórnarskránni varða í stórum 

dráttum trúfrelsi (63. og 64. gr.), almennu jafnræðisregluna (65. gr.), réttindi íslenskra 

ríkisborgara og reglur um ferðafrelsi og dvalarstað (66. gr.), persónufrelsi (67. gr.), bann við 

pyndingum og nauðungarvinnu (68. gr.), bann við afturvirkni refsilaga og dauðarefsingu (69. 

gr.), réttláta málsmeðferð fyrir dómstólum (70. gr.), friðhelgi einkalífs (71. gr.), eignarrétt 

(72. gr.), tjáningarfrelsi (73. gr.), félaga- og fundafrelsi (74. gr.), atvinnufrelsi (75. gr.), 

félagsleg réttindi, rétt til menntunar og vernd barna (76. gr.) og bann við afturvirkni 

skattalaga (77. gr.). Mannréttindaákvæðin eru eðlisólík innbyrðis og vernda réttindi 

borgaranna með ólíkum hætti. Sum ákvæðin lýsa yfir skýlausu banni, t.d. banni við 

pyndingum, en flest þeirra eru að einhverju leyti bundin ákveðnum takmörkunum. Önnur 

ákvæði mæla hins vegar fyrir um að borgurum skuli tryggð með lögum sérstök réttindi, án 

þess þó að skilgreina frekar efni þeirra, t.d. réttur til menntunar.54  

Undanfarin ár hefur staðið yfir vinna við heildarendurskoðun íslensku stjórnarskrárinnar, 

þar á meðal á mannréttindaákvæðum. Tillögur stjórnlagaráðs um efnið voru lagðar fram í 

frumvarpi til nýrrar stjórnarskrár í nóvember 2012 en náðu ekki fram að ganga.55 
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2.2 Túlkun mannréttindaákvæða og tengsl við alþjóðlega mannréttindasamninga 

Um túlkun mannréttindaákvæða gilda almennt sömu sjónarmið og eiga við um túlkun 

annarra reglna stjórnarskrárinnar. Túlkun stjórnarskrárákvæða, annarra en 

mannréttindaákvæða, hvílir að miklu leyti á herðum framkvæmdarvalds og löggjafa enda eru 

reglur stjórnarskrárinnar að nokkru marki vinnureglur handhafa ríkisvaldsins. Aftur á móti 

þegar kemur að mannréttindaákvæðum gegna dómstólar sérstöku eftirlitshlutverki og 

túlkunaraðferðir þeirra geta haft áhrif á hversu virkt eftirlit er með störfum annarra 

handhafa ríkisvaldsins. Í fræðikenningum um túlkun mannréttindaákvæða í stjórnarskrá hafa 

tvö sjónarmið verið sett fram. Annars vegar eru sjónarmið um reglusetningu sem fela í sér að 

mannréttindaákvæði séu eins og aðrar lagareglur og að þær beri að túlka sem slíkar með 

hefðbundnum skýringaraðferðum. Hins vegar eru sjónarmið um grunngildi eða 

grundvallarreglur stjórnarskrárinnar sem byggjast á því að mannréttindareglur séu reistar á 

ákveðnum undirliggjandi grundvallarreglum. Þannig sé inntak þeirra ekki fastmótað og líta 

skuli til þess anda og markmiða sem þær voru settar eftir. Í þeim skilningi eru 

mannréttindaákvæði lifandi þannig að þau taki mið af aðstæðum í takt við þróun 

þjóðfélagsins. Á Íslandi hafa aðferðir dómstóla við túlkum mannréttindaákvæða þróast, 

einkum eftir 1995, frá því að taka mið af sjónarmiðum um reglusetningu yfir í að fylgja 

sjónarmiðum um að grunngildi skuli heldur höfð í heiðri.56 

Íslensk réttarskipan byggist jafnframt á kenningu um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar, líkt 

og í öðrum norrænum löndum. Af því leiðir að alþjóðasamningar sem íslenska ríkið fullgildir 

hafa ekki lagalegt gildi hér á landi nema til sérstakra aðgerða löggjafarvaldsins komi. Réttur 

eða skylda verður því ekki byggð beint á ákvæðum alþjóðlegs mannréttindasamnings í 

íslenskum landsrétti.57 Hins vegar gildir sú lögskýringarregla að túlka beri gildandi landslög 

með hliðsjón af alþjóðalögum þegar því verður komið við. Þetta á bæði við um 

þjóðréttarvenjur og alþjóðlegar samþykktir. Gangi íslensk lög gegn efni 

þjóðréttarskuldbindinga skulu þau síðarnefndu víkja. Þess ber þó að geta að í slíkum tilfellum 

er svo litið á að ríkið hafi brotið gegn þjóðréttarskuldbindingum sínum samkvæmt 
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viðkomandi samningi, þ.e. það hefur þá vanrækt að hafa landslög í samræmi við efni 

alþjóðaskuldbindingar.58 

Á árum áður var ekki talin þörf á því að innleiða alþjóðasamninga í landslög enda voru 

ákvæði þeirra almennt talin tryggð í löggjöfinni og sum þeirra jafnvel óskráðar 

grundvallarreglur í íslenskri stjórnskipan. Í seinni tíð hafa íslensk stjórnvöld litið svo á að 

íslensk lög séu í samræmi við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar ríkisins, nema 

sérstakir fyrirvarar hafi verið gerðir um annað. Þá hafi jafnframt verið reynt að laga íslenskan 

landsrétt almennt að ákvæðum alþjóðasamninga á sviði mannréttinda. Einnig hafa íslenskir 

dómstólar í dómaframkvæmd sinni jafnan reynt að skýra mannréttindaákvæði stjórnarskrár 

Íslands í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar.59 Eftir stjórnarskrárbreytingarnar árið 1995 

hefur sú þróun verið mjög áberandi, enda var það sérstakt markmið með breytingunum að 

færa ákvæði stjórnarskrárinnar til samræmis við alþjóðlega mannréttindasamninga.  

Þess skal getið að allt til loka níunda áratugar síðustu aldar var þjóðréttarsamningum ekki 

beitt gagnvart íslenskum ríkisborgurum fyrr en samningsákvæðin eða efni þeirra höfðu verið 

lögfest. Í upphafi tíunda áratugar varð hins vegar umtalsverða breytingu á dómaframkvæmd 

Hæstaréttar í þessum efnum. Rétturinn komst að þeirri niðurstöðu í nokkrum málum, þvert á 

fyrri túlkun, að skýra bæri ákvæði settra laga og stjórnarskrárinnar með hliðsjón af reglum 

Mannréttindasáttmála Evrópu, sem á þeim tíma hafði ekki verið lögfestur. Dómur 

Hæstaréttar árið 1990 bls. 2, um vanhæfi fulltrúa sýslumannsins í Árnessýslu til að fara með 

dómsvald í máli vegna fyrri afskipta sinna af málinu sem fulltrúi lögreglustjóra, var þeirra 

fyrstur. Dómurinn markaði tvímælalaust tímamót hvað varðar áhrif þjóðréttarsamninga á 

landsrétt og fylgdu fleiri dómar í kjölfarið60 

Mannréttindasáttmáli Evrópu var fyrsti alþjóðlegi mannréttindasamningurinn sem var 

lögfestur sérstaklega á Íslandi. Það var gert með lögum nr. 62/1994 með það að markmiði að 

koma í veg fyrir hættu á árekstrum á milli íslenskra laga og ákvæða samningsins. Þannig var 

stefnt að víðtækari vernd á mannréttindum einstaklinga og auknu réttaröryggi með 
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lögfestingu Mannréttindasáttmálans.61 Auk þess var samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttinda barnsins lögfestur í heild sinni með lögum nr. 19/2013 með það að markmiði að 

styrkja stöðu mannréttinda barna. 

Þegar mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var endurskoðaður árið 1995 var lögð sérstök 

áhersla á að fullt tillit væri tekið til alþjóðlegra mannréttindasamninga sem Ísland er aðili 

að.62 Rétt áður en endurskoðaður mannréttindakafli stjórnarskrárinnar tók gildi og vék til 

hliðar ákvæðum laga nr. 9/1989 um dómarafulltrúa, var kveðinn upp í Hæstarétti hin 

svokallaði Fulltrúadómur (dómur 1995,1444). Þessi dómur skipti miklu um almenn áhrif 

alþjóðlegra samninga á skýringu í stjórnarskrá og almennum lögum. Í dóminum segir m.a.: 

„Hæstiréttur hafði þegar fyrir gildistöku laga nr. 62/1994 um 

Mannréttindasáttmála Evrópu kveðið á um það í dómum sínum að skýra bæri 

íslensk lög, þar á meðal stjórnarskrána, á þann veg sem væri í bestu samræmi við 

sáttmálann, sbr. t.d. H.1990,  2, H.1990, 92, H.1992, 174, H.1992, 401.“ 

Samkvæmt þessu verður svo á að líta að Hæstiréttur telji áhrif lögfestingar 

Mannréttindasáttmála Evrópu á skýringu stjórnarskrár hafi ekki breyst þannig að úrslitum 

réði. Sáttmálinn hafi í reynd haft jafnmikil áhrif á skýringar á stjórnarskrá fyrir og eftir 

gildistöku laga nr. 62/1994. Sáttmálinn hafði samkvæmt þessu jafnframt enga sérstöðu 

meðal alþjóðlegra samninga sem Ísland hafði fullgilt fyrir lögfestingu 1994. Sambærilegir 

alþjóðasamningar sem höfðu verið fullgiltir fyrir Íslands hönd voru þar af leiðandi bindandi 

að þjóðarétti á sama hátt og Mannréttindasáttmáli Evrópu fyrir lögfestinguna 1994. Helstu 

samningar sem þá voru fullgiltir voru: Félagsmálasáttmáli Evrópu (1961), Alþjóðasamningar 

Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og um efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi (báðir frá 1966), Alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis 

(1965), Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum (1979), Samningurinn gegn 

pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri og vanvirðandi meðferð eða refsingu (1984) 

og Samningurinn um réttindi barnsins (1989). Af þessu ber að leiða að íslensk lög og 
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stjórnarskrá skuli skýrð í sem mestu samræmi við þá alþjóðasamninga um mannréttindi sem 

Ísland er aðili að.63   

2.3 Framkvæmd mannréttindamála á Íslandi 

Stjórnvöld hvers ríkis og alþjóðasamfélagið bera sameiginlega ábyrgð á því að mannréttindi 

séu virt. Á alþjóðaráðstefnunni um mannréttindi í Vínarborg árið 1993 var staðfest að vernd 

og efling mannréttinda væru sameiginlega á ábyrgð alþjóðasamfélagsins. Þessa ábyrgð taka 

íslensk stjórnvöld alvarlega. Ríki heims verða að taka á sig þá ábyrgð að framkvæma 

samþykkta mannréttindasamninga, m.a. með virku réttarkerfi, löggjöf, 

menntunarmöguleikum, félagslegu kerfi o.s.frv.64 Samkvæmt meginreglum þjóðaréttar taka 

þjóðréttarlegar skuldbindingar til allra valdþátta ríkisvaldsins, þ.e. löggjafans, 

framkvæmdarvaldsins, dómsvaldsins og allra aðila sem fara með opinbert vald, hvort heldur 

er á vegum ríkis eða sveitafélaga.  

2.3.1 Hlutverk löggjafans 

Alþingi fer með löggjafarvaldið og ber ábyrgð á því að íslenska ríkið standi við alþjóðlegar 

skuldbindingar sínar á sviði mannréttindamála með því að tryggja að lög séu  í samræmi við 

alþjóðasamninga um mannréttindi.   Einnig getur Alþingi þurft að grípa til aðgerða til að leiða 

í lög ýmis réttindi. Mannréttindi og lýðræði eru grundvallargildi í íslensku samfélagi, og því 

leggja stjórnvöld mikla áherslu á að tryggja mannréttindi. Með það að markmiði stendur til 

að fullgilda tvo nýja alþjóðasamninga sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti í 

desember 2006, annars vegar um mannshvörf og hins vegar um réttindi fatlaðra. 

Umboðsmaður Alþingis, sem fjallað verður nánar um í kafla 6, hefur í umboði Alþingis eftirlit 

með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og ber að tryggja réttindi borgara gagnvart 

stjórnvöldum, þ.m.t. mannréttindi.65 
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2.3.2 Hlutverk framkvæmdarvalds 

Hlutaðeigandi ráðuneyti bera formlega ábyrgð á að framkvæmd laga og stjórnvaldsfyrirmæla 

sé í samræmi við alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. Ráðuneytin bera jafnframt ábyrgð á 

því að fylgja eftir athugasemdum og ábendingum frá alþjóðlegum stofnunum, einkum 

Sameinuðu þjóðunum og Evrópuráðinu.66 Ráðherra innanríkismála ber að undirbúa 

lagafrumvörp til breytinga sem taldar eru nauðsynlegar vegna alþjóðaskuldbindinga auk þess 

að hafa yfirumsjón með skýrslugjöf til nefnda um framkvæmd þeirra alþjóðlegu 

mannréttindasamninga sem Ísland er aðili að. Ráðuneytið hefur einnig unnið að mótun 

landsáætlunar í mannréttindamálum síðustu misseri, sem fjallað verður nánar um í kafla 5. 

Innanríkisráðuneytið ber jafnframt formlega ábyrgð vegna mála sem rekin eru gegn Íslandi 

fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu. Þá annast velferðarráðuneytið málefni sem tengjast náið 

félagslegum réttindum og framkvæmd laga á því sviði. Loks fer utanríkisráðuneytið almennt 

með fyrirsvar íslenska ríkisins í alþjóðlegri samvinnu um mannréttindi, þá einkum innan 

Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins.67 Árið 2007 mótaði utanríkisráðuneytið sérstaka 

stefnu í mannréttindamálum og gaf af því tilefni út skýrslu með yfirskriftinni Mannréttindi í 

íslenskri utanríkisstefnu. Með skýrslunni vildi ráðuneytið gera tilraun til að gefa heildstæða 

yfirsýn yfir áherslur íslenskra stjórnvalda til eflingar og verndar alþjóðlegum 

mannréttindum.68 Nánar verður fjallað um þessa skýrslu í kafla 5.1. 

2.3.3 Hlutverk dómstóla 

Á sviði mannréttindamála gegna dómstólar mikilvægu hlutverki,  en þeir hafa úrskurðarvald 

um brot á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Þetta felur í sér úrskurðarvald um 

hvort handhafar framkvæmdarvalds brjóti gegn mannréttindaákvæðum stjórnarskrár og 

einnig hvort lög séu andstæð mannréttindaákvæðum og að lokum hafa dómstólar eftirlit 

með mannréttindum á vettvangi refsivörslukerfis og réttaröryggis.69  

Þetta hlutverk dómstóla leiðir af því að réttarríkið er einn af hornsteinum íslensks 

stjórnskipulags sem þýðir að allt ríkisvald er bundið af lögum og öll íþyngjandi afskipti af 
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réttindum borgaranna verða að byggjast á skýrum lagagrunni. Borgurum skal jafnframt gert 

kleift að leita til sjálfstæðra og óvilhallra dómstóla um úrlausn þess hvort lagaheimild hafi 

skort fyrir afskiptum stjórnvalda eða hvort þau hafi gengið of langt í því að takmarka rétt 

þeirra samkvæmt stjórnarskrá. Enda væru markmið mannréttindaákvæða að vera vörn 

borgaranna í samskiptum við handhafa ríkisvalds orðin tóm ef ekki væru fyrir hendi virk 

úrræði fyrir borgarana til að fá úr því skorið hvort brotið hefði verið gegn réttindum þeirra, 

og raunhæfar úrbætur. Auk þess eru það þjóðréttarskyldur Íslands samkvæmt 

mannréttindasamningum að tryggja slík úrræði.70  

Í V. kafla stjórnarskrár Íslands er stefnt að því að tryggja sjálfstæði dómstóla, sbr. 59. og 

61. grein, auk þess að kveða á um að dómari skuli skera úr öllum ágreiningi um 

embættistakmörk stjórnvalda, sbr. 60. grein. Þannig falla bæði sakamál og einkamál undir 

lögsögu dómstóla. Þá ber dómstólum að taka til meðferðar ágreining um ákvarðanir 

stjórnvalda, sem þýðir að þeir eiga að leysa úr málum um allar ákvarðanir og aðgerðir 

stjórnvalda.71 Dómstólar skera þó ekki aðeins úr því hvort stjórnvaldsákvörðun er andstæð 

lögum eða skortir lagastoð heldur einnig hvort ólögmæt sjónarmið liggja henni til 

grundvallar. Dómstólar geta aftur á móti aðeins ógilt stjórnvaldsákvarðanir en ekki tekið 

efnislega niðurstöðu þeirra í stað.72 

Þegar kemur að ágreiningsefnum um hvers kyns mannréttindi þarf stundum að skera úr 

um hvort lög samræmast efnislega stjórnarskránni. Á Íslandi er ekki sérstakur 

stjórnlagadómstóll sem sker úr um slíkt heldur hafa almennir dómstólar heimild til þess á 

grundvelli stjórnskipunarvenju. Í þessum málum reynir oftar en ekki á skýringu á 

stjórnarskránni í ljósi alþjóðlegra mannréttindasamninga. Þess skal þó getið að dómstólar 

hafa ekki heimild til þess að fella lög úr gildi formlega telji þeir að þau samrýmist ekki 

stjórnarskrá. Lögunum verður þó ekki beitt.73  
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3 Alþjóðastofnanir og mannréttindasamningar sem Ísland á aðild að 

Undanfarna áratugi hefur sú þróun orðið í Evrópu að alþjóðlegir mannréttindasamningar 

hafa haft aukin áhrif á landsrétt ríkja. Þessi þróun helst í hendur við sífellt aukna 

alþjóðasamvinnu á öllum sviðum og mikla fjölgun alþjóðlegra stofnana sem vinna að 

markmiðum þjóðréttarsamninga og fylgja framkvæmd þeirra eftir. Í dag fara ýmsar 

alþjóðlegar stofnanir með eftirlits- og úrskurðarvald, jafnvel lagasetningarvald og dómsvald, 

eins og við á um stofnanir Evrópusambandsins. Mannréttindadómstóll Evrópu og 

alþjóðanefndir, sem skera úr um hvort aðildarríki hafa brotið gegn réttindum sem talin eru í 

mannréttindasamningum, hafa jafnframt túlkað ákvæði þeirra á framsækinn hátt, beitt 

markmiðsskýringu og litið til breyttra aðstæðna í samfélaginu frá því að samningarnir voru 

gerðir. Segja má að ákvæði ýmissa alþjóðlegra samninga hafi vaxið langt umfram það sem 

aðildarríki sáu upphaflega fyrir. Ísland er engin undantekning í þessum efnum en alþjóðlegir 

mannréttindasamningar hafa verið mikill áhrifavaldur í þróun íslensks réttar þegar kemur að 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Enda á Ísland aðild að öllum helstu 

mannréttindasamningum sem gerðir voru um og upp úr 20. öldinni, þá einkum á vettvangi 

Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins.74  

Undirbúningsvinna við alþjóðasamninga getur tekið áratugi og leysa þarf mörg álitamál. 

Textinn er saminn í nefndum og vinnuhópum. Í þessu ferli gegna alþjóðlegar ráðstefnur oft 

stóru hlutverki við að ná sáttum. Samningar eru undirritaðir að lokinni textagerð. Undirritun 

ein skuldbindur ekki ríkin að þjóðarétti heldur þarf tiltekinn fjölda ríkja til að fullgilda 

samninginn svo að hann öðlist gildi sem þjóðréttarsamningur. Það ferli eitt og sér getur tekið 

mörg ár. Hins vegar ber ríkjum að setja ekki lög sem brjóta í bága við alþjóðasamninga sem 

þau hafa undirritað, enda  þótt hann hafi ekki formlega öðlast gildi. Að lokum eru 

fullgildingarskjöl afhent viðkomandi alþjóðastofnun og aðildin tekur gildi að fáeinum vikum 

eða mánuðum liðinum. 75 
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Verður nú fjallað um helstu alþjóðlegu mannréttindasamninga sem Ísland er aðili að. Fyrst 

verður fjallað um Sameinuðu þjóðirnar og mannréttindasáttmála auk þess að fjalla stuttlega 

um helstu eftirlitsstofnanir og úrræði á vettvangi alþjóðastofnunarinnar.  Þar á eftir verður 

fjallað um Evrópuráðið, einkum Mannréttindadómstól Evrópu og alþjóðasamninga á 

vettvangi ráðsins sem Ísland er aðili að á sviði mannréttinda. 

3.1 Sameinuðu þjóðirnar á vettvangi mannréttinda 

Eins og áður sagði var stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna undirritaður þann 26. júní 1945. 

Með sáttmálanum var grunnurinn að stofnuninni lagður. Tilgangurinn með stofnun 

Sameinuðu þjóðanna var að koma í veg fyrir að atburðir seinni heimsstyrjaldarinnar myndu 

endurtaka sig. Þennan tilgang má lesa úr markmiðunum sem eru sett fram í inngangsorðum 

sáttmálans, þ.e. að varðveita heimsfrið og öryggi, að efla vinsamlega sambúð milli þjóða, að 

koma á alþjóðasamvinnu um lausn alþjóðavandamála, efnahagslegs-, félagslegs-, 

menningarlegs- og mannúðarlegs eðlis auk þess að vinna að vernd mannréttinda. Í 56. gr. 

stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna er mælt fyrir um að aðildarríki skuldbindi sig 

sameiginlega og hvert í sínu lagi til að starfa í samvinnu við stofnunina að ná þessum 

markmiðum. Þannig vísar sáttmálinn aðeins almennt til mannréttinda án þess að tilgreina 

nánar hver þau séu. Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt var 1948 

er hins vegar að finna ítarlega talningu mannréttinda sem aðildarríkjum ber að vernda.76 Í 

dag hefur fjöldi þjóðréttarsamninga og yfirlýsinga um mannréttindi verið samþykktur á 

grundvelli stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna auk þess sem framkvæmd efnisreglnanna í 

aðildarríkjum eykst jafnt og þétt, alþjóðlegt eftirlit með framkvæmdinni hefur smám saman 

styrkst, sérfræðiaðstoð er í boði til þeirra ríkja sem þess óska, og mannréttindi eru orðin 

reglubundin þáttur í þróunar- og umhverfissamvinnu, friðarstarfi og öðrum verkefnum á 

vegum samtakanna. Þáttur mannréttinda í starfi Sameinuðu þjóðanna hefur með öðrum 

orðum farið sívaxandi með tímanum. Í því starfi hefur Mannréttindayfirlýsingin gegnt 
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lykilhlutverki.77 Ísland gerðist aðili að stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna 19. nóvember 1946 

á grundvelli ályktunar Alþingis frá 25. júlí 1946. 

3.1.1 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

Samþykkt Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna þann 10. desember 1948 er oft 

talin marka upphaf alþjóðlegrar samvinnu um mannréttindi. Með yfirlýsingunni náðist 

samstaða ríkja um ítarlega talningu á mannréttindum sem aðildarríki skyldu vernda.78 Í 

inngangi hennar er meðal annars vísað til þess aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafi 

skuldbundið sig til að virða mannréttindi og jafnrétti en til að ná því markmiði væri 

nauðsynlegt að allir aðilar legðu sama skilning í hver þessi réttindi væru.79 Það sem gerir 

upptalningu allra þessara mannréttinda í einu skjali enn merkilegri er samstaðan sem náðist 

um samþykkt hennar. Ástæðuna fyrir því má rekja til ýmissa þátta en fyrst og fremst má 

tengja það upphaflegum áformum um að yfirlýsingin væri ekki lagalega bindandi. 

Samningaferlið hefði líklega verið erfiðara ef um lagalega bindandi samning hefði verið að 

ræða frá upphafi. Auk þess voru aðildarríkin mun færri á þeim tíma þegar yfirlýsingin var 

samþykkt og það gerði auðveldara að ná samstöðu um efnið.80 

Efni Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna er afar umfangsmikið. Yfirlýsingin 

felur í sér settar reglur um allar kynslóðir mannréttinda, þ.e. borgaraleg, efnahagsleg, 

félagsleg, menningarleg og stjórnmálaleg réttindi einstaklinga og hópa auk þess að mæla 

fyrir um skyldur sem fylgja þessum réttindum. Markvissar tilvísanir til tengsla 

mannréttindanna við friðar-, öryggis- og þróunarstarf samtakanna er þar einnig að finna. 

Með árunum hefur umfang reglnanna orðið sífellt víðtækara í mannréttindaheimildum og ná 

þær nú til flestra þátta mannlegs lífs á einn eða annan hátt. Yfirlýsingin frá 1948 markar 

tvímælalaust upphafið á þessari þróun.  Í formála yfirlýsingarinnar er ítrekaður skyldleiki 

mannréttinda, friðar, framfara og bættra lífskjara, hættunnar á uppreisn gegn kúgun og 

ofbeldi, og jafnréttis karla og kvenna. Þessi formálsorð eru vafalaust ætluð til túlkunar á 
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efnisgreinum yfirlýsinga sem alþjóðastofnunin hefur samþykkt. Auk þess vísa margir seinni 

tíma mannréttindasamningar og aðrar heimildir berum orðum til yfirlýsingarinnar í sínum 

formálsorðum. Slíkt getur bæði aukið lagavægi hennar og varpað nýju ljósi á innihaldið.81 

Sú grein Mannréttindayfirlýsingarinnar sem oftast er vitnað til og hefur sennilega haft 

mest áhrif er 1. gr. sem kveður á um að við séum öll fædd frjáls og jöfn að virðingu og 

réttindum. Þetta er jafnframt ein af grundvallarreglum í flestum eða öllum 

mannréttindaheimildum þar sem hún snýst um jafnan aðgang og möguleika allra 

einstaklinga til að njóta og nýta sér mannréttindi, sbr. reglur um bann við allri mismunun og 

afnám hennar. Samkvæmt 2. gr. yfirlýsingarinnar skulu allir njóta réttinda yfirlýsingarinnar og 

frelsisreglna hennar án mismununar á grundvelli kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, 

trúarbragða, stjórnmálaskoðana, þjóðernis, uppruna, eigna og annarra skyldra aðstæðna eða 

einkenna. Í greininni kemur einnig fram að þessar reglur skuli gilda alstaðar, án tillits til 

stjórnskipulags eða sjálfstæðis viðkomandi landsvæðis. Þessar tvær greinar, þ.e. jafnrétti og 

þar með bann við hvers kyns misrétti, eru grundvöllurinn að mannréttindastarfi Sameinuðu 

þjóðanna. Fleiri greinar hennar ítreka og styrkja þessi réttindi svo enn frekar með það að 

markmiði að auka skilning, umburðarlyndi, og vináttu meðal allra þjóða og þjóðfélagshópa. 

Þannig er styrkari stoðum skotið undir markmið Sameinuðu þjóðanna að tryggja alþjóðlegan 

frið og öryggi.82  

Lýðræðisrétturinn telst einnig til grundvallareinkenna Mannréttindayfirlýsingarinnar. Í 21. 

gr. er mælt fyrir um rétt einstaklinga til að taka þátt í stjórn lands síns og jafnan rétt til að 

greiða atkvæði í frjálsum og leynilegum kosningum og til að gegna opinberum störfum. Í 3. 

mgr. segir jafnframt að vilji þjóðarinnar skuli vera grundvöllurinn að valdi ríkisstjórnar. Þá er 

að finna í yfirlýsingunni fjölmörg réttindi sem teljast viðurkenndar lýðræðisforsendur, s.s. 

tjáningarfrelsi, upplýsingafrelsi, skoðanafrelsi, félagafrelsi, fundafrelsi, jafnan kosningarétt og 

kjörgengi, frjálsar kosningar, jafnan aðgang að opinberu starfi, jafnfrétti fyrir lögum, 
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dómstólum og stjórnvöldum, og óháða og sjálfstæða dómstóla. Þetta á einnig við um 

reglurnar um jafnrétti og bann við mismunun.83 

Annar stór þáttur í Mannréttindayfirlýsingunni eru reglur um réttarstöðu sakborninga og 

sakfelldra í opinberum málum. Samkvæmt yfirlýsingunni skulu þeir sem sakaðir eru um 

refsivert athæfi sæta réttlátri málsmeðferð fyrir óvilhöllum og óháðum dómi. Þeir skulu 

jafnframt taldir saklausir uns sekt þeirra er sönnuð lögum samkvæmt. Þannig er grundvöllur 

réttarríkisins ákvæðin um jafnrétti fyrir dómstólum, réttláta, opinbera málsmeðferð fyrir 

óháðum og óvilhöllum dómi, sakleysi uns sekt er sönnuð lögfullri sönnun í opnu réttarhaldi, 

tryggingu allra úrræða til varna, rétturinn til lífs, frelsis og mannhelgi, bann við þrælahaldi og 

ánauð, pyntingum og grimmilegri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, rétt 

á úrbótum handa öllum, sem misgert er við og bann við handtöku eða frelsisskerðingu vegna 

geðþóttaákvarðana eða án dóms og laga.84  

Mannréttindayfirlýsingin tekur einnig á rétti til ríkisfangs, réttinum til stofnunar hjúskapar 

og fjölskyldu, eignarrétti auk hugsana- og trúfrelsis. Loks kveður yfirlýsingin á um ýmis 

annarrar kynslóðar mannréttindi, þ.e. rétt til félagslegs öryggis, eftir því sem aðstæður hvers 

lands leyfa, auk þess að vinnuréttur skuli öllum tryggður, rétt til hvíldar og afþreyingar, rétt 

til lífskjara sem tryggja afkomu einstaklins og fjölskyldu hans, rétt til menntunar og rétt til að 

taka þátt í menningar- og listalífi samfélagsins. 85  

Síðustu þrjár greinar Mannréttindayfirlýsingarinnar eru frábrugðnar þeim sem á undan 

fara. Í 28. gr. er tekið á þriðju kynslóðar mannréttindum en hún fjallar um að allir hafi rétt til 

samfélags og alþjóðlegs skipulags, sem tryggir, að réttinda þeirra og frjálsræðis sem 

yfirlýsingin kveður á um, verði í raun notið að fullu. Í 29. gr. segir að skyldur einstaklinga við 

samfélagið og þær lögmætu takmarkanir, sem koma í veg fyrir, að réttindi og frelsi verði 

misnotað, þannig að réttur og frelsi annarra sé fyrir borð borinn. Þessari reglu ber að gefa 

sérstakan gaum en hún virðist vera að fá aukið vægi í alþjóðlegu samfélagi samtímans. Að 

lokum kveður 30. gr. yfirlýsingarinnar á um að ríki, samtök eða einstaklingar megi ekki 
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aðhafast neitt það, er stefni að því að gera að engu þau réttindi eða frelsi sem yfirlýsingin 

geymir.86  

 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna er ekki bindandi þjóðréttarsamningur sem fyrr 

sagði, heldur, eins og nafnið bendir til, yfirlýsing um markmið sem ríkjum bæri að stefna að. 

Yfirlýsingin markaði endalok kenninga um að mannréttindi væru innanríkismál sem væru 

öðrum ríkjum óviðkomandi. Með Mannréttindayfirlýsingunni náðist aftur á móti í fyrsta 

skipti á vettvangi þjóðaréttarins samstaða ríkja um sameiginleg markmið við samningsgerð 

um mannréttindi. Eins og fram hefur komið hafa áhrif Mannréttindayfirlýsingarinnar verið 

mikil en hún er til að mynda fyrirmynd fjölmargra stjórnarskráa þjóðríkja og hefur jafnframt 

haft mikil áhrif á svæðasamvinnu um mannréttindi um nánast alla heim.87  

Með tímanum hefur því verið haldið fram að ákvæði yfirlýsingarinnar hafi þróast í átt til 

þess að verða bindandi þjóðréttarskyldur. Helstu rökin eru í fyrsta lagi þau að ákvæði 

yfirlýsingarinnar séu beinlínis ætluð til fyllingar almennum ákvæðum stofnsáttmála 

Sameinuðu þjóðanna sem vísa til mannréttinda, sérstaklega 55. og 56. gr. og þannig fái þau 

sama vægi og texti stofnsáttmálans. Í öðru lagi hefur stór hluti réttindanna sem eru upptalin í 

yfirlýsingunni fest sig í sessi sem bindandi þjóðarvenjur í ljósi ríkjaframkvæmdar um vernd 

þessara réttinda, einkum með samþykkt bæði alþjóðlegra og svæðisbundinna 

þjóðréttarsamninga um umrædd réttindi. Auk þess má finna ógrynni tilvísana til 

yfirlýsingarinnar í mannréttindasamningum og í samþykktum allsherjarþingsins og annarra 

stofnana Sameinuðu þjóðanna og ýmissa ríkjaráðstefna um að ríki stefni að markmiðum 

hennar.88  

Að lokum hafa nokkur réttindi Mannréttindayfirlýsingarinnar verið talin vera orðin jus 

cogens reglur, sem eru eins og fram hefur komið, reglur sem binda öll ríki án tillits til aðildar 

að þjóðréttarsamningum. Þessi réttindi eru rétturinn til jafnréttis (2. gr.), rétturinn til lífs, 

frelsis og öryggis (3. gr.), bann við þrælahaldi og ánauð (4. gr.), bann við pyntingum og 

grimmilegri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (5. gr.), rétturinn á 
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sanngjörnum réttarhöldum (10. gr.), reglan um sakleysi uns sekt er sönnuð og bann við 

afturvirkni refsilaga (11. gr.). Hvorki neyðarréttur, stríðsástand né neinar aðrar aðstæður 

geta nokkurn tímann réttlætt að vikið sé frá þessum reglum.89 

Alþjóðleg samstaða um að gera skuldbindandi heildarsamninga um flest þeirra 

mannréttinda sem talin voru í Mannréttindayfirlýsingunni náðist svo með samþykkt tveggja 

meginsamninga Sameinuðu þjóðanna. Þessir samningar eru annars vegar Alþjóðasamningur 

um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og hins vegar Alþjóðasamningur um efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi, báðir samþykktir þann 16. desember 1966. Næstu tveir 

undirkaflar fjalla nánar um þessa samninga.90  

3.1.2 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi  

Eftir samþykkt Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna hófst samningsgerð að nýju en 

stefnt var að gerð eins bindandi samnings sem útfærði réttindi yfirlýsingarinnar nánar. Þetta 

var á tímum kalda stríðsins og því mikil togstreita á milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna um 

margvísleg grundvallaratriði tengd mannréttindum. Samningaviðræðurnar einkenndust því 

af grundvallarágreiningi um áherslur og stöðu einstaklingsins gagnvart samfélaginu og 

ríkisvaldinu. Þannig voru Bandaríkin í fararbroddi vestrænna ríkja sem lögðu áherslu á 

einstaklingsbundin réttindi og frelsi borgaranna, þ.e. fyrstu kynslóðar réttindi sem setja 

ríkisvaldinu ákveðnar skorður. Í þessum hópi voru mörg ríki þegar með sterka stjórnskipulega 

hefð fyrir vernd slíkra réttinda í stjórnarskrám sínum sem mátti rekja aftur til 18. og 19. aldar. 

Á hinum vængnum voru Sovétríkin og fylgiríki þeirra svo og þróunarríkin sem lögðu 

megináherslu á vernd annarrar kynslóðar réttinda, þ.e. efnahagslegra-, félagslegra- og 

menningarlegra réttinda og sjálfsákvörðunarréttarins. Vegna skoðanamismunar reyndist 

ómögulegt að ná samkomulagi um sum réttindi, svo sem vernd eignarréttarins sem 17. gr. 

Mannréttindayfirlýsingarinnar verndar. Þessi grundvallarmunur á afstöðu ríkja varð til þess 

að úr urðu tveir samningar, þ.e. annars vegar Alþjóðasamningur um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi og hins vegar Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi. Hvor samningur verndar þau réttindi sem nafn hans gefur til kynna. 

En með samþykkt samninganna hafði loks náðst alþjóðleg samstaða um skuldbindandi 

                                                      

89
  Javaid Rehman, International Human Rights Law, 82. 

90
 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur, 261. 



  

42 

heildarsamninga um flest þeirra mannréttinda sem talin voru upp í 

Mannréttindayfirlýsingunni.91 

Samningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi var samþykktur á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 16. desember 1966 með samþykkt 2200A(XXI). Samningurinn öðlaðist 

ekki gildi fyrr en 23. mars 1976 þegar 35 aðildarríki höfðu fullgilt hann. Sama dag tók fyrri 

valfrjálsa bókunin sem gerð var samhliða samningnum gildi en hún mælir fyrir um kæruleið 

einstaklinga vegna brota á samningnum til mannréttindanefndarinnar (e. Human Rights 

Committee). Önnur valfrjáls bókun sem fjallar um afnám dauðarefsingarinnar var svo 

samþykkt á allsherjarþingi 15. desember 1989 og tók gildi 11. júlí 1991 þegar 10 aðildarríki 

höfðu fullgilt hana. Í dag hefur Samningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi verið 

fullgiltur af 167 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna. Þá hafa 114 aðildarríki fullgilt fyrri 

valfrjálsu bókunina og 75 ríki þá seinni.92 

Samningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi var undirritaður af Íslands hálfu 30. 

desember 1968 og fullgiltur 22. ágúst 1979 með fyrirvörum sem fjallað verður um hér að 

neðan. Sama dag var einnig afhent yfirlýsing, með vísan til 41. gr. samningsins, um að Ísland 

viðurkenndi vald mannréttindanefndarinnar til þess að taka við og athuga erindi aðildarríkis 

sem heldur því fram að annað aðildarríki framfylgi ekki skyldum sínum samkvæmt 

samningnum. Samningurinn öðlaðist gildi gagnvart Íslandi 22. nóvember 1979. Ísland 

undirritaði svo seinni valfrjálsu bókunina við samninginn 30. janúar 1991, en hún fjallar um 

afnám dauðarefsingar. Bókunin var fullgilt af hálfu Íslands þann 2. apríl 1991 og tók gildi 11. 

júní 1991 samkvæmt 8. gr.93  

Þess ber að geta að Ísland gerði fimm fyrirvara í þingsályktunartillögu um 

alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Fyrsti fyrirvarinn sneri að a-lið 3. 

mgr. 8. gr. sem bannar þvingunar- og nauðungarvinnu en fallið var frá þessum fyrirvara 18. 

október 1993, sbr. Stjórnartíðindi C 28/1993. Annar fyrirvarinn var við b-lið 2. mgr. 10. gr. og 

síðari málslið 3. mgr. um að aðskilja skuli ófullveðja brotamenn frá sér eldri mönnum og að 

þeir skuli „sæta meðferð sem hæfir aldri þeirra og réttarstöðu“. Ísland féll frá þessum 
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fyrirvara 19. október 2009. Þriðji fyrirvarinn var gerður við 13. gr. sem lýtur að rétti 

útlendinga sem er brottvísað um að koma að andmælum. Ísland féll frá þessum fyrirvara 

þann 19. október 2009. Fjórði fyrirvarinn sneri að 7. mgr. 14. gr. um endurupptöku á máli, en 

öll Norðurlöndin gerðu slíkan fyrirvara. Fimmti og síðasti fyrirvarinn var við 1. mgr. 20. gr. um 

bann við stríðsáróðri. Töldu öll Norðurlöndin ástæðu til að gera fyrirvara við 20. gr. á 

grundvelli þess að slíkt bann gæti skert tjáningarfrelsið.94  

Samningurinn felur í sér, eins og nafnið gefur til kynna, verndun ýmissa borgaralegra og 

stjórnmálalegra mannréttinda, s.s. réttinn til lífs (6. gr.), réttinn á réttlátri málsmeðferð fyrir 

dómstólum (14. gr.), skoðana- og tjáningarfrelsi (19. gr.), funda- og félagafrelsi (21. og 22. 

gr.) og kosningarétt (25. gr.), svo fátt eitt sé nefnt.  Með alþjóðasamningnum um borgaraleg 

og stjórnmálaleg réttindi gangast aðildarríki undir þá skyldu að þjóðarétti að tryggja þau 

réttindi sem samningurinn mælir fyrir um. Í 2. gr. samningsins er kveðið á um að sérhvert ríki 

sem gerist aðili að samningnum tekst á hendur, sé ekki þegar gert ráð fyrir því í 

lagaákvæðum sem fyrir eru eða með öðrum ráðstöfunum, skuli gera nauðsynlegar 

ráðstafanir í samræmi við stjórnskipulega meðferð og ákvæði þessa samnings, að koma á 

slíkum lögum eða öðrum ráðstöfunum er kunna að vera nauðsynlegar til þess að réttindum 

samkvæmt samningnum sé framfylgt. Þannig ber aðildarríkjum samningsins að koma 

réttindum samningsins til framkvæmda strax við fullgildingu. 95   

Óhætt er að segja að Samningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi hafi haft 

umtalsverð áhrif í mótun nútíma mannréttindalöggjafar. Sökum fjölda aðildarríkja hefur 

samningurinn jafnvel verið sagður sá mikilvægasti á sviði mannréttinda í heiminum en 164 

aðildarríki hafa fullgilt samninginn og þannig gengist við ákvæðum hans sem þjóðréttarlega 

skuldbindandi. Þar að auki eru ákvæði hans ýmist talin til þjóðréttarvenja og/eða 

meginreglna að þjóðarétti.  Þá hefur fyrri valfrjálsa bókunin við samninginn um kæruleið 

einstaklinga vegna brota á honum verið afar þýðingarmikil.96 
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3.1.3 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi  

Samningurinn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi var samþykktur ásamt 

samningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

16. desember 1966 með samþykkt 2200A(XXI). Samningurinn tók gildi 3. janúar  1976, eða 

þremur mánuðum eftir að þrítugasta og fimmta aðildarríkið hafði fullgilt hann. Í dag hafa 160 

aðildarríki Sameinuðu þjóðanna fullgilt samninginn. 97 

Samningurinn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi var á sama hátt og 

Samningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi undirritaður af Íslands hálfu 30. 

desember 1968 og fullgiltur 22. ágúst 1979 án fyrirvara. Hann öðlaðist gildi gagnvart Íslandi 

22. nóvember 1979. Með samþykkt 63/117 frá 10. desember 2008 var gerð valkvæð bókun 

við samninginn um kæruleið til nefndar um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. 

Bókunin hefur enn ekki verið fullgilt af Íslands hálfu né tekið gildi.98  

Þau efnislegu réttindi sem samningnum er ætlað að vernda eru af efnahagslegum, 

félagslegum og menningarlegum toga, eins og nafn samningsins gefur til kynna. Réttindin 

lúta í grundvallaratriðum að velferð allra manna og hafa það að markmiði að skapa þeim 

mannsæmandi líf, s.s. rétturinn til þess að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu (12. gr.), 

rétturinn til menntunar (13. og 14. gr.) og atvinnuréttindi (6. og 7. gr.). Alþjóðasamningurinn 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi er þjóðréttarlega bindandi eins og 

Alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Aðildarríki samninganna 

gangast því undir þá skyldu að þjóðarétti að tryggja þau réttindi sem samningurinn mælir 

fyrir um. Þess ber þó að geta að samkvæmt 2. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi skuldbinda aðildarríki sig til að takast á hendur að gera ráðstafanir 

til að réttindi þau sem viðurkennd eru í samningi þessum komist í framkvæmd í áföngum.  

Hvert ríki geri hvað það frekast megnar með þeim ráðum sem því eru tiltæk, þar á meðal 

sérstaklega með lagasetningu. Þetta geri hvert ríki, eitt sér eða fyrir alþjóðaðstoð og -

samvinnu, sérstaklega á sviði efnahags og tækni. Þannig hafa aðildarríki samningsins svigrúm 

til að ná  réttindum samningsins í framkvæmd smám saman, í stað þess að þau verði þegar 
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virk. Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi er að þessu leyti 

frábrugðinn samningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem gerir ráð fyrir því að 

réttindin séu tryggð strax við fullgildingu. Félags-, menningar- og efnahagsmálanefndin (e. 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights) gerði þetta ákvæði að efni sínu í 

almennu áliti númer 3 árið 1990. Þar segir að ástæðan fyrir þessu sé að erfitt er að ná fram 

efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum á stuttum tíma. Þetta sé því 

nauðsynlegur sveigjanleiki sem endurspeglar raunveruleikann og erfiðleikana sem fylgja því 

að tryggja að fullu efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi í hvaða ríki sem er. 

Nefndin ítrekar þó að ákvæðið megi ekki mistúlka sem svo að ríkjum beri ekki skylda til að 

tryggja réttindin sem samningurinn kveður á um. Jafnframt beri aðildarríkjum að koma 

réttindum í framkvæmd á sem skjótastan og skilvirkastan máta og mögulegt er. 99  

Mikilvægi samningsins fyrir þau réttindi sem hann verndar, sem og mannréttindi almennt, 

verða að teljast óumdeild. Réttindin hafa verið viðurkennd í stjórnarskrám margra ríkja og 

almennum lögum um allan heim. Þá hefur verið lögð aukin áhersla á efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi hin síðari ár innan Sameinuðu þjóðanna sem og almennt í 

heiminum. Það er einkum þrennt sem gerir samninginn afar merkilegan á alþjóðavettvangi. Í 

fyrsta lagi er samningurinn fyrsti alþjóðasamningurinn sem skuldbindur ríki að þjóðarétti til 

að vernda efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Í öðru lagi er hann eini 

samningurinn sem fjallar ítarlega um allt svið efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra 

réttinda. Í þriðja og síðasta lagi hefur hann verið fullgiltur af 160 ríkjum heims.100  

Þess skal getið að í fræðikenningum hefur að öðru jöfnu verið talið að einstaklingar geti 

ekki byggt rétt á ákvæðum, sem vernda efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 

beint fyrir dómstólum, þar sem þau feli í sér stefnuyfirlýsingar en veiti ekki beinan efnislegan 

rétt. Þannig sé ekki hægt að skera úr um það hvort réttindin séu brotin í ákveðnu tilviki. 

Aukinheldur verða réttindin ekki virk nema með sérstökum ráðstöfunum ríkisins, einkum í 

löggjöf. Hafi ríki ekkert gert til að tryggja slík réttindi þrátt fyrir yfirlýsingu í stjórnarskrá eða 

alþjóðasamningi þess efnis, kann að vera einfaldara að skera úr. Einatt koma hins vegar upp 
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álitaefni  um það hversu langt ríkið á að ganga til þess að tryggja borgurum sínum 

réttindin.101 

3.1.4 Aðrir samningar 

Eins og fram hefur komið hafa töluvert fleiri mannréttindasamningar verið gerðir á vettvangi 

Sameinuðu þjóðanna. Þeir samningar stefna yfirleitt að því að útfæra nánar réttindi sem 

greind eru í samningunum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi annars vegar og 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi hins vegar. Þannig snúa samningarnir 

annaðhvort að því að vernda sérstök réttindi sem getið er í samningunum tveimur eða 

vernda réttindi tiltekinna hópa í þjóðfélaginu. Ísland er aðili að flestum 

mannréttindasamningum Sameinuðu þjóðanna og viðaukum við þá og verður þeim nú lýst 

stuttlega.  

Alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis (e. ICERD)  var samþykktur 21. 

desember 1965, en að sporna við kynþáttamisrétti hefur frá upphafi verið eitt af helstu 

markmiðum Sameinuðu þjóðanna. Aðildarríki samningsins gangast undir skyldu til að 

fordæma kynþáttamisrétti og skuldbinda sig til að fylgja eftir tafarlaust með öllum viðeigandi 

ráðum stefnu um afnám kynþáttamisréttis í öllum myndum og jafnframt til að efla skilning á 

milli allra kynþátta (sbr. 2. gr.). Samningurinn var undirritaður af Íslands hálfu 14. nóvember 

1966 og fullgiltur 13. mars 1967. Yfirlýsing Íslands um viðurkenningu á valdi nefndar um 

afnám kynþáttamisréttis samkvæmt 14. gr. samningsins var afhent 19. ágúst 1981. Sá 

fyrirvari var þar gerður að nefndin skuli ekki taka fyrir erindi nema hún hafi gengið úr skugga 

um að sama málefnið sé ekki eða hafi ekki verið til annarra alþjóðlegrar rannsóknar eða 

sáttameðferðar.102  

Samningur um afnám allrar mismununar gegn konum (e. CEDAW) sem var samþykktur af 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 18. desember 1979. Samkvæmt samningnum fordæma 

aðildarríki alla mismunun gagnvart konum auk þess að vera ásátt um að framfylgja með 

öllum tiltækum ráðum og án tafa stefnu sem miðar að afnámi mismununar gagnvart konum. 

Ísland undirritaði samninginn 24. júlí 1980 og fullgilti hann 18. júní 1985, samningurinn tók 
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gildi mánuði síðar (sbr. 2. gr.).103 Þann 6. október 1999 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna valfrjálsa bókun við samninginn um valdbærni nefndarinnar um afnám 

mismununar gagnvart konum til þess að taka við og fjalla um erindi. Bókunin var undirrituð 

af Íslands hálfu 10. desember 1999 og fullgilt 6. mars 2001. Hún tók loks gildi gagnvart Íslandi 

6. júní 2001.104  

Samningur gegn pyndingum og  annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð 

eða refsingu (e. CAT) sem allsherjarþingið samþykkti 10. desember 1984 og tók gildi 26. júní 

1987. Aðildarríki samningsins skuldbinda sig til að gera virkar ráðstafanir á sviði löggjafar, 

stjórnsýslu og réttarvörslu eða aðrar ráðstafanir til að koma í veg fyrir pyndingar á sérhverju 

lögsvæði í lögsögu þess, án nokkurra undantekninga (sbr. 2. gr.). Samningurinn var 

undirritaður af Íslands hálfu 4. febrúar 1985 og fullgiltur 23. október 1996. Sama dag var 

afhent yfirlýsing um viðurkenningu á bærni nefndar gegn pyndingum (skv. 21. og 22. gr.). 

Samningurinn öðlaðist gildi gagnvart Íslandi 22. nóvember 1966. Þess ber að geta að 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti breytingar á 17. og 18. gr. samningsins 16. 

desember 1992 sem voru fullgiltar af Íslands hálfu 23. október 1996 en hafa ekki enn tekið 

gildi. Íslensk stjórnvöld hafa undirritað en ekki fullgilt viðaukann við samninginn (e. OPCAT) 

sem tók gildi 22. júní 2006 og kveður á um sjálfstætt eftirlit nefndarinnar gegn pyndingum.105 

Samningur um réttindi barnsins (e. CRC), samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna 20. nóvember 1989 og tók gildi 2. september 1990. Aðildarríki samningsins gangast 

við því að virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í 

samningnum, án mismununar af nokkru tagi. Aðildarríki skuldbinda sig jafnframt til að gera 

allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá til þess að börnum sé ekki mismunað eða refsað vegna 

stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima eða sjónarmiða sem 

þeir láta í ljós eða skoðana þeirra (sbr. 2. gr.).  Ísland undirritaði samninginn 26. janúar 1990 

og fullgilti hann 18. október 1992.  Þess ber að geta að við fullgildingu gerði Ísland tvær 

yfirlýsingar varðandi 9. og 37. gr. Samningurinn tók gildi gagnvart Íslandi 27. nóvember 
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1992.106 Þann 25. maí 2000 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna valfrjálsa bókun 

við samninginn um réttindi barnsins um þátttöku barna í vopnuðum átökum. Bókunin var 

undirrituð og fullgilt af Íslands hönd og tók gildi 12. febrúar 2002.107 Ísland gerðist einnig aðili 

að annarri valfrjálsri bókun við samninginn um réttindi barnsins um sölu á börnum, 

barnavændi og barnaklámi sem samþykktur var af allsherjarþinginu 25. maí 2000. 

Samningurinn öðlaðist gildi gagnvart Íslandi 18. janúar 2002. Hann er jafnframt sá eini úr 

flokki samninga Sameinuðu þjóðanna sem hefur verið lögfestur í heild sinni ásamt 

viðaukum.108  

Þann 15.  nóvember 2000 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu  þjóðanna bókun um að 

koma í veg fyrir, uppræta og refsa fyrir mansal, einkum kvenna og barna, sem er viðbót við 

samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi. Bókunin var 

undirrituð af Íslands hálfu 13. desember 2000, fullgilt 22. júní 2010 og tók gildi gagnvart 

Íslandi 22. júlí sama ár. Loks má geta þess að íslensk stjórnvöld hafa undirritað en ekki fullgilt 

Samning um réttindi fólks með fötlun (e. CRPD) sem var samþykktur af Sameinuðu þjóðunum 

6. desember 2006.  

3.1.5 Eftirlit með mannréttindasamningum Sameinuðu þjóðanna 

Þjóðréttarheimildir og efnisreglur einar og sér duga skammt. Þær eiga að vera grunnur 

lagasetningar að landsrétti, stjórnvöld leitast oft við að fara eftir reglunum, og vissulega 

skapa þær félagasamtökum og almenningi raunhæfan og gagnlegan viðmiðunargrundvöll við 

eftirlit og kröfugerð. Reglurnar eru þó oft brotnar og einfaldlega virtar að vettugi. Þar af 

leiðandi skiptir alþjóðlegt eftirlit sköpum, þegar kemur að tilmælum og þrýstingi 

alþjóðastofnana á aðildarríkin. Þannig hafa alþjóðastofnanir lengi leitað eftir skilvirkum 

leiðum til þess að halda uppi eftirliti með framkvæmd reglna og beita þrýsting á brotaríki. 

Eftirlit Sameinuðu þjóðanna felst fyrst og fremst í kæruleiðum, ríkjaskýrslum og 

rannsóknarvinnu, sem leiða til álitsgerðar eða tilmæla og byggjast ýmist á 

samningsskuldbindingum eða reglum í yfirlýsingum og ályktunum. Þá setja ummæli og 

gagnrýni í opinberum umræðum, ráðleggingum, leiðbeiningum, tækniaðstoð og framlögum 
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félagasamtaka svip á starfið. Almennt eftirlit með framkvæmd Mannréttindayfirlýsingar og 

öðrum slíkum heimildum er í höndunum á mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Sérstakar 

samninganefndir fara hins vegar með eftirlit með framkvæmd milliríkjasamninga á sviði 

mannréttinda sem lýst var hér á undan.109 

3.1.5.1 Sérfræðinganefndir tengdar mannréttindasamningum og kæruleiðir 

Flestir þjóðréttarsamningar Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi mæla fyrir um stofnun 

sjálfstæðra sérfræðinganefnda með það hlutverk að hafa eftirlit með framkvæmd 

samninganna. Mannréttindanefndin (e. Human Rights Committee), sem stofnuð var 

samkvæmt 28. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá árinu 1966, 

er líklega besta dæmið um slíka nefnd. Í ákvæðum samningsins er síðan nánar kveðið á um 

skipan hennar og hlutverk. Sambærilegar eftirlitsnefndir starfa samkvæmt alþjóðasamningi 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi frá 1966, samningi um afnám alls 

kynþáttamisréttis frá 1965, samningi um afnám allra mismununar gagnvart konum frá 1979, 

samningnum gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð 

eða refsingu frá 1984, samningnum um réttindi barnsins frá 1989 og um réttindi fatlaðs fólks 

frá 2006. Þess ber að geta að vald sérfræðinganefndanna nær aðeins til ríkja sem hafa 

staðfest þessa samninga.110 Nefndirnar eru sjálfstætt starfandi og taka ekki við fyrirmælum 

frá allsherjarþinginu þó þær skili skýrslum sínum þangað. Nefndarmeðlimir eru sjálfstæðir 

sérfræðingar sem eru valdir með sérstökum hætti og starfa því ekki sem fulltrúar ríkisstjórna 

sinna.111  

Til þess að sinna eftirliti gagnvart aðildarríkjum að mannréttindasamningum nota 

nefndirnar einkum tvær leiðir, þ.e. annars vegar skýrslugerðarkerfi og hins vegar kæruleiðir 

aðildarríkja og einstaklinga. Skýrslugerðarkerfið felur í sér könnun skýrslna aðildarríkja um 

framkvæmd samninganna en samkvæmt öllum samningunum er ríkjum skylt að skila 

reglulega skýrslum til viðkomandi samningsnefndar. Í skýrslunum segja ríkin frá því hvernig 

þau hafa fullnægt skuldbindingum sínum samkvæmt samningnum og hvernig þau hafa tekist 

á við vandamál við að framfylgja þeim. Sérfræðinganefndirnar fara svo yfir skýrslurnar og 
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kalla jafnframt á fund sinn fulltrúa ríkis til að ræða þær. Að lokum skilar nefndin niðurstöðum 

sínum um það hvernig tekist hefur til með framkvæmd samningsins og gerir tillögur til 

ríkisins um aðferðir í þeim efnum.112 

Kæruleiðir aðildarríkja og einstaklinga fela aftur á móti í sér að aðildarríki geta lýst því yfir 

á grundvelli sumra samninganna að þau samþykki lögbærni eftirlitsnefndanna til þess að taka 

við kærum frá aðildarríkjum og/eða einstaklingum vegna meintra brota aðildarríkja á 

samningsskuldbindingum. Þessar kæruleiðir eru því ávallt valkvæðar fyrir aðildarríkin.  

Kæruleiðirnar hafa reynst misjafnlega árangursríkar en milliríkjakærur á grundvelli 41. gr. 

samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og sambærilegra ákvæða annarra 

samninga, eru til að mynda nánast óþekktar. Það kemur bæði til af því að hlutfallslega fá ríki 

hafa gefið yfirlýsingu samkvæmt 41. gr. og jafnframt vegna þess að meðferð slíkra mála er 

sett í nokkurskonar sáttameðferð frekar en að skorið sé úr um hvort brot hafi átt sér stað af 

hálfu aðildarríkisins.113  

Samkvæmt valkvæðri bókun við samninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi ber 

mannréttindanefndinni að taka við erindum frá einstaklingum þess efnis að aðildarríki hafi 

brotið á réttindum þeirra. Samkvæmt 2. gr. bókunarinnar  skulu einstaklingar þó leita allra 

úrbóta innanlands áður en þeir leita til mannréttindanefndarinnar. Nefndin hefur leyst úr 

allnokkrum fjölda mála samkvæmt bókuninni og þannig skapast ákveðin framkvæmd um 

túlkun ákvæða samningsins. Gallinn á þessu kerfi er þó sá að niðurstöður nefndarinnar eru 

ekki þjóðréttarlega bindandi fyrir aðildarríki. Þess í stað kemur nefndin áliti (e.view) sínu á 

framfæri við hlutaðeigandi aðildarríki og hefur ekki frekari úrræði til að framfylgja þeim. 

Engu að síður hafa aðildarríki almennt tekið tillit til álita nefndarinnar og litið til túlkunar 

hennar á ákvæðum samningsins.114 

3.1.5.2 Mannréttindaráð (e. Human Rights Council) 

Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna var sett á stofn í mars árið 2006. Ráðið er með 

aðsetur í Genf og kom í stað hinnar gömlu mannréttindanefndar (e. Commission on Human 

Rights) sem þá var lögð  niður. Mannréttindanefnd og undirnefndir hennar höfðu fram að því 
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verið miðpunktur Sameinuðu þjóðanna í framkvæmd og eftirliti á sviði mannréttinda. 

Nefndin hafði þó ákveðnar takmarkanir og veikleika,  einna helst pólitíska hlutdrægni, sem 

urðu henni að lokum að falli. Ráðið gegnir þannig mikilvægu hlutverki innan Sameinuðu 

þjóðanna og hefur m.a. umsjón með mannréttindastarfinu, t.d. við undirbúning skýrslna, 

nýrra samninga og samþykkta um þau mál. Í ráðinu sitja fulltrúar 47 aðildarríkja sem eru 

kosnir af allsherjarþinginu. Þeir eru hins vegar fulltrúar ríkja sinna en ekki sjálfstæðir 

sérfræðingar og ráðið er þannig pólitískur vettvangur. Helsta markmið mannréttindaráðsins 

er að bregðast við ástandi þar sem mannréttindabrot eiga sér stað og gera ályktanir um 

viðbrögð við þeim. Ríki sem verða uppvís að stórfelldum og kerfisbundnum 

mannréttindabrotum sitja þar af leiðandi ekki í ráðinu og getur allsherjarþingið samþykkt 

með auknum meirihluta að víkja úr ráðinu ríki sem hefur framið slík brot. Mannréttindaráð 

Sameinuðu þjóðanna sinnir eftirlitshlutverki sínu einkum með eftirfarandi úrræðum.115  

Reglubundið allsherjareftirlit (e. Universal Periodic Review) Sameinuðu þjóðanna á sviði 

mannréttinda er nýmæli eftir skipulagsbreytingarnar árið 2006. Nú ber öllum aðildarríkjum 

að skila skýrslu um frammistöðu sína á sviði mannréttinda á fjögurra ára fresti til 

mannréttindaráðsins. Markmiðið með tilkomu þessa reglubundna eftirlits er að frammistaða 

allra ríkja sæti skoðun, ekki aðeins þeirra ríkja sem hverju sinni eru til athugunar eftir öðrum 

eftirlitsaðferðum ráðsins. Þannig er stefnt að því að koma í veg fyrir að pólitík ráði ferðinni 

þegar kemur að mannréttindaeftirliti. Fyrstu reglubundnu skýrslurnar komu til skoðunar hjá 

ráðinu vorið 2008 og fyrsta eftirlitshringnum lauk því ekki fyrr en árið 2012. Lítil reynsla er 

því komin á afgreiðsluferli skýrslnanna og það enn í mótun, t.d. varðandi þátttöku og vægi 

sérfræðinga í eftirlitinu og stjórnmálalegan vilja í ráðinu við afgreiðslu tilmæla. Árið 2011 

skilaði Ísland fyrstu allsherjareftirlitsskýrslu sinni eins og vikið verður nánar að í kafla 5.2.116 

Þann 18. júní 2007 samþykkti mannréttindaráðið ályktun um nýja kæruleið (e. Complaint 

procedure) til að takast á við alvarleg og viðvarandi brot á mannréttindum og 

grundvallarfrelsi um allan heim og við allar aðstæður.  Hin nýja kæruleið byggist að miklu 

leyti á fyrri kæruleiðum mannréttindanefndarinnar. Samkvæmt nýja ferlinu getur ráðið tekið 
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við kærum frá einstaklingum, hópum og frjálsum félagasamtökum sem telja að á 

mannréttindum sínum hafi verið brotið, eða hafa beina og áreiðanlega vitund um slík brot. 

Hér skal þó áréttað að ekki er um að ræða einstaklingsúrræði með sama hætti og hjá 

sérfræðinganefndum. Ráðið tekur aðeins á almennum, viðvarandi brotum, en ekki 

ákveðnum málum einstaklinga. Kæruleið ráðsins er háð trúnaði, með það að markmiði að 

auka samvinnu með ríkinu sem á í hlut. Hin endurbætta kæruleið á að tryggja hlutleysi, 

skilvirkni og leggja megináherslu á þolendur mannréttindabrota.117 

Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna heldur uppi eftirliti með stöðu mannréttindamála 

og framkvæmd samninga um mannréttindi og öðrum slíkum heimildum með svokölluðum 

sérstökum eftirlitsaðferðum (e. Special procedures). Þannig fjalla sérstakir eftirlitsfulltrúar (e. 

Special rapporteurs) og vinnuhópar um afmarkaða málaflokka eða ákveðin lönd og skila svo 

skýrslum til mannréttindaráðs, eða stundum til allsherjarþings eða jafnvel öryggisráðs. 

Fulltrúarnir og vinnuhóparnir eru skipaðir sjálfstæðum einstaklingum sem starfa sjálfstætt 

samkvæmt eigin sannfæringu og taka ekki við fyrirmælum frá ríkjum eða ríkjahópum. 

Eftirlitsfulltrúarnir sinna mörgum málaflokkum á sviði mannréttinda, t.a.m. sjálfstæði 

dómstóla og lögmanna, aftökur utan dóms og laga, pyndingar, málfrelsi, ofbeldi gegn konum, 

mansal, verndun barna á átakasvæðum, barnavændi, réttindi nýbúa, kynþáttamisrétti, 

trúarhöft, þátttaka málaliða á átakasvæðum, og staða mannréttinda í baráttunni gegn 

hryðjuverkum.  

Gildi þessa eftirlitsstarfs er framlag þess til túlkunar og þróunar réttarreglna en þó einkum 

athyglin sem skorinorðar og opinskáar skýrslur fulltrúanna og vinnuhópanna vekja. Þeir 

heimsækja viðkomandi lönd, ræða við stjórnvöld, stjórnarandstöðu, félagasamtök og 

fjölmiðla og dreifa upplýsingum til þessara aðila auk þess að höfða til almenningsálits. 

Þrýstingur samtakanna á ríki sem ekki virða reglurnar og/eða niðurstöður eftirlitsaðilanna, 

hefur reynst  hafa veruleg áhrif á ríkjaframkvæmdina. Þannig gera ríkisstjórnir oft sitt til að 

laga vissa hluti, svo að skýrslurnar verði ekki jafn-hvassar. Loks getur þrýstingurinn haft áhrif 

á efnahag og fjárhagsstöðu ríkja, þegar slök  mannréttindaframmistaða hefur neikvæð áhrif á 

milliríkjaviðskipti og þróunarsamvinnu.118  
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Að lokum ber að nefna hina sérstöku ráðgjafarnefnd (e. Human Rights Council‘s Advisory 

Committee) sem starfar undir mannréttindaráðinu en hún tók við af undirnefnd gömlu 

mannréttindanefndarinnar (e. Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human 

Rights). Hlutverk ráðgjafarnefndarinnar er að styðja mannréttindaráð í störfum þess, gefa því 

sérfræðiálit og ráðleggingar ásamt því að stunda rannsóknir og kannanir á sviði 

mannréttinda. Í ráðgjafarnefndinni sitja 18 sérfræðingar sem starfa eftir eigin sannfæringu. 

Hver sérfræðingur þarf að búa yfir þekkingu og reynslu á sviði mannréttindaverndar auk þess 

að vera með háan siðferðislegan staðal og vera jafnframt sjálfstæður og hlutlaus í starfi.119  

3.2 Evrópuráðið á vettvangi mannréttinda 

Evrópuráðið var stofnað árið 1949 með það að markmiði að stuðla að friði og efla vernd 

mannréttinda innan álfunnar. Þannig átti að koma á fót samstarfi þar sem veitt yrðu virk 

úrræði til þess að koma í veg fyrir mannréttindabrot. Stjórnmálaleiðtogar Vestur-Evrópuríkja 

voru sannfærðir um að öflugt alþjóðlegt samstarf væri rétta leiðin til að tengja þjóðir betur 

saman efnahagslegum og pólitískum böndum til að efla frið og mannréttindi. Upphaflega 

voru aðildarríki ráðsins aðeins úr hópi Vestur-Evrópskra lýðræðisríkja en eftir fall 

kommúnismans um 1990 bættust við ríki frá Mið- og Austur-Evrópu.120 Í dag eru aðildarríki 

Evrópuráðsins 47 talsins og eru öll 28 aðildarríki Evrópusambandsins aðilar. Ísland varð aðili 

að Evrópuráðinu 7. mars 1950 með fullgildingu á stofnskrá þess. Yfir 200 

þjóðréttarsamningar hafa verið gerðir á vettvangi Evrópuráðsins, þar af 30 sem telja má til 

mannréttindasamninga. Mannréttindasáttmáli Evrópu sem samþykktur var í Róm í 

nóvember 1950 er þeirra mikilvægastur. Einnig hafa fjölmargir aðrir samningarnir sem eru 

nátengdir mannréttindum verið gerðir á vettvangi Evrópuráðsins, svo sem á sviði 

félagsmálaréttar, menningar- og menntamála og persónuverndar. Loks fjalla margir 

samninganna um samvinnu á sviði refsivörslu og baráttu við skipulagða glæpastarfsemi. 121  

Ráðið hefur frá upphafi verið mikilvægur vettvangur fyrir Evrópuríki til að koma sér saman 

um sameiginlega mælikvarða til verndar mannréttindum í álfunni, þróun lýðræðislegra 

stjórnarhátta og réttarríkis. Evrópuráðið er þó ekki eina alþjóðastofnunin í Evrópu sem lætur 
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sig mannréttindi varða, en bæði Evrópusambandið og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu 

(e. Organisation for Security and Co-operation in Europe) hafa unnið að verndun 

mannréttinda. Evrópuráðið er þó elsta og áhrifamesta stofnunin þegar kemur að vernd 

mannréttinda. Evrópusambandið, sem er að mörgu öðru leyti öflugri og áhrifameiri stofnun 

með yfirþjóðlegt vald gagnvart aðildarríkjum, hefur aðeins haft óbeint hlutverk þegar kemur 

að mannréttindavernd. Þó hefur hið sífellt stækkandi samband sýnt málaflokknum aukinn 

áhuga í seinni tíð og jafnvel verið rætt um að sambandið gerist aðili að 

Mannréttindasáttmála Evrópu.122 Liggja nú fyrir samningsdrög samkvæmt 2. mgr. 59. gr. 

Mannréttindasáttmálans og 2. mgr. 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið og sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins.  

Helsta markmið ráðsins er samkvæmt 1. gr. stofnskrárinnar að stefna að nánari einingu 

Evrópuríkja og friði í álfunni, og að því verði aðeins náð með sameiginlegri viðurkenningu á 

vernd grundvallarmannréttinda og frelsis. Þannig skuldbinda aðildarríki ráðsins sig til að virða 

reglur réttarríkisins og vinna heils hugar og markvisst að því að öllum einstaklingum innan 

yfirráðasvæða þeirra skuli tryggð grundvallarmannréttindi.123  

3.2.1 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Evrópusamningurinn um vernd mannréttinda og mannfrelsis, betur þekktur sem 

Mannréttindasáttmáli Evrópu í daglegu tali, gekk í gildi 3. september 1953 þegar tilskilinn 

fjöldi ríkja hafði skilað inn fullgildingarskjölum. Fjórtán viðaukar hafa verið gerðir við 

sáttmálann, þar af sex sem bæta við efnislegum réttindum. Hinir viðaukarnir átta varða 

réttarfarsákvæði og meðferð kærumála. Aðildarríki sáttmálans eru 47 talsins, en skilyrði fyrir 

inngöngu ríkja í Evrópuráðið er að ríki gerist jafnframt aðilar að honum.124 

Aðildarríki að Mannréttindasáttmála Evrópu skuldbinda sig til að tryggja hverjum þeim, 

sem dvelst innan yfirráðasvæðis þeirra, réttindi þau og frelsi sem eru skilgreind í 

sáttmálanum, sbr. 1. gr. hans. Hvaða aðferðum skuli beita til að ná þessu takmarki er ekki 

frekar tilgreint í sáttmálanum. Það er því á valdi hvers aðildarríkis að ákveða með hvaða 
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hætti skuldbindingum sáttmálans verður best fullnægt.125 Ísland gerðist aðili að sáttmálanum 

29. júní 1953 og hefur fullgilt alla viðauka sem bæta við efnislegum réttindum, nema 12. 

viðauka um bann við mismunun. Mannréttindasáttmáli Evrópu er sá samningur sem hefur 

haft mest áhrif á íslenskan rétt en hann var lögfestur hér á landi ásamt viðaukum með 

viðbótarréttindum með lögum nr. 62/1994. Markmiðið með lögfestingu samningsins hér á 

landi var annars vegar að gera einstaklingum fært að byggja rétt á honum fyrir íslenskum 

dómstólum og hins vegar að koma í veg fyrir árekstra á milli innlendrar löggjafar og 

skuldbindinga íslenska ríkisins samkvæmt samningnum.126  

Mannréttindasáttmáli Evrópu skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hluti inniheldur efnisákvæði sem 

mæla fyrir um réttindi einstaklinga. Annar hluti fjallar um stofnun og starfsemi 

Mannréttindadómstóls Evrópu. Þriðji og síðasti hluti samanstendur svo af ýmsum almennum 

ákvæðum um aðild að sáttmálanum, s.s. um undirritun, fullgildingu og fyrirvara. Sáttmálinn 

kveður á um mannréttindi af fyrstu kynslóð og því svipar efni hans að miklu leyti til 

Alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Þannig eru 

kjarnaákvæði sáttmálans ýmis dæmigerð frelsisréttindi, svo sem réttur til lífs (2. gr.), 

persónufrelsi (5. gr.), friðhelgi einkalífs (8. gr.), tjáningarfrelsi (10. gr.) auk funda- og 

félagafrelsis (11. gr.). Réttur til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi (6. gr.) og hefur einnig 

reynst mikilvægt ákvæði. Vernd eignarréttarins (1. gr. 1. viðauka) hefur jafnframt fengið 

aukið vægi í gegnum árin. Í viðaukum við samninginn hafa bæst við réttindi sem eru af 

víðtækari meiði, t.d. rétturinn til menntunar (2. gr. 1. viðauka) og ákvæði um jafnrétti hjóna 

(5. gr. 7. viðauka). 

3.2.2 Eftirlit með mannréttindum á vettvangi Evrópuráðsins 

Tvær stofnanir, mannréttindanefnd Evrópu og Mannréttindadómstóll Evrópu, voru settar á 

fót til að hafa eftirlit með því að aðildarríki uppfylltu skyldur sínar samkvæmt 

Evrópusáttmálanum. Auk þess var æðstu stofnun ráðsins, ráðherranefndinni, falið það 

hlutverk að hafa eftirlit með fullnustu dóma dómstólsins. Þess ber hér að geta að með 11. 

viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu sem tók gildi 1. nóvember 1998 var 

mannréttindanefnd Evrópu lögð niður eða hún felld undir Mannréttindadómstólinn og 

                                                      

125
 Javaid Rehman, International Human Rights Law, 185. 

126
 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýringar og beiting,“ 29. 



  

56 

reglum um hann breytt í ýmsum veigamiklum atriðum.  Eftir breytingarnar er það ekki lengur 

valkvætt fyrir aðildarríki að samþykkja lögsögu dómstólsins.127 Þannig gengur eftirlitskerfi 

Mannréttindasáttmálans mun lengra en ráðgert er í mannréttindasamningum Sameinuðu 

þjóðanna og hefur jafnframt verið talið það skilvirkasta sinnar tegundar í heiminum. Sú 

staðreynd að aðildarríkin hafa gengist undir bindandi lögsögu alþjóðastofnunar sem getur 

fjallað um kærur á hendur þeim og kveðið upp þjóðréttarlega bindandi dóma um það hvort 

þau hafi brotið gegn ákvæðum samningsins, ræður þar mestu.128  

3.2.2.1 Sérstaða Mannréttindadómstóls Evrópu 

Mannréttindadómstóll Evrópu sem starfar í Strassborg í Frakklandi var sem áður sagði, settur 

á fót með Mannréttindasáttmála Evrópu árið 1950 ásamt mannréttindanefnd Evrópu. 

Dómstóllinn hefur reynst skilvirkt úrræði fyrir einstaklinga sem álíta að aðildarríki 

samningsins hafi brotið á sér réttindi sem hann verndar.  Dómstóllinn í sinni upprunalegri 

mynd sem og mannréttindanefndin voru lögð niður árið 1998 með gildistöku 11. viðauka við 

sáttmálann. Með viðaukanum voru verulegar breytingar gerðar á skipan og hlutverki 

dómstólsins. Í dag á einn dómari frá hverju aðildarríki sæti í dómstólnum og situr í sex ár í 

senn. Hvert aðildarríki tilnefnir þrjá aðila í dómarastöðuna og þing Evrópuráðsins kýs einn 

þeirra. Þess ber þó að geta að dómararnir eru ekki fulltrúar ríkja og njóta fulls sjálfstæðis í 

störfum sínum.129  

Samkvæmt 33. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu getur sérhver samningsaðili vísað 

meintu broti annars samningsaðila á ákvæðum samningsins og viðauka við hann til 

dómstólsins. Dómstólnum er jafnframt heimilt að taka við kærum frá einstaklingum, 

samtökum eða hópi einstaklinga sem halda því fram að samningsaðili hafi brotið á þeim 

réttindum sem lýst er í samningum og viðaukum við hann (34. gr.).130 Samkvæmt 46. gr. 

sáttmálans skuldbinda aðildarríki sig til þess að hlíta dómum Mannréttindadómstólsins í 

hverju því máli sem þeir eru aðilar að. Þannig kveður 2. mgr. sömu greinar sérstaklega á um 
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að endanlegur dómur skuli fenginn ráðherranefnd Evrópuráðsins sem hefur umsjón með 

fullnustu hans. Þetta eftirlitshlutverk er mjög mikilvægt og fylgir ráðherranefndin því fast 

eftir. Það gerir nefndin með því að óska eftir því að aðildarríki upplýsi hvernig það hefur 

framfylgt dómi að liðnum ákveðnum fresti. Nefndin kannar jafnframt hvort kæranda hafi 

verið greiddar bætur í samræmi við niðurstöður dómsins. Loks leitar ráðherranefndin 

upplýsinga um það hvort nauðsynlegar lagabreytingar hafi verið gerðar eða 

lagaframkvæmdum breytt til þess að koma í veg fyrir að sambærileg brot endurtaki sig.131 

Mannréttindadómstólnum hafa borist mörg kærumál gegn íslenska ríkinu en aðeins hluti 

þeirra hefur fengið efnislega meðferð hjá honum og flestum kærum því verið vísað frá. 

Mannréttindadómstóllinn hefur nokkrum sinnum kveðið upp dóma í málum gegn Íslandi auk 

þess sem nokkrar sáttir hafa verið gerðar fyrir dómstólnum. Dómar 

Mannréttindadómstólsins eru ekki bindandi að íslenskum landsrétti samkvæmt 2. gr. laga nr. 

62/1994. Dómarnir hafa þar af leiðandi ekki bein og milliliðalaus réttaráhrif við úrlausn 

réttarágreinings hér á landi. Hins vegar eru niðurstöður Mannréttindadómstólsins 

þjóðréttarlega skuldbindandi fyrir íslenska ríkið, sbr. 46. gr. sáttmálans, auk þess sem 

íslenskir dómstólar líta til túlkunar Mannréttindadómstólsins á ákvæðum 

Mannréttindasáttmála Evrópu við skýringu á íslensku stjórnarskránni.132  

 Fram kemur í athugasemdum við einstakar greinar í frumvarpi til laga nr. 62/1994 að 2. 

gr.  laganna feli í raun aðeins í sér áréttingu á því að Mannréttindadómstóll Evrópu geti sem 

fyrr eingöngu kveðið á um hvort íslenska ríkið hafi efnt þjóðréttarskuldbindingar sínar 

samkvæmt mannréttindasáttmálanum og eftir atvikum að því beri að greiða skaðabætur að 

tiltekinni fjárhæð ef vanefnd er leidd í ljós. Þannig geti dómar Mannréttindadómstólsins ekki 

haggað gildi íslenskrar löggjafar eða dómsúrlausnar. Á hinn bóginn segir þar jafnframt að 

sjálfsagt megi reikna með því að íslenskir dómstólar og stjórnvöld hefðu slík fordæmi til 

leiðsagnar þegar reyna kann á skýringu einstakra ákvæða laganna. Þær þjóðréttarskyldur 

sem hvíla á íslenska ríkinu, og þar með dómskerfinu, fela í sér að dómstólar hér á landi þurfa 
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að ljá dómum Mannréttindadómstóls Evrópu vægi við úrlausn mála. Þetta á við jafnvel þótt 

þeir séu ekki bindandi því að öðrum kosti gæti íslenska ríkið gerst sekt um að brjóta gegn 

ákvæðum sáttmálans. Í slíkum tilfellum gæti ríkið þurft að greiða þeim skaðabætur sem 

brotið hefur verið á, auk málskostnaðar. Það má því segja að leiðsagnargildi dóma 

Mannréttindadómstólsins sé þannig fólgið í því að veita forspá um hver sé að efni til sú 

lágmarksvernd sem staðfest hefur verið að þjóðarétti við túlkun ákvæða 

Mannréttindasáttmála Evrópu.133  

3.2.3 Félagsmálasáttmáli Evrópu 

Félagsmálasáttmáli Evrópu sem var samþykktur 18. október 1961 er einnig mikilvægur þáttur 

í mannréttindavernd á vettvangi Evrópuráðsins. Ísland gerðist aðili að sáttmálanum 15. 

janúar 1976. Í sáttmálanum eru borgurum aðildarríkja tryggð margvísleg efnahagsleg og 

félagsleg réttindi. Þannig svipar efni hans að mörgu leyti til Alþjóðasamnings Sameinuðu 

þjóðanna um efnahagsleg og félagsleg réttindi en ákvæði hans eru þó nokkuð ítarlegri. Í 

sáttmálanum eru nokkur kjarnaréttindi tengd málefnum á vinnumarkaði, svo sem réttur til 

vinnu og sanngjarnra og heilsusamlegra vinnuskilyrða (1.-3. gr.) og rétturinn til að stofna 

stéttarfélög og til að semja sameiginlega (4. og 5. gr.) auk ýmissa verndarráðstafana gagnvart 

viðkvæmum hópum, svo sem börnum og ungmennum, konum á vinnumarkaði og fötluðum 

(7., 8. og 15. gr.). Loks eru ákvæði í sáttmálanum sem eru mun ítarlegri en ákvæði í samningi 

Sameinuðu þjóðanna, svo sem um rétt til heilsuverndar, félagslegs öryggis og félagslegrar 

aðstoðar (11.-14. gr.).134 

Eftirlit með framkvæmd Félagsmálasáttmálans fer í meginatriðum fram með því að 

eftirlitsnefnd sem starfar samkvæmt sáttmálanum fer yfir skýrslur aðildarríkjanna. Þann 9. 

nóvember 1995 var samþykktur viðauki við sáttmálann um heimild félaga og samtaka á 

vinnumarkaði til að leggja fram kæru til sérfræðinganefndar, sem starfar samkvæmt 

samningnum, telji viðkomandi að aðildarríki hafi brotið á gegn ákvæðum samningsins. Ísland 

hefur ekki fullgilt þennan viðauka og verða kærur á hendur íslenska ríkinu um brot á 

samningnum þar af leiðandi ekki teknar til meðferðar.135 
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3.2.4 Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum  

Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og annarri ómannlegri eða vanvirðandi 

meðferð eða refsingu var samþykktur á vettvangi Evrópuráðsins 26. nóvember 1987. 

Markmiðið með samningnum var að fylgja eftir bannákvæði 3. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu og  koma á alþjóðlegu eftirliti með því hvort menn sem sviptir hafa verið frelsi í 

aðildarríkjum samningsins sæta pyndingum, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu. Sérstök Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum var stofnsett með samningum. 

Nefndin heimsækir aðildarlönd með reglulegu millibili og rannsakar meðal annars ástand 

fangelsa og aðstæður frelsissviptra manna og ræðir við þá sem eru í þeirri aðstöðu, svo og 

æðstu embættismenn og starfsmenn réttarvörslukerfisins. Aðildarríkjum ber að veita 

nefndinni aðgang að stofnunum sínum og greiða jafnframt fyrir störf hennar. Í kjölfar 

heimsóknar til aðildarríkis gerir nefndin skýrslu um rannsókn sína og leggur fram 

athugasemdir og tilmæli til aðildarríkisins um úrbætur. Ísland gerðist aðili að samningnum 

19. júní 1990. Evrópunefndin um varnir gegn pyndingum hefur komið nokkru sinnum til 

landsins og heimsótt fangelsi, lögreglustöðvar, geðsjúkrahús og aðrar stofnanir. Sérstök lög 

voru sett hér á landi um heimildir nefndarinnar til eftirlits.136  

3.2.5 Aðrir samningar 

Auk þeirra þriggja mannréttindasamninga á vettvangi Evrópuráðsins sem taldir hafa verið 

upp á Ísland aðild samningum sem hér verða nefndir: 

 Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir Mannréttindadómstól 

Evrópu sem var samþykktur í Strassborg 5. mars 1996 og tók gildi 1. janúar 1999. Samkvæmt 

samningnum ber aðildarríkjum að tryggja að einstaklingar sem eiga hlut að máli sem er 

höfðað á grundvelli mannréttindasáttmála Evrópu, þ.e. aðilar, fulltrúar þeirra og ráðgjafar 

auk vitna og sérfræðinga, njóti friðhelgi fyrir málsókn vegna munnlegra, eða skriflegra 

yfirlýsinga, eða vegna skjala eða annarra yfirlýsinga sem þeir gefa fyrir dómstólnum eða láta 

honum í té (sbr. 2. gr.). Samningurinn var undirritaður af Íslands hálfu 27. júní 1996, fullgiltur 

4. nóvember 1998 og tók gildi 1. janúar 1999.137  

                                                      

136
 Sama heimild, 273-274. 

137
 Stjórnartíðindi C auglýsing nr. 24/1998. 



  

60 

Samningur um vernd mannréttinda og mannlegrar reisnar við hagnýtingu líffræði og 

læknisfræði: samningur um mannréttindi og læknisfræði var samþykktur í Oviedo 4. apríl 

1997 og tók gildi 1. desember 1999. Aðildarríki samningsins skuldbinda sig til að vernda reisn 

og einstaklingseinkenni allra manna og tryggja öllum, án mismununar, að friðhelgi þeirra eða 

önnur réttindi og mannfrelsi séu ekki skert við hagnýtingu líffræði og læknisfræði (sbr. 1. gr.). 

Ísland undirritaði samninginn 4. apríl 1997 og fullgilti hann 12. október 2004. Samningurinn 

tók gildi gagnvart Íslandi 1. febrúar 2005. Þá hefur Ísland jafnframt undirritað og fullgilt tvær 

viðbótarbókanir við samninginn. Sú fyrri fjallar um bann við einræktun manna og tók gildi 

gagnvart Íslandi 1. febrúar 2005. Sú seinni varðar flutning á líffærum og vefjum úr mönnum 

og tók gildi 1. maí 2006.138  

Evrópuráðssamningur um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri 

misnotkun sem var samþykktur í Lanzarote 25. október 2007 og tók gildi 1. júlí 2010. 

Markmiðið með samningum, eins og nafnið gefur til kynna, er að koma í veg fyrir og berjast 

gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun á börnum, að vernda réttindi 

barna sem eru  þolendur kynferðislegrar misneytingar og kynferðislegrar misnotkunar ásamt 

því að efla samstarf um baráttuna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri 

misnotkun á börnum hjá hverri þjóð, sem og á alþjóðavísu (sbr. 1. gr.). Samningurinn var 

undirritaður af Íslands hálfu 2. febrúar 2008, fullgiltur 10. september 2012 og tók gildi 

gagnvart Íslandi 1. janúar 2013. 
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4 Stefna íslenskra stjórnvalda í mannréttindamálum 

Hingað til hafa íslensk stjórnvöld ekki gefið út almenna mannréttindastefnu þó það hafi 

staðið til í nokkurn tíma. Þrátt fyrir að ekki sé til heildstæð stefna á sviði mannréttinda 

almennt má lesa ýmislegt úr öðrum opinberum skýrslum um afstöðu stjórnvalda. Í tilefni af 

60 ára afmæli mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna árið 2007 og í samræmi við 

aukið framlag og þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi almennt og vaxandi áherslu á 

mannréttindi í öllu alþjóðasamstarfi taldi þáverandi utanríkisráðherra Íslands, Valgerður 

Sverrisdóttir, tímabært að gera grein fyrir áherslum Íslands á vettvangi alþjóðlegrar 

mannréttindaverndar. Í apríl 2007 gaf utanríkisráðuneytið því út skýrslu um mannréttindi í 

íslenskri utanríkisstefnu sem var í rauninni fyrsta tilraunin til að marka heildstæða stefnu 

Íslands í alþjóðlegri mannréttindavernd til framtíðar.139 Einnig er fjallað um stöðu og stefnu 

íslenskra stjórnvalda á sviði mannréttindamála í skýrslu innanríkisráðuneytisins til Sameinuðu 

þjóðanna um stöðu mannréttindamála á Íslandi 2011. Í skýrslunni er ítrekað að vernd 

mannréttinda sé einn af grundvallarþáttum í íslensku þjóðfélagi og að íslensk stjórnvöld leggi 

mikla áherslu á að tryggja fulla virðingu fyrir mannréttindum í stjórnkerfinu. 140 Að lokum ber 

að nefna undirbúningsvinnu til mótunar heildstæðrar landsáætlunar til fjögurra ára, þ.e. 

2013-2016, undir stjórn innanríkisráðuneytisins sem fór fram á árunum 2011 til 2012. 

Upphafleg kveikja að þessari áætlun var alþjóðaráðstefna Sameinuðu þjóðanna um 

mannréttindi í Vínarborg árið 1993141 þar sem Vínaryfirlýsingin og aðgerðaáætlun (e. Vienna 

Declaration and Programme of Action) voru samþykktar samhljóða. Á ráðstefnunni var 

meðal annars mælst til þess að öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna þróuðu hjá sér innlenda 

aðgerðaráætlun í þeim tilgangi að styrkja, innleiða og vernda mannréttindi.142 Verður nú 

fjallað nánar um þessar skýrslur. 

4.1 Mannréttindi í íslenskri utanríkisstefnu 2007 

Árið 2007 mótaði utanríkisráðuneytið sérstaka stefnu í mannréttindamálum á sviði 

utanríkismála sem fyrr var nefnd og gaf af því tilefni út skýrslu með yfirskriftinni 
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 Utanríkisráðuneytið, Mannréttindi í íslenskri utanríkisstefnu, 5. 
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 Erna Margrét Þórðardóttir, Skýrsla um gerð landsáætlunar í mannréttindum á Íslandi, 2-3. 
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 Innanríkisráðuneytið, Icelandic National Report on the Universal Periodic Review, 4-5. 
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Mannréttindi í íslenskri utanríkisstefnu. Með skýrslunni var stefnt að því að gefa heildstæða 

yfirsýn yfir áherslur íslenskra stjórnvalda til eflingar og verndar alþjóðlegum 

mannréttindum.143 Þar er lýst helstu áherslum Íslands og afstöðu til fjölmargra sviða 

mannréttinda einkum með tilliti til framtíðar. Samráð var haft við félagasamtök, stofnanir og 

sérfræðinga á sviði mannréttinda við vinnu að stefnunni. 144 

Í skýrslunni kemur fram að nauðsynlegt sé fyrir þá sem vinna að mannréttindamálum á 

ýmsum starfsstöðvum utanríkisþjónustunnar að geta stuðst við heildstæð stefnumið í 

mannréttindamálum. Þannig sé það markmið íslenskra stjórnvalda að vinna sérstaklega gegn 

öllu ofbeldi og mismunun gagnvart konum og börnum og að bættum réttindum þeirra. 

Einnig er talað um að stuðla að baráttunni gegn mansali. Þá segir að stjórnvöld leggi áherslu 

á að baráttan gegn alþjóðlegum hryðjuverkum megi ekki vera á kostnað virðingar fyrir 

alþjóðlegum mannréttindum. Jafnframt er því lýst að Ísland muni halda áfram beita sér fyrir 

algeru banni við pyndingum, afnámi dauðarefsinga, baráttunni gegn aftökum án dóms og 

laga, og jafnframt baráttunni gegn mannshvörfum og refsileysi. Þá er lögð áhersla á að Ísland 

beiti sér fyrir umræðu um bann við mismunun vegna kynhneigðar og að bættum réttindum 

samkynhneigðra á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Í því samhengi skuli stjórnvöld ítreka 

tengsl mannréttinda, friðar og öryggis og ábyrgðar alþjóðasamfélagsins. Að lokum er lýst 

áherslum Íslands á mikilvægi mannréttinda fyrir efnahagslega og félagslega þróun auk 

tengingar mannréttindamála og þróunarsamvinnu.145 

4.2 Skýrsla til SÞ um stöðu mannréttindamála á Íslandi 2011 

Árið 2011 skilaði Innanríkisráðuneytið fyrstu skýrslu Íslands um frammistöðu sína á sviði 

mannréttinda til Sameinuðu þjóðanna. Skýrslan var hluti af reglubundnu allsherjareftirliti 

mannréttindaráðs sem lýst var hér á undan í 4. kafla. Í skýrslunni var ítrekað að vernd 

mannréttinda væri einn af grundvallarþáttum í íslensku þjóðfélagi og að íslensk stjórnvöld 

legðu mikla áherslu á að tryggja fulla virðingu fyrir mannréttindum í stjórnkerfinu. Í 

skýrslunni er jafnframt áréttað að lýðræðislegt stjórnarfar og stjórnarskráin skapi grundvöll 

fyrir því að allir njóti mannréttinda. Þannig beri stjórnvöld ábyrgð á því að réttindin séu virk 
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og vernduð. Einnig segir í skýrslunni að þótt staða mannréttinda á Íslandi sé almennt sterk 

séu ákveðnir þættir sem mætti einkum styrkja. Er þar fyrst og fremst átt við réttindi 

viðkvæmra þjóðfélagshópa sem og málefni þeirra sem fóru hvað verst út úr efnahagshruninu 

2008.  

Í skýrslunni er fjallað um svið mannréttinda þar sem talið er mikilvægt að bæta og efla á 

Íslandi. Þau réttindi eru: jafnrétti og bann við mismunun, réttindi fatlaðra, réttindi aldraðra, 

réttindi barna, ofbeldisbrot gegn konum, mansal, bann við pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, frelsissvipting, réttur til 

heilbrigðis. Einnig er fjallað um málefni innflytjenda og hælisleitenda, réttinn til 

mannsæmandi atvinnu, stjórnun fiskveiðikerfisins, réttinn til skoðana- og tjáningarfrelsis, 

frelsi til hugsana, sannfæringar og trúar, funda- og félagafrelsi, mannréttindakennslu og 

fræðslu, umhverfisréttindi, málefni er varða efnahagshrunið og aðgang að dómstólum. Í 

skýrslu ráðuneytisins má finna nánari umfjöllun um þessi málefni. 146 

Þá fjallar skýrslan um nokkur atriði sem íslensk stjórnvöld vilja setja í forgang í 

mannréttindamálum. Í fyrsta lagi er talað um að stefna íslenskra stjórnvalda sé að tryggja að 

innlend löggjöf sé í samræmi við alþjóðlega mannréttindasamninga. Auk þess standi til að 

fullgilda samninga svo sem alþjóðasamning um réttindi fatlaðs fólks, sem og valfrjálsa bókun 

við hann, alþjóðasamning um vernd allra gegn mannshvörfum, valfrjálsa bókum við samning 

Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu. Jafnframt sé stefnt að því að fullgilda samning 

efnahagssamvinnunefndar Sameinuðu þjóðanna um aðgang að upplýsingum, þátttöku 

almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum, 

svonefndan Árósasamning, auk nokkurra annarra Evrópuráðssamninga á sviði 

mannréttinda.147 

Að lokum er fjallað um málefni sem Ísland mun veita forgang á alþjóðavettvangi.  Þátttaka 

í alþjóðabaráttunni gegn mismunun og ójafnfrétti, félagslegu ranglæti, fátækt og 

hungursneyð er nefnd þar fyrst. Þá er talað um að stefnt sé að því að vinna áfram að auknu 

jafnrétti kynjanna og þá sérstakleg að styðja þátttöku kvenna í ákvarðanatöku í stjórnkerfinu. 
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Efling og verndun réttinda barna er einnig sett ofarlega á blað sem og aukin viðleitni í 

baráttunni gegn mismunun á grundvelli kynhneigðar. Jafnframt er talað um að leggja 

áframhaldandi áherslu á mikilvægi mannréttinda í baráttunni gegn hryðjuverkum. Að lokum 

segir í skýrslunni að þróunaraðstoð íslenskra stjórnvalda verði haldið áfram og jafnframt 

vinnu við að ná þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna (e. Millennium Development 

Goals).148  

4.3 Landsáætlun á sviði mannréttindamála 2013-2016 

Vorið 2013 var lögð fram á Alþingi tillaga til þingsályktunar um áætlun í mannréttindamálum 

til fjögurra ára, 2013-2016. Tillagan var í samræmi við stefnu þáverandi ríkisstjórnarinnar og 

var flutt af fyrrverandi innanríkisráðherra, Ögmundi Jónassyni. Við vinnslu áætlunarinnar var 

leitast við að eiga víðtækt samráð við ólíka aðila innan stjórnarráðsins og undirstofnana þess, 

sem og við hagsmunaaðila, fræðasamfélagið og frjáls félagasamtök. Í því skyni voru tveir 

hópar skipaðir, annars vegar verkefnahópur fulltrúa allra ráðuneyta sem mótað hefur 

efnistök áætlunarinnar og meginþorra fylgiskjala hennar, og hins vegar vettvangur sem leiðir 

saman fulltrúa frjálsra félagasamtaka, fræðasamfélagsins og stjórnvalda.149  

Við undirbúning áætlunarinnar var meðal annars litið til norrænna fyrirmynda að 

áætlunum í mannréttindamálum, fjölda athugasemda frá alþjóðlegum aðilum sem sinna 

eftirliti með mannréttindaskuldbindingum Íslands og niðurstaðna úr opinni fundaröð um 

mannréttindamál sem innanríkisráðuneytið stóð fyrir. Þá var leitað eftir sjónarmiðum 

sérfræðinga á þessu sviði, bæði úr hópi fræðimanna og frjálsra félagasamtaka. Hér er um að 

ræða fyrstu áætlun í mannréttindamálum sem gerð hefur verið á Íslandi, en fjölmörg ríki 

hafa farið þá leið til þess að tryggja gæði í vernd og framkvæmd mannréttinda.150  

Til að ná fram þeim markmiðum sem lagt var upp með í undirbúningsvinnunni að 

landsáætlun var verkefnunum skipt í þrjá flokka. Í fyrsta lagi verkefni er lúta að uppbyggingu 

stofnanakerfis sem felur fyrst og fremst í sér að stofna íslenska mannréttindastofnun í 

samræmi við alþjóðleg viðmið. Einnig er fjallað um mikilvægi þess að samvinna náist um 

mannréttindi þvert á ráðuneyti innan stjórnarráðsins og hvernig má ná henni fram. Þá er 
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talað um að þróa verkferla fyrir samvinnu stjórnarráðs og Alþingis. Í öðru lagi verkefni er lúta 

að innleiðingu á alþjóðlegum mannréttindaskuldbindingum. Markmið þessara verkefna er að 

huga að efnislegum þáttum mannréttindaverndar. Verkefnin eru að fullgilda samninga 

Sameinuðu þjóðanna um ríkisfangsleysi og valkvæðan viðauka við samning Sameinuðu 

þjóðanna um bann við pyntingum og annarri ómannlegri eða vanvirðandi meðferð. Einnig að 

fullgilda samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og 

heimilisofbeldi. Að lokum er talað um að ljúka greiningarvinnu svo taka megi afstöðu til þess 

hvort ráðast eigi í fullgildingu annarra mannréttindaskuldbindinga. Í þriðja og síðasta lagi 

fjallar áætlunin um afmarkaðar aðgerðir með það að markmiði að búa betur að 

grunnupplýsingum um Ísland gangvart starfi Sameinuðu þjóðanna. Þ.e. annars vegar að 

fylgja eftir niðurstöðum frá fyrsta allsherjareftirliti Íslands frá 2011 og undirbúningur næstu 

skýrslu og hins vegar að uppfæra kjarnaskjal Íslands151 hjá Sameinuðu þjóðunum.152  

Um hefði verið að ræða fyrstu áætlun í mannréttindamálum sem gerð hefur verið á 

Íslandi, en fjölmörg ríki hafa farið þessa leið til þess að tryggja gæði í vernd og framkvæmd 

mannréttinda. Hugmyndin á rætur að rekja til alþjóðaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um 

mannréttindi í Vínarborg árið 1993. Síðan þá hafa bæði Sameinuðu þjóðirnar og Evrópuráðið 

talað fyrir því að landsáætlanir séu vel til þess fallnar til að tryggja best framkvæmd 

mannréttindaskuldbindinga með kerfisbundnum hætti í einstökum ríkjum.153 Tillagan var 

hins vegar ekki afgreidd á síðasta þingi og því óljóst um framgang málsins, enda hafa orðið 

ríkisstjórnarskipti í millitíðinni.  

4.3.1.1 Aukið hlutverk sveitarfélaga í stefnumótun um mannréttindi 

Við undirbúningsvinnu að landsáætlun í mannréttindamálum var lögð mikil áhersla á að ríki, 

sveitarfélög, fræðasamfélagið og hagsmunahópar hafi samvinnu um að móta framtíðarsýn í 

málaflokknum. Sérstök nefnd um eflingu sveitastjórnarstigsins á Íslandi hefur jafnframt 

starfað undanfarin misseri og fjallað um það hvernig sveitarfélög geta tekið að sér ábyrgð og 
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sjálfum. Kjarnaskjal Íslands er frá árinu 1993. Sjá nánar: http://www.althingi.is/altext/141/s/1150.html 
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 Þskj. 1150, 141, lögþ. 2012-2013, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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framkvæmd fleiri verkefna er varða íbúa þeirra. Ljóst þykir að mikil verkefni bíði sveitarfélaga 

sem tengjast skuldbindingum sem Ísland hefur gengist undir á sviði mannréttindamála. Má 

þar helst nefna nýjar áherslur í jafnréttismálum kynjanna, málefnum innflytjenda, aldraðra, 

fatlaðra og loks um jafnrétti í búsetu. Öll þessi viðfangsefni og fleiri varða að stórum hluta 

mannréttindi borgaranna og jafnræði íbúanna fellur því að stóru leyti í hlut sveitarfélaga að 

sinna.154 

Á sviði mannréttindamála leggur nefndin um eflingu sveitastjórnarstigsins sérstaka 

áherslu á fimm atriði. Í fyrsta lagi að í framhaldi af landsáætlun í mannréttindamálum verði 

gerð lausnamiðuð framkvæmdaáætlun. Í öðru lagi vill nefndin að ríki og sveitarfélög 

sameinist um aðgerðir til að efla mannréttindi innflytjenda í íslensku samfélagi með sérstakri 

áherslu á velferð barna af erlendum uppruna. Þá vill nefndin í þriðja lagi að unnið verði að 

gerð samræmdrar aðgerðaáætlunar um jafnrétti kynjanna, útrýmingu kynbundins ofbeldis 

og ofbeldis gagnvart minnihlutahópum. Nefndin vill jafnframt í fjórða lagi að sveitarfélögum 

verði gert kleift að efla þjónustu við fatlað fólk og vinna í anda alþjóðlegra samþykkta og 

sáttmála í málefnum fatlaðra. Þá standi ríkið við verkefni sín sem snúa að velferð fatlaðra. Í 

fimmta og síðasta lagi leggur nefndin áherslu á að fatlað fólk fái þjónustu í 

vinnumarkaðsúrræðum á sama hátt og aðrir íbúar.155  
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 Innanríkisráðuneytið, „Skilagrein og tillögur nefndar um eflingu sveitarstjórnarstigsins,“ Fréttir, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2012/Skilagrein-og-tillogur-nefndar-um-eflingu-

sveitarstjornarstigsins.pdf (sótt 18. mars 2013). 
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5 Íslenskar stofnanir og félagasamtök á sviði mannréttindamála 

Á Íslandi er ekki að finna sjálfstætt kerfi eftirlitsstofnana á sviði mannréttindamála. 

Grundvallast það meðal annars á því að hér á landi er ekki að finna sjálfstæða landsstofnun 

sem sinnir mannréttindum á heildstæðan hátt. Mannréttindaskrifstofa Íslands hefur að 

nokkru leyti gegnt hlutverki slíkrar stofnunar undanfarin ár með fulltingi stjórnvalda.156 Auk 

þess fara ýmsar stofnanir og félagasamtök með hlutverk á sviði mannréttindamálefna á einn 

eða annan hátt, t.d. umboðsmaður Alþingis, umboðsmaður barna og Jafnréttisstofa. 

Mannréttindaskrifstofa Íslands og Mannréttindastofnun Háskóla Íslands eru þó einu 

einingarnar sem stofnaðar eru með það að markmiði að hafa mannréttindi að sérstöku 

viðfangsefni. 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu stofnanir og félagasamtök sem standa að og sinna 

mannréttindamálum á Íslandi. Fyrst verður fjallað um umboðsmenn sem starfa á þessum 

vettvangi, þ.e. umboðsmann Alþingis, umboðsmann barna og umboðsmann skuldara, í 

þessari röð. Því næst verður fjallað um stofnanir og embætti sem sinna jafnréttismálum á 

Íslandi, þ.e. Jafnréttisstofa, Kærunefnd jafnréttismála og Jafnréttisráð. Þá verður fjallað um 

Persónuvernd og aðkomu stofnunarinnar að mannréttindamálum. Í kjölfarið kemur 

umfjöllun um réttargæslumenn fyrir fatlað fólk. Loks verður fjallað um 

Mannréttindaskrifstofu Íslands og starfsemi hennar í gegnum árin á sviði mannréttindamála 

hér á landi og í alþjóðlegu samstarfi. Að lokum verður fjallað stuttlega um 

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.  

5.1 Umboðsmaður Alþingis 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Umboðsmaður er 

kosinn af Alþingi til fjögurra ára í senn og skal uppfylla skilyrði laga til að gegna embætti 

hæstaréttardómara og má ekki vera alþingismaður. Umboðsmaður starfar sjálfstætt en þó í 

umboði Alþingis. Umboðsmaður Alþingis starfar samkvæmt lögum um umboðsmann Alþingis 

nr. 85/1997 og jafnframt samkvæmt reglum nr. 83/1988, um störf og starfshætti 

umboðsmanns Alþingis, með síðari breytingum. 
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 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Innlendar stofnanir sem hafa eftirlit með mannréttindum,“ 

http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/eftirlitsstofnanir/innlendar-stofnanir/ (sótt 10. mars 2013). 
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Í 2. gr. í lögum um umboðsmann Alþingis segir að hlutverk hans sé að hafa eftirlit með 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga auk þess að tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum 

landsins. Umboðsmaður skal jafnframt gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni 

og að hún fari að öðru leyti fram í samræmi við lög, vandaða stjórnsýsluhætti og siðareglur. 

Þá kemur fram í 3. til 5. gr. laganna að umboðsmaður rækir hlutverk sitt fyrst og fremst með 

þrenns konar hætti. Í fyrsta lagi með athugun máls vegna kvörtunar frá hlutaðeigandi aðila 

máls. En hverjum þeim sem telur sig hafa hlotið ólögmæta meðferð af hálfu stjórnvalda er 

heimilt að leggja fram kvörtun til umboðsmanns Alþingis. Á þetta bæði við um íslenska og 

erlenda ríkisborgara, og jafnframt um frjáls félagasamtök og aðra þjóðfélagshópa.  

Umboðsmaður metur hvort hann tekur kvörtun til meðferðar og þá hvaða hluta hennar. Í 

öðru lagi er umboðsmanni heimilt að taka mál til meðferðar að eigin frumkvæði. Í þriðja og 

síðasta lagi getur umboðsmaður fjallað um það sem kallað er „meinbugir“ á gildandi lögum, á 

almennum stjórnvaldsfyrirmælum eða á starfsháttum í stjórnsýslunnar. Slíkt mál tekur 

umboðsmaður einnig upp samkvæmt eigin ákvörðun. Umboðsmanni ber að tilkynna Alþingi 

og viðeigandi stjórnvaldi, eftir því sem við á, verði hann var við meinbugi, sbr. 11. gr. 

laganna. 

Til að sinna starfi sínu hefur umboðsmaður Alþingis víðtæka heimild til að afla upplýsinga 

frá stjórnvöldum, sbr. 7. gr. laga um umboðsmann Alþingis. Hann getur til að mynda farið 

fram á það við stjórnvöld að þau láti honum í té allar þær upplýsingar sem hann þarfnast til 

að geta sinnt starfi sínu. Þá getur umboðsmaður boðað starfsmenn stjórnsýslunnar á sinn 

fund til þess að veita upplýsingar. Loks hefur hann óheftan aðgang að starfsstöðvum 

stjórnvalda og getur óskað eftir því að héraðsdómari taki af mönnum skýrslur ef hann telur 

þörf á því. Hins vegar getur umboðsmaður ekki krafist þess að fá aðgang að upplýsingum er 

varða öryggi ríkisins. Auk þess getur hann þurft að sækja um sérstakt leyfi ráðherra ef málið 

snertir tiltekið utanríkismál.157 

5.1.1 Álit umboðsmanns  

Mál sem koma fyrir umboðsmann Alþingis sæta annaðhvort aðeins frumathugun eða eru 

tekin til nánari athugunar. Umboðsmaður vísar kvörtunum frá að frumathugun máls lokinni 
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 Umboðsmaður Alþingis, „Um umboðsmann,“ http://www.umbodsmadur.is/category.aspx?catID=5 (sótt 3. 

mars 2013).  
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fullnægi kvörtun ekki lagaskilyrðum til frekari meðferðar eða ef ljóst þykir að ekki sé ástæða 

fyrir umboðsmann að láta til sín taka. Ákveði umboðsmaður hins vegar að frumathugun 

lokinni að rannsaka mál nánar er honum heimilt að ljúka málinu á fjóra vegu. Það skal að 

tekið hér fram að álit umboðsmanns Alþingis eru ekki lagalega bindandi gagnvart 

stjórnvöldum. Umboðsmaður frestar heldur ekki eða kemur í veg fyrir réttaráhrif 

stjórnsýsluákvarðana. Það er því undir stjórnvöldum komið hvort þau taka tillit til álita 

umboðsmanns.158 Hins vegar hefur það sýnt sig að álit umboðsmanns Alþingis eru mikilvægt 

framlag til túlkunar á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. 159  

Umboðsmaður getur látið mál falla niður að fenginni leiðréttingu eða skýringu frá 

hlutaðeigandi stjórnvöldum. Í öðru lagi getur máli lokið með því að umboðsmaður lætur 

skoðun sína í ljós, þ.e. hvort athöfn stjórnvalds hafi brotið í bága við lög eða góða 

stjórnsýsluhætti. Í þeim tilfellum getur hann látið í ljós þá skoðun að stjórnvald hafi við mat 

sem er í valdi þess brotið bersýnilega gegn kröfum um sanngirni og góða stjórnsýsluhætti. Í 

áliti umboðsmanns geta falist tilmæli, gagnrýni, ráð eða leiðbeiningar, allt eftir því hvað á við 

hverju sinni. Umboðsmanni ber að gera viðeigandi yfirvöldum viðvart, telji hann að um brot í 

starfi sé að ræða sem varði viðurlögum lögum samkvæmt. Þótt umboðsmaður hafi ekki vald 

til að fyrirskipa að mál sé höfðað til að koma fram viðurlögum, getur hann vakið athygli 

ríkissaksóknara á slíkum málum.  Þá er umboðsmanni heimilt að senda Alþingi og 

viðkomandi ráðuneyti eða sveitarstjórn sérstaka tilkynningu, ef í ljós koma smávægileg 

mistök eða afbrot stjórnvalds. Í þriðja lagi getur umboðsmaður lokið máli með ábendingu 

varði kvörtunin ágreining sem á undir dómstóla eða eðlilegt er að þeir leysi úr. Þýðingarmikil 

ráðagerð kemur fram í þessu ákvæði um að viss verkaskipting sé milli umboðsmanns og 

dómstóla. Reglan er meðal annars byggð á að dómstólar séu betur til þess fallnir en 

umboðsmaður að útkljá vissar deilur, auk þess sem oft sé rétt að dómstólar skeri úr 

réttarágreiningi um grundvallaratriði.  Í fjórða og síðasta lagi getur umboðsmaður lagt til við 

innanríkisráðherra að veitt verði gjafsókn í máli sem heyrir undir starfssvið umboðsmanns og 

hann telur rétt að lagt verði fyrir dómstóla til úrlausnar, sbr. d-lið 10. gr. laga nr. 85/1997. 
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Þessi heimild á þó aðeins við í þeim málum sem umboðsmaður hefur tekið til 

efnismeðferðar. 

5.1.2 Umboðsmaður Alþingis og mannréttindamál 

Mannréttindareglur og viðfangsefni tengd þeim hafa verið veigamikill þáttur í starfi 

umboðsmanns Alþingis í gegnum árin. Þess má geta að fyrsti umboðsmaður Alþingis, Gaukur 

Jörundsson, bjó yfir veigamikilli þekkingu og reynslu á sviði mannréttindamála þegar hann 

tók við starfi umboðsmanns, m.a. sem fulltrúi Íslands í mannréttindanefnd Evrópuráðsins. 

Þessi bakgrunnur Gauks gerði það að verkum að málaflokkurinn fékk fljótt mikilvægan sess í  

starfi embættisins og úrlausn mála.160 Þótt álit umboðsmanns séu ekki lagalega bindandi 

með sama hætti og dómar eru þau mikilvægt framlag til túlkunar á mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar. Þetta á ekki aðeins við um mörk framkvæmdarvalds gagnvart réttindum 

borgara, heldur einnig um ýmsar skyldur sem hvíla á stjórnvöldum með vísan til 

réttindaákvæða stjórnarskrárinnar.161 

Á sviði mannréttinda er það fyrst og fremst verkefni umboðsmanns að fylgjast með því 

hvort þær reglur sem í gildi eru samkvæmt landslögum og alþjóðlegum skuldbindingum eru í 

heiðri hafðar í stjórnsýslunni og þá eftir atvikum við lagasetningu. Almennt fellur það ekki í 

verkahring umboðsmanns að hafa frumkvæði að því að aukið verði við mannréttindavernd 

eða aðrar lagabreytingar gerðar. Þ.e. ekki nema það sé stutt þeim rökum að á skorti að þær 

skuldbindingar sem ríkið hefur undirgengist, t.d. samkvæmt alþjóðasáttmála, komi með 

fullnægjandi hætti fram í landsrétti eða að lög séu ekki í samræmi við reglur stjórnarskrár.162 

Íslenskri stjórnsýslu, hvort sem er á ríkis- eða sveitastjórnarstigi, ber að fara að reglum um 

mannréttindi í öllum sínum störfum. Það fellur því í  hlut umboðsmanns að hafa eftirlit með 

því að stjórnsýslan fylgi lögum og reglum á sviði mannréttindamála í störfum sínum og 

samskiptum við borgarana, rétt eins og lögum og reglum á öðrum sviðum sem stjórnsýslunni 

ber að fylgja. Mannréttindareglur hafa þá sérstöðu að byggjast ekki eingöngu á ákvæðum 

stjórnarskrár og landslögum heldur leika alþjóðlegar samþykktir sem íslenska ríkið hefur 
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 Tryggvi Gunnarsson, „Frá sjónarhóli umboðsmanns – hlutverk og starfið,“ Tímarit lögfræðinga 58, 2 (2008):  

148-149. 
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 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, 51.  
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undirritað og/eða samþykkt þar stórt hlutverk. Í þeim tilvikum þegar viðkomandi samningur 

hefur ekki verið lögfestur getur reynt sérstaklega á það hvaða skuldbindingar íslenska ríkið 

hefur tekið á sig um að fylgja þeim gagnvart borgurum landsins og þeim sem hingað koma.163  

Í lögskýringarfræðum er almennt litið svo á að lagaákvæði sem á einhvern hátt takmarka 

grundvallarréttindi manna eigi að skýra borgurunum í hag. Þetta sjónarmið helst í hendur við 

ýmis önnur, s.s. meginreglur laga og eðli máls. Umboðsmaður Alþingis þarf að hafa þetta að 

leiðarljósi við skýringu sína á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar.164  

5.2 Umboðsmaður barna 

Umboðsmaður barna er talsmaður barna og unglinga, þ.e. einstaklinga undir 18 ára aldri, á 

Íslandi. Hlutverk umboðsmanns er að vinna almennt að réttinda- og hagsmunamálum barna 

og koma málum þeirra á framfæri við opinbera aðila sem og einkaaðila. Embætti 

umboðsmanns barna var stofnað þann 1. janúar 1995 með lögum nr. 83/1994. 

Umboðsmaður barna er stjórnvald sem heyrir stjórnskipulega undir forsætisráðuneytið. 

Umboðsmaður er sjálfstæður og óháður embættismaður, þ.e. óháður boð- eða skipunarvaldi 

stjórnvalda. Umboðsmanni ber þó að gefa forsætisráðherra árlega skýrslu um starfsemi sína, 

sbr. 8. gr. laganna. 

Hlutverk umboðsmanns barna er skilgreint í lögum um embættið. Í 1. gr. þeirra kemur 

fram að umboðsmaður skuli vinna að bættum hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir 

og réttindi þeirra. Þannig ber honum að vinna að því að tekið sé tillit til hagsmuna barna við 

lagasetningu, ákvarðanatöku og skipulagningu í þjóðfélaginu. Börn eru ekki þrýstihópur í 

stjórnmálalegu tilliti og því er staðreyndin sú að sjónarmið barna gleymast oft og tíðum í 

heimi hinna fullorðnu. Þetta er þó auðvitað ekki algilt. Verkefni umboðsmanns barna er því 

ekki síst að hlusta á raddir barna og koma sjónarmiðum þeirra á framfæri þar sem 

ákvarðanir, sem snerta börn, eru teknar. Auk mála á sviði barnaréttar eða 

barnaverndarmála, getur umboðsmaður komið fram með ábendingar eða tillögur um 

úrbætur sem snerta hag barna á öllum sviðum samfélagsins, svo sem í skólamálum, 

byggingar- og skipulagsmálum, heilbrigðismálum, tryggingamálum o.fl. Mikilvægustu 
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verkefni umboðsmanns eru að hafa frumkvæði að stefnumarkandi umræðu um málefni 

barna, með það að markmiði að tryggja bættan hag barna almennt. Að lokum ber 

umboðsmanni barna að stuðla að bestu getu að því að alþjóðlegir samningar sem Ísland 

hefur gerst aðili að og snerta réttindi og velferð barna séu virtir.165 Þetta á einkum við 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem verður fjallað nánar um í kafla 4.1.  

Umboðsmaður ákveður sjálfur hvort og þá hvaða mál hann tekur til umræðu hverju sinni. 

Umboðsmanni ber að koma með tillögur til úrbóta á réttarreglum og fyrirmælum stjórnvalda 

á sviði málefna barna. Af þessu má jafnframt telja að umboðsmanni sé heimilt að koma með 

tillögur til úrbóta ef framkvæmd þessara reglna og fyrirmæla af hálfu stjórnvalda fer að hans 

mati í bága við hagsmuni, réttindi eða þarfir barna. Öllum er heimilt að leita til 

umboðsmanns barna. Þess ber þó að geta að umboðsmanni er ekki heimilt til að hafa afskipti 

af deilum milli einstaklinga eða vandamálum einstakra barna, enda fellur það í verkahring 

annarra aðila, t.d. Barnaverndarnefndar. Umboðsmaður, eða starfsmenn hans, leiðbeinir 

hins vegar hverjum þeim sem á skrifstofu hans leitar um hvert viðkomandi getur snúið sér til 

að fá aðstoð við lausn vandamála, t.d. innan stjórnsýslunnar eða hjá dómstólum.166 

5.2.1 Umboðsmaður barna og mannréttindi 

Eins og áður kom fram er umboðsmanni barna ætlað að stuðla að því að virtir séu þeir 

þjóðréttarsamningar sem Ísland á aðild að og snerta réttindi og velferð barna.167 Hér er fyrst 

og fremst átt við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem í daglegu tali er 

nefndur Barnasáttmálinn, en hann er mikilvæg stoð fyrir allt starf embættisins. Með lögum 

nr. 19/2013, var Barnasáttmálinn lögfestur hér á landi, auk tveggja viðauka við hann. 

Eitt af þeim atriðum sem umboðsmaður barna hefur lagt mikla áherslu á sl. ár er 

kynning á Barnasáttmálanum og að börn og fullorðnir þekki sáttmálann og viti hvaða réttindi 

hann hefur að geyma. Á tímum efnahagsþrenginga síðustu ára hefur umboðsmaður barna til 

dæmis beitt sér fyrir því að niðurskurður ríkis og sveitarfélaga bitni sem minnst á börnum. 

Umboðsmaður hefur í því samhengi bent á mikilvægi þess að halda sérstaklega vel utan um 
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 Umboðsmaður barna, „Hlutverk umboðsmanns barna,“ 

http://www.barn.is/barn/adalsida/um_embaettid/hlutverk_umbodsmanns_barna/  (sótt 14. mars 2013). 
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 Sama heimild.  
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 Sama heimild.  
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börn og réttindi þeirra á tímum sem þessum og tryggja að þau njóti þeirrar þjónustu sem 

velferð þeirra krefst. Þá hefur umboðsmaður barna bent á að það sem barni er fyrir bestu 

skuli ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir sem varða börn, sbr. 3. gr. 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.168 Umboðsmaður barna hefur jafnframt brugðist við 

ýmsum ábendingum sem honum hafa borist, t.d. varðandi breytingar sem hafa fylgt 

niðurskurði í skólakerfi landsins á öllum stigum, niðurskurð á umönnunargreiðslum til 

foreldra fatlaðra og langveikra barna og skerta þjónustu við þennan hóp að öðru leyti og 

vöntun á sáttaumleitan hjá sýslumönnum landsins samkvæmt ákvæðum barnalaga, svo fátt 

eitt sé nefnt. Umboðsmaður barna hefur framkvæmt kannanir og rannsóknir á ýmsum 

sviðum hagsmunamála barna og beitt sér fyrir því á grundvelli Barnasáttmálans að úrbætur 

verði gerða, t.d. varðandi hávaðamengun í leikskólum og skólum landsins, og jafnframt að 

börnum sé gert kleift að kvarta yfir aðbúnaði í skólanum eftir ákveðnum og einföldum 

leiðum.169 

5.3 Umboðsmaður skuldara 

Embætti umboðsmanns skuldara heyrir undir velferðarráðuneytið og hefur það verkefni að 

gæta hagsmuna og réttinda skuldara á Íslandi. Þótt ekki sé beint um að ræða tiltekin 

mannréttindi hefur starf hans áhrif á efnahagslega stöðu manna og lífskjör. Samkvæmt 

lögum um umboðsmann skuldara nr. 100/2010 skal umboðsmaður hafa milligöngu um 

samskipti og samninga við lánardrottna með hagsmuni skuldara að leiðarljósi. Stofnunin skal 

jafnframt vera félags- og húsnæðismálaráðherra til ráðuneytis um málefni skuldara og 

stefnumörkun á því sviði. Ráðherra skipar umboðsmann til fimm ára í senn til að fara með 

forstöðu stofnunarinnar og bera faglega, fjárhagslega og stjórnunarlega ábyrgð á rekstri 

hennar. Embætti umboðsmanns skuldara var stofnað í kjölfar efnahagshrunsins haustið 
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 Umboðsmaður barna, Ársskýrsla umboðsmanns barna 2011 (Reykjavík: Umboðsmaður barna, 2012), 9-11. 
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 Umboðsmaður barna, Ársskýrsla umboðsmanns barna 2011, 11-12 og Margrét María Sigurðardóttir, 

Umboðsmaður barna, „Börn mega gagnrýna skólann!“ (erindi flutt á ráðstefnu um lýðræði á 21. öld þann 10. 

nóvember 2012) http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2012/Margret-Maria.-Lydraedisradstefna-10-

11-2012---senda-thessa.pdf (sótt 12. mars 2013).  
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2008. Stofnunin er því tiltölulega ung en hún tók til starfa þann 1. ágúst 2010. Umboðsmaður 

skuldara starfar samkvæmt lögum um umboðsmann skuldara nr. 100/2010.170 

Meginmarkmiðið með stofnun embættisins var að bæta stöðu einstaklinga sem eiga í 

skulda- og greiðsluerfiðleikum í kjölfar efnahagshrunsins og að auðvelda þeim að koma 

greiðslubyrði og skuldastöðu í viðunandi horf. Þannig ber umboðsmanni að hafa hagsmuni 

skuldara og réttindi þeirra að leiðarljósi og veita þeim aðstoð þegar við á. Auk þess sinnir 

umboðsmaður skuldara viðamiklu hlutverki varðandi greiðsluaðlögun. Umboðsmanni ber t.d. 

að veita þeim sem eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum endurgjaldslausa aðstoð við að 

öðlast heildarsýn á fjármál sín og leita leiða til lausnar. Í kjölfarið hefur umboðsmaður 

milligöngu um samskipti og samninga við lánardrottna með það að markmiði að fá sem 

hagstæðasta lausn og kostur er á fyrir skuldara, án tillits til þess hvaða áhrif sú lausn hefur á 

hagsmuni einstakra kröfuhafa. Umboðsmanni skuldara ber jafnframt að aðstoða við gerð 

samninga um greiðsluaðlögun og veita alhliða ráðgjöf og fræðslu um fjármál heimilanna. 

Loks útbýr umboðsmaður framfærsluviðmið og uppfærir þau reglulega ásamt því að taka við 

erindum og ábendingum skuldara um ágalla á lánastarfsemi og sendir áfram til viðeigandi 

eftirlitsstjórnvalds.171  

5.4 Jafnréttisstofa 

Jafnréttisstofa annast stjórnsýslu á sviði jafnréttismála á Íslandi og heyrir undir yfirstjórn 

félags- og húsnæðismálaráðherra. Jafnréttisstofa stuðlar að því að markmið laga um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla náist auk þess að hafa eftirlit með framkvæmd laga. 

Stofnunin tók formlega til starfa þann 15. september 2000 og starfar í samræmi við lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.  

Samkvæmt 4. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla ber Jafnréttisstofu 

fyrst og fremst að hafa eftirlit með framkvæmd laga og sjá um fræðslu og 

upplýsingastarfsemi. Þá skal stofnunin veita stjórnvöldum, stofnunum, fyrirtækjum, félögum 

og einstaklingum ráðgjöf í tengslum við jafnrétti kynjanna auk þess að koma á framfæri við 

ráðherra, Jafnréttisráð og önnur stjórnvöld ábendingum og tillögum um aðgerðir til að ná 
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 Umboðsmaður skuldara, „Um umboðsmann skuldara,“ http://www.ums.is/um-umbodsmann/ (sótt 15. mars 

2013). 
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 Sama heimild. 
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fram jafnrétti kynjanna. Jafnréttisstofa skal jafnframt koma með tillögur að sértækum 

aðgerðum, auka virkni í jafnréttismálum, m.a. með aukinni aðild karla að jafnréttisstarfi og 

fylgjast með þróun jafnréttismála í þjóðfélaginu, m.a. með upplýsingaöflun og rannsóknum. 

Þá ber stofnuninni að veita jafnréttisnefndum, jafnréttisráðgjöfum og jafnréttisfulltrúum 

sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja aðstoð ásamt því að vinna að forvörnum gegn 

kynbundnu ofbeldi í samstarfi við önnur stjórnvöld og samtök sem sinna slíkum forvörnum 

sérstaklega. Ennfremur vinnur Jafnréttisstofa gegn launamisrétti og annarri mismunun á 

grundvelli kyns á vinnumarkaði og leitar sátta í ágreiningsmálum sem stofnuninni berast og 

varða ákvæði laganna. Loks vinnur Jafnréttisstofa að því að breyta hefðbundnum 

kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla. 

Önnur verkefni vinnur Jafnréttisstofa í samræmi við markmið laganna samkvæmt nánari 

ákvörðun ráðherra,  sbr. 4. gr. laga nr. 10/2008.  

Þess ber að geta að sérstaklega er tekið fram í lögunum að opinberum stofnunum, 

atvinnurekendum og félagasamtökum sé skylt að veita Jafnréttisstofu hvers konar almennar 

upplýsingar sem nauðsynlegar eru starfsemi hennar, sbr. 4. gr. laga um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla. Telji Jafnréttisstofa rökstuddan grun um að stofnun, fyrirtæki eða 

félagasamtök hafi brotið gegn jafnréttislögum skal hún kanna hvort ástæða sé til að óska 

eftir því að kærunefnd jafnréttismála taki málið til meðferðar. Hlutaðeigandi stofnun, 

fyrirtæki eða félagasamtökum ber að veita Jafnréttisstofu fulla samvinnu í slíkum málum. 

Óski kærandi eftir því skal Jafnréttisstofa fylgja því eftir að úrskurðum kærunefndar 

jafnréttismála sé framfylgt eftir því sem best verður komið við. Stofnunin getur beitt 

áminningum og dagsektum í þessu tilefni. Samkvæmt 6. gr. laga nr. 10/2008 hefur 

Jafnréttisstofa heimild til þess að höfða mál fyrir íslenskum dómstólum til viðurkenningar á 

rétti kæranda á grundvelli laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Stofnuninni 

ber þó aðeins að nýta þessa heimild í málum þar sem líklegt þykir að kæruefnið hafi almennt 

fordæmisgildi á sviði jafnréttis kynjanna og ef túlkun dómstóla á lagahugtökum er talin 

mikilvæg til að greiða fyrir framkvæmd laganna. Auk þess skal álit kærunefndar 

jafnréttismála liggja fyrir um kæruefnið áður en málið er höfðað. 
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5.4.1 Samstarf við innlendar og erlendar stofnanir 

Jafnréttisstofa á aðild að Mannréttindaskrifstofu Íslands og starfar á þeim vettvangi að 

málefnum á sviði jafnréttis og mannréttinda.172 

Ísland á aðild að alþjóðlegum samningum um jafnréttismál. Jafnréttisstofa sér um að 

svara fyrirspurnum stofnana sem sjá um að fylgja viðkomandi samningum eftir. Íslenskum 

stjórnvöldum berast til að mynda reglulega erindi frá Alþjóðavinnumálastofnuninni, ILO (e. 

International Labour Organisation), þar sem meðal annars er óskað eftir upplýsingum um 

stöðu jafnréttismála hér á landi. Þá svarar Jafnréttisstofa spurningum sem berast frá 

Evrópuráðinu og varða jafnréttismál, t.d. varðandi jafnréttislöggjöf, vinnumarkað, vernd 

kvenna gegn ofbeldi o.fl.173 Á vegum Evrópuráðsins á Jafnréttisstofa jafnframt fulltrúa í 

stjórnarnefnd um jafnréttismál (e. Steering Committee for Equality between Women and 

Men) en ýmsir sérfræðingahópar sem vinna að einstökum málaflokkum starfa á vegum 

nefndarinnar. Jafnréttisnefnd Evrópuráðsins skipuleggur einnig ráðstefnur og fræðslufundi 

og gefur út skýrslur.174  

Jafnréttisstofa, sem þá gekk undir nafninu Skrifstofa jafnréttismála, gaf út skýrslu árið 

1998 um framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gegn 

konum (e. CEDAW). Í framhaldi af þeirri skýrslu hefur stofnunin ritað nýja skýrslu sem svar 

við spurningum CSW nefndarinnar um nánari útskýringu á ákveðnum þáttum. Þess má að 

lokum geta að Jafnréttisstofa sækir að öllu  jöfnu Kvennanefndafund Sameinuðu þjóðanna 

sem haldinn er í janúar hvert ár. 175 

5.5 Kærunefnd jafnréttismála 

Kærunefnd jafnréttismála tekur erindi til meðferðar og kveður upp úrskurð um hvort ákvæði 

laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 hafi verið brotin. Félags- og 

tryggingamálaráðherra skipar samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar þrjá fulltrúa í kærunefnd 

jafnréttismála til þriggja ára í senn. Skulu þeir allir vera lögfræðingar og a.m.k. einn þeirra 
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 Jafnréttisstofa, Ársskýrsla Jafnréttisstofu 2010 (Akureyri: Jafnréttisstofa, 2011), 11.  
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 Sama heimild, 10. 
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 Jafnréttisstofa, „Erlent samstarf,“ http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=30 (sótt 3. mars 

2013). 
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hafa sérþekkingu á jafnréttismálum. Formaður og varaformaður skulu uppfylla skilyrði um 

embættisgengi héraðsdómara. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Nefndin kallar til 

ráðgjafar og aðstoðar sérfróða aðila telji hún þörf á því. Ríkissjóður ber kostnaðinn af 

starfsemi kærunefndar.  

Einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök, í sínu eigin nafni eða fyrir hönd 

félagsmanna sem telja að ákvæði laga hafi verið brotin á sér, geta leitað atbeina 

kærunefndar jafnréttismála. Kærunefnd hefur jafnframt heimild til þess að taka mál til 

meðferðar samkvæmt ábendingu Jafnréttisstofu, eins og áður hefur komið fram. 

Niðurstöður kærunefndar sæta ekki kæru til æðra stjórnvalds. Þegar nefndin tekur fyrir mál 

sem ætla má að geti haft stefnumarkandi áhrif á vinnumarkaðinn í heild sinni ber nefndinni 

að leita umsagna frá heildarsamtökum launafólks og atvinnurekenda áður en úrskurður er 

kveðinn upp. Kærunefnd ber að birta úrskurði sína en þeir eru bindandi gagnvart 

málsaðilum. Málsaðilum er þó heimilt að bera úrskurð undir dómstóla.  

5.6 Jafnréttisráð 

Jafnréttisráð er stjórnvöldum til ráðgjafar í vinnumarkaðsmálum og eftir atvikum á öðrum 

sviðum samfélagsins og starfar samkvæmt 8. og 9. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla. Ráðinu er ætlað að skapa grundvöll að markvissri umræðu og 

umfjöllun um jafnréttismál þannig að stjórnvöldum sé á hverjum tíma ljós staða kvenna og 

karla á vinnumarkaði og hvort sérstakra aðgerða sé þörf á ákveðnum sviðum samfélagsins.176 

Í starfi Jafnréttisráðs er lögð sérstök áhersla á að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði og 

samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs Jafnréttisráð starfar í nánum tengslum við 

Jafnréttisstofu auk þess að vera félags- og húsnæðismálaráðherra og framkvæmdastjóra 

Jafnréttisstofu til ráðgjafar við faglega stefnumótun í málum sem tengjast jafnrétti kynjanna. 

Ráðherra getur útlistað störf Jafnréttisráðs og skrifstofuhalds nánar í reglugerð um ráðið. 

Ríkissjóður stendur straum af kostnaði við Jafnréttisráð, sbr. 9. gr. laga nr. 10/2008.  

Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er Jafnréttisráð skipað í 

kjölfar hverra alþingiskosninga af félags- og húsnæðismálaráðherra. Í ráðinu sitja ellefu 

manns: formaður, tveir fulltrúar tilnefndir af samtökum launafólks, tveir fulltrúar tilnefndir af 
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Samtökum atvinnurekenda, tveir fulltrúar tilnefndir af Femínistafélagi Íslands,  

Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi  Íslands, einn fulltrúi tilnefndur af 

Samtökum um kvennaathvarf og Stígamótum, einn fulltrúi tilnefndur af Rannsóknarstofu í 

kvenna- og kynjafræðum, einn fulltrúi tilnefndur af Félagi foreldrajafnréttis og loks einn 

fulltrúi tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Varamenn eru skipaðir á sama hátt. 

5.7 Persónuvernd 

Persónuvernd er sjálfstæð stofnun sem starfar í umboði innanríkisráðherra. Hlutverk 

stofnunarinnar er að hafa eftirlit með framkvæmd laga nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. Markmið laganna skv. 1. gr. er m.a. að stuðla að því að með 

persónuupplýsingar sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd 

og friðhelgi einkalífs. Í stjórn Persónuverndar sitja fimm einstaklingar skipaðir af ráðherra til 

fjögurra ára í senn, sbr. 3. mgr. 36. gr. laganna. Ráðherra skipar jafnframt formann og 

varaformann stjórnarinnar án tilnefningar, en þeir þurfa að vera lögfræðingar og fullnægja 

hæfisskilyrðum héraðsdómara. Þá er einn stjórnarmaður tilnefndur af Hæstarétti og annar af 

Skýrslutæknifélagi Íslands. Sá síðarnefndi skal vera sérfróður á sviði tölvu- og tæknimála. 

Loks eru fimm varamenn skipaðir af ráðherra sem þurfa að fullnægja sömu skilyrðum og 

aðalmenn.  

Helstu verkefni Persónuverndar eru talin í 37. gr. laga nr. 77/2000, þar á meðal að 

afgreiða leyfisumsóknir, taka við tilkynningum og gefa fyrirmæli varðandi tækni, öryggi og 

skipulag vinnslu persónuupplýsinga. Þá hefur stofnunin eftirlit með því að farið sé að lögum 

og öðrum reglum um vinnslu persónuupplýsinga, hún skal fylgjast með þróun á sviði verndar 

persónuupplýsinga, jafnt á erlendri grundu sem innlendri, aðstoða við gerð starfs- og 

siðareglna og leiðbeina þeim sem ráðgera að vinna með upplýsingar um persónuvernd og 

þróa kerfi fyrir slíka vinnslu. 

Persónuvernd úrskurðar í ágreiningsmálum sem upp koma þegar unnið er með 

persónuupplýsingar. Stofnunin hefur heimild til að fjalla um einstök mál að eigin frumkvæði 

eða samkvæmt erindi þess sem telur að lög um persónuvernd, reglur settar samkvæmt þeim 

eða einstök fyrirmæli hafi verið brotin við vinnslu með persónuupplýsingar. Loks getur 

Persónuvernd tjáð sig um álitamál varðandi meðferð persónuupplýsinga og jafnframt veitt 

umsagnir við laga- og reglusetningu á sviði einkalífsréttar. Þess skal getið að ákvörðunum 

Persónuverndar verður ekki skotið til æðri stjórnvalda, sbr. 2. mgr. 36. gr., en dómstólar geta 
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þó sem endranær fengið niðurstöður teknar til endurskoðunar. Stofnunin getur beitt 

dagsektum sé ekki farið að fyrirmælum hennar, sbr. 41. gr. laganna. 

5.8 Réttargæslumenn fyrir fatlað fólk 

Réttindagæslumenn veita fötluðum einstaklingum, sem eiga erfitt með að gæta réttinda 

sinna sjálfir, aðstoð og ráðgjöf, telji hinn fatlaði einstaklingur eða nákominn aðstandandi að 

réttindi viðkomandi séu ekki virt sem skyldi. Reglur um þá er að finna í lögum um málefni 

fatlaðs fólks nr. 59/1992. 

Félags- og húsnæðismálaráðherra ræður réttindagæslumenn fatlaðs fólks að fenginni 

umsögn frá heildarsamtökum fatlaðs fólks. Ráðherra setur reglugerð um réttindagæslumenn 

fatlaðs fólks þar sem meðal annars er kveðið á um fjölda þeirra. Í reglugerð nr. 973/2012 um 

réttindagæslumenn fatlaðs fólks segir að réttindagæslumenn skuli vera átta talsins og 

skiptast milli landshluta í hlutfalli við íbúafjölda. Réttindagæslumenn þurfa að hafa þekkingu 

og reynslu af málefnum fatlaðs fólks og með menntun sem nýtist í starfi. Réttindagæslumenn 

heyra undir réttindavakt ráðuneytisins sem hefur eftirlit og yfirumsjón með störfum þeirra. 

Réttindagæslumönnum ber einnig að fylgjast með högum fatlaðs fólks á sínu svæði og koma 

með ábendingar til sveitarfélaga, stofnana og annarra aðila á svæðinu um það sem betur má 

fara. Réttindagæslumenn eru fötluðu fólk innan handar við réttargæslu hvers konar, hvort 

sem það er vegna meðferðar einkafjármuna þess, þjónustu sem það á rétt á eða varðandi 

önnur persónuleg réttindi eða einkamál þess, sbr. reglugerð um réttindagæslumenn fatlaðs 

fólks nr. 973/2012. 

Öllum er skylt að tilkynna til réttindagæslumanns telji þeir að brotið sé á rétti fatlaðs 

einstaklings. Aðstandendur fatlaðs einstaklings, persónulegur talsmaður, þjónustuaðilar, 

samtök fatlaðs fólks og aðrir sem vegna stöðu sinnar, tengsla eða starfa verða varir við að 

réttur fatlaðs einstaklings er fyrir borð borinn skulu tilkynna það réttindagæslumanni. 

Fatlaður einstaklingur, sem telur að réttur hans sé fyrir borð borinn, getur tilkynnt það 

réttindagæslumanni á viðkomandi svæði. Réttindagæslumaður skal veita hinum fatlaða 

einstaklingi nauðsynlegan stuðning og kanna málið að höfðu samráði við hann, sbr. 37. gr. 

laga nr. 59/1992. 

Þá getur réttindagæslumaður hvenær sem er tekið mál upp að eigin frumkvæði. Álykti 

réttindagæslumaður að réttur fatlaðs einstaklings hafi verið brotinn ber honum að aðstoða 

hinn fatlaða við að leita réttar síns eftir því sem best verður að komið. Loks getur 
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réttindagæslumaður komið ábendingum um úrbætur á framfæri við hlutaðeigandi aðila og 

gefið honum frest til að verða við ábendingunum, telji hann málið þess eðlis og að fengnu 

samþykki hins fatlaða einstaklings. Verði það ekki til lausnar á málinu skal gæslumaður 

samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks aðstoða hin fatlaða einstaklings við að kæra málið 

til úrskurðanefndar félagsþjónustu og húsnæðismála. Réttindagæslumaður skal jafnframt 

vera hinum fatlaða innan handar við rekstur málsins sé þess óskað. Loks metur 

réttindagæslumaður í hverju einstöku máli og í samráði við hinn fatlaða einstakling, hvort 

rétt sé að tilkynna einstöku mál til ráðuneytis, sbr. 6. gr. laga nr. 88/2011. 

5.9 Mannréttindaskrifstofa Íslands 

Mannréttindaskrifstofa Íslands var formlega stofnuð á fimmtíu ára afmæli íslenska 

lýðveldisins, þann 17. júní 1994. Mannréttindaskrifstofa er sjálfstæð stofnun, fjármögnuð að 

hluta til með styrk frá innanríkisráðuneytinu. Fram til ársins 2005 starfaði skrifstofan sem 

ígildi landsstofnunar með fulltingi stjórnvalda og var henni þá ætlað fjármagn á fjárlögum. 

Stefnumið um tilgang og starfsemi stofnunarinnar er að finna í samþykktum um 

Mannréttindaskrifstofu. Þau eru: 

1. Að safna upplýsingum um mannréttindamál innanlands og veita aðgang að 
þeim upplýsingum. 

2. Að koma upplýsingum um mannréttindi á framfæri við almenning. 

3. Að stuðla að fræðslu á sviði mannréttindamála. 

4. Að stuðla að rannsóknum á sviði mannréttindamála á Íslandi og 
annarsstaðar.177  

Mannréttindaskrifstofa Íslands var stofnuð sama dag og Alþingi ákvað að endurskoða 

mannréttindakafla stjórnarskrár Íslands og var það eitt af fyrstu verkefnum skrifstofunnar að 

fylgjast með hugmyndum og tillögum tengdum þeirri vinnu.178 Skrifstofan vinnur að 

framgangi mannréttinda með því að stuðla að rannsóknum og fræðslu og efla umræðu um 

mannréttindi á Íslandi. Skrifstofan veitir einnig umsagnir um lagafrumvörp á sviði 

mannréttinda. Þá vinnur hún og skilar skýrslum til eftirlitsnefnda Sameinuðu þjóðanna og 
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 Mannréttindaskrifsstofa Íslands, „Saga og samþykktir,“ http://www.humanrights.is/um-okkur/saga-og-

samthykktir/ (sótt 14. mars 2013). 
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 Guðrún Dögg Guðmundsdóttir o.fl. Þjóðbundnar mannréttindastofnanir, 39.  
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Evrópuráðsins. Skrifstofan hefur jafnframt komið fram fyrir Íslands hönd á vettvangi 

Sameinuðu þjóðanna og hjá Evrópuráðinu.179 

Níu samtök og stofnanir stóðu að stofnun Mannréttindaskrifstofu á sínum tíma en í dag 

eru aðildarfélögin fjórtán: Rauði kross Íslands, Íslandsdeild Amnesty International, 

Hjálparstarf kirkjunnar, Biskupsstofa, Jafnréttisstofa, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn í 

Reykjavík, Barnaheill, Samtökin ´78, Siðmennt – félag húmanista, Unifem á Íslandi, 

Kvenréttindafélag Íslands, Öryrkjabandalagið og Landssamtökin Þroskahjálp.180 

Mannréttindaskrifsstofa nær tilgangi sínum fram með ýmsum hætti. Í fyrsta lagi hefur 

skrifstofan reynt að koma á fót safni bóka, tímarita og annarra ganga um mannréttindamál 

auk þess að koma upplýsingum um mannréttindi á framfæri við fjölmiðla. Þá stendur 

skrifstofan fyrir fyrirlestrum og umræðu um mannréttindamál og stuðlar jafnframt almennt 

að útgáfu og dreifingu efnis um mannréttindamál. Skrifstofan stuðlar einnig að og annast 

rannsóknir á afmörkuðum sviðum mannréttinda. Samstarf Mannréttindaskrifsstofu við 

sambærileg samtök og stofnanir hér á landi sem og erlendis er einnig mikilvægur hlekkur í 

starfi skrifstofunnar. Að lokum reynir skrifstofan eftir fremsta megni að leiða saman til 

samstarfs aðila á sem flestum samfélagssviðum á vettvangi mannréttindamála.181 

Í gegnum árin hefur starf Mannréttindaskrifstofu þróast út í það að sinna ákveðnu 

eftirlits- og ráðgjafarhlutverki gagnvart íslenskum stjórnvöldum. Í því samhengi hefur 

skrifstofan um árabil séð um að senda Upplýsingaskrifstofu Evrópuráðsins um 

mannréttindamál skýrslur um dómaframkvæmd og lagasetningu á Íslandi sem tengist 

mannréttindum. Skrifstofan sér jafnframt um gerð svonefndra „skuggaskýrslna“ til 

alþjóðlegra eftirlitsnefnda er starfa á vettvangi mannréttinda. Þessi skýrslugerð hefur skilað 

góðum árangri en stór hluti athugasemda skrifstofunnar hefur endurspeglast í tilmælum 

stofnana til íslenskra stjórnvalda. Þá hafa fulltrúar Mannréttindaskrifstofu setið fyrir svörum 

hjá, eða átt sæti í, ýmsum opinberum nefndum og ráðum.182   
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 Erna Margrét Þórðardóttir, Skýrsla um gerð landsáætlunar í mannréttindum á Íslandi, 45. 
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 Mannréttindaskrifsstofa Íslands, „Saga og samþykktir.“ 
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 Sama heimild. 
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 Guðrún Dögg Guðmundsdóttir o.fl. Þjóðbundnar mannréttindastofnanir, 40.  
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5.10 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands 

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands er sjálfseignarstofnun sem hefur starfað frá árinu 

1994.  Háskóli Íslands, Dómarafélagi Íslands og Lögmannafélag Íslands stóðu að stofnun 

Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands. Megintilgangur stofnunarinnar er að vinna að 

rannsóknum á lögfræðilegum þáttum mannréttinda, annast dreifingu á niðurstöðum þeirra 

og styðja við kennslu á þessu sviði. Stofnuninni er jafnframt heimilt að rannsaka aðra þætti 

mannréttinda eftir því sem stjórn stofnunarinnar ákveður hverju sinni. Í þessu skyni heldur 

stofnunin meðal annars fræðslufundi og ráðstefnur um mannréttindamálefni, vinnur að 

rannsóknarverkefnum, styrkir stúdenta til framhaldsnáms í mannréttindum, gefur út fræðirit 

um mannréttindi og dómareifanir Mannréttindadómstóls Evrópu.183 

Stjórn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands er skipuð fjórum einstaklingum og tveimur 

til vara til tveggja ára í senn. Tveir stjórnarmenn eru kosnir af Háskólaráði og einn til vara.  

Stjórnir Lögmannafélags Íslands og Dómarafélags Íslands kjósa svo einn mann af hálfu hvors 

aðila og einn til vara. Ákvarðanir á stjórnarfundum eru teknar með meirihluta atkvæða.  

Hlutverk Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands er þannig bundið við verkefni sem 

tengjast rannsóknum á mannréttindum bæði frá sjónarhóli alþjóðlegra og innlendra 

mannréttindareglna. Þá hefur stofnunin unnið ýmis verkefni og rannsóknir fyrir stjórnvöld og 

skilað skýrslum um þau, sem oft eru grundvöllur frekari tillögugerðar og reglusetningar. Sem 

dæmi má nefna að stofnunin stóð fyrir vinnu á skýrslu um landsstofnanir um mannréttindi 

sem vitnað er til í ritgerð þessari.  
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 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, „Um stofnunina,“ 

http://stofnanir.hi.is/mannrettindastofnun/um_stofnunina (sótt 16. mars 2013). 
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6 Þjóðbundnar mannréttindastofnanir 

Í mörgum ríkjum hefur ýmiskonar þjóðbundnum mannréttindastofnunum (e. national 

human rights institution) verið komið á fót, svo sem landsstofnunum um mannréttindi, 

mannréttindaráðum eða umboðsmönnum. Þessar stofnanir búa yfir mikilli þekkingu á sviði 

mannréttinda og starfa á landsvísu að því að standa vörð um mannréttindi. Stofnanirnar hafa 

eftirlit með mannréttindabrotum, veita stjórnvöldum lögfræðilega ráðgjöf og halda úti 

fræðslu um mannréttindi. Uppbygging og starfsemi þessara stofnana eru um margt ólík eftir 

ríkjum, en allar gegna þær veigamiklu hlutverki í því að efla og vernda mannréttindi. Segja 

má að þjóðbundnar mannréttindastofnanir séu hlekkurinn á milli skyldna hins opinbera og 

réttinda borgara á sviði mannréttindamála. Þannig brúa stofnanirnar bilið milli ríkis og 

borgaralegs samfélags ásamt því að tengja landslög við hið alþjóðlega mannréttindakerfi. Á 

alþjóðlegum vinnufundi á vegum Sameinuðu þjóðanna í París árið 1991 voru samþykkt 

ákveðin viðmið eða reglur fyrir þjóðbundnar mannréttindastofnanir. Hér er átt við hinar 

svokölluðu Parísarreglur sem gera ráð fyrir stofnun þjóðbundinna mannréttindastofnana í 

aðildarríkjum með ákveðið skilgreint hlutverk.184 

Á Íslandi er ekki starfandi sjálfstæð þjóðbundin mannréttindastofnun sem uppfyllir skilyrði 

Parísarreglna. Undanfarin ár hafa íslensk stjórnvöld fengið athugasemdir og tilmæli á 

grundvelli alþjóðlegra mannréttindasamninga sem Ísland á aðili að, um að hér starfi ekki slík 

stofnun. Í kjölfarið á reglubundnu allsherjareftirliti mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna 

með mannréttindaskuldbindingum árið 2011, þar sem slíkar athugasemdir voru gerðar,185  

hétu íslensk stjórnvöld því að kanna rækilega hvort ráðast ætti í að koma á laggirnar slíkri 

stofnun. Síðan þá hafa stjórnvöld fjallað um málið og skoðað mismunandi færar leiðir 

varðandi þjóðbundna mannréttindastofnun. Ögmundur Jónasson, þáverandi 

innanríkisráðherra, stefndi að stofnun sjálfstæðrar mannréttindastofnunar og um þau áform 

var fjallað í þingsályktunartillögu um landsáætlun í mannréttindamálum. Í ljósi nýlegra 

ríkisstjórnarskipta ríkir hins vegar óvissa um framgang mála. Af stefnuskrá nýrrar ríkisstjórnar 

                                                      

184
 Linda C. Reif, „Building Democratic Institutions: The Role of National Human Rights Institutions in Good 

Governance and Human Rights Protection,“ Harvard Human Rights Journal 13 (2000): 2-4 og Erna Margrét 

Þórðardóttir, Skýrsla um gerð landsáætlunar í mannréttindum á Íslandi, 13-14. 
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 United Nations Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: 

Iceland (New York, Geneva: United Nations, 2011), 10-14. 
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verður ekkert ráðið um framgang þess, reyndar eru mannréttindi ekki nefnd þar sem sérstakt 

markmið að stefna að.  Í þessum kafla verður fjallað almennt um þjóðbundnar 

mannréttindastofnanir, þ.e. sögulega þróun þeirra, mismunandi form og helstu verkefni og 

nánar um svokallaðar Parísarreglur. Þá verður sérstaða þjóðbundinna mannréttindastofnana 

skoðuð og stuttlega farið yfir umræðuna um slíka stofnun hér á landi.  Út frá því verður loks 

reynt að varpa ljósi á það hvort þörf sé á þjóðbundinni mannréttindastofnun á Íslandi.  

6.1 Söguleg þróun mannréttindastofnana 

Uppruna þjóðbundinna mannréttindastofnana má rekja allt aftur til ársins 1946 þegar 

efnahags- og félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna setti hugmyndina fram í fyrsta skipti. 

Nefndin bað aðildarríki að íhuga stofnun einhverskonar þjóðbundinna nefnda eða 

upplýsingamiðstöðva um mannréttindi. Árið 1978 stóð gamla mannréttindanefndin fyrir 

ráðstefnu í Genf þar sem nokkrar meginreglur um starfshætti þjóðbundinna 

mannréttindastofnana voru mótaðar. Bæði mannréttindanefndin og allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna samþykktu meginreglurnar. Allsherjarþingið hvatti aðildarríki jafnframt 

til að koma sérstökum mannréttindastofnunum á fót þar sem þær væru ekki til staðar. Auk 

þess fól allsherjarþingið aðalritara Sameinuðu þjóðanna að leggja fram ítarlega skýrslu um 

þjóðbundnar mannréttindastofnanir sem þegar væri búið að koma á fót. 186 

Fyrsti alþjóðlegi vinnufundurinn um landsstofnanir á sviði mannréttindamála var haldinn í 

París árið 1991. Fundurinn var á vegum Sameinuðu þjóðanna en það voru ekki aðeins 

aðildarríkin sem ræddu hlutverk og starfsemi mannréttindastofnana, heldur tóku fulltrúar 

stofnananna sjálfra virkan þátt í umræðunum. Þessi fundur var eitt mikilvægasta skrefið í 

þróun skilgreindra þjóðbundinna mannréttindastofnana en á honum voru hinar svokölluðu 

Parísarreglur (e. Paris Principles) samþykktar. Parísarreglurnar fjalla um eðli, uppbyggingu og 

starfsemi stofnana um mannréttindi en nánar verður fjallað um þær síðar í þessum kafla. Þá 

voru sérstök samtök um þjóðbundnar stofnanir (e. Network of National Institutions) stofnuð 
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 Birgit Lindsnæs og Lone Lindholt, „National human rights institutions – Standard setting and Achievements,“ 

í National Human Rights Institutions: Articles and working papers. Input to the discussions on the establishment 
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Kristine Yigen (Kaupmannahöfn: The Danish Centre for Human Rights, 2001), 4-6 og United Nations, National 
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á vinnufundinum.  Vínarráðstefnan sem haldin var árið 1993  markaði einnig tímamót í 

sögulegri þróun mannréttindastofnana. Á ráðstefnunni voru stofnanir í samræmi við 

Parísarreglurnar formlega viðurkenndar sem afar mikilvægir þátttakendur í eflingu og 

verndun mannréttinda. Stofnun og styrking mannréttindastofnana var einnig ítrekuð enn 

frekar. Á ráðstefnunni voru Samtökin um þjóðbundnar stofnanir styrkt og grunnurinn að 

arftaka samtakanna lagður, þ.e. Alþjóðasamvinnunefndin sem var stofnuð seinna þetta ár, 

eins og komið verður betur að í kafla 7.2.2. Síðan þá hafa Sameinuðu þjóðirnar stuðlað að 

reglulegum alþjóðlegum fundum og ráðstefnum um og fyrir mannréttindastofnanir.187 

Í dag hafa fjölmörg ríki sett á fót sérstakar stofnanir um mannréttindi í samræmi við 

Parísarreglurnar.188 Þannig vilja ríki framfylgja alþjóðlegum skuldbindingum sínum og stuðla 

að eflingu og verndun mannréttinda heima fyrir sem og á alþjóðavettvangi. Stofnanirnar hafa 

margar hverjar náð góðum árangri og áhrif þeirra hafa aukist til muna síðustu ár. Það á 

einkum við varðandi samvinnu mannréttindastofnana í milli og einnig gagnvart 

félagasamtökum en jafnframt þátttöku í alþjóðlegum fundum og ráðstefnum. Þá hafa 

stofnanirnar fengið áheyrnaraðild að fjölmörgum alþjóðastofnum, t.d. mannréttindaráði 

Sameinuðu þjóðanna, og geta þannig haft töluverð áhrif á þróun mannréttindaverndar.189  

6.2 Hlutverk mannréttindastofnana 

Í upphafi var markmiðið með stofnun þjóðbundinna mannréttindastofnana að stuðla að 

þátttöku stjórnvalda ríkja í alþjóðlegu mannréttindasamstarfi, fremur en að vinna sérstaklega 

að eflingu og vernd mannréttinda heima fyrir. Síðar meir var ályktað og staðfest með 

Parísarreglunum að stofnanirnar skyldu ekki einungis gegna hlutverki upplýsingaveitu heldur 

beita sér enn frekar í mannréttindavernd innan lands og verða virkir eftirlitsaðilar á þeim 

vettvangi. Samhliða þróun grunnhugtaka um mannréttindavernd á seinni hluta 20. aldar 
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 Rúmlega 70 stofnanir hafa fengið viðurkenningu sem þjóðbundnar mannréttindastofnanir í samræmi við 

Parísarreglurnar, sjá nánar á heimasíðu skrifstofu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna: 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx  
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jókst umræðan um þjóðbundnar mannréttindastofnanir enn meira. Ljóst þótti að þær gætu 

gegnt mikilvægu hlutverki til að stuðla að, hafa eftirlit með og efla þróun mannréttinda í 

aðildarríkjum. Með samvinnu mannréttindastofnana á alþjóðlegum vettvangi gætu þær 

jafnframt haft jákvæð áhrif á mannréttindi um alla heim.190  

Almennt má lýsa þjóðbundnum stofnunum um mannréttindi sem varanlegum og 

sjálfstæðum einingum, sem hið opinbera hefur komið á fót í þeim tilgangi að efla og vernda 

mannréttindi. Fyrir utan þessa afar víðu skilgreiningu er engin ein formúla fyrir slíkar 

stofnanir. Þess í stað hafa ýmsar alþjóðastofnanir og aðrir aðilar sem láta sig mannréttindi 

varða, kappkostað við að þróa og setja fram ýmis viðmið og reglur fyrir fjölbreyttar stofnanir. 

Þau viðmið sem hafa náð mestri festu í þessum efnum sem viðurkennd viðmið eru 

Parísarreglurnar.191  

6.2.1 Parísarreglurnar 

Parísarreglurnar voru samþykktar á alþjóðlegum vinnufundi á vegum Sameinuðu þjóðanna í 

París árið 1991. Þær voru svo endanlega samþykktar af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

þann 20. desember 1993.192 Síðan þá hafa fjölmörg ríki stofnsett mannréttindastofnanir á 

grundvelli reglnanna til að framfylgja alþjóðlegum skuldbindingum sínum. Þær stofnanir sem 

starfa samkvæmt Parísarsreglunum eru hornsteinn mannréttindaverndar innan ríkja auk 

þess að þjóna sem milliliður milli ríkja og jafnframt gagnvart hinu alþjóðlega 

mannréttindakerfi. Parísareglurnar eru ekki bindandi þjóðréttarsamningur sem ríki gerast 

aðilar að, heldur er aðeins um almenn viðmið að ræða sem eiga hvetja ríki til að setja á fót 

þjóðbundna mannréttindastofnun og standa þannig vörð um mannréttindi á heildrænan 

máta.193  

Samkvæmt Parísarreglunum eiga mannréttindastofnanir að starfa í heimalandi sínu og 

hafa umboð til að vinna að eflingu og vernd mannréttinda á víðtækum grunni. Stofnunum 
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ber að taka upp málefni sem yfirvöld vísa til þeirra en auk þess skoða þær mál að eigin 

frumkvæði. Stofnanirnar hlýða á mál einstaklinga og afla hvers kyns upplýsinga sem þær telja 

nauðsynleg til að leggja mat á stöðu mannréttinda í viðkomandi ríki. Í störfum sínum nota 

mannréttindastofnanir fjölmiðla, þær skipuleggja reglulega fundi með aðildarfélögum og 

setja jafnframt saman starfshópa til að vinna að framgangi mannréttinda. Stofnanirnar starfa 

í samráði við aðrar opinberar stofnanir sem vinna að mannréttindum, t.d. umboðsmenn. 

Jafnframt ber mannréttindastofnunum að koma á samstarfi við frjáls félagasamtök sem 

vinna að mannréttindum, þau sem vinna að efnahagslegri og félagslegri þróun, samtök sem 

berjast gegn kynþáttafordómum, samtök sem vernda hópa sem standa höllum fæti og 

stofnanir sem starfa á öðrum sérhæfðum sviðum. 

Samkvæmt Parísarreglunum er grundvallarmarkmið mannréttindastofnana einkum 

tvíþætt, þ.e. annars vegar að efla og koma mannréttindum á framfæri og hins vegar að 

vernda mannréttindi. Út frá því eru verkefni mannréttindastofnana skilgreind í sjö liðum í 

Parísarreglunum:  

1. Að vera stjórnvöldum til ráðgjafar á öllum sviðum er varða eflingu og vernd 
mannréttinda. Sú ráðgjöf skal vera í formi skýrslna, álitsgerða og tilmæla um 
hvaðeina er varðar mannréttindi.  

a. Fjalla um alla löggjöf, lagafrumvörp og stjórnsýsluframkvæmd sem 
varðar mannréttindavernd.  

b. Taka fyrir þau mannréttindabrot sem hún kýs. 

c. Fjalla um ástand mannréttindamála í landinu. 

d. Vekja athygli stjórnvalda á mannréttindabrotum um landið allt, leggja 
fram tillögur að úrbótum og gera athugasemdir við viðbrögð 
stjórnvalda.  

2. Að stuðla að og tryggja að löggjöf og stjórnsýsla sé í samræmi við alþjóðlega 
mannréttindasamninga sem ríkið á aðild að og að réttindi sem þar er kveðið á um 
séu virt. 

3. Að hvetja stjórnvöld til að fullgilda alþjóðlega mannréttindasamninga og tryggja 
að réttindi sem þeir kveða á um séu virt 

4. Að leggja til upplýsingar í ríkjaskýrslur til eftirlitsstofnana Sameinuðu þjóðanna og 
svæðastofnana og skila áliti, sem ekki vegur að sjálfstæði stofnunarinnar.  

5. Að vera í samstarfi við Sameinuðu þjóðirnar, aðrar svæðastofnanir og stofnanir 
annarra landa sem starfa að eflingu og vernd mannréttinda. 
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6. Að aðstoða við mótun mannréttindakennslu og rannsókna og taka þátt í 
framkvæmd þeirra á öllum skólastigum og í atvinnulífinu. 

7. Að upplýsa og fræða almenning um mannréttindamál. Þjóðbundnum 
mannréttindastofnunum ber einnig að stuðla að mannréttindaumræðu í 
fjölmiðlum og aðgerðum til að vinna gegn mannréttindabrotum, einkum 
mismunun, með sérstakri áherslu á kynþáttamisrétti. 

Þá fjalla Parísarreglurnar einnig um form og hlutverk stofnana sem hafa með höndum 

meðferð kærumála einstaklinga. Sömu meginreglurnar gilda um skipulag þeirra en því bætt 

við að einstaklingum eða fulltrúum þeirra, félagasamtökum og verkalýðsfélögum skuli gert 

kleift að kæra mannréttindabrot til stofnunarinnar. Mannréttindastofnunum ber að fjalla um 

kæruefnið og leitast við að:  

1. Ná fram sáttargerð, með bindandi úrskurði sé það heimilt samkvæmt landslögum, 
í trúnaði, eigi það við. 

2. Að fræða kærandann um réttindi sín, einkum hvaða úrræði standa til boða, ásamt 
því að aðstoða viðkomandi við að sækja mál sitt 

3. Að taka við kærum eða beina þeim til bærs yfirvalds. 

4. Ráðleggja stjórnvöldum, einkum varðandi endurskoðun á löggjöf og stjórnsýslu, 
sérstaklega hjá stofnunum sem bornar hafa verið sökum um mannréttindabrot.  

Þannig eru með Parísarreglunum sett fram almenn viðmið um tiltekin meginatriði í stað þess 

að setja fram afdráttarlausar reglur. Þetta er í samræmi við stefnu allsherjarþingsins sem 

hefur lagt áherslu á að ríki hafi töluvert svigrúm þegar kemur að mannréttindastofnunum og 

stofnsetningu þeirra. Þessi stefna hefur leitt af sér fjölbreyttar stofnanir um mannréttindi, 

jafnvel innan Evrópu, hvað varðar hlutverk, skipulag og starfsemi. Stofnanir teljast þó aðeins 

fullgildar þjóðbundnar mannréttindastofnanir ef starfsemi þeirra, skipulag og hlutverk eru í 

samræmi við Parísarreglurnar.194  

6.2.2 Alþjóðasamvinnunefndin  

Alþjóðasamvinnunefnd þjóðbundinna stofnana á sviði mannréttinda (e. International 

Coordinating Committee of National Human Rights Institutions), eða undirnefnd hennar, sér 

um að viðurkenna stofnanir sem þjóðbundnar mannréttindastofnanir samkvæmt 
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Parísarreglunum. Þær stofnanir sem hljóta slíka viðurkenningu njóta mun meiri aðgangs en 

þær sem ekki hafa fengið viðurkenningu samkvæmt Parísarreglunum, að stofnunum og 

öðrum starfseiningum Sameinuðu þjóðanna á vettvangi mannréttinda. Nefndin var stofnuð á 

alþjóðlegri ráðstefnu í Túnis árið 1993 að frumkvæði nokkurra stærri þjóðbundinna 

mannréttindastofnana. Markmið með stofnun hennar er að styðja nýjar stofnanir og 

skipuleggja fundi þar sem fulltrúar mannréttindastofnana um allan heim koma saman og 

miðla upplýsingum og skiptast á skoðunum. Alþjóðasamvinnunefndin samanstendur af 

fjórum svæðishópum frá Afríku, Evrópu, Ameríku og Asíu-Kyrrahafssvæðinu. Þá starfar 

sérstakur Evrópuhópur utan nefndarinnar.195 

6.3 Ólíkar gerðir mannréttindastofnana 

Eins og fram hefur komið er ekkert eitt heiti yfir þjóðbundnar mannréttindastofnanir né 

heldur ákveðið form. Þannig starfa mannréttindastofnanir undir fjölbreyttum nöfnum og 

formerkjum. Flestar mannréttindastofnanir starfa á landsvísu og því er yfirleitt hægt að miða 

við eina stofnun fyrir hvert ríki. Það er þó ekki algilt og til eru dæmi um fleiri en eina 

mannréttindastofnun innan eins ríkis. Samkvæmt Parísarreglunum eru þó, eins og áður 

sagði, ákveðin grunnskilyrði þess að stofnun teljist þjóðbundin mannréttindastofnun, m.a. 

æskilegt valdsvið, umboð, uppbygging og starfsaðferðir stofnana.196  

Eitt mikilvægasta skilyrðið sem Parísarreglurnar setja er að stofnunin sé fjármögnuð af 

ríkinu og henni fengið sem víðast umboð með lögum. Þannig eru stofnanirnar í grunninn 

ríkisstofnanir. Á sama tíma er sjálfstæði frá ríkisvaldinu afar mikilvægt skilyrði samkvæmt 

Parísarreglunum. Til að tryggja þetta sjálfstæði kveða reglurnar á um að tryggja beri 

sjálfsforræði og nægilegt fjármagn til þess að stofnunin geti ráðið starfsfólk og haft viðunandi 

starfsaðstæður. Jafnframt ber að tryggja að stofnunin geti starfað á skilvirkan og 

óhlutdrægan hátt óháð afskiptum ríkisvaldsins. Loks er mælst til þess að  

mannréttindastofnanir byggist á fjölræði, þ.e. að ólíkir aðilar komi að starfi þeirra. Hér er 

m.a. átt við fulltrúa frjálsra félagasamtaka, trúfélaga, þjóðþings, háskóla, áheyrnarfulltrúa frá 
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ríkisstofnunum og aðra sérfræðinga. Þannig skal það tryggt að mannréttindastofnanir hafi 

yfirsýn yfir mannréttindamál í samfélaginu ásamt því að efla sjálfstæði og hlutleysi þeirra.197 

Þrátt fyrir að Parísarreglurnar setji ákveðin grundvallarviðmið stjórna þær ekki formi eða 

uppbyggingu mannréttindastofnana með öllu. Fjölbreyttar stofnanir eru í hraðri þróun víða 

um heim, og segja má að þær séu jafn-misjafnar og þær eru margar. Bæði stjórnskipun og 

félagslegar aðstæður hafa áhrif á það hvers konar mannréttindastofnun starfar í hverju ríki; 

lagakerfi, menning, stjórnarfar, sögulegir og jafnframt efnahagslegir og félagslegir þættir 

skipta þar máli. Þannig hafa þjóðbundnar mannréttindastofnanir ólíkan lagagrundvöll, 

umboð og starfsemi eftir ríkjum. Í fræðilegri umfjöllun hafa fjórar megingerðir stofnana um 

mannréttindi verið greindar: mannréttindaráð, ráðgjafarnefndir, landsstofnanir á sviði 

mannréttinda og umboðsmannakerfi. Verður nú fjallað nánar um hverja og eina gerð.198  

6.3.1 Mannréttindaráð (e. human rights commission) 

Mannréttindaráð eru hin dæmigerða mannréttindastofnun og samræmast Parísarreglunum 

hvað best. Þessi tegund stofnana er stundum kölluð ríkjasambandsgerðin (e. Commonwealth 

model) þar sem þær stofnanir rekja uppruna sinn til ríkjasambanda, en fyrstu ráðin voru sett 

á fót í Bretlandi 1976, Kanada og Nýja-Sjálandi 1977 og Ástralíu 1981. Yfirleitt eru 

mannréttindaráð skipuð mannréttindasérfræðingum af ólíkum sviðum samfélagsins en 

umboð og starfssvið eru oft skilgreind með sérstakri löggjöf. Mannréttindaráð hafa yfirleitt 

allsherjarumboð á sviði mannréttindamála og verksvið þeirra nær oft bæði til lögskipta 

borgara við hið opinbera og jafnframt samskipti borgara á milli. Til verkefna ráðanna má til 

dæmist nefna að veita stjórnvöldum ráðgjöf á sviði mannréttindamála, hafa almennt eftirlit 

með mannréttindum á landsvísu, auk þess að vekja athygli á og veita almenna fræðslu um 

mannréttindamálefni. Þá falla rannsóknir kvartana og sáttargerðir einnig í hlut 

mannréttindaráða.199 Þess ber að geta að mannréttindaráð hafa yfirleitt ekki völd til að 
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kveða upp lagalega bindandi niðurstöður fyrir aðila máls. Hins vegar þýðir það ekki að 

niðurstöður og sáttaúrræði ráðanna geti einfaldlega verið hundsuð. Í vissum tilvikum getur 

mannréttindaráð vísað málum til hefðbundinna dómstóla til að kveða upp endanlega 

bindandi niðurstöðu. Slík ráð er t.d. að finna á Indlandi, Írlandi og í Suður-Afríku.200 

6.3.2 Mannréttindaumboðsmenn (e. human rights ombudsman) 

Þessi flokkur inniheldur stofnanir sem sameina eiginleika hefðbundinna umboðsmanna 

þjóðþinga, eins og þekkist hér og var lýst í 6. kafla, og mannréttindaráða. Víða í Rómönsku 

Ameríku og löndum Austur- og Mið-Evrópu hafa ríki valið að fara umboðsmannaleiðina. Í 

Svíþjóð hafa fjórir sérhæfðir mannréttindaumboðsmenn fengið viðurkenningu sameiginlega 

sem þjóðbundin stofnun. Ólíkt hinum hefðbundnu umboðsmönnum Norðurlandanna, sem 

hafa almennt eftirlit með störfum stjórnsýslunnar, sinna mannréttindaumboðsmenn ekki 

aðeins eftirlitshlutverki heldur hafa sérstakt umboð til að efla og vernda mannréttindi. 

Verksvið mannréttindaumboðsmanna er almennt takmarkað við vernd borgara gagnvart 

hinu opinbera. Helsta hlutverk þeirra er að fjalla um kærur og hafa eftirlit með eftirfylgni 

mannréttinda í samskiptum við stjórnvöld. Þá hafa mannréttindaumboðsmenn yfirleitt 

heimild til að veita ráðgjöf og álit varðandi opinber stefnumál og löggjöf sem hafa áhrif á 

mannréttindi. Mannréttindaumboðsmenn stunda jafnframt kennslu og þjálfun á svipaðan 

máta og mannréttindaráð gera. Samsetning þessarar tegundar mannréttindastofna er líklega 

það sem skilur þær mest frá öðrum. Embætti umboðsmanns gegnir ávallt ein manneskja og 

að því leyti samræmast mannréttindaumboðsmenn ekki ákvæði Parísarreglna um fjölræði. 

Að þessu atriði undanskildu verða skilin á milli skilgreiningar á 

mannréttindaumboðsmönnum og mannréttindaráðum sífellt óljósari.201  

6.3.3 Ráðgjafarnefndir (e. advisory committes) 

Ólíkt mannréttindaráðum leggja ráðgjafarnefndir um mannréttindi yfirleitt minni áherslu á 

almennt eftirlit og kynningu mannréttinda og meiri áherslu á að brúa bilið milli borgaralegs 

samfélags og hins opinbera. Þannig spanna meðlimir nefndanna gjarnan vítt svið og koma 
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t.d. frá helstu félagasamtökum, trúfélögum og fræðasamfélögum, auk þess sem samtök og 

stofnanir taka jafnan þátt í umræðum nefndanna. Þessi tegund mannréttindastofnana 

byggist á frönsku mannréttindaráðgjafarnefndinni (e. National Consultative Commission of 

Human Rights of France) og er því stundum kölluð franska módelið. Þessi tegund 

mannréttindastofnana finnst einkum í frönskumælandi Afríkuríkjum. 202 Ráðgjafarnefndir 

eru, eins og nafnið gefur til kynna, ráðgefandi og taka því yfirleitt ekki við kvörtunum né hafa 

mikil rannsóknarvöld. Þó eru til undantekningar á því. Þess í stað einbeita þær sér að því að 

aðstoða stjórnvöld á sviði mannréttindamála með sérfræðiráðgjöf ásamt því að stunda 

rannsóknir. Umboð ráðgjafarnefnda er yfirleitt takmarkað við mál sem stjórnvöld hafa 

sérstaklega falið þeim. Þess utan stunda sumar ráðgjafarnefndir kynningu og eflingu 

mannréttinda á svipaðan hátt og mannréttindaráð. Þannig geta skilin á milli virkra 

ráðgjafarnefnda sem hafa umboð til að taka upp mál að eigin frumkvæði og 

mannréttindaráða með takmarkað eftirlitsumboð verið ansi óljós. Í ráðgjafarnefndum sitja 

fjölbreyttir aðilar með ólíkan bakgrunn, allt frá fræðimönnum og fulltrúum frjálsra 

félagasamtaka og yfir í mannréttindasérfræðinga og opinbera fulltrúa. Ráðgjafarnefndir eru 

yfirleitt fjölmennari en mannréttindaráð og samræmast að því leyti betur ákvæði 

Parísarreglnanna um fjölræði.203 

6.3.4 Landsstofnanir á sviði mannréttinda (e. National human rights institute) 

Fjórða og síðasta gerð mannréttindastofnana sem hér verður fjallað um eru sérstakar 

landsstofnanir á sviði mannréttinda. Danska mannréttindastofnunin sem var stofnuð árið 

1993 var fyrsta landsstofnunin sem var formlega viðurkennd sem þjóðbundin 

mannréttindastofnun á grundvelli Parísarreglnanna. Síðan þá hafa fleiri ríki sett 

landsstofnanir á fót, t.d. Noregur og Þýskaland. Þetta form mannréttindastofnana hentar 

einkum lýðræðisríkjum þar sem þegar eru til staðar ýmsar aðrar stofnanir sem vinna að 

mannréttindamálum. Þannig eru landsstofnanir í raun viðbót og rannsaka sjaldnast einstaka 

mál né taka við kærum einstaklinga. Þess í stað stunda landsstofnanir frekar 

mannréttindakennslu, fræðslu, upplýsingamiðlun, rannsóknir og skýrslugerð. Þá veita 
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landsstofnanir einnig margar hverjar umsagnir um lagafrumvörp og sinna ráðgjöf við yfirvöld 

í málum er varða mannréttindi. Skipulag landsstofnana endurspeglar hlutverk þeirra þar sem 

verkefnin eru unnin af sérfræðingum á ólíkum sviðum en stjórn skipuð fulltrúum borgaralegs 

samfélags hefur eftirlit með starfseminni.204 Mannréttindastofnun Noregs er til að mynda 

þverfagleg rannsóknarstofnun við lagadeild háskólans í Ósló sem var veitt staða 

landsstofnunar um mannréttindi með konunglegri tilskipun árið 2001. Nefndarmenn koma 

víðsvegar úr samfélaginu, frá ýmsum stofnunum, hagsmunasamtökum og 

borgarasamfélaginu.205 

6.4 Sérstaða þjóðbundinna mannréttindastofnana 

Helsta ástæðan fyrir því að ríki setja á fót þjóðbundnar mannréttindastofnanir er sú að þær 

gera þeim kleift að fylgja eftir alþjóðlegum mannréttindastöðlum og skuldbindingum með 

hlutlausri yfirsýn. Þannig tengja þjóðbundnar mannréttindastofnanir ríki við hið alþjóðlega 

mannréttindakerfi. Þjóðbundnar stofnanir geta sinnt mannréttindamálefnum á heildstæðan 

og stöðugan hátt sökum breiðs umboðs þeirra til að efla og vernda mannréttindi. Þetta á við 

allar tegundir mannréttinda, þ.e. allt frá borgaralegum og stjórnmálalegum réttindum yfir í 

efnahagsleg-, félagsleg- og menningarleg réttindi. 206 

Hinn einstaki sess þjóðbundinna mannréttindastofnana milli ríkis, borgaralegs samfélags 

og frjálsra félagasamtaka, er það sem gefur þeim mesta sérstöðu til að eiga lykilhlutverk í 

eflingu og verndun mannréttinda. Náið samstarf mannréttindastofnana við hið opinbera 

gerir þeim kleift að hafa áhrif á stefnu og eiga samskipti við opinbera fulltrúa. Á sama tíma 

eru stofnanirnar í stöðu til að semja við frjáls félagasamtök og gegna hlutverki einskonar 

regnhlífarsamtaka fyrir alla aðila samfélagsins sem láta sig mannréttindi varða. Hins vegar er 

staða mannréttindastofnana jafnframt snúin þar sem á sama tíma og þær starfa náið með 

bæði hinu opinbera og frjálsum félagasamtökum þurfa þær að gæta sjálfstæðis og ábyrgðar 

gagnvart öllum aðilum. En þessi tvö atriði, þ.e. sjálfstæði og ábyrgð, eru lykillinn að lögmæti, 
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trúverðugleika og skilvirkni þjóðbundinna mannréttindastofnana.207 Þannig eiga 

mannréttindastofnanir að vinna með ýmsum hagsmunaaðilum án þess þó að koma fram fyrir 

hönd ákveðinna hagsmunahópa. Þetta er það sem gerir  þjóðbundnum 

mannréttindastofnunum kleift að fjalla um mannréttindi á yfirvegaðan, hlutlausan og  

sannfærandi máta.208 Þjóðbundnar mannréttindastofnanir eru þó ekki töfralausn við öllum 

vandamálum á sviði mannréttinda. Þær geta samt sem áður verið afar skilvirk tæki í verndun 

mannréttinda ef vel er að þeim staðið. Hér er ekki aðeins átt við hlutverk þeirra að taka við, 

rannsaka og leysa úr kvörtunum einstaklinga, heldur ef starfsemi þeirra er skoðuð á 

heildrænan máta út frá lögmæti, ábyrgð, aðgengi og framkvæmdum þeirra.209 

6.5 Þjóðbundin mannréttindastofnun á Íslandi 

Á Íslandi er ekki að finna sjálfstætt kerfi eftirlitsstofnana á sviði mannréttindamála eða 

þjóðbundna mannréttindastofnun sem sinnir mannréttindum á heildstæðan hátt. Þó hefur 

Mannréttindaskrifstofa Íslands að nokkru leyti gegnt hlutverki slíkrar stofnunar undanfarin ár 

með fulltingi stjórnvalda.210 Auk hennar fara ýmsar stofnanir og félagasamtök með hlutverk á 

sviði mannréttindamálefna á einn eða annan hátt, eins og lýst var í 6. kafla. Íslensk stjórnvöld 

hafa ítrekað verið hvött til þess að setja á laggirnar innlenda mannréttindastofnun á 

grundvelli Parísarreglnanna. Má þar helst nefna athugasemdir frá mannréttindanefnd 

Sameinuðu þjóðanna 2012, efnahags- og félagsmálanefnd Sameinuðu þjóðanna 2012 og 

öðrum sérfræðinganefndum tengdum mannréttindasamningum, ábendingar 

mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna 2010, tilmæli ECRI-nefndar Evrópuráðsins 2011, 

ábendingar mannréttindafulltrúa Evrópuráðsins 2012 og tilmæli í kjölfar allsherjareftirlits 

Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna á Íslandi 2011. Þá voru ríki Evrópuráðsins hvött til 

þessa að setja á fót sjálfstæða mannréttindastofnun í yfirlýsingu dómsmálaráðherra 

Evrópuráðsins í Brighton 2012.211 

                                                      

207
 Anne Smith, „The Unique Position of National Human Rights Institutions: A Mixed Blessing?“ Human Rights 

Quarterly 28, 4 (2006), 905. 
208

 European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook on  the Establishment and Accreditation of 

National Human Rights Institutions in the European Union, 23. 
209

 Mohammad-Mahmoud Mohamedou, „The Effectiveness of National Human Rights Institutions“, 57. 
210

 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Innlendar stofnanir sem hafa eftirlit með mannréttindum.“  
211

 Þskj. 1150, 141, lögþ. 2012-2013, bls. 1-2 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  



  

95 

Af þessum sökum hefur stofnun mannréttindastofnunar verið til umræðu á Íslandi um 

nokkurra ára skeið. Upp úr 2000 fór fram þónokkur umræða um að setja slíka stofnun á 

laggirnar, m.a. í tengslum við Jafnréttisstofu eða á grundvelli samstarfs 

mannréttindasamtaka sem fundið hefur farveg í starfsemi Mannréttindaskrifstofu Íslands. 

Einnig hafa komið fram hugmyndir um að fela umboðsmanni Alþingis hlutverk af þessum 

toga, eða stofna nýja sjálfstæða stofnun án tengsla við það sem þegar er til staðar. 

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands hefur skoðað með hvaða hætti slík starfsemi er rekin 

annars staðar á Norðurlöndunum að beiðni innanríkisráðuneytisins.212 Þá hefur nefnd á 

vegum velferðarráðuneytis kannað hvers konar stofnanauppbyggingu þurfi að huga að í 

tengslum við innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk og 

samræmist niðurstaða hennar sjónarmiðum sem komu fram á ráðstefnu sem innanríkis- og 

velferðarráðuneyti stóðu að haustið 2012. Þar kom fram að heppilegast væri að reisa 

þjóðbundna mannréttindastofnun á grunni Mannréttindaskrifstofu Íslands.213 Loks var fjallað 

um stofnun þjóðbundinnar mannréttindastofnunar í samræmi við Parísarreglurnar í tillögu til 

þingsályktunar um áætlun í mannréttindamálum til fjögurra ára, 2013–2016, sem lögð var 

fram í mars 2013.214  

6.5.1 Er þörf á þjóðbundinni mannréttindastofnun á Íslandi?  

Upphaflega voru það aðallega þróunarríki sem settu þjóðbundnar mannréttindastofnanir á 

fót. Þetta átti einkum við ríki með ómótaða lýðræðisskipan sem höfðu það að markmiði að 

stuðla að bættu stjórnkerfi. Í seinni tíð hafa þjóðbundnar mannréttindastofnanir svo fest sig í 

sessi í mörgum rótgrónum lýðræðisríkjum. Þrátt fyrir mikla fjölgun mannréttindastofnana, 

einkum í Evrópu, þráast stjórnvöld sum staðar við að setja slíka stofnun á fót. Þessi ríki telja 

mannréttindastofnanir óþarfar þar sem fyrir sé skilvirkt dóms- og réttarkerfi og jafnvel 

þingnefndir og umboðsmenn sem sérhæfa sig í mannréttindamálum, svo og sterk 

mannréttindasamtök. Hefðbundnir umboðsmenn og þingnefndir starfa þó ekki að eflingu og 
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vernd mannréttinda á breiðum grunni og uppfylla þar af leiðandi ekki skilyrði 

Parísarreglnanna.215  

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að það er þrýstingur frá hinu alþjóðlega 

mannréttindakerfi, einkum Sameinuðu þjóðunum, um að á Íslandi verði sett á fót 

þjóðbundin mannréttindastofnun. Með þeim rökum einum virðist vera brýnt að sett verði á 

stofn mannréttindastofnun sem starfar sem milliliður milli Íslands og alþjóðasamfélagsins á 

vettvangi mannréttinda. Þetta á sérstaklega við í ljósi þess að íslensk stjórnvöld hyggjast 

fullgilda samninginn um réttindi fólks með fötlun sem gerir kröfu um að aðildarríki starfræki 

slíka stofnun til að hafa eftirlit með framfylgd samningsins. Valkvæður viðauki við 

samninginn um bann við pyntingum og ómannlegri meðferð og refsingum kveður jafnframt á 

um að aðildarríkjum beri að setja á stofn sjálfstæða stofnun sem skal hafa það lögbundna 

hlutverk að vinna að forvörnum varðandi pyntingar og illa meðferð í viðkomandi ríki. 

Aukinheldur má gera ráð fyrir því að þjóðbundin mannréttindastofnun væri góð viðbót við 

það mannréttindastarf sem er fyrir hér á landi. Sjálfstæð mannréttindastofnunin gæti 

samhæft og skipulagt vinnu núverandi stofnana og félagasamtaka á sviði mannréttinda og 

eflt þannig samstarf og upplýsingamiðlun ríkisstofnana. Þjóðbundin mannréttindastofnun 

gæti jafnframt stuðlað að samræmi í stefnu og starfi stjórnvalda á sviði mannréttinda. Þrátt 

fyrir að nú þegar starfi ýmsar stofnanir og félagasamtök að mannréttindum hér á landi er 

ekki tryggt að þær geti fylgst á fullnægjandi hátt með því að stjórnvöld uppfylli skyldur sínar. 

Þessar ólíku starfseiningar vinna á afmörkuðum sviðum og hafa því takmarkað svigrúm og 

þekkingu til að fylgjast með starfi stjórnvalda á heildstæðan hátt. Loks gæti þjóðbundin 

mannréttindastofnun, vegna sérstakrar stöðu sinnar og tengsla við borgaralegt samfélag, 

auðveldað samstarf ríkisstofnana og mannréttindasamtaka í landinu. Stofnunin gæti skapað 

vettvang þar sem félagasamtök koma á framfæri áhyggjuefnum sínum og gætu í framhaldi 

komið þessum áhyggjum á framfæri við stjórnvöld. Þannig má gera ráð fyrir því að með 

tilkomu sjálfstæðrar mannréttindastofnunar í samræmi við Parísarreglurnar yrði almenn 

mannréttindavernd efld á Íslandi.  
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7 Samantekt og niðurstöður 

Markmiðið ritgerðarinnar var að skoða stöðu mannréttinda á Íslandi, einkum í ljósi 

alþjóðlegra skuldbindinga. Könnuð var innleiðing mannréttindaskuldbindinga og stofnanaleg 

umgjörð mannréttindamála á Íslandi. Í því fólst að greina nánar hvaða mannréttindareglur er 

að finna í stjórnarskrá, skoða alþjóðlegar mannréttindasamþykktir sem Ísland á aðild að og 

framkvæmd þeirra, auk þess að kanna hvaða aðilar koma að málaflokknum hérlendis og þá 

hvernig, bæði innan stjórnsýslunnar og einnig sjálfstæðar stofnanir og félagasamtök.  

Samhliða alþjóðavæðingu síðustu áratuga hafa hugmyndir um mannréttindi breyst og 

hugtakið þróast töluvert. Allt fram á miðja 20. öld voru réttindi einstaklinga talin til 

innanríkismála og á forræði hvers ríkis en á síðustu áratugum hefur orðið breyting þar á. Ríki 

heims eru hluti af flóknu neti alþjóðalaga og starfshátta sem hafa orðið til í kringum 

hugmyndina um að allir menn njóti ákveðinna grundvallarréttinda sem ekki verða af þeim 

tekin. Meginábyrgðin á verndun mannréttinda hvílir á stjórnvöldum ríkja. Mannréttindi 

borgara og stjórnarskrárbundin vernd þeirra er eitt af lykilatriðum íslenskrar stjórnskipunar. 

Ákvæði um mannréttindi hafa verið í stjórnarskrá Íslands allt frá því að Íslendingar fengu 

fyrstu stjórnarskrá sína frá Danakonungi þann 5. janúar 1874. Ákvæðin tryggja borgurum ekki 

aðeins frelsi og vernd fyrir ágangi stjórnvalda heldur leggja þau einnig skyldur á ríkið til að 

tryggja tiltekin réttindi með sérstökum ráðstöfunum og búa borgunum lífsskilyrði af 

tilteknum gæðum.  

Eftir miðja 20. öld hefur Ísland orðið aðili að alþjóðlegum mannréttindasamþykktum sem 

leggja kvaðir á stjórnvöld að innleiða í landsrétt þau mannréttindaákvæði sem kveðið er á 

um. Þannig skuldbinda ríki sig til að virða, vernda og uppfylla þau réttindi sem samþykktirnar 

fela í sér. Ríkjum ber að tryggja að umrædd réttindi séu viðurkennd með landslögum, þau 

innleidd og þeim fylgt eftir með skilvirkum hætti. Alþjóðlegt mannréttindasamstarf Íslands 

fer einkum fram á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins, og er Ísland aðili að 

öllum helstu mannréttindasamningum þessara stofnana. Með breytingum á 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar árið 1995 voru þau færð mjög til samræmis helstu 

mannréttindaskuldbindingum, einkum Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Hingað til hafa íslensk stjórnvöld ekki gefið út almenna mannréttindastefnu þó það hafi 

staðið til í nokkurn tíma. Helsti vísirinn að mannréttindastefnu er skýrsla 

utanríkisráðuneytisins frá árinu 2007 um mannréttindi í íslenskri utanríkisstefnu, skýrsla 
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innanríkisráðuneytisins í tilefni af allsherjareftirliti mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna á 

Íslandi 2011, og loks tillaga til þingsályktunar um landsáætlun á sviði mannréttindamála sem 

unnin var af innanríkisráðuneytinu. Í þessum skýrslum er að finna ákveðna hugmynd um 

stefnu íslenskra stjórnvalda á afmörkuðum sviðum mannréttindamála en ekki heildstæða 

almenna stefnu. Eftir síðustu ríkisstjórnarskipti má segja að ríki töluverð óvissa um stefnu og 

framgang mála á þessu sviði á næstu árum. 

Á Íslandi er ekki að finna sjálfstætt kerfi eftirlitsstofnana á sviði mannréttindamála eða 

þjóðbundna mannréttindastofnun sem sinnir mannréttindum á heildstæðan hátt. 

Mannréttindaskrifstofa Íslands hefur að nokkru leyti gegnt hlutverki slíkrar stofnunar 

undanfarin ár með fulltingi stjórnvalda. Auk þess fara ýmsar stofnanir og félagasamtök með 

hlutverk á sviði mannréttindamálefna á einn eða annan hátt, t.d. umboðsmaður Alþingis, 

umboðsmaður barna og Jafnréttisstofa. Mannréttindaskrifstofa Íslands og 

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands eru einu aðilarnir með það að markmiði að hafa 

mannréttindi að sérstöku viðfangsefni. 

Í upphafi ritgerðar var fjallað um þá hugsjón að meðvitund, viðurkenning og eftirfylgni 

mannréttinda væri undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Af umfjölluninni má sjá 

að umgjörð mannréttindamála á Íslandi er margþætt. Mannréttindi af fjölbreyttum toga eru 

skráð í stjórnarskrá auk þess sem Ísland á aðild að öllum helst mannréttindasamþykktum 

Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins sem gerðar hafa verið. Vitund um mannréttindi 

virðist almennt vera til staðar á Íslandi og opinber viðurkenning þeirra jafnframt töluverð. En 

reglur og fögur fyrirheit duga skammt ein og sér. Setja þarf heildstæða stefnu sem íslensk 

stjórnvöld geta starfað eftir og almenningur treyst á. Þannig er þróun mannréttinda bæði 

innanlands og í alþjóðlegu samstarfi best tryggð.  

Jafn-mikilvægt er að tryggja eftirfylgni og framkvæmd gildandi laga og reglna í samræmi 

við stefnu stjórnvalda. Í dag koma ýmsir opinberir aðilar, fjöldi stofnana auk félagasamtaka 

að mannréttindamálum á Íslandi. Flestir þessara aðila starfa þó aðeins á afmörkuðum sviðum 

mannréttindamála. Mörg ríki hafa komið á fót ýmis konar þjóðbundnum 

mannréttindastofnunum, svo sem landsstofnunum um mannréttindi, mannréttindaráðum 

eða umboðsmönnum. Þessar stofnanir búa yfir mikilli þekkingu á sviði mannréttinda og 

starfa á landsvísu að því að standa vörð um mannréttindi. Telja má að slík stofnun væri góð 

viðbót við núverandi mannréttindakerfi á Íslandi. Með tilkomu sjálfstæðrar 
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mannréttindastofnunar væri hægt að bæta heildrænt eftirlit og stuðla að stöðugri vernd og 

eflingu málaflokksins hér á landi.   
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