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Útdráttur 

Í greinargerðinni verður greint frá réttinum til menntunar samkvæmt 2. mgr. 76. gr. 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Í upphafi verður  farið yfir hugtakið 

menntun og hvað það felur í sér sem mannréttindi. Farið verður yfir jákvæð og neikvæð 

réttindi í sambandi við boð og bönn ríkisins. Jafnframt verður farið í þær lagagreinar 

sem beinast að rétti til menntunar t.a.m. 76. gr. stjórnarskrárinnar í heild sinni og 

jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar spila veiga 

mikið hlutverk í túlkun á mannréttindarákvæðum stjórnarskrárinnar, verður greint frá 

stöðu Íslands gagnvart þjóðréttarsamningum og einnig farið yfir sáttmálana sjálfa og 

þau ákvæði sem snúa að réttindum til menntunar. Að lokum verður farið í íslensk 

sérlög.  

Rétturinn til menntunar er mikill. Ríkjum er settur viss rammi með 

stjórnarskrárbundnum mannréttindarákvæðum og alþjóðlegum skuldbindingum, 

rétturinn er svo útfærður frekar í almennum lögum. Óheimilt er að skerða réttinn nema 

að ströngum skilyrðum uppfylltum. Aðildarríki að alþjóðlegu mannréttinda-

sáttmálunum hafa skuldbundið sig að koma á viðunandi skilyrðum fyrir einstaklinga til 

að stunda sitt nám og vinna markvisst að þróun og endurbótum á skólakerfinu í heild 

sinni. Lögð er áhersla á að allir hljóti grunnmenntun og skal hún vera ókeypis, enda 

nauðsynleg leið til að fá öðrum mannréttindum framgengt. Æðri menntun á að vera 

opin öllum hafi viðkomandi hæfileika til að njóta hennar. Íslensku sérlögin eru útfærð 

með það í huga að standast alþjóðlegar kröfur og speglast ákvæði sáttmálanna í 

lögunum.  

 

Lykilhugtök: Almenn menntun, Æðri menntun, Mannréttindi, Jákvæð og neikvæð 

réttindi, Jafnræði, Alþjóðlegir samningar/sáttmálar, Alþjóðlegar skuldbindingar. 



 

 

 

Formáli 

Lokaverkefni þetta er 12. ECTS eininga ritgerð til B.S.-gráðu í viðskiptalögfræði við 

lagasvið Háskólans á Bifröst. Yfirskrift ritgerðarinnar er: Réttur til menntunar: 

Samkvæmt 2. mgr. 76. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Undirritaður 

vill þakka eftirtöldum aðilum fyrir þeirra aðstoð við gerð ritgerðarinnar:  

Þorbjörgu Ingu Jónsdóttur Hæstaréttarlögmanni fyrir góðar ráðleggingar. 

Arnari Stefánssyni ML nema fyrir vandaðan yfirlestur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háskólinn á Bifröst, 16. desember 2014 

 

__________________________________________ 

Hlynur Freyr Viggósson  



 

 

 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ............................................................................................................... 1 

2 Menntun sem mannréttindi .................................................................................... 2 

3 Jákvæð og neikvæð mannréttindi........................................................................... 3 

3.1 Ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar ................................................................... 4 

3.1.1 Gildissvið 76. gr. stjórnarskrárinnar ........................................................ 5 

3.2 Ákvæði 65. gr. stjórnarskrárinnar ................................................................... 9 

4 Alþjóðlegir sáttmálar ........................................................................................... 12 

4.1 Tengsl þjóðarréttar og landsréttar ................................................................. 12 

4.1.1 Mannréttindaryfirlýsing Sameinuðu þjóðanna ...................................... 14 

4.1.1.1 Greinar mannréttindaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna ................ 15 

4.1.2 Samningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi ........... 16 

4.1.2.1 Greinar Samningsins um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi  ........................................................................................................ 17 

4.1.3 Samningurinn um réttindi barnsins ........................................................ 19 

4.1.3.1 Greinar samningsins um réttindi barnsins ...................................... 20 

4.1.4 Mannréttindarsáttmáli Evrópu ............................................................... 22 

4.1.4.1 Greinar Mannréttindasáttmála Evrópu ........................................... 23 

4.1.5 Félagsmálasáttmáli Evrópu .................................................................... 24 

4.1.5.1 Greinar Félagssáttmála Evrópu ...................................................... 25 

5 Íslensk sérlög ....................................................................................................... 27 

5.1 Grunnskóli ..................................................................................................... 27 

5.2 Framhaldsskóli .............................................................................................. 30 

5.3 Háskóli .......................................................................................................... 32 

5.4 Lögregluskólinn ............................................................................................ 33 

6 Niðurstöður .......................................................................................................... 36 

7 Heimildarskrá ....................................................................................................... 39 

 



Réttur til menntunar     Inngangur 

 

1 

 

1 Inngangur 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 1  hefur að geyma reglur um 

grundvallarréttindi Íslands. Í flestum lýðræðisríkjum eru mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárbundin sem mikilvægustu réttindi borgaranna, æðstu reglur um réttindi 

þeirra, sem óheimilt er að skerða nema að ströngum skilyrðum uppfylltum.2 Réttinn til 

menntunar er að finna í 2. mgr. 76. gr. stjskr., en ef litið er til orðalags ákvæðisins er 

erfitt að átta sig fyllilega á hvert inntak réttarins sé og þar með réttarstaða einstaklinga. 

Við innleiðingu mannréttindaákvæðanna með lögum nr. 97 28. júní 1995, 

Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með 

síðari breytingum 3  var litið til alþjóðlega mannréttindasamninga sem fyrirmynd, 

ákvæði stjórnarskrárinnar er ekki eins ítarlega orðað eins og ákvæði þeirra samninga 

sem horft var til. Hæstiréttur hefur tekið tillit til alþjóðlega mannréttindasamninga hvort 

sem þeir eru ólögfestir eða lögfestir, enda eru þeir mikilvægir við túlkun á 

mannréttindarákvæðunum í stjórnarskránni. Rétturinn til menntunar er svo frekar 

skilgreindur í almennum lögum, lög um grunn- og framhaldsskóla, sem og háskóla. 

Voru þessi sérlög gerð með alþjóðlegar skuldbindingar í huga og lögð áhersla á þau 

réttindi og markmið sem samningarnir hafa að geyma.  

Merkilegt er að líta til þess að í nýjustu skýrslu OECD4 um menntamál er sýnt fram á 

að Ísland fjárfesti minnst allra Norðurlanda í hverjum nemenda innan menntakerfisins 

þvert á skólastig. Sá hluti skýrslunnar sem snýr að fjárfestingu í menntun miðar við árið 

2011. Upphæðin sem íslenska ríkið notaði var nokkuð lægri en meðalútgjöld 

Norðurlandaþjóðanna á nemanda og einnig fyrir neðan meðaltal OECD. Ísland 

fjárfestir mest á hvert barn í leik- og grunnskóla og eru útgjöldin fyrir það stig með 

þeim hærri á Norðurlöndunum. Hinsvegar leggur íslenska ríkið til minnst fjármagn allra 

                                                 

1 Hér eftir stjskr. þegar við á. 
2 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. bls. 448. 
3 Hér eftir stjskl. þegar við á. 
4 Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunin.  
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Norðurlandanna þegar kemur að menntun á framhalds- og háskólastigi. 5  Þetta er 

merkilegt fyrir þær sakir að Ísland horfir til Norðurlandanna þegar kemur að 

menntamálum og hefur lagt áherslu á að innleiða alþjóðlega mannréttindasamninga  

óbeint eða beint í löggjöf sína sbr. lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/19946. 

Þótti höfundi því áhugavert að skoða réttindi Íslendinga til menntunar og þann ramma 

sem 2. mgr. 76. gr. stjskr. setur ríkinu og um leið markmið menntunar sem forsendu 

mannréttinda. 

Í upphafi verður  farið yfir hugtakið menntun og hvað það felur í sér sem mannréttindi. 

Farið verður yfir jákvæð og neikvæð réttindi í sambandi við boð og bönn ríkisins. 

Jafnframt verður farið í þær lagagreinar sem beinast að rétti til menntunar t.a.m. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar í heild sinni og jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. Greint 

verður frá takmörkun verndunar 2. mgr. 76. gr. stjskr. Alþjóðlegir mannréttinda 

samningar/sáttmálar spila veiga mikið hlutverk í túlkun á mannréttindarákvæðum 

stjórnarskrárinnar, verður greint frá stöðu Íslands gagnvart þjóðréttarsamningum og 

einnig farið yfir samningana/sáttmálana sjálfa og þau ákvæði sem snúa að réttindum til 

menntunar. Að lokum verður farið í íslensk sérlög í þeim tilgangi að greina betur frá 

því hver munurinn er á almennri menntun og æðri menntun. 

2 Menntun sem mannréttindi 

Með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 voru mannréttindarákvæði stjórnarskrárinnar 

eins og þau standa í dag innleidd. Fyrir breytingarnar höfðu mannréttindarákvæðin 

staðið óbreytt frá árinu 1874 og sóttu þau fyrirmynd sína í dönsku grundvallarlögin frá 

árinu 1849, þótti því vera kominn tími á breytingar. Voru ástæðurnar tilgreindar sem 

þríþættar; í fyrsta lagi þyrfti að efla, samhæfa og samræma mannréttindarákvæðin til 

þess að auka réttarstöðu almennings gagnvart ríkisvaldinu. Í öðru lagi þá þyrfti að 

samræma ákvæðin nútímanum þar sem þau höfðu staðið óbreytt frá árinu1874. Í þriðja 

                                                 

5 OECD. (2014). Education at a Glance 2014; OECD Indicators. Slóð: 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2014_eag-

2014-en#page1. Sótt á vefinn 29.09.2014. 
6 Hér eftir MSE þegar við á. 
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lagi var Ísland aðili að alþjóðlegum sáttmálum til mannréttinda og því nauðsynlegt að 

taka tillit til þeirra þjóðréttarlegu skuldbindinga sem aðildin hafði í för með sér. 

Ákvæðin sem áttu að tryggja almenningi almenna menntun og aðstoð frá ríkinu ef 

hallaði á fjárhagslega eða félagslega burði til þess að njóta hennar, voru þar engin 

undantekning.7  

Með breytingunni 1995 voru réttindin sem lutu að menntun rýmkuð í stjórnarskránni, 

enda hefur í gegnum tíðina verið lögð aukin áhersla á þessi réttindi og mikilvægi þeirra. 

Íslenskt samfélag í dag telur almenna menntun vera sjálfsagðan hlut en ekki forréttindi 

eins og áður var. Menntun og fræðsla er ekki einungis mikilvægt fyrir einstaklinginn 

sem í hlut á, heldur einnig fyrir samfélagið í heild sinni, hátt menntunarstig þjóða er 

almennt talið tryggja þeim aukna velsæld. Samfélagið hefur þróast á þann veg að 

menntun er nauðsynleg fyrir þá einstaklinga sem vilja afla sér hárra tekna og eiga góðan 

starfsframa, auðvitað geta verið einstaka undantekningartilvik á þessari fullyrðingu en 

staðreyndin er sú að samfélagið verður æ flóknara og því skiptir menntun meira máli. 

Lágmarksmenntun einstaklings er hluti mannréttinda og er nauðsynleg leið til að fá 

öðrum mannréttindum framgengt. Þau réttindi geta til að mynda verið að taka þátt í 

stjórnmála- og menningarlífi, að kjósa sér atvinnu, njóta jafns aðgangs að störfum í 

opinbera þágu og fyrir aðila til að geta sótt rétt sinn gagnvart yfirvöldum eða 

vinnuveitendum o.s.frv. Einnig hefur verið talið að menntun stuðli að skilningi á 

samfélaginu, sé besta tækið gegn fordómum og þar af leiðandi geti hún bætt stöðu 

minnihlutahópa. Þannig er menntun almennt grundvallarforsenda þróunar í heiminum.8  

3 Jákvæð og neikvæð mannréttindi 

Fyrstu mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar byggðu á hugmyndum heimspekinga um 

náttúrulegt jafnræði og um frelsi einstaklingsins óháð samfélagslegri stöðu hans. Þessi 

ákvæði fjölluðu um borgaraleg réttindi, það er, friðhelgi eignarréttar, einkalífs og 

heimilis, persónufrelsi, félagafrelsi og trúfrelsi. Er hér jafnan talað um neikvæð 

mannréttindi sem vernda almenning gagnvart athöfnum stjórnvalda, en með því er átt 

                                                 

7 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 32-33. 
8 Brynhildur G. Flóvenz. (2004). Réttarstaða fatlaðra. bls. 109-110. 
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við réttinn til að ríkisvaldið láti eitthvað ógert. Þessi réttindi eru stundum einnig nefnd 

fyrsta stigs mannréttindi.9  

Jákvæð mannréttindi eru þær jákvæðu skyldur sem mannréttindaákvæði leggja á ríkið. 

Undir þetta fellur t.d. 76. gr. stjskr., en sú grein fjallar um rétt einstaklings til 

framfærslu, skólagöngu og vernd barna, hér er ríkinu skylt að grípa til sérstakra aðgerða 

til að sjá til þess að einstaklingum séu veitt þessi réttindi. Þessi réttindi eru oft nefnd 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, eða annars stigs mannréttindi og komu 

þau síðar inn í stjskr. en neikvæðu réttindin, sem talin voru grunnréttindi í fyrstu 

mannréttindayfirlýsingunum. 10  Samkvæmt mörgum fræðikenningum er talið að 

einstaklingar geti ekki byggt kröfur fyrir dómstólum á ákvæðum er mæla fyrir um 

annars stigs réttindi þar sem þær feli í raun aðeins í sér stefnuyfirlýsingar stjórnvalda 

en ekki efnislegan rétt. Dómstólar geta þó skorið úr um hvort gengið er of langt í 

takmörkunum í hverju tilfelli fyrir sig.11  

Yngsti flokkur mannréttinda og sá sem nýtur minnstrar viðurkenningar enn sem komið 

er, eru menningarleg réttindi. Það er rétturinn til að njóta menningar og rétturinn til að 

varðveita menninguna og náttúruleg auðæfi fyrir komandi kynslóðir, þetta eru einnig 

nefnd þriðju kynslóðar mannréttindi.12  

3.1 Ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar  

Með breytingunum með stjskl. nr. 97/1995 var flestum ákvæðum um félagsleg 

mannréttindi skeytt saman í eitt ákvæði 76. gr. stjskr. Var þá 70. og 71. gr. stjskr. steypt 

saman í eina grein, þ.e. 1. mgr. og 2. mgr. 76. gr. stjskr., og er orðalag ákvæðanna 

ítarlegra og auk þess voru þau færð til nútímahorfs. Vernd barna var síðan nýtt ákvæði 

sem var innleitt í stjórnarskrána árið 1995, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjskr.13 

                                                 

9 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 36. 
10 Björg Thorarensen. (2001). Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá 

og alþjóðasamningum. Tímarit lögfræðinga. bls. 77. 
11 Björg Thorarensen. (2001) Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá 

og alþjóðasamningum.  Tímarit Lögfræðinga. bls. 78. 
12 Eide, Asbjorn. (2001). Cultural Rights as individual human rights. bls. 289-290. 
13 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 536. 
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1. mgr. 76. gr. stjskr. kveður á um: „Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum 

réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og 

sambærilegra atvika." Þetta hefur almennt verið kallað framfærsluréttur, eða réttur 

manns til að fá framfærslu aðstoð frá ríkinu, þegar hann getur ekki framfleytt sér 

sjálfur.14 Uppruni ákvæðisins má rekja aftur til 52. gr. stjskr. frá árinu 1874 og var 

greinin líkt og önnur mannréttindaákvæði þeirrar stjórnarskrár bein þýðing á 

samsvarandi ákvæði dönsku grundvallarlaganna. Fyrir breytingarnar með stjskl. nr. 

97/1995 hafði ákvæðið að mestu staðið óhreyft, eftir breytingarnar hafði orðalagið verið 

gert skýrara og hefur ákvæðið öðlast meira vægi á síðari árum.15 

2. mgr. 76. gr. stjskr. kveður á um: „Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar 

menntunar og fræðslu við sitt hæfi.“ Fyrirmæli um réttindi til almennrar menntunar 

hefur staðið að stofni til í stjórnarskránni allt frá 1874. Ákvæðið var barn síns tíma og 

þótti nauðsynlegt að færa ákvæðið og orðaleg þess til nútímahorfs, eldra ákvæðið kvað 

á um skyldu til að sjá börnum fyrir menntun og framfæri af almannafé hefðu foreldrar 

þeirra ekki efni á að veita þeim hana eða þau væru munaðarlaus og öreigar. Eftir 

breytingarnar með stjskl. 97/1995 fellur rétturinn til framfærslu barna af almannafé 

undir almenna reglu um framfærsluaðstoð í 1. mgr. 76. gr. stjskr. og einnig með sérreglu 

um vernd barna í lokamálsgrein ákvæðisins.16 

3. mgr. 76. gr. stjskr. kom nýtt inn með stjskl. 1995 eins og áður hefur komið fram. 

Þar segir „Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.“ 

Með ákvæðinu er sett viss stefnuyfirlýsing um að setja lög til þess að veita börnum þá 

vernd sem ákvæðið kveður á um.17 

3.1.1 Gildissvið 76. gr. stjórnarskrárinnar 

1. mgr. 76. gr. stjskr. er nátengd réttinum til almennrar menntunar að því leyti að ef 

ómöguleiki vegna fjárhagslegra eða félagslegra aðstæðna er til staðar, er ríkinu skylt að 

                                                 

14 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 542. 
15 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 537. 
16 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 538. 
17 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 538. 
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gera allt í sínu valdi til að aðilar, í slíkri stöðu, eigi kost á menntun. Með orðalagi 

greinarinnar „sambærileg atvik“ er girt fyrir þann möguleika að einungis sé hægt að 

beina réttinum að því sem sagt er í greininni og er því hún túlkuð rúmt. Af framkvæmd 

dómstóla og fræðiskrifum á síðustu árum verður ályktað að einstaklingur eigi beinan 

og raunhæfan rétt til aðstoðar frá ríkinu ef hann þarfnast þess og nýtur sá réttur verndar 

skv. 1. mgr. 76. gr. stjskr.18 Í Hrd. 125/2000 (Öryrkjadómi) segir:  

[...] verður 76. gr. stjórnarskrárinnar skýrð á þann veg að skylt sé að tryggja að lögum 

rétt sérhvers einstaklings til að minnsta kosti einhverrar lágmarks framfærslu eftir 

fyrirfram gefnu skipulagi, sem ákveðið sé á málefnalegan hátt. Samkvæmt 2. gr. 

stjórnarskrárinnar hefur almenni löggjafinn vald um það hvernig þessu skipulagi skuli 

háttað. Skipulag, sem löggjafinn ákveður, verður þó að fullnægja þeim 

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

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

jafnréttis á við aðra sem réttar njóta, svo og almennra mannréttinda.  

Af þessu má ætla að 1. mgr. 76. gr. stjskr. geymi ákveðin efnisleg réttindi og geta 

dómstólar metið hvort löggjöf gangi of langt í að skerða þau réttindi, hvort málefnaleg 

rök séu fyrir hendi og hvort gætt sé meðalhófs, 1. mgr. 76. gr. stjskr. felur í sér jákvæð 

mannréttindi og er því löggjafans að setja frekari reglur um úthlutun aðstoðar með tilliti 

til þeirra sjónarmiða sem hér voru talin upp.19 Til að mynda kom upp ágreiningur um 

hvað teldist vera kostnaður við skólagöngu í Hrd. nr. 51/2005. Foreldri sem þurfti að 

halda annað heimili vegna skólagöngu dóttur sinnar í sérskóla í Reykjavík, krafði 

hreppinn þar sem hún hafði búsetu, um greiðslu ýmiss konar kostnaðar sem hlaust af 

skólagöngunni. Var talið að málefnaleg rök væru fyrir hendi að kostnaðurinn ætti ekki 

við skólagöngu dótturinnar, heldur var hann almennur framfærslukostnaður.  

Með breytingunni árið 1995 lagði  ákvæði 2. mgr. 76. gr. stjskr. aukna skyldu á 

löggjafann að tryggja öllum með lögum þann rétt að öðlast almenna menntun. Eldra 

ákvæði í 71. gr. stjskr. var bundið við aðstoð við börn efnalítilla foreldra, svo og 

munaðarlaus börn og öreiga, núgildandi ákvæði er ætlað að tryggja öllum rétt til 

almennrar menntunar án tillits til efnahags eða annarra slíkra aðstæðna. Orðalag 

ákvæðisins „almennrar“ á við grunnskóla- og framhaldsskólastig og einskorðast því 

                                                 

18 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 544. 
19 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 545. 
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ákvæðið fyrst og fremst við skyldunám og framhaldsskólanám. 2. mgr. 76. gr. stjskr. 

felur í sér jákvæðar skyldur rétt eins og 1. mgr., og er það því löggjafans að útfæra 

þennan rétt nánar í almennri löggjöf.20 Löggjafinn þarf m.a. að hafa í huga að takmarka 

ekki rétt ákveðins þjóðfélagshóps til almennrar menntunar eða veita einum hópi meiri 

réttindi en öðrum. Í áliti Umboðsmanns Alþingis frá 3. apríl 2007. nr. 4650/2006 og 

4729/2006 kom fram slík mismunun, en þar var álitamálið að nemendur í 

framhaldsskólum ríkisins þyrftu að greiða aukalega fyrir tónlistarnám sitt, þrátt fyrir að 

það væri hluti af einingarfjölda á viðkomandi námsbraut við skólann.  

Umboðsmaður taldi að þegar tekin væri afstaða til þess hvort ríkið gæti á grundvelli 

núgildandi laga ætlað nemendum í tónlist á listnámsbrautum framhaldsskóla, sem ríkið 

ræki, að bera sjálfir kostnað af kennslu og stjórnun ásamt greiðslu sérstakra skólagjalda 

tónlistarskóla til að ljúka skipulögðu námi við framhaldsskóla, þyrfti að líta til þeirra 

grunnreglna sem leiddu af stjórnarskrá og alþjóðlegum skuldbindingum sem íslenska 

ríkið hefði undirgengist á þessu sviði. Rakti umboðsmaður í því sambandi ákvæði 2. mgr. 

76. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem fram kæmi að öllum skyldi tryggður í lögum réttur til 

almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Taldi umboðsmaður að þegar litið væri til 

athugasemda við fyrrgreint stjórnarskrárákvæði yrði að telja líkur á því að það nám, sem 

skipulagt væri af hverjum tíma í framhaldi af skyldunámi og miðaði að því að 

einstaklingur ætti þess kost á að afla sér grunnmenntunar á tilteknu sviði til undirbúnings 

undir nám á háskólastigi eða undir annað sérhæft nám á æðra stigi, félli undir almenna 

menntun í merkingu 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar.  

Gengið er út frá þeirri meginreglu að grunnskóla- og framhaldsskólamenntun sé 

ókeypis og standi öllum opin, þar sem tónlistarnámið var sett í námsskrá 

framhaldsskólanna telst það vera hluti af hinni almennri menntun og eiga því að gilda 

sömu reglur um þær einingar og aðrar innan framhaldsskólanna.21 

Um háskólastig og sérhæft framhaldsnám gilda aðrar reglur en ákvæði 2. mgr. 76. gr. 

stjskr. kveður á um, þetta nám er talið vera sérnám og er stundum notast við hugtakið 

æðri menntun.22  

Í Hrd. 1999, bls. 390 var deilt um hvort Háskóli Íslands hefði gripið til nauðsynlegra 

ráðstafana vegna blindrar konu, sem stundaði nám við viðskipta- og hagfræðideild 

skólans. Deilan snerist því aðallega um það hvort gætt hafi verið jafnréttis á þeim 

forsendum að hún fengi sömu þjónustu og samnemendur hennar í deildinni. Byggði 

konan rétt sinn á lögum um málefni fatlaðra nr. 41/1983 og nr. 59/1992, sem lýstu því 

                                                 

20 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 552. 
21 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 555. 
22 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 553. 



Réttur til menntunar     Jákvæð og neikvæð mannréttindi 

 

8 

 

markmiði í 1. gr. að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi og hasla sér völl í 

samfélaginu, þar sem þeim vegnaði best. Einnig var vísað í 2. gr. 1. viðauka við MSE, 

sem kveður á um að engum skuli synjað um rétt til menntunar og jafnræðisreglu 65 gr. 

stjskr. Niðurstaða málsins fór á þann veg að Háskólinn hafi brugðist skyldu sinni að veita 

konunni þá þjónustu sem hún átti rétt á til þess að standa jafnfætis öðrum nemendum við 

skólann og var henni dæmdar skaðabætur í kjölfarið. Í málinu var ekki vísað til ákvæðis 

2. mgr. 76. stjskr. um rétt til almennar menntunar í þessu sambandi. 

Þessi dómur var tímamótadómur í málefnum fatlaðra. Eru í dómnum tekin af öll tvímæli 

um að fatlaðir skuli njóta fulls jafnræðis til náms á við ófatlaða. Auk þess er vísað í að 

ekki kom til kasta 2. mgr. 76. stjskr. þar sem um háskólastig var að ræða en ekki 

almenna menntun. Ef upp kemur ágreiningur um mismunun á rétti til háskólanáms eða 

sérhæfðs framhaldsnáms er fremur horft til jafnræðis á við aðra þjóðfélagsþegna í 

sambærilegri stöðu og reynir því á jafnræðisreglu 65. gr. stjskr., verður farið ítarlegra í 

jafnræðisregluna í næsta kafla.23  

3. mgr. 76. gr. stjskr. felur í sér jákvæðar skyldur rétt eins og öll 76. gr. stjskr. og er því 

löggjafanum ætlað að setja ýmis sérlög sem tengjast beinlínis réttindum barna og 

tryggja velferð þeirra. Meðal mikilvægustu laga í þessum efnum er barnalög nr. 

76/2003 24  og barnaverndarlög nr. 80/2002 25 . Í ákvæðum framangreindra laga er 

margsinnis áréttuð sú grundvallarregla að hagsmunir barns skuli ávallt hafðir í fyrirrúmi 

þegar teknar eru ákvarðanir eða ráðstafanir gerðar, sem varðar hagsmuni þess eða stöðu, 

sbr. 2. mgr. 4. gr. barnverndarlaga og t.d. 1. mgr. 33. gr. og 34. gr. barnalaga.26 Í 2. mgr. 

76. gr. stjskr. er ekki vikið sérstaklega að heimildum til að mæla fyrir um skólaskyldu 

í lögum né heldur hver sé staða foreldra til að taka ákvarðanir um þessi efni. Í 

alþjóðlegum mannréttindasamningum er hinsvegar kveðið á um að ríkjum sé skylt að 

koma á skyldunámi fyrir börn. Horft er á menntun í því ljósi að hún sé ein forsenda 

þess að tryggja velferð barna og tækifæri þess í samfélaginu og því hvíli sú skylda á 

stjórnvöldum að fylgja eftir þeim rétti að börn hljóti menntun og viðeigandi fræðslu, 

sem er í anda 3. mgr. 76. gr. stjskr. Þannig felur skólaskylda ekki í sér kvöð og eða 

                                                 

23 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 553. 
24 hér eftir barnalög þegar við á. 
25 hér eftir barnaverndarlög þegar við á. 
26 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 561. 
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takmörkun á frelsi til menntunar eða frelsi foreldra til að taka ákvarðanir um hagsmuni 

barna sinna, þannig að brotið sé gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar.27 

Ekkert hinna alþjóðlegu ákvæða um rétt til menntunar er að öllu leyti sambærilegt við 

ákvæði 2. mgr. 76. gr. stjskr. að efni eða uppbyggingu, en þau geta öll skipt máli við 

skýringu stjórnarskrárákvæðisins, sem og 1. og 3. mgr. 76. gr. stjskr. Verður fjallað um 

alþjóðlegu mannréttindarákvæðin síðar í greinargerðinni.28  

3.2 Ákvæði 65. gr. stjórnarskrárinnar 

Jafnræðisregla 65. gr. stjskr. kom ný inn með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, en hafði 

þó verið talin ólögfest meginregla íslensks réttar lengi áður. Grundvallarreglan um 

jafnræði manna og bann við mismunun er ein mikilvægasta undirstaða 

nútímahugmynda um mannréttindi. 29  Samkvæmt 1. mgr. greinarinnar skulu allir 

einstaklingar vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og 

stöðu að öðru leyti. Ákvæði 2. mgr. áréttar svo jafna stöðu karla og kvenna. Með öðrum 

orðum má segja að reglan stuðli að því að allir einstaklingar í sambærilegri stöðu fái 

sambærilega úrlausn sinna mála.  

Í athugasemdum með frumvarpi með stjórnskipunarlögum segir að áður en 65. gr. 

stjskr. hafði verið lögfest þá hafði ekki verið til ákvæði í stjórnskipunarlögum sem væri 

skýrt með jafn skýrum hætti, mikilvægi reglunnar felst ofar öllu að vera almenn 

leiðbeiningarregla um bann við mismunun. Ekki einungis í tengslum við lagasetningu, 

heldur einnig við skýringu laga og annarra stjórnarskrárbundinna mannréttindaákvæða. 

Jafnræðisreglan getur haft bein og ótvíræð áhrif á ákvæði í almennum lögum ef þau 

fela í sér mismunun sem brýtur í bága við regluna. Enn fremur var í athugasemdum við 

greinina greint frá því að markmið jafnræðisreglunar væri framar öllu að koma í veg 

fyrir manngreinarálit á grundvelli atriðanna sem eru talin í henni. Ákvæðið er orðað 

rúmt þar sem sagt er „eftir stöðu þeirra að öðru leyti“ og er nefnt sem dæmi að undir 

                                                 

27 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 557-558. 
28 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 553. 
29 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. bls. 470. 
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regluna getur fallið heilsufar manna eða líkamlegt ástand sem óheimilt væri að beita 

mismunun. Það var þó ekki markmið reglunnar að útiloka að lögákveðin skilyrði fyrir 

réttindum eða skyldum, ef þau myndu byggjast á málefnalegum forsendum.30  

Fyrir tilstilli jafnræðisreglunnar er hægt að setja fram eindregnari kröfur af því tilefni 

að ríki hafi brugðist skyldum sínum til að tryggja ýmis efnahagsleg og félagsleg réttindi. 

Mælikvarðinn er almenningur og ef svo kann að vera að minnihlutahópar verði undir í 

t.a.m. námi, má ætla að efnisleg jafnræðisregla hafi verið brotinn. Til að uppfylla þá 

skyldu ríkisins að aðstoða þá sem þurfa sérstaka aðstoð er réttur þeirra útfærður í 

löggjöf. Gott dæmi um það er lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992, en í markmiðum 

laganna sem koma fram í 1. gr. er greint frá því að þeim er ætlað að tryggja fötluðum 

jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að 

lifa eðlilegu lífi. 31  Í Fyrrgreindum Hrd. nr. 1999, bls. 390 er komið inn á slíka 

mismunun sem braut gegn jafnræðisreglunni. Einnig er hægt að nefna Hrd. 1999, bls. 

2015 sem áréttir það að minnihlutahópar eiga að vera verndaðar með jafnræðisreglunni. 

Félag heyrnarlausra krafðist þess að Ríkisútvarpinu yrði gert skylt að láta túlka á 

táknmáli framboðsumræður í sjónvarpi, kvöldið fyrir kosningar til Alþingis, um leið og 

þær færu fram. Talið var að það væri óaðskiljanlegur þáttur kosningarréttar, sem 

verndaður væri í III. kafla stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 og 3. gr. I. viðauka 

mannréttindasáttmála Evrópu, að sá sem réttarins nyti hefði tækifæri til að kynna sér þau 

atriði sem kosið væri um. Ríkisútvarpinu bar ótvírætt að gæta jafnræðis þegar það sinnti 

þessu hlutverki sínu og lyti sú skylda ekki aðeins að frambjóðendum og þeim 

stjórnmálaöflum sem í hlut ættu, heldur einnig að þeim sem útsendingum væri beint til. 

Ætti því Ríkisútvarpið að haga gerð og útsendingu framboðsumræðna þannig að 

aðgengilegt væri heyrnarlausum, sbr. einnig 7. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra. 

Ríkisútvarpið gat ekki fært fram nægilega gild og málefnaleg rök til að réttlæta þá 

mismunum sem fólst í ákvörðun þess. 

Í áliti UA frá 3. apríl 2007. nr. 4650/2006 og 4729/2006 sem áður var vikið að kom 

einnig fram að allar námsbrautir ættu að hljóta sömu meðferð innan skólans og ekki 

ætti að greina á milli hvaða námsgreinar nemandinn væri að stunda til að ljúka 

brautinni. Mikilvægt er að aðilar hafi jöfn tækifæri til menntunar, enda getur mismunun 

                                                 

30 Frumvarp til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með 

síðari breytingum, þskj. 389, 297, Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. Sótt á vefinn 28.09.2014. 
31 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 591-592. 
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eins þjóðfélagshóps haft afdrifarík áhrif á stöðu hans innan samfélagsins.32 Eins og áður 

hefur komið fram er menntun nauðsynleg leið til að fá öðrum mannréttindum 

framgengt. 

Umboðsmaður fjallaði einnig í þessu sambandi um ákvæði alþjóðlegra 

mannréttindasamninga og jafnræðisreglur 65. gr. stjórnarskrárinnar og 11. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Taldi hann leiða af þeim að áskilja yrði skýra og ótvíræða 

lagaheimild, sem reist væri á málefnalegum forsendum, ef víkja ætti frá því almenna 

viðmiði við framkvæmd framhaldsskólalaga, að nemendur sem stunduðu nám á 

skilgreindum námsbrautum hinna opinberu skóla þurfi ekki að hluta eða öllu leyti að 

standa undir kostnaði við nám sitt. 

Jafnræðisreglan og bann við mismunun er umfangsmikið viðfangsefni á sviði 

alþjóðlegrar samvinnu um mannréttindi. Í öllum helstu mannréttindasamningum sem 

Ísland er aðili að eru ákvæði sem ætlað er að tryggja jafnræði þegnanna eða banna 

mismunun á tilteknum sviðum. Var það ekki síst af þeirri ástæðu talið eðlilegt og til 

samræmingar á alþjóðlegum vettvangi að festa jafnræðisregluna í stjórnarskrána.33  

  

                                                 

32 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 555. 
33 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. bls. 470. 
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4 Alþjóðlegir sáttmálar 

Ísland er aðili að öllum helstu alþjóðlegum mannréttindasamningum sem gerðir voru 

um og eftir miðja 20. öld, einkum á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins.34 

Þjóðréttarsamningar eru samningar sem gerðir eru á milli tveggja eða fleiri ríkja eða á 

milli ríkis og alþjóðastofnunar. Það er vert að kafa ofan í samningana þar sem 

breytingarnar með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 voru gerðar með það að 

leiðarljósi að samræma stjórnskipunarlög að inntaki mannréttindasamninganna og geta 

þeir því leitt í ljós túlkun og skýringu á því hvert er raunverulegt inntak 

mannréttindaákvæðanna. Samningarnir hafa að geyma ítarlegra orðalag á mann-

réttindum heldur en mannréttindarákvæði stjórnarskrárinnar, þar sem hún er sett fram í 

tiltölulega knöppum og kjarnyrtum stíl. Þessi skipan er í samræmi við það markmið að 

stjórnarskráin skuli vera kjarni málsins, grundvallarreglur sem setja ákveðin ramma 

sem öll almenn löggjöf verður að rúmast innan.35 Verður í undirköflum þessa kafla, 

farið í gegnum sögu þjóðréttarsamninga og ákvæði þeirra sem koma að menntun, enda 

geta þeir verið í lykilhlutverki í leitinni að því hvert er inntak mannréttindaákvæða 

stjórnarskrárinnar í raun. Það að taka sögulegt yfirlit getur sýnt fram á þróun á þessu 

sviði og sýnt fram á breytingar á hugarfari í sambandi við menntun á alþjóðlegum 

vettvangi. 

4.1 Tengsl þjóðarréttar og landsréttar 

Þar sem Ísland er með aðild að alþjóðlegum mannréttindasamningum er það 

skuldbundið að koma ákvæðum mannréttindasamninganna í framkvæmd innanlands 

þannig að einstaklingum verði í reynd veitt sú vernd sem þeir kveða á um. Þrátt fyrir 

að Ísland sé með aðild að tilgreindum þjóðréttarsamningum þá tilheyrir Ísland þeim 

flokki ríkja sem aðhyllist kenninguna um tvíeðli landsréttar og þjóðarréttar, það er að 

þjóðarréttur og landsréttur eru aðskilin lagakerfi. Ef við myndum búa við eineðli þá 

væru þjóðréttarsamningar sjálfkrafa hluti af landsrétti og ákvæði þeirra gildandi 

lagareglur innanlands sem unnt væri að bera fyrir sig eins og hverja aðra réttarreglu. 

                                                 

34 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 71. 
35 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. bls. 462. 
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Meginregla íslensks réttar er að þjóðréttarreglur, hvort sem þær byggja á venju, 

milliríkja-samningum eða öðrum grundvelli, teljast ekki til landslaga.36 Svo hægt sé að 

byggja rétt á ákvæðum þjóðréttarsamnings í íslenskum landsrétti þarf til sérstakar 

aðgerðir frá löggjafanum, þ.e.a.s. að samningarnir séu innleiddir sem lög í landinu. Það 

skiptir því máli hvort samningurinn er hluti af landsrétti svo hægt sé að notast við 

ákvæði hans sem réttarreglu eða einungis sem röksemd fyrir lögskýringu. Í hnotskurn 

þá segir lagagildi þjóðréttarsamninga til um hvort ákvæði hans séu rétthærri 

landslögum. Sé sáttmálinn ekki hluti af landsrétti í ríkinu verða ákvæði sáttmálans að 

öðru jöfnu að þoka fyrir settum lögum.37  

Það er talin almenn skylda að leitast við að túlka landslög  í samræmi við þjóðarrétt en 

ekki í andstöðu við hann. Hæstiréttur hefur dæmt í málum með hliðsjón af alþjóðlegum 

mannréttindarsamningum og var fjallað um það í álitum UA frá 3. apríl 2007. nr. 

4650/2006 og 4729/2006.  

Þá ber að hafa í huga að eitt af meginmarkmiðum þeirra breytinga á 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar sem áttu sér stað með stjórnarskipunarlögum 

nr. 97/1995 var að samræma réttindaverndina þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum á 

sviði mannréttinda sem íslenska ríkið hafði undirgengist. Var þá ekki gerður 

greinarmunur á þeim alþjóðlegu mannréttindasamningnum sem öðlast höfðu lagagildi 

og þeirra sem aðeins voru skuldbindandi að þjóðarétti í framhaldi af fullgildingu á 

grundvelli samþykkta Alþingis. Fram hjá því verður ekki litið að í dómaframkvæmd 

Hæstaréttar hefur við túlkun mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar verið litið til 

ákvæða ólögfestra mannréttindasamninga, sem vísað er til í lögskýringargögnum að baki 

ákvæðum stjórnarskrárinnar, enda þau skuldbindandi fyrir íslenska ríkið að þjóðarétti, 

sjá til dæmis Hrd. 2000, bls. 4480 og Hrd. 2002, bls. 3686.  

Það hefur því verið tekið tillit til alþjóðlega mannréttindasamninga hvort sem þeir eru 

ólögfestir eða lögfestir. Enda telst brot gegn þessari almennu skyldu af hálfu ríkisins í 

reynd brot gegn þjóðréttarlegri skyldu sem stofnaðist við fullgildingu 

þjóðréttarsamningsins.38 

                                                 

36 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. bls. 40. 
37 Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, 105. Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html. Sótt á vefinn 28. 09.2014. 
38 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. bls. 456-457. 
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4.1.1 Mannréttindaryfirlýsing Sameinuðu þjóðanna  

Þegar fór að líða á síðari hluta seinni heimstyrjaldarinnar varð fólk meðvitaðra um 

mannréttindi og farið að veita stórfelldum mannréttindabrotum meiri athygli. Umræðan 

um mannréttindabrot tók þá stefnu að ríki fóru að ræða sín á milli um mikilvægi þess 

að koma í veg fyrir slík brot með einhverjum ráðum. Hugarfóstur ríkjanna var sáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna sem varð upphafið að þessari baráttu og var hann undirritaður 

þann 26. júní 1945. Sett var á fót sérstök mannréttindanefnd sem var falið að semja 

alþjóðlega mannréttindaskrá. Nefndin hóf starfið 1947 og voru drögin lögð fyrir 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna um haustið 1948. Ekki náðist samstaða um drögin 

og voru gerðar talsverðar breytingar á upphaflegum tillögum. Drögin með áorðnum 

breytingum voru síðan samþykkt án mótatkvæða í allsherjarþinginu.39 Í inngangi að 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 40  var meðal annars viðurkennt af 

aðildarríkjunum að allir séu jafnir og eigi rétt á frelsi, réttlæti og virðingu. Lýstu ríkin 

því yfir að vinna að því í sameiningu að auka mannréttindi svo allir geti notið tjáningar- 

og trúfrelsis, auk þess að fólk eigi rétt á því að lifa óttalaust og líða ekki skort. Einsettu 

ríkin sér að stuðla að félagslegum framförum og betri lífskjörum við aukið frelsi. Svo 

að þetta yrði að veruleika og til að viðhalda virðingu fyrir þessum réttindum yrði að 

kappkosta að fræða og mennta fólk til að stuðla að virðingu fyrir réttindunum og frelsi 

með framsæknum aðgerðum heima fyrir og alþjóðavettvangi. 41  Mannréttindar-

yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna hefur að geyma þrjátíu greinar auk nokkurra almennra 

ákvæða í lokin. Meðal greinanna er bann við mismunun, réttur til lífs, bann við 

pyndingum, persónufrelsi, réttur til réttlátrar málsmeðferðar, bann við afturvirkni 

refsilaga, friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og friðhelgi eignarréttar, 

tjáningarfrelsi, trúfrelsi og félagafrelsi, réttur til félagslegs öryggis, atvinnufrelsi, réttur 

til viðunandi lífskjara, réttur til menntunar og til að taka frjálsan þátt í menningarlífi. 

Með yfirlýsingu var tekið stórt framfaraskref í þá átt að ríki náðusamstöðu um 

                                                 

39 Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, 105. Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html. Sótt á vefinn 28. 09.2014.  
40 hér eftir MYSÞ. þegar við á. 
41 Kompas. (e.d.). Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. Slóð: 

http://vefir.nams.is/kompas/pdf_klippt/vidaukar/3.pdf. Sótt á vefinn 28. 09. 2014. 
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sameiginleg markmið við eftirfarandi samningsgerð um mannréttindi sem voru á 

þessum tíma nýmæli á vettvangi þjóðarréttarins. Mannréttindaryfirlýsingin er ekki 

bindandi þjóðréttarsamningur heldur yfirlýsing um markmið sem ríki skuli stefna að.42 

4.1.1.1 Greinar mannréttindaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna  

Þær greinar í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem koma að menntun, 

koma fram í 26. gr. MYSÞ. og um þátt menntunar í menningarlífi í 27. gr. MYSÞ. 

26. gr. MYSÞ: Hver maður á rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að minnsta kosti 

barnafræðsla og undirstöðumenntun. Börn skulu vera skólaskyld. Iðnaðar- og verknám 

skal öllum standa til boða og æðri menntun vera öllum jafnfrjáls, þeim er hæfileika hafa 

til að njóta hennar. 

1. Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika einstaklinganna og innræta þeim 

virðingu fyrir mannréttindum og mannhelgi. Hún skal miða að því að efla skilning, 

umburðarlyndi og vináttu meðal allra þjóða, kynþátta og trúarflokka og að efla starf 

Sameinuðu þjóðanna í þágu friðarins. 

2. Foreldrar skulu fremur öðrum ráða, hverrar menntunar börn þeirra skuli njóta. 

Í greinunum koma fram þær áherslur varðandi jákvæða skyldu ríkja til að sjá börnum 

fyrir menntun og neikvæðar skyldur þeirra að virða ákvörðunarvald foreldra í tengslum 

við menntun barna þeirra. Rétturinn til menntunar er afdráttarlaust skýrður í greininni 

sem allra. Einnig er skýrt frá því markmiði að allir eigi rétt á almennri menntun og svo 

það verði að veruleika skuli hún að vera ókeypis. Þrátt fyrir að æðri menntun sé ekki 

ókeypis á hún að standa öllum til boða og er ríkinu því gerð sú skylda að gera æðri 

menntun aðgengilega fyrir þá sem áhuga hafa og uppfylla skilyrði þess að fara í 

áframhaldandi nám. Greinin er útfærð frekar í samningi um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi. 

  

                                                 

42 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 75. 
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4.1.2 Samningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 

Samningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 43var samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 16. desember 1966 og öðlaðist gildi 3. janúar 

1976. Samningurinn var undirritaður af hálfu Íslands árið 1968 og fullgiltur árið 1979. 

SEFMR ásamt alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi44 sem tók gildi 

sama ár, auk mannréttindaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna mynda alþjóðaréttarskrá 

sem ætlað var að mynda grundvallarréttindi um frelsi, réttlæti og heimsfrið í kjölfar 

síðari heimsstyrjaldarinnar. Í samræmi við Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna viðurkenna samningarnir að „[...] sú hugsjón að menn séu frjálsir og njóti 

borgaralegs og stjórnmálalegs frelsis, séu óttalausir og þurfi ekki að líða skort, rætist 

því aðeins að sköpuð verði skilyrði til þess að allir geti notið borgaralegra og 

stjórnmálalegra réttinda, jafnt sem efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra 

réttinda.“ 45  Þrátt fyrir metnað Sameinuðu þjóðanna til að tryggja virðingu fyrir 

mannréttindum, þar á meðal félagslegum réttindum, tók um tuttugu ár að ljúka gerð 

SEFMR auk þess sem tíu ár til viðbótar liðu áður en samningurinn tók gildi. SEFMR 

er eins og SBSR þjóðréttarlega bindandi. Hin síðari ár hefur verið lögð meiri áhersla á 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi innan Sameinuðu þjóðanna sem og 

almennt í heiminum. SEFMR er merkilegur fyrir margar sakir. Í fyrsta lagi er hann 

fyrsti alþjóðasamningurinn sem skuldbindur ríki til að vernda efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi. Í öðru lagi er hann eini alþjóðlegi samningurinn sem fjallar 

ítarlega um öll svið efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda. Í þriðja lagi 

hefur mikill fjöldi ríkja heimsins fullgilt hann eða samtals 160 ríki.46  

Markmið SEFMR sem mannréttindasamnings er að vernda rétt sérhvers manns án 

mismununar. Í inngangi kemur fram að með samningnum er viðurkenning á „jöfnum 

óaðskiljanlegum réttindum allra manna sé grundvöllur frelsis, réttlætis og friðar í 

                                                 

43 Hér eftir SEFMR þegar við á. 
44 Hér eftir SBSR þegar við á. 
45 Kompas. (e.d.). Útdráttur úr samningnum um stjórnmálaleg, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi. Slóð: http://vefir.nams.is/kompas/pdf_klippt/vidaukar/5.pdf. Sótt á vefinn 29. 09. 2014. 
46 Kristín Benediktsdóttir. (2009). Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi. bls. 107-108. 
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heiminum.“ Þessar tvær meginreglur um bann við mismunun og meginreglan um 

jafnræði, eru eðli málsins samkvæmt nátengdar. Jafnræðisreglan er sérstaklega áréttuð 

í efnisákvæðum samningsins í III. hluta hans, þar sem kveðið er á um rétt sérhvers 

manns. Þá er almenn jafnræðisregla í 2. mgr. 2. gr. samningsins og sérstök jafnræðis-

regla í 3. gr. hans sem tryggir jöfn réttindi karla og kvenna en þessi tvö ákvæði skarast 

þar sem fyrrnefnda reglan tryggir jafnræði meðal annars á grundvelli kynferðis. 

Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. ábyrgjast aðildarríkin að réttindum þeim sem greind eru í 

samningum verði framfylgt án nokkurrar mismunar, talin eru upp atriði sem ekki má 

mismuna fyrir, svo sem vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, 

stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, 

eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. Greinin er orðuð rúmt rétt eins og gert er í 1. mgr. 

76. gr. stjskr. þar sem orðalagið „annarra aðstæðna“ er ætlað að girða fyrir þann rétt að 

byggja einungis á þeim aðstæðum sem talin eru upp í greininni. Hugtakið mismunun er 

hvorki skilgreint sérstaklega í samningnum sjálfum né heldur er gefið til kynna hvað 

felst í því. Hefur nefndin um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi litið svo 

á að mismunun megi skilgreina á þann veg að hún geti falið í sér aðgreiningu, útilokun, 

takmörkun, forgang eða annars konar mismunandi meðferð sem beint eða óbeint er 

grundvölluð á óheimilli mismunun og sem hefur það að markmiði eða þau áhrif að 

koma í veg fyrir eða hamla að hægt sé að fá viðurkennd eða notið og eða framfylgt 

réttindum á jafnræðisgrundvelli samkvæmt samningnum.47 

4.1.2.1 Greinar Samningsins um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi  

Í samningi um ef efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi er það 13. gr. sem 

fjallar um menntun. Skilgreinir greinin í nokkuð ítarlegu máli hvað aðildarríkjum ber 

að gera til að framfylgja þeim rétti sem þar kemur fram. 

13. gr SEFMR: Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna rétt 

sérhvers manns til menntunar. Þau eru ásátt um að menntun skuli beinast að fullum 

þroska mannlegs persónuleika og meðvitund um göfgi mannsins og skuli stuðla að 

virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi. Enn fremur eru þau ásátt um að 

menntun skuli gera öllum kleift að taka þátt í frjálsu þjóðfélagi á virkan hátt, stuðla 

                                                 

47 Kristín Benediktsdóttir. (2009). Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi. bls. 130-131. 
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að skilningi, umburðarlyndi og vináttu á milli allra þjóða og allra kynþátta-, 

staðfélags- og trúarbragðahópa og efla starfsemi Sameinuðu þjóðanna til 

varðveislu friðar. 

1. Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna að, til þess að framfylgja 

að öllu leyti þessum rétti: 

(a) skuli barnafræðsla vera skyldubundin og öllum tiltæk án endurgjalds; 

(b) skuli framhaldsmenntun í hinum ýmsu myndum, þar á meðal tækni- og 

iðnframhaldsmenntun, gerð öllum tiltæk og aðgengileg með öllum tilhlýðilegum 

ráðum og einkum með því að koma á ókeypis menntun í áföngum; 

(c) skuli æðri menntun gerð öllum jafn aðgengileg á grundvelli hæfni með öllum 

tilhlýðilegum ráðum og einkum með því að koma á ókeypis menntun í áföngum; 

(d) skuli hvatt til undirstöðumenntunar og hún aukin eins og mögulegt er fyrir þá 

sem hafa ekki hlotið eða lokið öllu skeiði barnafræðslu; 

(e) skuli þróun skólakerfa á öllum stigum ötullega efld, hæfilegu styrkjakerfi skuli 

komið á og efnislegur aðbúnaður kennaraliðs skuli stöðugt bættur. 

2. Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum takast á hendur að virða frelsi 

foreldra og, þegar við á, lögráðamanna til þess að velja skóla fyrir börn sín, aðra 

en þá sem stofnaðir eru af opinberum stjórnvöldum, sem hafa sambærileg 

lágmarks-menntunarskilyrði og þau sem sett eru eða samþykkt kunna að vera af 

ríkinu og að ábyrgjast trúarlega og siðferðilega menntun barna þeirra í samræmi 

við þeirra eigin sannfæringu. 

3. Engan hluta þessarar greinar skal túlka þannig að það brjóti í bága við frelsi 

einstaklinga og félaga til þess að stofna og stjórna menntastofnunum, alltaf að því 

áskildu að gætt sé grundvallaratriða þeirra sem sett eru fram í 1. mgr. þessarar 

greinar og því sé fullnægt að menntun sem veitt er í slíkum stofnunum samræmist 

þeim lágmarksskilyrðum sem ríkið kann að setja.  

Greinin setur stjórnvöldum ramma og stefnu um menntun og stofnanir þess. Það eru 

viss grunngildi sem koma fram í greininni, auk réttinda sem einstaklingar hafa í 

sambandi við  lágmarksmenntun og æðri menntun. Það helsta sem kveðið er á um, er 

að engum skal synjað um menntun og öllum skuli tryggður aðgangur að þeim 

menntastofnunum sem til staðar eru án mismunar. Allir hafa rétt á lágmarksmenntun 

hvort sem það eru börn eða fullorðnir, barnafræðsla er hinsvegar skylda og skal hún 

vera án endurgjalds. Æðri menntun skal vera opin öllum, en hún getur þó lotið 

ákveðnum hæfisskilyrðum s.s. framhaldskólaprófi eða aldurskilyrðum. Málefnalegar 

ástæður þurfa þó að vera baki slíkra skilyrða þar sem menntun er ætluð öllum. Hver og 

einn hefur einnig rétt á því að velja sér sjálfur hvaða stefnu þeir taka í sínu námi, án 
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afskipta stjórnvalda eftir að skyldunámi lýkur. Skólar þurfa ekki að vera reknir af ríkinu 

ef þeir uppfylla lágmarkskröfur sem ríkið hefur sett menntastofnunum.  

4.1.3 Samningurinn um réttindi barnsins 

Samningurinn um réttindi barnsins 48  var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna 20. nóvember 1989 og tók gildi 2. september 1990. Barnasáttmálinn öðlaðist 

gildi tveimur árum seinna á Íslandi eða 27. nóvember 1992. 49  Vinnan við gerð 

Barnasáttmálans tók um ein tíu ár, enda kom upp talsverður ágreiningur um áherslur í 

upphafi. Aðilar voru þó á einu máli um að réttindi barna væru ekki nægilega vernduð 

af þeim alþjóðlegu mannréttindarsamningum sem fyrir voru, það hafði orðið mikil 

þróun undanfarin ár um stöðu barnsins innan fjölskyldurnar.50 Áður var litið á barnið 

sem vanmáttugan einstakling gagnvart ofurvaldi fullorðinna, en nú er viðurkennt að 

barnið sé sjálfstæður einstaklingur með eigin lagaleg réttindi. Barnasáttmálinn er ekki 

síst merkilegur fyrir þær sakir að hann hefur að geyma ákvæði um grundvallar-

mannréttindi barna, yngri en 18 ára. Einnig er  þetta alþjóðasamningur sem fjallar 

eingöngu um börn. Grundvallarsjónarmið Barnasáttmálans byggjast á vernd og velferð 

barns, auk þess eiga börn rétt á að njóta umhyggju og sérstakrar verndar, ásamt því að 

rík áhersla er lögð á að þau verði virkir þátttakendur í þjóðfélaginu, sem var ný sýn á 

réttarstöðu barna.51  

Barnasáttmálinn skiptist í þrjá hluta auk inngangs. Fyrsti hluti saman stendur af 1.- 42. 

gr. Þetta eru kjarnagreinar sáttmálans, þar sem efnislega er mælt fyrir um hin ýmsu 

mannréttindi barnsins. Annar hluti saman stendur af 42.- 45. gr., er kveðið á um 

upplýsingaskyldu hvers aðildarríkis gagnvart almenningi, sem og gagnvart 

                                                 

48 Hér eftir Barnasáttmálinn þegar við á. 
49 Þórhildur Líndal. (2007). Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, o.fl. Slóð: 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pd

f Sótt á vefinn 29.09.2014. 
50 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. Bls. 559. 
51 Þórhildur Líndal. (2007). Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, o.fl. Slóð: 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pd

f Sótt á vefinn 29.09.2014. 
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Barnaréttarnefndinni, en að auki er þar mælt fyrir um hlutverk nefndarinnar. Í þriðja 

hlutanum eru ákvæði um formleg atriði, sem lúta að sáttmálanum sjálfum, s.s. hvernig 

fullgildingu og uppsögn hans skuli háttað og hvernig honum verði breytt.52 

4.1.3.1 Greinar samningsins um réttindi barnsins  

Þær greinar í Barnasáttmálanum sem varða menntun, er réttur til menntunar í 28. gr. og 

í 29. gr. er tilgreint að hverju menntun barns skuli beinast að. 

28. gr. Barnasáttmálans: Aðildarríki viðurkenna rétt barns til menntunar og skulu þau, 

til þess að réttur þessi nái fram að ganga stig af stigi og þannig að allir njóti sömu 

tækifæra, einkum: 

a) Koma á skyldu til grunnmenntunar sem allir geti notið ókeypis. 

b) Stuðla að þróun ýmiss konar framhaldsmenntunar, þar á meðal almennrar menntunar 

og starfsmenntunar, veita öllum börnum kost á að njóta hennar, og gera aðrar ráðstafanir 

sem við eiga, svo sem með því að veita ókeypis menntun og bjóða fjárhagslega aðstoð 

þeim sem hennar þurfa með. 

c) Veita öllum kost á æðri menntun eftir hæfileikum, með hverjum þeim ráðum sem við 

eiga. 

d) Sjá til þess að upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval séu fyrir hendi og 

aðgengilegar öllum börnum. 

e) Gera ráðstafanir til að stuðla að reglulegri skólasókn og draga úr því að nemendur 

hverfi frá námi. 

1. Aðildarríki skulu gera allt það sem við á til að tryggja að námsaga sé haldið uppi með 

þeim hætti sem samrýmist mannlegri reisn barnsins og í samræmi við samning þennan. 

2. Aðildarríki skulu stuðla að og hvetja til alþjóðasamvinnu um menntamál, einkum í því 

skyni að leggja fram skerf til útrýmingar á vanþekkingu og ólæsi hvarvetna í heiminum, 

og greiða fyrir aðgangi að vísinda- og tækniþekkingu og nútímakennsluaðferðum. Hvað 

þetta snertir skal tekið sérstakt tillit til þarfa þróunarríkja.  

29. gr Barnasáttmálans: Aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast 

að því að: 

a) Rækta eftir því sem frekast er unnt persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega 

getu þess. 

                                                 

52 Þórhildur Líndal. (2007). Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, o.fl. Slóð: 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pd

f Sótt á vefinn 29.09.2014. 
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b) Móta með því virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi og grundvallar-

sjónarmiðum þeim er fram koma í sáttmála hinna Sameinuðu þjóða. 

c) Móta með því virðingu fyrir foreldrum þess, menningarlegri arfleifð þess, tungu og 

gildismati, þjóðernislegum gildum þess lands er það býr í og þess er það kann að vera 

upprunnið frá, og fyrir öðrum menningarháttum sem frábrugðnir eru menningu þess 

sjálfs. 

d) Undirbúa barn til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi, í anda skilnings, friðar, 

umburðarlyndis, jafnréttis karla og kvenna og vináttu milli allra þjóða, þjóðhátta-, 

þjóðernis- og trúarhópa, og fólks af frumbyggjaættum. 

e) Að móta með því virðingu fyrir náttúrulegu umhverfi mannsins. 

1. Eigi skal líta svo á að í grein þessari eða í 28. gr. sé fólgin nein íhlutun í rétt manna og 

hópa til að koma á fót og stjórna menntastofnunum, enda sé ávallt gætt þeirra 

meginreglna, sem fram koma í 1. tölul. þessarar greinar, og lágmarkskrafna sem 

ríkisvaldið kann að gera til menntunar sem slíkar stofnanir veita.  

Menntunarhugtakið kemur fram í 1. mgr. 28. gr. Barnasáttmálans, sem er í raun þrískipt 

í stafliðum a.-c. Í fyrsta lagi kemur þar fram að grunnmenntun eigi að vera ókeypis. Í 

öðru lagi skuli grunnmenntun ekki bara vera ókeypis heldur eigi að bjóða upp á 

fjárhagsaðstoð sé þess þörf. Í þriðja lagi er ríkjum skylt að veita kost á æðri menntun 

með hverjum þeim ráðum sem við eiga, slík menntun þarf þó ekki að vera ókeypis.53 

Einnig er að finna í 28. gr. áherslur um að öll börn skuli hljóta grunnmenntun og 

samvinnu á milli aðildarríkja að bæta menntakerfið. Í 29. gr. er að finna ítarlegasta 

ákvæðið í alþjóðlegum samningum um markmið menntunar barna. Viðurkennt er í 

sáttmálanum að við erum eins ólík og við erum mörg og það skuli virða það sbr. c-liður 

1. mgr. 29. gr. barnasáttmálans, verður vikið að því frekar í kafla 4.1.4.1. Má sjá af 

sáttmálanum þá viðurkenningu sem menntun hefur á alþjóðlegum vettvangi og 

mikilvægi menntunar í lýðræðislegu samfélagi. Hefur þótt nauðsynlegt að festa það í 

sessi að menntun skuli ekki einungis vera opin öllum heldur hvílir sú skylda á 

almenningi og ríkinu að börn skuli hljóta grunnmenntun. Markmiðið er því skýrt, 

enginn skal vera ómenntaður og a.m.k. hafa hlotið lágmarksmenntun. 

  

                                                 

53 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 554. 
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4.1.4 Mannréttindarsáttmáli Evrópu 

Evrópusamningurinn um vernd mannréttinda og mannfrelsis, sem í daglegu tali er 

nefndur Mannréttindasáttmáli Evrópu, var undirritaður á ráðherrafundi Evrópuráðsins 

í Róm árið 1950. Sáttmálinn veitir borgurum ríkja sem fullgilda hann helstu 

borgaralegu og stjórnmálalegu réttindi réttarríkis. Við gerð sáttmálans var 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna höfð til hliðsjónar sem og drög sem lágu 

fyrir að SBSR. Sáttmálinn tók gildi árið 1953 og síðan þá hafa fjórtán viðaukar komið 

til sögunnar, sex þeirra bæta við efnislegum réttindum en hinir sjö varða 

réttarfarsákvæði og meðferð kærumála. 54  Mannréttindasáttmálinn er mikilvægasti 

alþjóðasamningurinn á vegum Evrópuráðsins. Eitt af skilyrðum fyrir aðild að ráðinu 

felst í fullgildingu sáttmálans, mörg aðildarríki hafa innleitt hann í landsrétt sinn.55 

Ísland varð aðili að sáttmálanum 29. júní 1953, hann var síðar lögfestur með lögum um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 og er jafnframt eini alþjóðlegi 

mannréttindasamningurinn sem hefur verið lögfestur á Íslandi. Rökin fyrir lögfestingu 

hans var sú að reynslan hafði sýnt að stjórnarskrár og almenn löggjöf á Íslandi sem og 

á Norðurlöndunum vernduðu í raun ekki nægilega þau réttindi sem talin voru upp í 

sáttmálanum og viðaukum hans. Sú hætta var til staðar að árekstur milli landslaga og 

sáttmálans hefðu þær afleiðingar að ríkin uppfylltu ekki þjóðréttarlegar skuldbindingar 

sínar.56  Samkvæmt 1. gr. MSE taka samningsaðilarnir á sig þá skyldu að tryggja 

hverjum þeim, sem dvelst innan yfirráðasvæðis þeirra, réttindi þau og frelsi sem eru 

skilgreind í honum. Það er á valdi hvers ríkis að ákveða með hvernig þau fullnægja 

skuldbindingunum sem sáttmálinn kveður á um þar sem ekki er kveðið sérstaklega á 

um hvernig því skal háttað í sáttmálanum sjálfum.57 Réttindin sem eru talin upp í 

sáttmálanum eru flest borgaralegs og stjórnmálalegs eðlis og svipar efni hans að miklu 

leyti til SBSR. Kjarnaákvæði hans eru þannig ýmis dæmigerð neikvæð frelsisréttindi 

svo sem réttur til lífs skv. 2. gr., persónufrelsi skv. 5. gr., friðhelgi einkalífs skv. 8. gr., 

                                                 

54 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 81. 
55 Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, 105. Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html. Sótt á vefinn 28. 09.2014.  
56 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 86. 
57 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 81. 
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tjáningarfrelsi skv. 10. gr. og funda- og félagafrelsi skv. 11. gr. Í viðaukum við 

samninginn er bætt við nokkrum réttindum af víðtækara meiði, meðal annars rétti til 

menntunar í 2. gr. 1. viðauka.58 Mannréttindasáttmálinn er frábrugðinn flestum öðrum 

þjóðréttarsamningum þar sem hann veitir ekki aðeins samnings-ríkjunum, heldur einnig 

einstaklingum, aðgang að alþjóðlegum stofnunum til að fá leyst úr því hvort 

samningsríki hafi vanefnt skyldur sínar. Það eru þó farnar líkar leiðir í fáeinum yngri 

samningum um mannréttindi, t.a.m. í valfrjálsri bókun við SBSR.59  

4.1.4.1 Greinar Mannréttindasáttmála Evrópu 

Sú grein í Mannréttindasáttmálanum sem varðar menntun, er að finna í 2. gr. 1. viðauka 

hans frá 20. mars 1952. 

2. gr. 1. viðauka MSE: Engum manni skal synjað um rétt til menntunar. Hið opinbera 

skal í öllum ráðstöfunum sínum, er miða að menntun og fræðslu, virða rétt foreldra til 

þess að tryggja það að slík menntun og fræðsla sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir 

þeirra. 

Greinin er skýr um að mönnum sé tryggður rétturinn til að mennta sig. Einnig verndar 

greinin rétt foreldra til að tryggja trúarlegt uppeldi barna sinna í samræmi við þeirra 

eigin sannfæringu og ríkið gangi ekki á þann rétt, hér er því um undantekningartilvik á 

þeirri meginreglu að rétturinn til menntunar sé æðri forsjársréttinum. Í máli Folgero 

o.fl. gegn Noregi var talið að norskar reglur um trúarbragðafræðslu í grunnskólum 

veittu ekki nægilega skýrar heimildir til að foreldrar gætu fengið börn sín undanþegin 

slíkri kennslu. Lögð var áhersla á fræðslu í kristindómi og var það ekki í samræmi við 

trúar- og lífsskoðanir kærenda. Var talið að með þessu væri brotið gegn rétti kærenda 

samkvæmt 2. gr. 1. viðauka. Reglur um trúarbragðafræðslu hafa einnig verið breyttar í 

samræmi við greinina á Íslandi, enda er litið svo á að trúar- og lífsskoðanir skuli vera 

valkvæðar. Í máli Campell og Cosans gegn Bretlandi skilgreindi Mannréttindadómstóll 

Evrópu frekar hvað fælist í slíkum skoðunum, en það getur verið heimspekileg eða 

trúarleg sannfæring sem hefur dýpri rætur en afstaða eða skoðun, innan þeirra marka 

                                                 

58 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 82-83. 
59 Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, 105. Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html. Sótt á vefinn 28. 09.2014.  
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að hún stríði ekki gegn mannlegri reisn í lýðræðislegu samfélagi. Þannig geta venjur 

sem eiga sér menningarlegar rætur verið jafn gildar trúarlegum sannfæringum.  

4.1.5 Félagsmálasáttmáli Evrópu 

Félagssáttmáli Evrópu frá 18. október 1961 60  er annar mikilvægur þáttur í 

mannréttindavernd á vettvangi Evrópuráðsins. FSE er hliðstæða við 

Mannréttindasáttmála Evrópu á sviði Evrópuráðsins og  kveður hann á um margvísleg 

efnahagsleg og félagsleg réttindi og svipar efni hans að mörgu leyti til SEFMR en 

ákvæði hans eru nokkuð ítarlegri.61 FSE var fullgiltur af Íslands hálfu árið 1976 og er 

hann því þjóðréttarlega bindandi, þrír viðaukar hafa verið gerðir við FSE. Viðauki frá 

1988 felur í sér fjögur ný efnisréttindi. Viðauka frá 1991 var ætlað að styrkja 

eftirlitskerfi sáttmálans og sama má segja um viðauka frá 1995 sem felur í sér rétt 

félagasamtaka til að leggja fram kærur um brot á sáttmálanum. Enginn þessara viðauka 

hefur verið fullgiltur af Íslands hálfu. 62  Félagssáttmálinn gerir því ekki ráð fyrir 

sambærilegu eftirlitskerfi og Mannréttindasáttmálinn kveður á um, svo sem með 

stofnun dómstóls sem dæmir um hvort aðildarríki hafi brotið á réttindum sem þar eru 

talin. Eftirlit með framkvæmd hans fer í meginatriðum fram með því að eftirlitsnefnd 

sem starfar skv. FSE fer yfir skýrslur aðildarríkja. Nokkur kjarnaréttindi sem talin eru 

í sáttmálanum eru tengd málefnum á vinnumarkaði; réttur til vinnu og sanngjarnra og 

heilsusamlegra vinnuskilyrða skv. 1.-3. gr. og rétturinn til að stofna stéttarfélög og til 

að semja sameiginlega skv. 5.-6. gr. auk ýmissa verndarráðstafana gagnvart 

viðkvæmum hópum, svo sem börnum og ungmennum, konum á vinnumarkaði og 

fötluðum skv. 7., 8. og 15. gr. Rétturinn til heilsuverndar, félagsleg öryggis og 

félagslegrar aðstoðar skv. 11.-14. gr. kveður á um mun ítarlegri ákvæði en í SEFMR.63 

                                                 

60 Hér eftir FSE þegar við á. 
61 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 83. 
62 Velferðarráðuneytið. (e.d.). Félagsmálasáttmáli Evrópu, Almennar upplýsingar. Slóð: 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/felagsmalasattmali/. Sótt á vefinn 01.10.2014. 
63 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 83. 
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Árið 1996 var samþykktur endurskoðaður FSE sem Ísland hefur undirritað en hann 

hefur ekki enn tekið gildi.64 

4.1.5.1 Greinar Félagssáttmála Evrópu 

Þær greinar í Félagsmálasáttmála Evrópu sem koma að menntun, koma fram í 7. gr. um 

rétt barna og ungmenna til sérstakar verndar, 9. gr. um rétt til leiðbeiningar um stöðuval 

og 10. gr. um rétt til starfsþjálfunar. 

7. gr. FSE: Réttur barna og ungmenna til verndar í því skyni að tryggja, að réttur barna 

og ungmenna til verndar sé raunverulega nýttur, skuldbinda samningsaðilar sig til: 

1. að sjá um, að lágmarksaldur til ráðningar í starf sé 15 ár að tilskildum undanþágum 

fyrir börn, sem vinna tilgreinda létta vinnu, sem ekki er skaðleg heilsu þeirra, siðgæði 

eða menntun, 

2. að sjá um, að hærri aldursmörk verði sett til ráðninga í ákveðin störf, sem álitin eru 

hættuleg eða óholl, 

3. að sjá um, að fólk, sem enn er við skyldunám, verði ekki ráðið í vinnu, sem hindrað 

gæti það í að njóta námsins til fulls, 

4. að sjá um, að vinnutími fólks yngra en 16 ára sé takmarkaður samkvæmt þörf þess til 

þroska, og sérstaklega í samræmi við þörf þess á starfsþjálfun, 

9. gr. FSE: Réttur til leiðbeininga um stöðuval í því skyni að tryggja, að réttur til 

leiðbeininga um stöðuval sé raunverulega nýttur, skuldbinda samningsaðilar sig til að sjá 

um eða stuðla að, eftir því sem nauðsyn krefur, að komið verði á fót þjónustu til að 

aðstoða allt fólk, þar á meðal fatlaða, við að leysa vandamál varðandi stöðuval og frama 

í starfi, með hliðsjón af eiginleikum einstaklingsins og afstöðu hans til 

atvinnumöguleika. Aðstoð þessa ætti að veita ókeypis bæði ungmennum, þar á meðal 

skólabörnum, og fullorðnum. 

10. gr. FSE: Réttur til starfsþjálfunar í því skyni að tryggja, að réttur til starfsþjálfunar 

sé raunverulega nýttur, skuldbinda samningsaðilar sig til:  

1. að sjá fyrir eða stuðla að tækni- og starfsþjálfun alls fólks, þ. á m. fatlaðra, eftir því 

sem þörf krefur og í samráði við samtök vinnuveitenda og verkafólks, og að veita aðstöðu 

til aðgangs að æðri tækni- og háskólamenntun, sem grundvallast eingöngu á hæfni 

einstaklingsins, 

2. að sjá fyrir eða stuðla að því, að komið verði á fót þjálfunarkerfi og öðrum 

kerfisbundnum ráðstöfunum til að þjálfa unga drengi og stúlkur í hinum ýmsu störfum 

þeirra, 

                                                 

64 Velferðarráðuneytið. (e.d.). Félagsmálasáttmáli Evrópu, Almennar upplýsingar. Slóð: 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/felagsmalasattmali/. Sótt á vefinn 01.10.2014.  
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3. að sjá fyrir eða stuðla að, eftir því sem þörf krefur: 

a) nægri og aðgengilegri þjálfunaraðstöðu fyrir fullorðið verkafólk, 

b) sérstakri aðstöðu til endurþjálfunar fullorðins verkafólks, sem þörf er á vegna 

tækniþróunar eða nýrrar stefnu í atvinnumálum, 

4. að hvetja til fullrar nýtingar á þeim möguleikum, sem fyrir hendi eru, með viðeigandi 

aðgerðum, svo sem: 

a) lækkun eða niðurfellingu hvers kyns gjalda, 

b) veitingu fjárhagsaðstoðar í viðeigandi tilvikum, 

   c) að fella inn í venjulegan vinnutíma þann tíma, sem notaður er til framhaldsþjálfunar 

starfsmanns samkvæmt ósk vinnuveitanda, 

   d) að tryggja með nægu eftirliti, í samráði við samtök vinnuveitenda og verkafólks, að 

árangur af námi og annarri þjálfun ungs verkafólks verði eins mikill og unnt er, og að 

ungt verkafólk yfirleitt njóti nægrar verndar. 

Greinarnar sem tilgreindar eru hér að ofan koma að banni við vinnu barna undir 

fimmtán ára aldri með ströngum undantekningum, ókeypis leiðbeiningum um starfsval, 

rétt til grunn- og framhaldsþjálfunar í starfi og að háskólamenntun og önnur æðri 

menntun standi til boða þeim sem hæfileika hafa til að njóta hennar. Einnig er lögð 

áhersla í FSE að ekki aðeins bóklegt nám fái lögvernd. kveðið er á um rétt til 

starfsþjálfunar, reglur og markmið sem viðkoma því sviði. Greinar félagssáttmálans 

koma að rétti og verndun barna, settar eru skorður fyrir því að börn taki vinnu fram yfir 

menntun og þar af leiðandi haft meiri tíma til þess að stunda sína menntun. Ef ekki væri 

fyrir þessi ákvæði gætu börn lifað við mismunun, þar sem afleiðing þess að leggja 

áherslu á vinnu gæti orðið til þess að veikja stöðu barnsins til áframhaldandi náms. Má 

sjá það markmið í greinunum að gera öllum auðvelt fyrir að hljóta þá menntun sem þeir 

eiga heimtingu á. 
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5 Íslensk sérlög 

Eins og áður hefur verið nefnt þá er stjórnarskránni ætlað að vera kjarni málsins sem 

hefur að geyma grundvallarreglur sem setja ákveðin ramma sem öll almenn löggjöf 

verður að rúmast innan. Almenn lög geta haft að geyma stjórnskipunarlög að efni til, 

þ.e. geyma ákvæði varðandi stjórnskipunina eða standa í sambandi við 

stjórnarskrárákvæði. Í stjórnarskránni er alloft boðað að eitthvað skuli gert með lögum 

og sett verði lög um tiltekin málefni, lögin geta þar af leiðandi verið eins konar 

fylgifiskur stjórnarskrárinnar og eru til fyllingar og skýringar á efni hennar. Dæmi um 

þetta er 76. gr. um menntamál og framfærslumál sem felur í sér jákvæða skyldu 

stjórnvalda.65 Verður því farið í sérlög sem viðkemur efninu.  

5.1 Grunnskóli 

Áður en lög um grunnskóla nr. 91/200866 tóku gildi þá höfðu grunnskólalög haldist 

nánast óbreytt í rúm 30 ár og hefur íslenskt þjóðfélag tekið miklum breytingum á þeim 

tíma. Þessar breytingar endurspeglast í almennum samfélags- og atvinnuháttum, 

fjölskylduhögum, fjölda íbúa sem eiga sér annað móðurmál en íslensku, breyttri 

heimsmynd og breyttu mati einstaklinga á stöðu sinni og tækifærum. Með nýjum lögum 

var gengið út frá því meginsjónarmiði að börnum á skólaskyldualdri séu búnar 

kjöraðstæður til náms og þroska. Unnið var að því markmiði með lögunum að mæta 

kröfum um þekkingu og færni nemenda svo að menntun þeirra stæðist alþjóðlegan 

samanburð. Meginatriðin sem voru höfð að leiðarljósi við gerð laganna var að árin sem 

barn stundar nám í grunnskóla séu með þeim mikilvægari í mótunarskeiði þess sem 

einstaklings og þjóðfélagsþegns. Með grunnskólanámi er einstaklingur undirbúinn fyrir 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi og manngildi ræktuð sem styðja þroska hans.67  

Lögin taka til grunnskóla á vegum sveitarfélaga, viðurkennda sjálfstætt rekinna 

grunnskóla og til viðurkennds náms á grunnskólastigi, sbr. 1. gr.  Viðurkennt nám getur 

                                                 

65 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. bls. 34. 
66 Hér eftir grunnskólalög þegar við á. 
67 Frumvarp til laga um grunnskóla, þskj. 319, 285. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/135/s/0319.html. Sótt á vefinn 02.11.2014. 
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mögulega verið heimakennsla, fjarkennsla eða dreifnám. Gengið er út frá þeirri 

meginreglu að grunnskólamenntun sem og framhaldskólamenntun sé ókeypis og standi 

öllum opin.68 Einkaskólar hafa hinsvegar heimild til þess að innheimta skólagjöld enda 

er það einstaklingum valfrjálst að stunda slíka skóla. Samkvæmt lögunum er ekki 

eingöngu á því byggt að menn skuli njóta réttar til almennrar menntunar heldur mæla 

þau fyrir um þá skyldu að öll börn á aldrinum 6-16 ára skuli sækja skóla. Jafnframt 

hvílir sú skylda á foreldrum eða forsjársaðilum að gæta hagsmuna barnsins í þessum 

efnum, sbr. 15. gr. laganna. Í greininni er einnig fjallað um nokkrar tímabundnar 

undanþágur frá skólaskyldu að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og ef það kemur til 

þess að beita þarf þeim úrræðum, þurfa að vera gildar ástæður að baki. Það er skylda 

foreldra eða forsjársaðila að vinna upp það sem nemandinn kann að missa úr námi á 

meðan undanþágunni stendur. Skólaskyldan er því rétthærri forsjársréttinum og er því 

ekki valkvætt hvort börn stundi grunnskólanám.69  

Það var talin rík ástæða til að lögbinda jafnræðisregluna sérstaklega í löggjöf um 

skólamálefni og koma í veg fyrir öll tvímæli sem gætu skapast um þetta atriði. 70 

Jafnræðisregluna má finna í 2. mgr. 24. gr. sem mælir um að við skipulagningu náms, 

kennslu, við gerð og val námsgagna skal sérstaklega gætt að því að allir nemendur fái 

jöfn tækifæri til náms og eigi þess kost að velja sér viðfangsefni og nálgun á eigin námi. 

Þá segir í 3. mgr. 24. gr. að markmið náms, kennslu og starfsháttum grunnskóla skuli 

miða að því að koma í fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu, 

stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru leyti.71 Til að mynda má 

benda á það að í 25. gr. laganna segir að í aðalnámsskrá grunnskóla skuli m.a. setja 

ákvæði um inntak og skipulag náms í trúarbragðafræði. Það þykir í samræmi við 

mannréttindi að veita fræðslu um trúarbrögð til þess að efla umburðarlyndi og skilning 

á breiðum grundvelli. Það er þó hægt að veita undanþágur frá því að nemendum sé skylt 

                                                 

68 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 555. 
69 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 557. 
70 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 555. 
71 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 556. 
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að sækja trúarbragðafræðslu verði hún talin andstæð trúarsannfæringu þeirra og 

forsjársaðilum þeirra eins og áður hefur komið fram.72  

Nýmæli með núverandi grunnskólalögum var móttökuáætlun og nemendur með annað 

móðurmál en íslensku sbr. 16. gr. Í 1. mgr. 16. gr. kemur fram að kennsla skuli fara 

fram á íslensku. Heimilt er þó að nám fari fram á öðrum tungumálum en íslensku þegar 

það leiðir af eðli máls eða aðalnámsskrá. Mælt er fyrir um úrræði fyrir börn og foreldra 

með annað tungumál þegar skipt er um skóla eða þegar þau hefja nám sitt hér á landi. 

Er það í samræmi við Kýpur gegn Tyrklandi frá 10. maí 2001, nr. 25781/94 þar sem 

mælt var fyrir um að það geti verið brot gegn  2. gr. 1. viðauka MSE ef börn njóti ekki 

menntunar vegna skorts að aðgengi á tungumáli sem þau skilja.  

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. grunnskólalaga eiga nemendur með sérþarfir rétt á því að 

komið sé á móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits 

til líkamlegs eða andlegs atgervis. Í Hrd. nr. 169/2007 kom ágreiningur um þetta atriði.  

Um langt skeið hefði ríkt grundvallarágreiningur milli stjórnenda tiltekins grunnskóla og 

sérfræðinga á þeirra vegum annars vegar og foreldra einstaklingsins hins vegar um 

tilhögun kennslu hans. Var einstaklingnum neitað um skólavist sökum mikillar fötlunar, 

skólayfirvöld töldu ekki unnt að veita áfrýjanda kennslu við hæfi og að hag hans væri 

betur borgið í sérskóla en almennum skóla. Töldu foreldranir að einstaklingurinn ætti 

ótvíræðan rétt á að stunda nám í almennum grunnskóla og gætu þau ein sem forráðamenn 

hans tekið ákvörðun um hvort sótt yrði um vist í sérskóla sbr. 3. mgr. 37. gr. laga nr. 

66/1995 um grunnskóla. Voru raktar í niðurstöðu dómsins, athugasemdir með frumvarpi 

til grunnskólalaga að fötlun nemanda kynni að vera slík að hann gæti ekki stundað nám 

í almennum grunnskóla. Mat á því hvort barn fengi notið kennslu við sitt hæfi í 

heimaskóla ætti samkvæmt fyrrgreindu ákvæði bæði undir foreldra þess og kennara og 

aðra sérfræðinga. Samkvæmt 28. gr. barnalaga nr. 76/2003 fælist í forsjárskyldum 

foreldra að afla barni sínu lögmæltrar fræðslu og ráða persónulegum högum þess og því 

væri það á þeirra valdi og ábyrgð að sækja um skólavist fyrir barn í sérskóla á sama hátt 

og það væri almennt á valdi þeirra og ábyrgð að innrita barn í skóla, sbr. 6. gr. laga nr. 

66/1995. Þessum skyldum bæri foreldrum að gegna svo sem best henti hag barnsins. Þau 

væru þannig bundin við ákvarðanir í þessum efnum að taka tillit til mats sérfræðinga á 

vegum skólayfirvalda um hvað barni væri fyrir bestu. 

Eins og sjá má þá vísar dómurinn í gömlu grunnskólalögin og má sjá að upp geta komið 

atvik þar sem ómöguleiki er fyrir hendi að veita einstaklingi almenna skólavist, þar sem 

hagur hans er betur komið í sérskóla. Samskonar ákvæði er í núverandi lögum sem 

                                                 

72 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 337. 
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kveður á um að „Telji foreldrar barns, skólastjórar, kennarar eða aðrir sérfræðingar að 

það fái ekki notið kennslu við sitt hæfi í almennum grunnskóla, geta foreldrar sótt um 

skólavist fyrir barnið í sérúrræði innan grunnskóla eða í sérskóla.“ sbr. 4. mgr. 17. gr. 

Jafnframt er vísað í að ef ekki næst samkomulag milli foreldra og grunnskóla um 

fyrirkomulag skólavistar nemanda er það skólastjóra að taka ákvörðun í málinu, sbr. 5. 

mgr. 17. gr. Ákvörðunin er svo kæranleg eftir fyrirmælum 47. gr. grunnskólalaga 

Eins og segir í markmiðum grunnskólalaga þá var að því stefnt að mæta kröfum um 

þekkingu og færni nemenda svo að menntun þeirra stæðist alþjóðlegan samanburð. Það 

má sjá að alþjóðlegir samningar höfðu mikil áhrif við gerð laganna og einnig að 

markmið ákvæða þjóðréttarsamninganna endurspeglast í ákvæðum grunnskólalaganna.  

5.2 Framhaldsskóli 

Með frumvarpi til laga um framhaldskóla nr. 92/200873 voru lagðar til veigamiklar 

breytingar á skipulagi náms á framhaldskólastigi sem unnið hafði verið að í nokkur ár, 

sem laut að því að endurskoða lögbundna skipan framhaldskólastigsins og leggja drög 

að breytingum á henni, þar sem náið tillit var tekið til endurskoðunar annarra laga er 

varða önnur skólastig. Almennt markmið frumvarpsins var að styrkja 

framhaldsskólastigið í íslensku menntakerfi og tryggja að gott samræmi væri í 

uppbyggingu þess og tengslum við önnur skólastig. Tekið var mið af því að 

framhaldsskólastig er í senn almennt og sértækt enda eru fleiri en ein leið til að 

útskrifast með gráðu á þessu stigi. Framhaldsskólanám getur verið lokaundirbúningur 

fyrir þá sem hefja atvinnuþátttöku. Það styður einnig við og gefur tækifæri til frekari 

menntunar fyrir marga sem hafa verið á vinnumarkaði og auk þess er 

framhaldsskólanám í mörgum tilvikum forsenda frekara náms. Lögð er áhersla á 

samfélagslegt hlutverk framhaldsskóla og rétt og skyldur þeirra einstaklinga sem 

skólanum er ætlað að þjóna. Meginmarkmið frumvarpsins var að efla og bæta íslenskt 

menntakerfi.  

                                                 

73 Hér eftir framhaldsskólalög þegar við á. 
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Framhaldsskólalög taka til skólastarfs á framhaldskólastigi hvort sem það eru opinberir 

skólar eða aðrir skólar sem hafa fengið viðurkenningu frá ráðherra sbr. 2. mgr. 1. gr. 

Framhaldsskóla má starfsrækja með viðurkenndu rekstrarformi sem talið er upp í 12. 

gr. Framhaldsskólastarf er skipulagt sem framhald af námi á grunnskólastigi og miðar 

það að lokaprófi sem getur verið framhaldsskólapróf, starfsréttindapróf, stúdentspróf 

eða öðrum skilgreindum námslokum sem geta miðast við tiltekin störf og veitt sérstök 

réttindi þeim tengdum sbr. 1. mgr. 1. gr. Lýsing og skilyrði þessa lokaprófa eru tilgreind 

í 16.-20. gr. laganna. Rétt eins og kom fram í kaflanum um grunnskóla þá eiga 

framhaldsskólar að vera ókeypis almenningi, einungis er greitt fyrir innritunar- og 

efniskostnað sbr. 45. gr.74 Hlutverk framhaldsskóla er m.a. að stuðla að alhliða þroska 

allra nemanda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum 

nemanda nám við hæfi. Eins og kemur fram í markmiðum frumvarpsins þá eiga 

framhaldsskólar að búa nemendur undir atvinnulífið og eða til frekar náms sbr. 2. gr.  

Þeir sem hafa lokið grunnskólanámi eða hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í 

framhaldsskóla og jafnframt eiga þeir rétt á því að stunda nám á þessu stigi til 18 ára 

aldurs. Þetta voru nýmæli sem komu með núverandi lögum sem fól í sér tryggingu um 

fræðsluskyldu fyrir alla ólögráða nemendur sbr. 32. gr.75 Það má því segja að þeir sem 

eru undir 18 ára aldri hafa lögvarðan forgangsrétt á skólagöngu á framhaldsskólastigi 

gagnvart þeim sem eldri eru. Jafnræðisregla er ekki sérstaklega tiltekin í 

framhaldsskólalögum eins og í grunnskólalögunum, en 2. mgr. 76. gr. á við þetta nám 

rétt eins og grunnskólastig þar sem um almenna menntun er að ræða. Tilgreint er í 

lögunum rétt eins og grunnskólalögunum um réttindi aðila með sérþarfir, þeir eiga að 

standa jafnfætis við hlið annarra nemenda eftir því sem kostur er. Framhaldsskólar eiga 

að leitast við að veita þeim nemendum sérstakan stuðning sem eiga við sértæka 

námsörðugleika að stríða eða veikindi sbr. 34. gr. Upp getur komið ómöguleiki til 

skólavistar og vísar orðalagið „eftir því sem kostur er“ í þau atvik sbr. Hrd. nr. 169/2007 

hér að ofan.  

                                                 

74 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. bls. 555. 
75 Frumvarp til laga um framhaldsskóla, þskj. 320, 286. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/135/s/0320.html. Sótt á vefinn 03.11.2014. 
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Markmið ákvæða þjóðréttarsamninganna endurspeglast í ákvæðum framhalds-

skólalaganna rétt eins og grunnskólalaganna. Mörg ákvæði laganna er í samræmi við 

grunnskólalög enda um almenna menntun að ræða í báðum tilvikum. 

5.3 Háskóli 

Árið 2005 var stofnuð nefnd til að endurskoða lög um háskóla nr. 136/199776, var tekið 

mið af þeirri þróun og breytingum sem hafa orðið undanfarin ár á umhverfi 

háskólastarfs, kennslu og rannsóknum hér á landi og í öðrum OECD-ríkjum. Tillögur 

nefndarinnar var ætlað að vera til þess fallnar að efla íslenskt menntakerfi og gæði 

háskólamenntunar á Íslandi. Með frumvarpinu var tekið tillit til ýmissa ákvæða og 

viðmiða sem notuð eru á alþjóðavettvangi og voru þau löguð að íslenskum veruleika. 

Var lögð áhersla á samhljóm á milli efnis og inntaks frumvarpsins og þess sem er að 

gerast í öðrum Evrópulöndum og var sérstaklega litið til Norðurlandanna. Auk þess var 

gæðaeftirlit með háskólum og samræming prófgráðna aukin. Var þetta allt gert með 

tilliti til hreyfanleika nemenda og aukinna möguleika á samstarfi háskóla hér á landi og 

erlendis. Skipulag háskóla átti áfram að vera sveigjanlegt þar sem svigrúm og sjálfstæði 

þeirra væri í fyrirrúmi, jafnframt að lögin tækju jafnt til háskóla óháð rekstrarformi 

þeirra. Niðurstaðan voru lög um háskóla nr. 63/2006 sem tóku gildi 13. júní 2006.77  

Í 1. gr. háskólalaga er kveðið á um gildisvið þess, en lögin taka til skóla sem veita æðri 

menntun er leiða til prófgráðu á háskólastigi og hafa hlotið viðurkenningu frá ráðherra. 

Í frumvarpi að lögunum er hugtakið æðri menntun skilgreint sem öll menntun á 

háskólastigi hvort sem háskólarnir teljist vera hefðbundnir háskólar þar sem lögð er 

stund á kennslu og rannsóknir og skyld verkefni á breiðum grundvelli, háskólar með 

afmarkaðra starfssvið eða önnur skilgreind verkefni háskóla, fagháskólar eða 

kennslustofnarnir án rannsóknarskyldu. 78  Í 19. gr. er kveðið á um inntökuskilyrði 

nemenda til æðri menntunar. Nemendur sem hefja nám í háskólastigi þurfa að hafa 

                                                 

76 Hér eftir Háskólalög þegar við á. 
77 Frumvarp til laga um háskóla, þskj. 654, 433. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0654.html. Sótt á vefinn 04.11.2014. 
78 Frumvarp til laga um háskóla, þskj. 654, 433. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0654.html. Sótt á vefinn 04.11.2014. 
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lokið stúdentsprófi eða jafngildu prófi, með þeirri undantekningu að innrita má 

nemendur sem búa yfir jafngildum þroska og þekkingu að mati viðkomandi háskóla. 

Jafnframt á að taka tillit til inntökuskilyrða sem og námskröfur sem krafist er í 

viðurkenndum háskólum erlendis sbr. 1. mgr. 19. gr. Heimilt er að ákveða sérstök 

inntökuskilyrði fyrir aðila, t.a.m. að láta nemendur gangast undir inntökupróf eða 

stöðupróf sbr. 2. mgr. 19. gr. Lögð er áhersla á að fatlaðir nemendur fái sömu möguleika 

og ófatlaðir til menntunar. Veita á fötluðum nemendum og þeim sem hafa 

tilfinningalega eða félagslega örðugleika sérstakan stuðning í námi, auk þeirra sem eiga 

við námsörðugleika að stríða. Nemendur eiga rétt á sérfræðilegri aðstoð sem og 

viðeigandi búnaði sé þess þörf sbr. 5. mgr. 19. gr. 

Hægt er að sjá við gerð laganna að mikil áhersla hafi verið lögð í að samræma lögin við 

alþjóðlegar kröfur og mannréttindaákvæði sem tilgreind hafa verið í greinargerðinni. 

Lögð er áhersla í háskólalögunum rétt eins og í grunnskóla- og framhaldsskólalögunum 

að þau séu í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar og er mikilvægi menntunar í 

hávegum höfð. Í nýlegu áliti OECD um mat á samkeppnisstöðu þjóða er lögð 

megináhersla á mikilvægi menntunar og árangur á sviði rannsókna og nýsköpunar. Með 

því að afla nýrrar þekkingar og hagnýta hana í formi menntunar, rannsóknar og 

nýsköpunar telur OECD að unnið sé að hagvexti í þjóðfélaginu.79 Háskólalögin eru ekki 

vernduð af 2. mgr. 76. gr. stjskr. en eru tilgreind í þessari greinargerð í þeim tilgangi að 

greina frá muninum sem þessi skólastig hafa að geyma. 

5.4 Lögregluskólinn 

Í lögum um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 er vikið að störfum ráðherra, en með 

Forsetaúrskurði um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Ísland nr. 

71/2013 er ákveðið hvernig stjórnarmálefnum er skipt milli hinna ýmsu ráðuneyta. Eru 

þar taldir upp allir þeir málaflokkar sem heyra undir hvert ráðuneyti. Hver ráðherra 

hefur sitt sérstaka starfssvið, sína ákveðnu málaflokka.80 Grunn- og framhaldsskólar 

                                                 

79 Frumvarp til laga um háskóla, þskj. 654, 433. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0654.html. Sótt á vefinn 04.11.2014.  
80 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. bls. 161. 
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sem og háskóli heyra undir Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Lögregluskólinn 

heyrir hinsvegar undir Innanríkisráðuneytið og má því sjá aðrar áherslur er varða 

skólann, innstökuskilyrði o.fl. 

Í VIII. kafla lögreglulaga nr. 90/1996 81  eru ákvæði um Lögregluskóla ríkisins. 

Lögregluskóli ríkisins er starfsræktur sem sérstök/sjálfstæð stofnun sem heyrir beint 

undir dómsmálaráðherra. Með núverandi lögum voru gerðar verulegar breytingar á 

lagaákvæðum um skólann, m.a. starfsmannamálum, inntöku lögreglunema og kjör 

þeirra á meðan á skólagöngunni stendur.82 

Skólinn starfrækir grunnnámsdeild sem veitir lögreglunemum menntun í almennum 

lögreglufræðum og svo framhaldsdeild sem veitir starfandi lögreglumönnum 

símenntun, framhaldsmenntun og sérmenntun sbr. 36. gr lögreglulaga. Nám við 

grunndeild skólans skiptist í bóklegt nám og starfsnám sbr. 4. gr lögreglulaga. 

Námsgreinarnar eru tilgreindar í reglugerð um lögregluskóla ríkisins, en  ráðherra setur 

í reglugerðina nánari fyrirmæli um stjórn skólans og starfslið, inntökuskilyrði, 

námstilhögun og prófkröfur sbr. 39. gr lögreglulaga. Inntökuskilyrði inn í skólann eru 

nokkuð viðamiklar en rammann er að finna í 38. gr. lögreglulaga og er hann frekar 

skilgreindur í reglugerð. Auglýst er eftir nemum í skólann um land allt, aðeins er einn 

lögregluskóli starfsræktur í landinu og því mikilvægt að allir hafi jöfn tækifæri að skrá 

sig í skólann og er það í samræmi við jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. Fjöldi nemanda er 

ákveðinn af Ríkislögreglustjóra á grundvelli áætlunar um endurnýjun í lögreglu ríkisins 

sbr. 1. mgr. 38. gr. Meðal inntökuskilyrða er; að vera íslenskur ríkisborgari, 20-40 ára, 

hafa ekki gerst brotlegur við refsilög, vera andlega og líkamlega heilbrigður og standast 

inntökupróf með áherslu á íslensku og þrek. Valnefnd sér um ákvörðun á inntöku 

nýnema og eru ákvarðanir hennar um val endanlegar sbr. 3. mgr. 38. gr. lögreglulaga. 

Valnefndin hefur heimild til að setja verklagsreglur þar sem koma fram þau viðmið sem 

                                                 

81 Hér eftir lögreglulög þegar við á. 
82 Frumvarp til laga um háskóla, þskj. 654, 433. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0654.html. Sótt á vefinn 04.11.2014. 
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stuðst er við þegar meta á val á nemum í lögregluskólann sbr. 5. mgr. 38. gr. 

lögreglulaga. 

Þar sem skólinn er rekinn sem sjálfstæð stofnun er ekki unnið með sömu áherslur og 

grunn- og framhaldsskólarnir sem og háskólarnir vinna eftir. Dómsmálaráðherra hefur 

annarskonar viðmiðanir en Mennta- og menningarmálaráðuneytið eru sett. Dómsmála-

ráðherra hefur t.a.m. rétt til þess að setja í reglugerð er varðar inngönguskilyrði í 

lögregluskólann, lágmarkshæð lögreglumannsefna. Eins og gefur að skilja, að með því 

að setja lágmarkshæð þá er verið að útiloka stóran hluta landsmanna, auk ákvæðisins 

um lágmarksaldur.83 Lögregluskólinn tilheyrir ekki almennri menntun og á því ekki við 

ákvæði 2. mgr. 76. gr. stjskr., hægt væri að staðsetja hann á svipuðum grundvelli og 

háskólar, en þó ekki eins og hefur verið útskýrt hér að ofan. 

 

  

                                                 

83 Frumvarp til laga um háskóla, þskj. 654, 433. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0654.html. Sótt á vefinn 04.11.2014. 
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6 Niðurstöður 

Hægt er að skipta menntun í almenna menntun og æðri menntun, 2. mgr. 76. gr. stjskr. 

verndar réttinn til almennrar menntunar sem grunnskólum- og framhaldsskólum er 

ætlað að halda utan um. Æðri menntun saman stendur af háskólanámi og/eða sérhæfðu 

framhaldsnámi sem getur til að mynda verið lögregluskóli ríkisins, ekki er hægt að finna 

ákvæði í stjórnarskránni sem verndar þetta menntunarstig líkt og almenna menntun. Þá 

er yfirleitt litið til jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. ef upp koma álitamál varðandi æðri 

menntun, en almenn menntun er einnig vernduð af jafnræðisreglunni.  

Þegar mannréttindaákvæðin voru innleidd í stjórnarskrána voru alþjóðlegir samningar 

hafðir til hliðsjónar, samningarnir hafa að geyma ítarlegri réttindi til menntunar heldur 

en stjórnarskrárákvæðin, þar sem stjórnarskrárákvæðunum er ætlað að vera kjarni 

málsins sem setur almennum lögum ákveðinn ramma. Ísland er aðili að öllum helstu 

alþjóðlegum mannréttindasamningum sem gerðir voru um og eftir miðja 20. öld, 

einkum á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins. Ísland tilheyrir þeim flokki 

ríkja sem aðhyllist kenninguna um tvíeðli landsréttar og þjóðarréttar, það er að 

þjóðarréttur og landsréttur eru aðskilin lagakerfi. Það er þó talin almenn skylda að 

leitast við að túlka landslög  í samræmi við þjóðarrétt en ekki í andstöðu við hann. 

Hæstiréttur hefur dæmt í málum með hliðsjón af alþjóðlegum mannréttindasamningum, 

hvort sem þeir eru ólögfestir eða lögfestir eins og bent var á í álitum UA frá 3. apríl 

2007. nr. 4650/2006 og 4729/2006. 

Alþjóðlegu mannréttindasamningarnir leggja áherslu á að lágmarksmenntun 

einstaklings feli í sér mannréttindi og séu nauðsynleg leið til að fá öðrum 

mannréttindum framgengt. Samningarnir hafa ýmist að geyma þau markmið sem 

aðildarríkin eiga að setja sér varðandi menntun og vernda ákvæðin einstaklinga svo þeir 

hljóti þau réttindi sem þeir eiga heimtingu á. Rauði þráðurinn í gegnum samningana er 

sá að almenn menntun skuli vera skylda, ókeypis og standa öllum til boða. Öðru máli 

gegnir með æðri menntun, samningarnir kveða á um að æðri menntun eigi að standa 

öllum þeim til boða sem ætla sér í áframhaldandi nám, ef þeir hafa hæfileika til að njóta 

þess. Hæfileikarnir geta falist í því að uppfylla viss skilyrði sem getur t.a.m. verið 

framhaldsskólapróf. Samkvæmt samningunum skal almenn menntun ekki einungis að 
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vera ókeypis heldur eigi ríkið að veita almenningi fjárhagsaðstoð ef raunverulegur 

ómöguleiki vegna fjárhagslegra eða félagslegra aðstæðna er til staðar. Í 1. mgr. 76. gr. 

stjskr. er einnig kveðið á um þessa jákvæðu skyldu ríkisins, einungis er heimilt að 

skerða þennan rétt ef málefnaleg rök eru fyrir hendi og gætt sé meðalhófs. Samningarnir 

kveða á um sérstaka vernd barna og er einnig að finna slíka vernd í 3. mgr. 76. gr. stjskr. 

sem kveður á um að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, 

lögð er sérstök áherslu á að börn hljóti sína menntun og ekkert komi í veg fyrir það.  

Menntun er talin vera ein forsenda þess að tryggja velferð barna og tækifæri þess í 

samfélaginu og því hvíli sú skylda á stjórnvöldum að fylgja eftir þeim rétti að börn 

hljóti menntun og viðeigandi fræðslu, því er skólaskyldan yfirsterkari forsjársréttinum. 

Undantekningartilvik á þessari meginreglu er réttur foreldra til að tryggja trúarlegt 

uppeldi barna sinna í samræmi við þeirra eigin sannfæringu og að ríkið gangi ekki á 

þann rétt, foreldrar geta því fengið börn sín undanþegin t.a.m. trúarbragðafræðslu eða 

einhverju sem fer í bága við venjur sem eiga sér menningarlegar rætur. Kveðið er á um 

í samningunum að ekki megi mismuna aðilum vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, 

búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru leyti, þá er tilgreint 

sérstaklega að þeir sem eru fatlaðir eða eiga við námsörðuleika að stríða eigi rétt á 

sérstakri þjónustu. Samningarnir kveða einnig á um að koma á viðunandi skilyrðum 

fyrir einstaklinga til að stunda sitt nám. Einnig er lögð áhersla á að aðildarríki vinni að 

þróun og betrumbótum á skólakerfinu í heild sinni og stuðli að því að allir hljóti 

grunnmenntun og eigi möguleika á æðri menntun. Grunn- og framhaldsskólalög sem 

og háskólalög voru gerð með tilliti til þessa samninga og er hægt að sjá ákvæði þeirra 

endurspeglast í lögunum. Í frumvörpum laganna má sjá áherslur um að lögunum sé 

ætlað að standa við þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands og að skólastigin standist 

alþjóðlegan samanburð. 

Rétturinn til almennrar menntunar er mikill og eru ákvæði sem vernda þann rétt bæði 

mörg og viðamikil, rétturinn t.a.m. til æðri menntunar er mun minni. Aðildarríkjum er 

settur viss rammi með stjórnarskrárbundnum mannréttindaákvæðum sem og 

alþjóðlegum skuldbindingum sem óheimilt er að skerða nema að ströngum skilyrðum 

uppfylltum. Það er ekki þar með sagt að aðildarríkin megi ekki auka réttinn en þau hafa 



Réttur til menntunar     Niðurstöður 

 

38 

 

sum hver séð hag sinn í því að auka við rétt til menntunar, enda er menntun og fræðsla 

almennt talin vera grundvallarforsenda þróunar í heiminum.  
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Campell og Cosans gegn Bretlandi frá 25. febrúar 1982, nr. 7511/76 

Blom gegn Svíþjóð, 4 apríl 1988 (nr.191/1985) 

Kýpur gegn Tyrklandi frá 10. maí 2001, nr. 25781/94  

Folgero o.fl. gegn Noregi frá 29. júní 2007 nr. 15472/02 



Réttur til menntunar     Heimildarskrá 

 

41 

 

Álit umboðsmanns Alþingis 

Umboðsmaður Alþingis, 3. apríl 2007 nr. 4729/2006 

Umboðsmaður Alþingis, 3. apríl 2007 nr. 4650/2007 

 

 


