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 I 

Útdráttur 

Innleiðing þjóðréttarsamninga í íslenskum rétti  

Í ritgerðinni er gerð könnun á framkvæmd við innleiðingu þjóðréttarsamninga á Íslandi, farið er 

yfir stöðu þjóðaréttar í íslenskum rétti og gildandi reglur á sviði utanríkismála. Þá er framkvæmd 

við innleiðingu lýst, frá samningsgerð og fullgildingu samnings til lagabreytinga og annarra 

aðgerða sem framkvæmdar eru í því skyni að uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins 

samkvæmt viðkomandi samningi. Sjö þjóðréttarsamningar sem Ísland hefur gerst aðili að 

undanfarna fimm áratugi eru teknir sérstaklega til skoðunar og innleiðingarferli þeirra lýst skref 

fyrir skref.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að innleiðingarferlið er að stærstum hluta ólögfest 

og framkvæmdin hefur verið með ýmsu sniði. Tveimur meginaðferðum hefur verið beitt við 

innleiðingu, það er aðlögun laga og lögfesting samnings, þó einnig sé hægt að greina aðrar aðferðir. 

Framkvæmd við fullgildingu samninga hefur einnig verið óskýr og oft ófullnægjandi, 

samningar hafa reglulega verið fullgiltir en ekki innleiddir að fullu fyrr en löngu síðar, jafnvel þó 

efni þeirra kalli á breytingar á landslögum.  

Ófullnægjandi innleiðing samninga hefur í för með sér réttaróvissu og getur sett dómstóla í 

erfiða stöðu en þeir hafa gefið óinnleiddum samningum mismikið vægi. Á síðustu árum virðast 

stjórnvöld vera farin að vanda betur til verka við innleiðingu, til dæmis með því að kanna betur 

fyrirfram hvort samningar kalli á lagabreytingar. Hins vegar byggir ferlið ennþá á óskráðum 

reglum og getur verið ófyrirsjáanlegt. 
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Abstract 

Incorporation of International Treaties in Icelandic Law 

This essay describes how international treaties are incorporated into Icelandic law, it discusses the 

status of international law in Iceland and rules regarding international affairs. The execution of 

implementation is examined in detail, from the making of the agreement and its ratification to 

subsequent changes in domestic legislation and other measures which are taken with the aim of 

fulfilling the states obligations according to the international agreement. Specifically, seven 

international agreements are examined and the process of their implementation into Icelandic law 

is illustrated. 

The main findings of this research are that the process of incorporation is generally 

unregulated and execution thereof has been inconsistent. In general, two methodologies have been 

used; i.e. adaptation of domestic law and full incorporation into domestic law (that is when the 

whole treaty is given force of law), though other methods have also been applied.  

The process of agreement ratification has also been unclear and sometimes insufficient, 

treaties have been ratified without being fully implemented until much later, even though their 

content calls for a change in domestic legislation.  

Imperfect incorporation of treaties can create legal uncertainty and prove troublesome for 

domestic courts, which have given a varying degree of significance to unincorporated agreements. 

In recent years the government seems to take better care of the incorporation of treaties, for 

example by making a more thorough examination beforehand of necessity for change in domestic 

legislation stemming from the new obligations. However, the process is still based on unwritten 

rules and can be unpredictable. 
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1. Inngangur 
Alþjóðleg samvinna hefur aukist á síðustu áratugum en Ísland er nú skuldbundið af hinum ýmsu 

þjóðréttarsamningum og er aðili að fjölda alþjóðlegra stofnana, meðal annars eftirlitsstofnunum 

og alþjóðlegum dómstólum sem hafa eftirlit með framfylgd þjóðréttarreglna.1 Gerð alþjóðlegra 

samninga og framkvæmd við innleiðingu þeirra hér á landi er að stærstum hluta ólögfest. Vikið er 

að gerð samninga í 21. gr. Stjórnarskrár Íslands en einnig hafa mótast ákveðnar venjur við 

framkvæmdina. Þjóðaréttur gerir engar almennar kröfur til forms innleiðingar, að því tilskildu að 

ríki brjóti ekki gegn samningum sem þau hafa gert. Ríkin hafa þannig frjálsræði um það hvernig 

þau haga innlendri lagasetningu eða innleiðingu þeirra skuldbindinga sem þau hafa undirgengist.  

Í ríkjum þar sem farið er eftir meginreglunni um tvíeðli verða reglur þjóðaréttar ekki sjálfkrafa 

hluti af landsrétti þegar ríki gerist aðili að þjóðréttarsamningi heldur þarf að koma til sérstök 

innleiðing eða umbreyting. Hér á landi hafa einkum tvær aðferðir verið farnar við innleiðingu 

þjóðréttarsamninga, það er aðlögun íslenskra laga að reglum samnings og svo lögfesting samnings 

í heild. 

Það vakti athygli höfundar að í flestallri fræðilegri umfjöllun um innleiðingu 

þjóðréttarsamninga á Íslandi er enn fyrst og fremst vísað í grein Stefáns Más Stefánssonar, „Um 

þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“ sem grunnheimildar.2 Sú grein var birt í skýrslu 

umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1988 og er vissulega gagnleg. Hún er hins vegar óneitanlega 

komin til ára sinna enda hefur margt breyst og Ísland orðið aðili að fjölda mikilvægra samninga á 

þeim 30 árum sem liðin eru síðan greinin kom út. Fræðileg umfjöllun um innleiðingu 

þjóðréttarsamninga hefur því ekki verið sérlega mikil en hafa Björg Thorarensen og Davíð Þór 

Björgvinsson þar verið mest áberandi. Í doktorsritgerð sinni frá árinu 2013 – „Theoretical and 

Practical Intersection of International Law and Domestic Law“3 – rannsakaði Davíð Þór meðal 

annars innleiðingu þjóðréttarsamninga á Íslandi en hann nálgast þar efnið á nokkuð annan hátt en 

Stefán Már og Björg Thorarensen höfðu gert.  

 

                                                 
1 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ (2012) 

3 Úlfljótur 273. 
2 Stefán Már Stefánsson, „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, Skýrsla Umboðsmanns Alþingis fyrir árið 

1988, Fylgiskjal I (1989). 
3 Davíð Þór Björgvinsson, „Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law“ 

(doktorsritgerð, Université de Strasbourg 2013). 
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1.1. Markmið og afmörkun 

Rannsóknin beinist að því hvernig innleiðing þjóðréttarsamninga er framkvæmd hér á landi, fyrst 

og fremst með tilliti til þess hvers konar breytingar eru gerðar á lögum, en einnig er athugað hvað 

innleiðingin tekur langan tíma, hvaða aðilar koma að innleiðingarferlinu og hvaða ytri þættir hafa 

áhrif á innleiðinguna.  

Eitt af lykilatriðum réttarríkisins er að borgarar geti kynnt sér gildandi lög og reglur og því 

þarf að vera skýrt hvaða þjóðréttarsamningar hafa gildi, þeir verða að vera birtir og ljóst hvert gildi 

þeirra er að landsrétti. Í ritgerðinni er horft á innleiðingu meðal annars út frá sjónarmiðum um 

réttaröryggi og skýrleika sem þessu tengjast. Þetta er enn mikilvægara en áður vegna þess að 

þróunin hefur orðið sú að margir þjóðréttarsamningar fjalla um einstaklingsbundin réttindi og 

skyldur fremur en skyldur ríkja sín á milli eða lausn ágreiningsmála. Þetta á til dæmis við á sviði 

mannréttinda og alþjóðlegs refsiréttar. Sérstaklega mikilvægt er að slíkir samningar séu innleiddir 

með fullnægjandi hætti, svo hægt sé að byggja á þeim í réttarkerfi sem fylgir tvíeðlisreglunni. Við 

fullgildingu samnings skuldbindur ríki sig til þess að efna samning en virkni þjóðréttarsamnings 

veltur oft alfarið á því að ríki innleiði efni samningsins í sína löggjöf með fullnægjandi hætti. 

Hér verður fjallað um innleiðingu fjölþjóðlegra þjóðréttarsamninga en ekki tvíhliða samninga 

né innleiðingu venjuréttar á sviði þjóðaréttar. Þá verður eingöngu fjallað um þær þjóðréttarlegu 

skuldbindingar Íslands sem ekki stafa af samningnum um evrópska efnahagssvæðið. Það samstarf 

sem hefur átt sér stað innan EES hefur algjöra sérstöðu og hefur innleiðing EES-tengdra 

skuldbindinga í íslenskan rétt hingað til fengið meiri umfjöllun en innleiðing annarra alþjóðlegra 

skuldbindinga.4 Þá hafa dómstólar mótað dómvenju um afleiðingar þess ef einstaklingsbundin 

réttindi samkvæmt EES-rétti eru ekki innleidd með réttum hætti. Það réttarsvið lítur sínum eigin 

lögmálum, m.a. vegna þess að EES-samningurinn sjálfur er hluti af íslenskum lögum og auk þess 

hefur íslenska ríkið skuldbundið sig til að innleiða nýjar réttarheimildir af sviði þess réttar. Þá 

kveða lög um EES-samninginn sérstaklega á um að skýra skuli lög í sem bestu samræmi við gerðir 

á sviði EES-réttar. 

                                                 
4 Sjá til dæmis Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ 

[2015] (4) Tímarit lögfræðinga 545; Gunnar Þór Pétursson, „Innleiðing gerða skv. EES samningnum á sviði 

fjármálaþjónustu í íslenskan rétt“ (Viðauki 6 birtur með skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010 2010) <https://www.rna.is/media/skjol/RNAvefVidauki6.pdf>; Utanríkisráðuneytið, „Handbók 

Stjórnarráðsins um EES“ (2003). 
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Tafir á upptöku ESB-gerða í EES samninginn og innleiðingarhalli EES-gerða á Íslandi hefur 

verið gagnrýndur sérstaklega en nokkur vinna hefur verið lögð í að bæta úr vanköntum á þeirri 

innleiðingu hérlendis5 enda getur ófullnægjandi eða röng innleiðing til dæmis leitt til höfðunar 

samningsbrotamáls fyrir EFTA dómstólnum.6 Meðal annars vegna þessarar umræðu og úrbóta sem 

hafa átt sér stað á sviði EES-réttar er áhugavert að skoða hver staðan er þegar kemur að öðrum 

þjóðréttarsamningum. 

 

1.2. Skipulag  

Í öðrum kafla er stutt almenn umfjöllun um þjóðarétt, þjóðréttarsamninga, stöðu einstaklinga sem 

aðila að þjóðarétti og kenningar um samspil þjóðaréttar og landsréttar, til þess að staðsetja efnið 

og gefa því samhengi. Þriðji kafli fjallar um þjóðarétt á Íslandi, skýringarregluna og 

dómaframkvæmd. Í fjórða kafla er rætt um samningsgerð og fullgildingu samninga, hlutverk 

Alþingis í því ferli og birtingu samninga. Þá er stuttlega fjallað um tillögur stjórnlagaráðs um 

stjórnskipulega stöðu utanríkismála. 

Fimmti kafli er um framkvæmd við innleiðingu þjóðréttarsamninga, þar er innleiðingarferlinu 

lýst skref fyrir skref og þeim ólíku aðferðum sem þekkjast við innleiðingu þjóðréttarsamninga á 

Íslandi. Stuðst er við þær opinberu upplýsingar og gögn sem til eru en umfjöllunin um 

innleiðingaraðferðir byggir einnig á fræðilegri umfjöllun. Þá er stuttlega komið inn á innleiðingu 

EES-gerða til samanburðar við innleiðu þjóðréttarsamninga almennt. 

Í sjötta kafla er að finna nokkurs konar „tilviksrannsóknir“ (e. case studies) en þar er innleiðing 

átta þjóðréttarsamninga greind sérstaklega, þeir eru Genfarsamningarnir frá 1949, 

mannréttindasáttmáli Evrópu frá 1950, samningur um réttarstöðu flóttamanna frá 1951, 

alþjóðasamningur um stjórnmálaleg og borgaraleg réttindi frá 1966, samningur um réttindi 

                                                 
5 Reglur um þinglega meðferð EES-mála voru endurskoðaðar árin 2010 og 2018, sjá hér: „Reglur um þinglega 

meðferð EES-mála“ (Alþingi) <https://www.althingi.is/um-althingi/upplysingar-um-althingi/reglur-settar-af-

forsaetisnefnd-/thingleg-medferd-mala/medferd-ees-mala/> skoðað 19. febrúar 2019; Sjá einnig „Verklagsreglur 

skrifstofu Alþingis um framkvæmd reglna um þinglega meðferð EES-mála (EES-reglur)“ (Alþingi) 

<https://www.althingi.is/um-althingi/upplysingar-um-althingi/reglur-settar-af-forsaetisnefnd-/thingleg-medferd-

mala/verklagsreglur-ees-mala/> skoðað 19. febrúar 2019. 
6 Samanber 31. gr. Samnings EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls nr. 55, 31. desember 1994 

[94/EES/55/01], þar sem segir: „Telji eftirlitsstofnun EFTA að EFTA-ríki hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar 

samkvæmt EES-samningnum eða samningi þessum skal hún, nema kveðið sé á um annað í samningi þessum,leggja 

fram rökstutt álit sitt um málið eftir að hafa gefiðviðkomandi ríki tækifæri til að gera grein fyrir máli sínu. Ef 

viðkomandi ríki breytir ekki í samræmi við álitið innan þess frests sem eftirlitsstofnun EFTA setur getur hún vísað 

málinu til EFTA-dómstólsins.“ 
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barnsins frá 1989, Árósasamningurinn frá 1998, og samningur um réttindi fatlaðs fólks frá 2006. 

Við greiningu innleiðingar er að mestu stuðst við lögskýringargögn, athugasemdir með lögum og 

þingsályktunum, og umræður á Alþingi, en einnig upplýsingar frá alþjóðlegum stofnunum og 

umfjöllun fræðimanna. Niðurstöður rannsóknarinnar eru teknar saman í sjöunda kafla.  
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2. Þjóðaréttur 
Þjóðaréttur hefur meðal annars verið skilgreindur sem þær reglur sem binda ríki í lögskiptum þeirra 

á milli og, í víðari skilningi, sem það réttarsvið sem mótar samskipti allra þeirra aðila sem taka 

þátt í alþjóðlegum samskiptum.7 Réttarheimildir þjóðaréttar, eins og þær eru skilgreindar í 38. gr. 

samþykktar alþjóðadómstólsins í Haag frá 1945, eru þjóðréttarsamningar, þjóðréttarvenjur og 

meginreglur laga „viðurkenndum af siðuðum þjóðum“ en einnig dómar alþjóðadómstóla og „er 

annað þrýtur“ rit fræðimanna.8  

Þó að þjóðréttarsamningum hafi fjölgað mjög síðustu ár hefur venjuréttur þjóðaréttar alltaf 

leikið stórt hlutverk. Í samþykktinni um alþjóðadómstólinn er venjuréttur skilgreindur sem þær 

venjur „sem vegna almennrar og sannaðrar notkunar eru viðurkenndar eins og lög.“9 

Vínarsamningurinn undirstrikar þetta mikilvægi venjuréttarins en í 38. gr. hans er því lýst að reglur 

þjóðréttarsamninga geti orðið bindandi gagnvart þriðja aðila fyrir tilstilli venjuréttar, það er að 

segja ef reglur samnings eru svo útbreiddar að hægt sé að líta á þær sem þjóðréttarvenju.10 

Þá er vert að greina á milli þjóðaréttar (e. public international law) annars vegar og alþjóðlegs  

einkamálaréttar (e. private international law) en þar er fjallað um einkaréttarleg mál sem teygja sig 

yfir landamæri eða lúta lögsögu fleiri en eins ríkis.11  

 

2.1. Þjóðréttarsamningar 

Alþjóðleg samvinna byggir oftar en ekki á einhvers konar samningi á milli ríkja.12 

Þjóðréttarsamningur13 er skilgreindur sem bindandi gerningur sem aðilar þjóðaréttarins, yfirleitt 

                                                 
7 Rüdiger Wolfrum, „International Law“, Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford University 

Press 2006) <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1424> skoðað 4. 

apríl 2019. 
8 Sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða og samþykktir milliríkjadómstólsins (Samþykkt 26. júní 1945, tók gildi 24. 

október 1945) Stjtíð. A, 91/1946 [999 UNTS 171], 38. gr. 
9 Sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða og samþykktir milliríkjadómstólsins, 38. gr.  
10 Ísland er ekki aðili að Vínarsamningnum um milliríkjasamninga en þær reglur sem settar eru fram í honum má í 

raun telja til venjuréttar. Sjá nánar í Giorgio Gaja, „The 1969 Vienna Convention Article 38: Rules in a Treaty 

Becoming Binding on Third States through International Custom“ í Olivier Corten og Pierre Klein (ritstj.), The 

Vienna conventions on the law of treaties: a commentary (Oxford University Press 2011). 
11 Gunnar G. Schram, Ágrip af þjóðarétti (Úlfljótur 1986) 22–23; Jan Klabbers, International law (Cambridge 

University Press 2013) 3. 
12 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1997) 373. 
13 Ýmis hugtök eru notuð yfir samninga á sviði þjóðaréttar, svo sem alþjóðasamningar, alþjóðlegir samningar, 

milliríkjasamningar, fjölþjóðlegir samningar, þjóðaréttarsamningar en hér verður að meginreglu notast við 

hugtakið þjóðréttarsamningur.  
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ríki en stundum einnig alþjóðastofnanir og samtök, gera sín á milli og sem skapar rétt eða leggur 

skyldur á samningsaðila að þjóðarétti.  

Þjóðréttarsamningar geta verið tvíhliða eða marghliða og eru stundum flokkaðir í 

réttarskapandi og réttarskipandi samninga. Hið fyrrnefnda á við um þá samninga sem setja reglur 

sem binda aðila, hvort sem ætlunin er að skapa „nýjan“ rétt eða festa á blað venjur sem taldar eru 

þegar gilda um samningsefnið að þjóðarétti, sem dæmi má nefna Hafréttarsáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Hið síðarnefnda, réttarskipandi samningar, eru þeir samningar sem eingöngu fjalla um 

tiltekin afmörkuð lögskipti milli ríkja, til dæmis tvíhliða viðskiptasamningar.14 

Ein af grundvallarreglum þjóðaréttar er að samninga skuli efna (pacta sunt servanda) en þessi 

meginregla kemur fram í 26. gr. Vínarsamningsins um milliríkjasamninga frá 1969. Þá verða brot 

á þjóðréttarsamningi aldrei réttlætt með vísun í landsrétt viðkomandi ríkis.15 Ríki verður því að 

fylgja þeim samningum sem það fullgildir og eftir atvikum að innleiða efni þeirra. Hins vegar er 

ekkert í Vínarsamningnum né í öðrum almennum reglum þjóðaréttar sem segir til um hvort eða 

hvernig ríki skuli innleiða þjóðréttarlegar skuldbindingar í landsrétt sinn, svo ríki hafa í raun um 

það sjálfdæmi – svo lengi sem ríkið efnir samningsskyldur sínar og virðir rétt þriðju ríkja – nema 

annað leiði beint af samningnum sjálfum (tíðkast til dæmis á sviði Evrópuréttar).16  

Skuldbinding samkvæmt þjóðarétti virkjast þegar ríki hefur fullgilt samning og hann hefur 

tekið gildi, eftir það getur ríki ekki réttlætt brot á samningnum með því að vísa til þess að það eigi 

eftir að innleiða ákveðnar reglur hans í landsrétt sinn. Þetta hefur Alþjóðadómstóllinn í Haag 

staðfest.17 Um leið og ríki undirritar samning er því jafnframt óheimilt að gera nokkuð sem gengur 

gegn markmiðum hans, jafnvel þó að hann hafi ekki tekið gildi.18 Gildistaka samninga að þjóðarétti 

getur verið með ýmsu sniði og almennt er fjallað um hana í samningnum sjálfum. Samningur getur 

tekið gildi til dæmis þegar ákveðinn fjöldi aðila hefur undirritað hann, þá geta verið skilyrði um 

                                                 
14 Gunnar G. Schram (n. 11) 22–23. 
15 Vínarsamningurinn um milliríkjasamninga (samþykktur 23. maí 1969, tók gildi 27. jan 1980) 1155 UNTS 331, 

27. gr. 
16 Olivier Corten og Pierre Klein, The Vienna Conventions on the law of treaties: a commentary, 1. bindi (Oxford 

University Press 2011) 689; Davíð Þór Björgvinsson, „Theoretical and Practical Intersection of International Law 

and Domestic Law“ (n. 3) 76. 
17 Alþjóðadómstóllinn dæmdi Senegal brotlegt við 7. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu frá 1984, fyrir að saksækja ekki eða framselja fyrrum 

forseta Chad sem var þar búsettur og grunaður um stríðsglæpi, Senegal gat ekki borið fyrir sig tafir við innleiðingu í 

landsrétt. Sjá Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgía g. Senegal) [2012] ICJ Rep 422. 
18 Vínarsamningurinn, 18. gr. 
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fullgildingu ákveðins fjölda aðila til þess að öðlast gildi, eða hann getur tekið gildi við tiltekna 

dagsetningu.19  

Ef engin ákvæði um gildistöku eru í samningnum sjálfum skal samningur taka gildi þegar allir 

samningsaðilar hafa fullgilt hann.20 Engin algild tímamörk eru fyrir fullgildingu ríkja á samningum 

heldur er þess yfirleitt getið í samningnum sjálfum hversu langan tíma ríki hafa til fullgildingar og 

þau ríki sem fullgilda fyrir þann tíma eru jafnan talin stofnaðilar. Þegar ríki undirritar samning en 

fullgildir hann svo ekki er það ekki álitið þjóðréttarbrot en ríkið verður þó áfram að gæta þess að 

aðhafast ekkert það sem gengur í berhögg við tilgang og markmið samningsins.21 

Þrátt fyrir þá grundvallarreglu að samninga skuli efna er ljóst að ríki uppfylla ekki öll alltaf 

sínar þjóðréttarlegu skyldur, jafnframt er ljóst að eitt af því sem gerir þjóðarétt ólíkan landsrétti 

ríkja er sú staðreynd að alþjóðakerfið hefur lítið framkvæmdavald, það er engin alheimslögregla 

eða alheimssaksóknari. Þó virðast langflest ríki virða þjóðarétt22 og fyrir því eru ýmsar ástæður.  

Brot á þjóðarétti eða vanefndir þjóðréttarsamnings (e. non-compliance) geta haft ýmsar 

misáhrifaríkar afleiðingar, svo sem þvingunaraðgerðir, viðskiptabönn, sektir, missi réttinda og 

brottrekstur úr viðkomandi samstarfi. Við gerð þjóðréttarsamninga er stundum samið um 

„trygginga-kerfi,“ til dæmis þegar stofnað er til sérstakra dóma eða gerðardóma (til dæmis; 

mannréttindadómstóll Evrópu, EFTA-dómstóllinn, Alþjóðlegi glæpadómstóllinn og 

Alþjóðastofnun Alþjóðabankans um lausn fjárfestingardeilna (ICSID)), stundum setja samningar 

á fót eftirlitsaðila (ESA, ÖSE)23 og stundum er sett á fót sjálfseftirlit þar sem ríki skila skýrslum 

um eigin efndir (Sameinuðu þjóðirnar). 

Jafnframt eru ýmsar meginreglur og venjur á sviði þjóðaréttar sem fjalla um efndir samninga, 

ábyrgð ríkja og bótaskyldu. Alþjóðalaganefnd Sameinuðu þjóðanna fjallar um þessar meginreglur 

og venjur í Drögum að reglum um ábyrgð ríkja (e. Draft Rules on State Responsibility) sem 

                                                 
19 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2011) 153. 
20 Vínarsamningurinn. 
21 Vínarsamningurinn, 18. gr. 
22 Klabbers (n. 11) 9–16. 
23 Flest kerfi sem eiga að tryggja efndir eru dýr í rekstri, þau valda ekki eingöngu kostnaði fyrir þann sem brýtur 

heldur einnig fyrir þá sem ekki brjóta. Samningsaðilar þurfa að leggja til fjármagn til þess að halda kerfunum 

gangandi en auk þess getur málsmeðferð verið kostnaðarsöm fyrir þann aðila sem brotið er gegn og ekki víst að 

hann fái fullar bætur fyrir. Sjá nánar í Andrew T Guzman, „The Design of International Agreements“ (2005) 16 (4) 

The European Journal of International Law 579. 
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allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur samþykkt.24 Í raun innihalda fæstir þjóðréttarsamningar 

mjög stífar eða strangar afleiðingar við samningsbrotum, þvert á móti inniheldur meirihluti þeirra 

óformlegri og sveigjanlegri úrræði.25  

Þegar rætt er um framfylgd þjóðaréttar er oft bent á að uppspretta hans er jú hjá ríkjunum 

sjálfum, þau stofna til samninga og þurfa svo að fullgilda þá til þess að vera skuldbundin af þeim. 

Þá má spyrja sig hvers vegna þau ættu að setja sér sjálfum reglur sem þau hygðust svo ekki 

framfylgja.26 Þar fyrir utan eru margar kenningar á sviði alþjóðasamskipta sem setja fram 

útskýringar á því hvers vegna ríki virða þjóðréttarlegar skuldbindingar.27  

 

2.2. Samspil þjóðaréttar og landsréttar 

Þjóðaréttur og landsréttur hafa marga snertifleti og það skiptir máli að þekkja stöðu þjóðaréttar 

gagnvart landsrétti vegna þess að raunveruleg virkni þjóðaréttar veltur á því hvernig einstök ríki 

innleiða, meðhöndla og beita honum.28 Samspili þjóðaréttar og landsréttar hefur lengi verið lýst 

með kenningum um eineðli (monoism) og tvíeðli (dualism) þjóðaréttar og landsréttar.  

Í flestum ríkjum á meginlandi Evrópu er byggt á eineðli en með því er átt við að þjóðaréttur 

og landsréttur eru taldir hlutar af einu og sama réttarkerfinu. Þar verða þjóðréttarsamningar 

bindandi að landsrétti strax við fullgildingu þeirra en þar hefur þjóðþing viðkomandi ríkis yfirleitt 

yfirfarið samninginn með tilliti til þess hvaða áhrif hann hefur og stöðu hans gagnvart gildandi 

landsrétti, og gefið samþykki fyrir fullgildingu áður en til hennar kemur.29  

                                                 
24 Alþjóðalaganefndin, „Drög að reglum um ábyrgð ríkja, með athugasemdum“, Árbók Alþjóðalaganefndarinnar 

2001 (Sameinuðu þjóðirnar 2008); Sjá nánari umfjöllun í James Crawford o.fl. (ritstj.), The Law of International 

Responsibility (Oxford University Press 2010). 
25 Guzman (n. 23) 581. 
26 Klabbers (n. 16) 10. 
27 Sjá til dæmis umfjöllun um meginkenningar hér; Anne-Marie Slaughter og Thomas Hale, „International 

Relations, Principal Theories“, Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press 

2013); Andrea Bianchi, International Law Theories: An Inquiry into Different Ways of Thinking (Oxford University 

Press 2016); Tim Dunne og Brian C Schmidt, „Realism“ í John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens (ritstj.), The 

Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (5th útg., Oxford University Press 

2011); Tim Dunne, „Liberalism“ í John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens (ritstj.), The Globalization of World 

Politics: An Introduction to International Relations (5th útg., Oxford University Press 2011); Michael Barnett, 

„Social Constructivism“, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (5th útg., 

Oxford University Press 2011). 
28 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 19) 30. 
29 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 129–

130. 
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Tvíeðliskenningin gengur hins vegar út á að þjóðaréttur myndi sjálfstætt réttarkerfi aðskilið 

landsrétti, að hann eigi uppsprettu sína í samskiptum milli ríkja og gildi því ekki um aðra en ríkin 

sjálf. Þá spretti landsrétturinn frá innlendum löggjafa og sé ætlað að gilda innan ríkisins, en þar 

sem reglur þjóðaréttarins séu hluti af öðru réttarkerfi geti þær ekki talist til réttarheimilda 

landsréttar. Samkvæmt þessu þarf innlendur löggjafi sérstaklega að veita þjóðréttarlegum reglum 

gildi til þess að hægt sé að byggja á þeim að landsrétti.30 Miðað við þessa meginreglu verða ríki 

skuldbundin að þjóðarétti strax við fullgildingu þjóðréttarsamnings en ekki verður unnt að byggja 

á honum að landsrétti fyrr en hann er innleiddur í landslög. Ríki hafa eins og áður segir sjálfdæmi 

um það hvernig þau innleiða þjóðréttarskuldbindingar sínar í landsrétt.31  

Þó að kenningarnar tvær, ein- og tvíeðli, lýsi andstæðum kerfum er raunin sú að fá, ef nokkur, 

ríki verða skilgreind sem fullkomin eineðlis- eða tvíeðlisríki, enda um mikla einföldun að ræða.32 

Réttarkerfi ríkja eru fjölbreytt og margslungin og á það einnig við um samspil þjóðaréttar og 

landsréttar. Sem dæmi getur verið misjafnt hvenær samningar öðlast lagaáhrif innan ríkja og hver 

rétthæð slíkra samninga er svo, það er hvort þeir séu jafnréttháir almennum lögum eða stjórnarskrá 

viðkomandi ríkis, eins og oft er í eineðlisríkjum. Þá er einnig misjafnt hvort og hvernig innlendir 

dómstólar líta til alþjóðlegra reglna og venja við skýringu landsréttar.33  

Með aukinni hnattvæðingu og þeirri víðtæku alþjóðasamvinnu sem á sér stað í nútímanum er 

oft erfitt að skilja á milli hins innlenda og hins alþjóðlega, og því hafa skilin á milli þjóðaréttar og 

landsréttar orðið óljósari.34 Mörg stærstu úrlausnarefni síðustu ára eru alþjóðleg vandamál sem 

stafa ekki með beinum hætti af gjörðum ríkja heldur af gjörðum aðila (einstaklinga, hópa, 

fyrirtækja eða samtaka) innan þeirra sem áður fyrr hefði ekki talist heyra undir þjóðarétt enda voru 

áður einungis ríki talin til aðila þjóðaréttar. Sem dæmi má nefna mál eins og fjölgun flóttamanna, 

umhverfismál og hryðjuverk.35 Þetta veldur því að það reynir ítrekað á mörkin milli þjóðaréttar og 

                                                 
30 sama heimild 129; Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (Háskólinn í Reykjavík og JPV útgáfa 2008) 255. 
31 Corten og Klein (n. 16) 689; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 19) 34. 
32 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 19) 30; Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (n. 30) 251–253. 
33 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 19) 30–32; Stefán Már Stefánsson (n. 2) 2. 
34 Janne Nijman og André Nollkaemper (ritstj.), New Perspectives on the Divide Between National and International 

Law (Oxford University Press 2007) 10–13; Davíð Þór Björgvinsson, „Theoretical and Practical Intersection of 

International Law and Domestic Law“ (n. 3) 47. 
35 Giorgio Gaja, „Dualism — a Review“ í Janne Nijman og André Nollkaemper (ritstj.), New Perspectives on the 

Divide Between National and International Law (Oxford University Press 2007); Anne-Marie Slaughter og William 

Burke-White, „The Future of International Law is Domestic (or, the European Way of Law)“ í Janne Nijman og 

André Nollkaemper (ritstj.), New Perspectives on the Divide Between National and International Law (Oxford 

University Press 2007). 
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landsréttar, og þó tvíeðliskenningin sé ófullnægjandi lýsing á ríkjandi kerfi hefur engin önnur 

komið í staðinn.  

 

2.3. Einstaklingar sem aðilar að þjóðarétti  

Í upphafi fjallaði þjóðaréttur fyrst og fremst um samskipti á milli fullvalda ríkja, svo sem um 

landamæri þeirra, diplómatísk samskipti og úrlausn átaka á milli ríkja. Hann var þannig skýrt 

afmarkað réttarsvið og snerti ekki einstaklinga með beinum hætti heldur snerti þá eingöngu sem 

þegna ríkjanna.36 Í dag teygir þjóðaréttur sig inn á flestöll svið mannlegs samfélags, stjórnar því 

til dæmis hvernig ríki koma fram við borgara sína, hvernig einstaklingar og fyrirtæki stunda 

viðskipti, hvernig fólk ferðast, umgengst náttúruna og nálgast upplýsingar.  

Þjóðarétturinn nær nú til fleiri aðila en bara ríkja, svo sem alþjóðastofnana, alþjóðlegra 

stórfyrirtækja, alþjóðlegra félagasamtaka sem og einstaklinga. En þróunin síðustu áratugi hefur 

verið í þá átt að einstaklingar hafa fengið aukið vægi á sviði þjóðaréttar, einkum á sviði 

mannréttinda og alþjóðlegs refsiréttar. Þannig hafa einstaklingar öðlast slík réttindi og skyldur að 

hægt er að tala um þá sem aðila þjóðaréttar.37 Alþjóðadómstóllinn í Haag hefur staðfest að jafnvel 

tvíhliða þjóðréttarsamningar geti haft í för með sér beina skyldu gagnvart einstaklingum.38  

Alþjóðalaganefnd Sameinuðu þjóðanna hefur sömuleiðis vísað til þess í útgáfum sínum.39 Þessi 

þróun fellur illa að tvíeðliskenningunni þar sem hún fjallar um þjóðarétt sem aðskilið réttarsvið 

sem taki einungis til ríkja og samskipta þeirra á milli. 

Sumir þjóðréttarsamningar veita jafnframt alþjóðastofnunum og dómstólum vald til þess að 

taka ákvarðanir sem binda ekki einungis ríki heldur einnig borgara þeirra.40 Sem dæmi má nefna 

svæðisbundið samstarf á borð við Evrópusambandið, samstarf á sviði alþjóðlegs refsiréttar (allt frá 

Nürnberg réttarhöldunum og til Alþjóðlega glæpadómstólsins) og síðast en ekki síst alla þá 

mannréttindasamninga sem hafa veitt einstaklingum og hópum einstaklinga um allan heim 

mikilvæg réttindi. Nærtækasta dæmið um slíkt er mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE) en hann 

                                                 
36 Kate Parlett, The Individual in the International Legal System (Cambridge University Press 2011) 10–16; 

Klabbers (n. 11) 10–16. 
37 Klabbers (n. 11) 107; Parlett (n. 36) 10–16; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 19) 22. 
38 Dómurinn komst að því að Vínarsamningur um stjórnmálasamband frá 24. apríl 1963 veitti einstaklingum bein 

réttindi, sjá LaGrand (Þýskaland g. Bandaríkjum Norður-Ameríku) [2001] ICJ Rep 494. 
39 Alþjóðalaganefndin (n. 24), sjá athugasemdir við 33. gr. ; sjá einnig Crawford o.fl. (n. 24). 
40 Parlett (n. 36) 10–16; Klabbers (n. 11) 110–113. 
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hefur fært borgurum aðildarríkjanna mikla og áhrifaríka vernd, meðal annars vegna þess að þeir 

geta leitað réttar síns fyrir Mannréttindadómstól Evrópu.41  

Þá má einnig nefna mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna en margir viðamiklir 

samningar sem snerta réttindi einstaklinga og hópa hafa orðið til á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. 

Þar má nefna alþjóðasamningana um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (SBSR)42 og um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (SEFMR),43 samning um réttindi barnsins,44 -

afnám kynþáttamisréttis,45 - réttindi fatlaðs fólks46 og marga fleiri samninga. Sumum þessara 

samninga hafa fylgt kæruleiðir og önnur úrræði fyrir einstaklinga, sem eiga að tryggja framfylgd 

samninganna. Ísland hefur samþykkt flestar slíkar kæruleiðir, til dæmis fullgilti ríkið valfrjálsa 

bókun við samning Sameinuðu þjóðanna um stjórnmálaleg og borgaraleg réttindi þar sem snýst 

um úrræði og kæruleiðir til mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna.47 

  

                                                 
41 Samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis (samþykktur 4. nóvember 1950, tók gildi 3. september 1953) 

Stjtíð. A, 11/1954. 
42 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (samþykktur 16. desember 1966, tók gildi 23. mars 

1976) Stjtíð. C, 10/1979 [999 UNTS 171]. 
43 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (samþykktur 16. desember 1966, tók gildi 

3. janúar 1976) Stjtíð. C, 10/1979 [993 UNTS 3]. 
44 Samningur um réttindi barnsins (samþykktur 20. nóvember 1989, tók gildi 2. september 1990) Stjtíð. C, 18/1992 

[1577 UNTS 3]. 
45 Alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis (samþykktur 7. mars 1966, tók gildi 4. janúar 1969) Stjtíð C. 

14/1968 [660 UNTS 195]. 
46 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (samþykktur 13. desember 2006, tók gildi 3. maí 2008) 

Stjtíð. C, 5/2016 [2515 UNTS 3]. 
47 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (samþykktur 16. desember 1966, tók gildi 23. mars 

1976) Stjtíð. C, 10/1979 [999 UNTS 171]. 
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3. Þjóðaréttur á Íslandi 
Hér á landi, líkt og annars staðar á Norðurlöndunum, hefur verið gengið út frá tvíeðli þjóðaréttar 

og landsréttar.48 Um þetta er þó ekki fjallað með nákvæmum hætti í stjórnarskrá Íslands eða öðrum 

lögum en víða erlendis er vikið að sambandi þjóðaréttar og landsréttar í stjórnarskrám.49 Hér á eftir 

verður vikið að þýðingu 21. gr. stjórnarskrárinnar en hún tryggir að vissu leyti aðkomu 

löggjafarvaldsins að staðfestingu veigameiri þjóðréttarsamninga. 

Við lagasetningu hér á landi gildir sú almenna regla að öll ný lög þurfi að taka tillit til 

þjóðréttarlegra skuldbindinga. Í Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa sem 

forsætisráðuneytið, dóms- og kirkjumálaráðuneytið ásamt skrifstofu Alþingis gáfu út árið 2007 er 

fjallað um samrýmanleika laga við þjóðréttarskuldbindingar ríkisins í sama kafla og fjallað er um 

samrýmanleika laga við stjórnarskrá, en þar segir: 

 

Við samningu frumvarpa verður að gæta að því að lög séu í samræmi við 

stjórnarskrá. Sérstaklega þarf í þessu sambandi að huga að 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Að sama skapi hvílir sú 

þjóðréttarlega skylda á íslenskum stjórnvöldum að gæta að samræmi laga og 

alþjóðlegra skuldbindinga.  

Ef mat hefur farið fram á þessum atriðum við samningu frumvarps er rétt að 

geta þess í athugasemdum með frumvarpi, sbr. 4. gr. reglna um undirbúning 

og meðferð stjórnarfrumvarpa.50  

 

3.1. Skýringarreglan 

Dómvenja er fyrir því að að túlka skuli íslenskar lagareglur til samræmis við reglur þjóðaréttar en 

ekki í andstöðu við þær, og er sú venja margstaðfest, samanber til dæmis forsendur í Hrd. nr. 

274/1991 (Ærumeiðingar) þar sem ákvæði um æruvernd opinberra starfsmanna var metið 

                                                 
48 Um áratugi hafa íslenskir dómstólar vísað til þjóðréttarsamninga og kenningarinnar um tvíeðli sem viðurkenndrar 

reglu. Um þetta má meðal annars nefna dóm bæjarþings Reykjavíkur í máli nr. 968/1959; Hrd. 14. október 1959 í 

máli nr. 48/1959 (Fiskveiðibrot); Hrd. 18. júní 1975 í máli nr. 23/1974 (Hundahald); Hrd. 25. nóvember 1985 í máli 

nr. 77/1985 (Jón Kristinsson); Hrd. 10. mars 1987 í máli nr. 273/1986 (Girðingarmál); Hrd. 15. desember 1988 í 

máli nr. 239/1987 (Framadómur); Hrd. 16. desember 2009 í máli nr. 703/2009 (Kaupþingsmál); Hrd. 1. desember 

2016 í máli nr. 80/2016 (Búseta); Hrd. 25. október 2018 í máli nr. 106/2017 (Aðgengi). 
49 Skúli Magnússon, „Er þörf á stjórnarskrárákvæði um stöðu þjóðaréttar?“ í Svala Ísfeld Ólafsdóttir (ritstj.), 

Fullveldi í 99 ár: Safn ritgerða til heiðurs dr. Davíð Þór Björgvinssyni sextugum (Hið íslenska bókmenntafélag 

2017). 
50 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis, „Handbók um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa“ (nóvember 2007) 16. 
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andspænis tjáningarfrelsisákvæðum stjórnarskrár og alþjóðlegra mannréttindasáttmála með 

eftirfarandi orðalagi um þessa skýringarreglu51:  

 

Þessi lagaákvæði ber og að skýra með tilliti til þeirra skuldbindinga um vernd, 

æru, persónu- og tjáningarfrelsis í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum, sem 

íslenska ríkið hefur fullgilt.52 

 

Að þessari reglu er einnig vikið með almennum hætti í Hrd. nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I), 

þar sem meðal annars er vísað til félagsmálasáttmála Evrópu og alþjóðasamnings um félagsleg, 

efnahagsleg og menningarleg réttindi til skýringar 76. gr. stjórnarskrár um réttinn til aðstoðar 

vegna örorku: 

 

Það er viðurkennd regla að norrænum rétti að skýra skuli lög til samræmis við 

alþjóðasamninga, sem ríki hefur staðfest eftir því sem kostur er.53 

 

Meðal röksemda fyrir skýringu laga með hliðsjón af ólögfestum þjóðréttarsamningum, talað 

er um að almennt megi ganga út frá því að meiri líkur séu á að landsréttur sé í samræmi við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins (líkindaregla). Það eru einnig rök fyrir því að beita megi 

þessu lögskýringarsjónarmiði að ólíklegt er að löggjafinn ætli sér að setja lög sem brjóta gegn þeim 

skuldbindingum sem felast í þjóðréttarsamningi. Þá megi almennt ganga út frá því að „vilji 

löggjafans“ sé að íslensk lög séu í samræmi við skuldbindingar ríkisins að þjóðarétti. Til samræmis 

við þetta eru ólögfestir eða óinnleiddir samningar gjarnan notaðir sem lögskýringargögn hér á 

landi. Ef hins vegar sett lög eru ósamrýmanleg reglum þjóðaréttar er almenna reglan sú að reglur 

þjóðaréttar skuli víkja fyrir reglum landsréttar.54  

Um þjóðréttarsamninga gildir eins og fyrr segir grundvallarreglan um að samninga skuli efna 

í góðri trú (pacta sunt servanda) og í Vínarsamningnum er sérstaklega áréttað að brot á 

þjóðréttarsamningi verði ekki réttlætt með vísan til landsréttar viðkomandi ríkis.55 Ísland er ekki 

aðili að Vínarsamningnum en reglan hefur þrátt fyrir það gildi gagnvart Íslandi á grundvelli 

þjóðréttarvenju. Ítrekað hefur verið staðfest á alþjóðavettvangi að hana megi telja til réttarvenju 

                                                 
51 Reglan hefur einnig verið nefnd túlkunarregla. 
52 Hrd. 5. mars 1992 í máli nr. 274/1991 (Ærumeiðingar), 2. kafli. 
53 Hrd. 19. desember 2000 í máli nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I), 4. kafli. 
54 Davíð Þór Björgvinsson (n. 21) 261–262; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 12) 33; Stefán Már 

Stefánsson (n. 24) 4. 
55 Vínarsamningurinn, 27. gr. 
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þjóðaréttar.56 Raunar hefur reglan verið staðfest gagnvart Íslandi en í fiskveiðilögsögumáli 

Bretlands gegn Íslandi fyrir alþjóðadómstólnum í Haag árið 1974 var Ísland talið brjóta gegn 

samningi ríkjanna og ekki geta borið fyrir sig íslensk lög um fiskveiðilögsögu.57 

 

3.2. Aðskilnaðardómurinn 

Þó að dómaframkvæmd hér á landi endurspegli að verulegu leyti tvíeðliskenninguna og 

skýringarregluna eru dæmi um annað þar sem dómstólar hafa gengið mun lengra. Þekktasta dæmið 

er hinn svokallaði aðskilnaðardómur sem kveðinn var upp í Hæstarétti þann 9. janúar 1990.58 Hann 

hefur verið talinn marka ákveðin kaflaskil í íslenskri dómaframkvæmd hvað varðar tengsl 

þjóðaréttar og landsréttar.  

Málavextir voru þannig að maður var dæmdur í tveggja mánaða fangelsi fyrir fjársvik í 

sakadómi Árnessýslu og krafðist ógildingar dómsins fyrir Hæstarétti, meðal annars á þeim 

forsendum brotið hefði verið á rétti hans til þess að fá leyst úr máli sínu fyrir óvilhöllum dómara, 

samanber 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, vegna þess að dómarafulltrúinn sem kvað upp 

dóminn var einnig fulltrúi lögreglustjórans á svæðinu. Þannig kom sami aðili að rannsókn málsins 

og dómsuppsögu yfir manninum.59 Mannréttindasáttmáli Evrópu hafði á þessum tíma verið 

fullgiltur og birtur í Stjórnartíðindum en ekki lögfestur hér á landi.60 Með aðskilnaðardómnum vék 

Hæstiréttur frá fyrri fordæmum.61  

Sambærileg mál höfðu farið fyrir Mannréttindanefnd Evrópu og nefndin komist að þeirri 

niðurstöðu að skipan dómsvalds á Íslandi bryti gegn 6. gr. MSE en þegar aðskilnaðardómurinn var 

kveðinn upp hafði einhverjum málum lokið með sátt og ríkið greitt málsaðila bætur.62 Þá stóð 

jafnframt til að aðskilja dómsvald og umboðsvald í héraði, með lögum nr. 92/1989 en lögin tóku 

hins vegar ekki gildi fyrr en 1992, það er eftir að aðskilnaðardómurinn fellur. Hæstaréttardómurinn 

frá 9. janúar 1990 hefur verið túlkaður á mismunandi vegu: Hann hefur verið talinn sýna Hæstarétt 

                                                 
56 Annemie Schaus, „The 1969 Vienna Convention Article 27: Internal law and observance of treaties“ í Oliver 

Corten og Pierre Klein (ritstj.), The Vienna Convention on the law of treaties: a commentary, 1. bindi (1. útg., 

Oxford University Press 2011) 691. 
57 Fisheries Jurisdiction (Stóra Bretland g. Íslandi ) (merits) [1974] ICJ Rep 3. 
58 Hrd. 9. janúar 1990 í máli nr. 120/1989 (Aðskilnaðardómur). 
59 sama heimild. 
60 Auglýsing um fullgildingu Evrópuráðssamnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis, Stjtíð. A-deild, nr. 

11/1954. 
61 Sama álitamál var uppi í þessum dómum: Hrd. 25. nóvember 1985 í máli nr. 77/1985 (Jón Kristinsson); Hrd. 10. 

mars 1987 í máli nr. 273/1986 (Girðingarmál). 
62 Jón Kristinsson g. Íslandi App no. 12170/86 (ECHR, 1. mars 1990). 
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beita (þá) ólögfestum mannréttindasáttmála Evrópu sem réttarheimild, setja hann ofar gildandi 

íslenskum lögum og sýna þannig sérstakt mikilvægi mannréttindasáttmála.63 Einnig hefur 

dómurinn verið talinn sýna hvernig Hæstiréttur bregst við utanaðkomandi þrýstingi, að lögfræðileg 

nálgun réttarins hafi ekki breyst með dómnum heldur hafi dómstóllinn einfaldlega dæmt eftir því 

sem þótti pólitískt æskilegt á þeim tíma.64 

Annað þekkt dæmi sem talið er sýna Hæstarétt ganga lengra en svo að skýra íslensk 

lagaákvæði með hliðsjón af þjóðréttarsamningum og sem er hægt að líta á sem frávik frá 

tvíeðlisreglunni er Hrd. 6. febrúar 1992 í máli nr. 494/1991 (Dómtúlksdómur). Málið varðaði 

erlendan ríkisborgara sem sakfelldur var fyrir skattsvik og umboðssvik en naut þjónustu dómtúlks 

við meðferð málsins fyrir dómi. Álitamál var hvort kostnaður við túlkaþjónustuna skyldi greiddur 

úr ríkissjóði eða úr hendi ákærða sem hluti af sakarkostnaði. Dómurinn komst að því að samkvæmt 

mannréttindasáttmála Evrópu, sem þá var ólögfestur, skyldi kostnaðurinn falla á ríkið, jafnvel þó 

að hið andstæða leiddi af íslenskum réttarfarslögum.65 

 

3.3. Beiting þjóðréttarsamninga 

Aðskilnaðardómurinn markaði hins vegar ekki grundvallar- eða varanlega breytingu á íslensku 

réttarkerfi enda hefur Hæstiréttur eftir þetta skýrlega hafnað því að landsréttur víki þegar hann 

samrýmist ekki þjóðréttarsamningum. Því má segja að samband þjóðaréttar og landsréttar hér á 

landi sé stundum óljóst og Hæstiréttur hafi í raun gefið ólögfestum þjóðréttarsamningum mismikið 

vægi í dómum sínum. Meginreglan er eftir sem áður sú að slíkir samningar eru notaðir til skýringar 

ákvæða íslenskra laga og stjórnarskrár, en víki fyrir ósamrýmanlegum ákvæðum landsréttar. 

Nýlegt dæmi um beitingu skýringarreglunnar er að finna í Hrd. nr. 86/2016, um fölsuð skilríki 

flóttamanns, en þar kemur fram afdráttarlaus afstaða til ólögfests samnings Sameinuðu þjóðanna 

um réttarstöðu flóttamanna:  

 

Talið var að þótt samningurinn hefði ekki lagagildi hér á landi væri við 

ákvörðun refsingar unnt að taka tillit til hans í ljósi þeirrar meginreglu að 

leitast skuli við að skýra lög til samræmis við þjóðréttarskuldbindingar 

ríkisins.66 

 

                                                 
63 Ragnar Aðalsteinsson, „Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar og íslenskur landsréttur“ (1990) Tímarit lögfræðinga. 
64 Jón Steinar Gunnlaugsson, „Kenningar og raunveruleiki“ (1990) Tímarit lögfræðinga. 
65 Hrd. 6. febrúar 1992 í máli nr. 494/1991 (Dómtúlkur). 
66 Hrd. 9. júní 2016 í máli nr. 86/2016 (Flóttamaður). 
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Þá má nefna að þess eru einnig dæmi, bæði fyrir67 og eftir68 uppkvaðningu 

aðskilnaðardómsins, um að Hæstiréttur hafni skýringum laga út frá ólögfestum 

þjóðréttarsamningum.  

Áhrif ólögfestra þjóðréttarsamninga eru því óáreiðanleg og það virðist ekki vera algild regla 

um það hvenær Hæstiréttur notar þá til skýringar á íslenskum lögum og hvenær hann hafnar því.69 

Hugsanlega er það mismunandi eftir eðli eða gerð samninga og sumum samningum einfaldlega 

gefið meira vægi en öðrum. Stundum hefur verið talað um að dómstólar teygi sig lengra í skýringu 

landsréttar í samræmi við þjóðarétt þegar kemur að mannréttindasamningum en öðrum 

samningum.70 Að sama skapi mætti ætla að ólögfestir þjóðréttarsamningar gætu ekki orðið til þess 

að takmarka stjórnarskrárvarin réttindi eða að þeim væri beitt á hátt sem er íþyngjandi gagnvart 

borgurum. Þá mætti ætla að reglum ólögfestra þjóðréttarsamninga yrði ekki beitt í sakamálaum, 

enda gæti það farið í bága við lögmætisreglu og aðrar almennar meginreglur laga.71  

Þetta er hins vegar ekki algilt, í Hrd. nr. 12/2000 (Vatneyrarmál) var vísað í skyldu ríkisins 

samkvæmt ólögfestum hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna til stuðnings skerðingar á 

atvinnufrelsi, stjórnarskrárvörðum rétti.72 Í dómnum er vikið að skuldbindingargildi sáttmálans: 

 

Hefur íslenska ríkið og skuldbundið sig að þjóðarétti til þess að tryggja 

skynsamlega nýtingu þessarar auðlindar samkvæmt 61. gr. og 62. gr. 

hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna, sbr. auglýsingu nr. 7/1985 í C- 

deild Stjórnartíðinda.73 

 

Í sakamáli vegna fíkniefnasmygls árið 2009 var lögsaga yfir sakborningi sömuleiðis byggð á 

111. gr. hafréttarsáttmálans.74 Þá eru þess dæmi í nýlegum málum sem snúa að málefnum fatlaðs 

fólks að Hæstiréttur taki ekki tillit til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks við 

                                                 
67 Dómur bæjarþings Reykjavíkur í máli nr. 968/1959; Hrd. 18. júní 1975 í máli nr. 23/1974 (Hundahald); Hrd. 25. 

nóvember 1985 í máli nr. 77/1985 (Jón Kristinsson). 
68 Hrd. 16. desember 2009 í máli nr. 703/2009 (Kaupþingsmál); Hrd. 1. desember 2016 í máli nr. 80/2016 (Búseta); 

Hrd. 25. október 2018 í máli nr. 106/2017 (Aðgengi). 
69 Sjá til dæmis: Kári Hólmar Ragnarsson, „Mannréttindasamningar og túlkun laga: nýlegir dómar í andstæðar áttir“ 

[2018] Úlfljótur - vefrit <https://ulfljotur.com/2018/05/17/mannrettindasamningar-og-tulkun-laga-nylegir-domar-i-

andstaedar-attir/> skoðað 14. apríl 2019. 
70 Björg Thorarensen (n. 20) 136. 
71 Davíð Þór Björgvinsson, „Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law“ (n. 3) 

189. 
72 Sjá nánari umfjöllun í Þórdís Ingadóttir, „Vatneyri Case, Public Prosecutor v Kristjánsson (Björn) and ors, Appeal 

Judgment, Case No 12/2000, H (2000) 1534, ILDC 67 (IS 2000), 6th April 2000, Iceland; Supreme Court“, Oxford 

Reports on International Law (Oxford University Press 2006). 
73 Hrd. 6. apríl 2000 í máli nr. 12/2000 (Vatneyrarmál). 
74 Hrd. 3. desember 2009 í máli nr. 509/2009 (Skútusmygl). 
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skýringu á ákvæðum laga um málefni fatlaðs fólks, samningurinn hefur verið fullgiltur en ekki 

lögfestur, líkt og hafréttarsáttmálinn.75  

 

3.4. Samantekt 

Hæstiréttur hefur stundum gefið ólögfestum þjóðréttarsamningum meira vægi en tvíeðliskenningin 

gerir í strangasta skilningi ráð fyrir og á því eru margar hugsanlegar skýringar, þar á meðal 

pólitískur þrýstingur frá þeim sem vilja að ríkið standi við þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar eða 

vilja hugsanlega gæta að ímynd ríkisins út á við. Skýringarreglan er gagnleg eins langt og hún nær, 

og getur náð fram samræmi milli landsréttar og þjóðréttarskuldbindinga ríkisins. Það gætir hins 

vegar misræmis þegar kemur að beitingu hennar, sem getur dregið úr réttaröryggi og 

fyrirsjáanleika laga, og undirstrikar í raun mikilvægi þess að þjóðréttarsamningar séu innleiddir á 

fullnægjandi hátt. 

  

                                                 
75 Hrd. 1. desember 2016 í máli nr. 80/2016 (Búseta); Hrd. 25. október 2018 í máli nr. 106/2017 (Aðgengi). 
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4. Samningsgerð 
Gerð þjóðréttarsamninga byggir að stórum hluta á þjóðréttarvenjum og stjórnskipunarvenjum ríkja 

þó að einnig sé fjallað um efnið í Vínarsamningnum.76 Lítillega er fjallað um gerð 

þjóðréttarsamninga í stjórnarskrá Íslands en í 21. gr. hennar segir:  

 

Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka 

samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi 

eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki 

Alþingis komi til. 

 

Eins og getið er í 13. gr. stjórnarskrárinnar framkvæmir ráðherra vald forseta, svo í reynd er 

gerð alþjóðlegra samninga á ábyrgð utanríkisráðherra, samanber 8. gr. forsetaúrskurðar um 

skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í stjórnarráði Íslands nr. 119/2018. Samkvæmt lögum 

nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands annast utanríkisþjónustan, það er ráðherra, sendiherra 

eða fastanefnd hjá alþjóðastofnun, samningsgerð fyrir hönd Íslands, nema annað leiði af lögum 

eða forsetaúrskurði. Þá er venja er fyrir því að skipaðar séu sérstakar sendi- eða samninganefndir 

ef um sérstaklega stóra eða yfirgripsmikla samninga er að ræða.77 

Þegar efni samnings hefur verið samþykkt kemur að undirritun, meginreglan er sú að fulltrúi 

Íslands undirriti í umboði ríkisstjórnarinnar.78 Þá er gjarnan gerður fyrirvari um fullgildingu við 

undirritun samnings, en yfirleitt er litið svo á að samningur verði ekki skuldbindandi fyrr en forseti 

undirritar hann ásamt ráðherra, það er fyrr en við fullgildingu hans. Hins vegar er venja fyrir því 

að almennir viðskiptasamningar krefjist ekki aðkomu eða undirskrift forseta, þetta er réttlætt með 

þeim rökum að slíkir samningar hafi yfirleitt stuttan gildistíma, en engin bein heimild er fyrir 

þessari framkvæmd.79  

Eins og sjá má er gerð þjóðréttarsamninga, samskipti við erlend ríki og önnur utanríkismál 

fyrst og fremst á ábyrgð framkvæmdavaldsins. Engu að síður eru verkefni utanríkisþjónustunnar á 

ýmsan hátt eðlisólík öðrum stjórnsýsluverkefnum, utanríkispólitískar ákvarðanir eru ekki háðar 

lagastoð með sama hætti og ákvarðanir á öðrum réttarsviðum, þær falla utan gildissviðs 

stjórnsýslulaga, verður ekki breytt eða þeim settar skorður með lagasetningu né heldur teljast 

dómstólar bærir til að endurskoða ákvarðanir framkvæmdavaldshafa á sviði utanríkismála.80 Þetta 

                                                 
76 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 12) 149–151. 
77 Stefán Már Stefánsson (n. 24) 3; Gunnar G. Schram (n. 7) 375. 
78 Davíð Þór Björgvinsson, Þjóðaréttur og íslenskur landsréttur (Fjölrit, Háskóli Íslands 2003) 46. 
79 Stefán Már Stefánsson (n. 24) 3. 
80 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (n. 29) 550. 
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á til dæmis við þegar íslenska ríkið ákveður að lýsa yfir stuðningi við vopnaða árás en þá er ekki 

byggt á innlendum réttarreglum heldur reglum þjóðaréttarins.81 

 

4.1. Fullgilding  

Á eftir undirritun eða ákvörðun um aðild að þjóðréttarsamningi tekur við formlegt ferli innanlands 

sem nefnt er fullgilding samnings. Við fullgildingu verður ríki skuldbundið af samningi og 

fullgilding er jafnframt oft forsenda fyrir gildistöku samnings. Ástæður þessa eru annars vegar að 

stjórnvöld geta þurft ráðrúm til þess að kynna sér efni samnings eftir að hann hefur verið 

undirritaður áður en þau taka ákvörðun um fullgildingu hans. Þá getur verið þörf fyrir samþykki 

Alþingis áður en samningur verður fullgildur og tekur fullgildingarferlið þá venjulega lengri tíma 

en ella.  

Samkvæmt 21. gr. stjórnarskrár fullgildir forseti Íslands samninga fyrir hönd ríkisins, hann 

undirritar fullgildingarskjöl samnings ásamt utanríkisráðherra, en fullgildingin er í reynd á ábyrgð 

ráðherra, samanber 19. gr. stjskr. Að fullgildingu lokinni er samningsaðilum, vörsluaðilum 

samnings eða viðeigandi stofnunum yfirleitt tilkynnt um fullgildingu Íslands eða þeim afhent 

viðeigandi fullgildingarskjöl.82 

Alþingi verður eins og áður segir að samþykkja alla þá samninga sem hafa í för með sér kvaðir 

á landi, landhelgi Íslands eða breytingar á stjórnarhögum ríkisins, slíkur samningur getur því ekki 

verið fullgildur eða öðlast gildi að þjóðarétti nema með samþykki Alþingis, sem yfirleitt er veitt í 

formi þingsályktunartillögu.  

Það er ekki einhugur um það hvað nákvæmlega felist í orðalaginu „breytinga á stjórnarhögum“ 

og þá meðal annars hvort allar samningsskuldbindingar sem krefjast lagabreytinga falli þar undir.  

Á síðustu áratugum hefur hins vegar einnig myndast hefð fyrir því að samningar séu bornir undir 

samþykki Alþingis fyrir fullgildingu þeirra, verði þeir ekki uppfylltir nema breytingar séu gerðar 

á landslögum.83  

Af þessu leiðir að eitt af fyrstu skrefunum við fullgildingu samnings er mat á því hvort ákvæði 

samningsins samræmist gildandi lögum eða kalli á sérstakar lagabreytingar. Fer þetta mat yfirleitt 

                                                 
81 sama heimild 550–551. 
82 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1385 – 498. mál. (Skýrsla utanríkisráðherra umframkvæmd alþjóðlegra 

skuldbindinga er varða flutning á vopnum, samkvæmt beiðni); Gunnar G. Schram (n. 6) 379–380; Davíð Þór 

Björgvinsson (n. 44) 46. 
83 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (n. 29) 560. 
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fram innan þess ráðuneytis sem fer með málaflokk viðkomandi samnings.84 Ef niðurstaða 

ráðuneytisins er sú að samningurinn kalli á lagabreytingar er litið svo á að afla skuli samþykkis 

Alþingis fyrir fullgildingu hans. Yfirleitt leggur utanríkisráðherra þá fram þingsályktunartillögu 

um fullgildingu samnings en íslensk þýðing samningsins er jafnan látin fylgja tillögunni.85  

Ef samningurinn er ekki talinn falla undir 21. gr. stjskr. og ekki er talin þörf fyrir 

lagabreytingar vegna fullgildingar hans leitar ráðherra yfirleitt ekki eftir samþykki Alþingis heldur 

eingöngu samþykki ríkisstjórnar, áður en hann undirritar og fullgildir samninginn ásamt forseta. 

Ef upp koma vafatilvik um hvort aðild að samningum kalli á lagabreytingar er meginreglan sú að 

afla skuli samþykkis Alþingis.86  

 

4.2. Hlutverk Alþingis 

Hlutverk þingsins á sviði utanríkismála hefur aukist mjög á síðustu áratugum með síaukinni 

alþjóðlegri samvinnu og tilkomu samninga sem hafa veruleg áhrif á íslensk lög, en hvorki 

stjórnarskrá né almenn lög lýsa því hlutverki þingsins með fyllilega skýrum hætti.87 Aðkoma 

þingsins er ekki einskorðuð við það að fjalla um og samþykkja þá samninga sem samkvæmt 

stjórnarskrá krefjast samþykkis Alþingis fyrir fullgildingu, heldur hefur þingið fleiri hlutverk á 

sviði utanríkismála. Þingið setur til dæmis þau lög sem oft eru nauðsynleg við innleiðingu 

þjóðréttarsamninga, auk þess geta þingmenn óskað eftir skýrslum ráðherra um stöðu ákveðinna 

utanríkismála, þingmenn geta borið fram ályktanir um utanríkismál og komið þannig af stað 

                                                 
84 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1385 – 498. mál. (Skýrsla utanríkisráðherra umframkvæmd alþjóðlegra 

skuldbindinga er varða flutning á vopnum, samkvæmt beiðni), 2. hluti. 
85 Sem dæmi um þetta má nefna Alþt. 1978-1979, A-deild, þskj. 137 - 119. mál (Tillaga til þingsályktunar um aðild 

Íslands að alþjóðasamningum um mannréttindi); Alþt. 1990-1991, A-deild, þskj. 156 - 150. mál (Tillaga til 

þingsályktunar um fullgildingu bókunar við alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi); Alþt. 2015-

2016, A-deild, þskj. 1637 - 865. mál (Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks); Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1195 - 678. mál (Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu 

Árósasamnings um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang  að réttlátri 

málsmeðferð í umhverfismálum). 
86 Þá hafa komið upp álitamál og gagnrýni á mat varðandi það hvort samningur krefjist lagabreytinga. Sem dæmi má 

nefna samning Sameinuðu þjóðanna um vopnaflutninga sem gerður var árið 2013 en það var mat utanríkisráðuneytis 

að hann krefðist ekki lagabreytinga og því var hann fullgiltur án aðkomu Alþingis. Árið 2018 kom hins vegar í ljós 

að íslenskt flugfélag hafði stundað vopnaflutninga til Sádí Arabíu með undanþágu frá stjórnvöldum en upp frá því 

voru breytingar gerðar á verklagi. Sjá umfjöllun í Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1385 – 498. mál. (Skýrsla 

utanríkisráðherra umframkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga er varða flutning á vopnum, samkvæmt beiðni); Alþt. 

2017–2018, A-deild, þskj. 457 - 343. mál (Fyrirspurn  til utanríkisráðherra um undanþágur frá banni við 

hergagnaflutningum). 
87 Björg Thorarensen, „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“ [2007] (3) Úlfljótur 399, 456. 
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umræðum um tiltekin utanríkismál.88 Þetta samspil utanríkisráðherra og löggjafarvaldsins er þó 

háð því að utanríkisráðherra upplýsi þingið um þau mál sem liggja fyrir.  

Sum utanríkismál eru sérstaklega mikilvæg eða viðkvæm og er það í verkahring 

utanríkismálanefndar Alþingis að fjalla um slík mál. Samkvæmt 24. gr. þingskaparlaga nr. 55/1991 

skal nefndin vera ríkisstjórninni til ráðgjafar um meiriháttar utanríkismál og er ríkisstjórn jafnframt 

skylt að bera slík mál undir hana bæði á þingtíma sem í þinghléum. Nefndin gegnir mikilvægu 

eftirlitshlutverki og getur óskað upplýsinga frá ráðherra, en í 2. mgr. 24. gr. þingskaparlaga er 

sérstaklega tilgreint að ráðherra beri skylda til að upplýsa utanríkismálanefnd og hafa samráð við 

hana í málefnum EES samningsins.  

Málsgrein þessari var bætt við árið 2011 og var ætlað að verða lagagrundvöllur fyrir nýjar, 

endurskoðaðar reglur um meðferð EES mála á Alþingi.89 Af þessu má álykta að allar 

lagabreytingar tengdar EES samningnum krefjist umfjöllunar nefndarinnar, ólíkt almennum 

utanríkismálum þar sem nefndinni er eingöngu skylt að fjalla um „meiriháttar“ mál. Þó er ekki 

skilgreint hver þessi meiriháttar mál eru, hvorki í þingskaparlögum né lögum um utanríkisþjónustu 

Íslands. Oft hafa stjórnvöld sætt gagnrýni fyrir að bera mikilvæg utanríkismál ekki undir Alþingi 

eða utanríkismálanefnd, svo sem vegna stuðnings Íslands við Íraksstríðið og varnarsamnings 

Íslands við Bandaríkin en víða erlendis er skylda til að bera slíkar ákvarðanir undir þjóðþing fest í 

stjórnarskrá.90  

 

4.3. Birting samnings  

Það er augljóst grundvallaratriði fyrir virkni samninga að þeir séu birtir, borgarar verða að geta 

vitað hvaða þjóðréttarsamningar hafa gildi á hverjum tíma og hafa aðgang að þeim.91 Þrátt fyrir 

það getur reynst erfitt að finna skýrar upplýsingar um þá þjóðréttarsamninga sem Ísland hefur gerst 

aðili að í gegnum árin. Til er samantekt frá utanríkisráðuneyti vegna fyrirspurnar á Alþingi frá 

1999 þar sem kemur fram að ríkið var þá aðili að 304 fjölþjóðlegum samningum og 337 tvíhliða 

                                                 
88 Gunnar G. Schram (n. 12) 392. 
89 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1014 - 569. mál (Frumvarp til breytinga á þingskaparlögum Alþingis), greinargerð 

um 11. gr. 
90 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (n. 29) 551; Björg Thorarensen, 

„Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“ (n. 87) 445; Lög um lagagildi varnarsamnings milli Íslands og 

Bandaríkjanna og um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess, nr. 110/1951. 
91 Þess utan ber ríkjum skylda til að skrásetja og birta samninga samkvæmt 102. gr. stofnsáttmála Sameinuðu 

þjóðanna ber ríkjum skylda til að skrá og birta samninga.  
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samningum, miðað við 15. mars 1999.92 Á vefsíðu utanríkisráðuneytisins er einnig að finna yfirlit 

yfir þá samninga sem Ísland er aðili að, í formi niðurhalanlegs Word skjals, og þar eru skráðir 

rúmlega 700 þjóðréttarsamningar, bæði fjölþjóðlegir og tvíhliða. Listinn er þó frá árinu 2005 og 

því úreltur í dag.93 

Samningar Íslands við önnur ríki, hvort sem þeir eru tvíhliða eða fjölþjóðlegir, og auglýsingar 

varðandi gildi þeirra birt í C-deild Stjórnartíðinda, samanber 4. gr. laga um Stjórnartíðindi og 

Lögbirtingablaðið nr. 15/2005. Almenna reglan er sú að samningar eru þýddir á íslensku en í 2. 

mgr. 4. gr. er þó heimild til að birta eingöngu erlendan frumtexta samnings ef hann varðar 

afmarkaðan hóp sem má ætla að skilji tungumál samningsins vegna menntunar eða annars.94  

C-deild Stjórnartíðinda var stofnuð með lögum nr. 22/1962 um breytingu á eldri lögum um 

birtingu laga og stjórnvaldserinda nr. 64/1943. Með stofnun C-deildarinnar var í fyrsta skipti 

sérstaklega kveðið á um birtingu þjóðréttarsamninga og auglýsinga um gildi þeirra. Frumvarpið 

var flutt að beiðni utanríkisráðuneytisins og þótti mikið hagræði af því að hafa alla samninga birta 

á einum og sama stað, en ekki innan um önnur lög, en á þessum tíma var einnig unnið að 

heildarútgáfu samninga Íslands við erlend ríki.95 Gildi birtingar þjóðréttarsamninga er undirstrikað 

í ræðu framsögumanns frumvarpsins: 

 

Regluleg birting milliríkjasamninga í Stjórnartíðindum er óefað til mikilla 

bóta og mikils hagræðis fyrir alla þá, sem hafa með að gera utanríkismálefni 

í einni eða annarri mynd. Á hinn bóginn breyta auðvitað hinir fyrirhuguðu 

birtingarhættir engu um gildi milliríkjasamninga sem réttarheimildar hér á 

landi. Þrátt fyrir þá birtingarháttu verða milliríkjasamningar sem slíkir 

auðvitað ekki settir á bekk með landslögum að því er varðar skuldbindandi 

verkun fyrir þegnana og lægra sett stjórnarvöld, og er það einmitt undirstrikað 

með því, að þá á að birta í sérstakri deild Stjórnartíðinda.96  

 

Breytingarnar á birtingarlögum taka mið af þeirri grundvallarreglu að lög skuli vera birt 

opinberlega og að óbirtum lögum verði ekki beitt. Reglan birtist í 27. gr. stjórnarskrár og er ein af 

undirstöðum réttarríkis og lýðræðisþjóðfélags, enda þurfa borgarar að geta þekkt réttindi sín og 

                                                 
92 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 1231 - 567. mál (Svar utanríkisráðherra við fyrirspurn Hjörleifs Guttormssonar 

um aðild að alþjóðastofnunum og alþjóðasamningum frá síðustu árum). 
93 „Skrá um samninga Íslands við erlend ríki (miðað við 1. janúar 2005)“ 

<https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=dbe68d5c-4d23-11e7-941a-005056bc530c> skoðað 2. júní 

2019. 
94 Lög um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablaðið, nr. 15/2005. 
95 Alþt. 1961, A-deild, 818. 
96 Alþt. 1961, B-deild, 759. 
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skyldur til þess að geta farið eftir þeim. Mikilvægi birtingar er sömuleiðis undirstrikað 

athugasemdum við frumvarp til laga um birtingu laga og stjórnvaldserinda nr. 64/1943:  

 

Aðalatriðið virðist vera það, að fyrirmælin séu birt með þeim hætti, að 

almenningur geti aflað sér vitneskju um þau. Og eftir það verði allir að sæta 

ákvæðunum, en enginn fyrr. Með því skapast mest réttaröryggi.97 

 

Það að reglur séu birtar og aðgengilegar er mikilvægur þáttur í réttaröryggi auk þess sem það 

gerir borgurum mögulegt að veita handhöfum ríkisvaldsins, stjórnvöldum og dómsvaldi, aðhald í 

störfum sínum. Aðgengileiki laga verður enn mikilvægari eftir því sem lög eru meira íþyngjandi 

eða varða meiri hagsmuni fyrir aðila.98 Þessi meginregla á ekki síður við um þær reglur sem leiða 

af þjóðarétti en margir þjóðréttarsamningar, einkum á sviði alþjóðlegs refsiréttar og mannréttinda, 

eru þess eðlis að markmiðum þeirra verður ekki náð nema með fullnægjandi innleiðingu og 

birtingu þeirra. 

Þjóðréttarsamningar eru fjölbreyttir og fjalla um ólíka hluti, birting réttarskapandi samninga 

og samninga sem snúa að einstaklingum, réttindum þeirra eða skyldum er sérstaklega mikilvæg. 

Eins og áður segir eru einstaklingar nú í auknum mæli aðilar að þjóðarétti svo raunveruleg ástæða 

er til að tryggja að rétt sé staðið að birtingu samninga sem snúa að einstaklingum. Samninga sem 

innihalda íþyngjandi reglur gagnvart borgurum er að sjálfsögðu sérstaklega mikilvægt að birta með 

fullnægjandi og aðgengilegum hætti og reglum sem til dæmis takmarka á einhvern hátt 

mannréttindi verður ekki beitt nema rétt sé staðið að birtingu þeirra.99 Ekki er unnt að beita aðila 

refsingum ef refsiákvæði samninga hafa ekki verið innleidd með fullnægjandi hætti, samanber 69. 

gr. stjskr. sem segir:  

 

Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi 

sem var refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða 

má fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. Viðurlög mega ekki verða þyngri en 

heimiluð voru í lögum þá er háttsemin átti sér stað. 

 

Eins og fram hefur komið byggir innleiðing þjóðréttarsamninga hér á landi á fremur óskýrum 

reglum og venjum. Það kemur því kannski ekki á óvart að framkvæmd við birtingu þeirra hefur 

                                                 
97 Alþt. 1943, A-deild, 225. 
98 Sigríður Logadóttir, Lög á bók: Yfirlitsrit um lögfræði (Mál og menning 2003) 29–30; Alþt. 2004-2005, A-deild, 

þskj. 191 - 191. mál (Frumvarp til laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað), athugas. 2. hluti. 
99 Álit umboðsmanns Alþingis 9. janúar 1998 í máli nr. 2151/1997. 
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heldur ekki fylgt skýrum verklagsreglum, þvert á móti hefur birting þeirra í gegnum árin verið með 

ýmsum hætti. Ferlið við birtingu almennra laga er einfalt, eftir að Alþingi samþykkir lög þarf 

forseti að samþykkja og undirrita þau, samanber 26. gr. stjskr. og þau að vera birt til þess að verða 

loks bindandi. Ljóst er hver ber ábyrgð á hverju, þingið ber ábyrgð á lagasetningunni sjálfri en 

birtingin er framkvæmdarvaldsathöfn og dómsmálaráðherra ber ábyrgð henni, samanber 3. gr. 

forsetaúrskurðar nr. 119/2018. Ferlið er ekki eins einfalt þegar kemur að þjóðréttarsamningum. 

Stundum tekur fullgilding langan tíma og þó að utanríkisráðherra leggi almennt fyrir þingið að 

fullgilda samning er fullgildingar- og innleiðingarferlið oft flókið samstarfsverkefni margra 

ráðuneyta.  

Nokkrir þjóðréttarsamningar hafa verið birtir í lagasafni meðal almennra laga, ásamt birtingu 

þeirra í Stjórnartíðindum, án þess þó að þeir séu með því lögfestir eða innleiddir. Það gefur auga 

leið að slíkt býður upp á misskilning og jafnvel réttaróvissu enda lætur það samningana virðast 

hafa lagagildi. Þar fyrir utan er engar upplýsingar að finna um birtinguna, ekkert frumvarp eða 

athugasemdir og hvergi koma til dæmis fram þeir fyrirvarar sem ríkið hefur gert við viðkomandi 

samninga, sem gerir gildi þessara samninga enn óljósara gagnvart borgurum. Dæmi um samninga 

sem voru birtir í lagasafni með þessum hætti eru alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi,100 alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi,101 

alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis102 og samningurinn um réttindi barnsins.103 

Fallið hefur verið frá þessari framkvæmd enda þurfa þjóðréttarsamningar nú lögum samkvæmt 

eingöngu að vera birtir í C-deild Stjórnartíðinda.104 Eitt af markmiðum nýrra laga um 

Stjórnartíðindi og Lögbirtingarblaðið sem sett voru árið 2005 var að gera birtingu 

þjóðaréttarreglna, þar á meðal EES reglna, skilvirkari en hún hafði áður verið.105 Í athugasemdum 

með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 15/2005 er vikið að tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar, 

þörf fyrir innleiðingu og þar af leiðandi einnig nauðsyn birtingar:  

 

Reglur þjóðaréttar verður því að leiða í lög með þeim aðferðum sem íslensk 

stjórnskipun gerir ráð fyrir. Á þetta jafnt við um reglur EES-samningsins og 

aðrar reglur þjóðaréttar. Séu þessar reglur ekki leiddar í lög á víðhlítandi hátt 

                                                 
100 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, lög nr. 10/1979. 
101 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, lög nr. 10/1979. 
102 Alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis, lög nr. 14/1968. 
103 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, lög nr. 18/1992. 
104 Lög um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablaðið, nr. 15/2005. 
105 Birting og auglýsing EES gerða var talin óljós og of flókin, þótti ástæða til að endurskoða hana, samanber álit 

umboðsmanns Alþingis 9. janúar 1998 í máli nr. 2151/1997.  
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kann ríkið að teljast brotlegt gagnvart skyldum sínum að þjóðarétti, enda þótt 

ekki verði byggður réttur á þessum reglum fyrir íslenskum dómstólum. Af 

þessu leiðir meðal annars að þær reglur, sem ætlað er að innleiða EES-gerð, 

verður að birta á fullnægjandi hátt í samræmi við meginreglu 27. gr. 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944.106 

 

Með lögunum var hin svokallaða tilvísunaraðferð (sem nánar verður rædd í næsta kafla) 

lögleidd. Aðferðinni hafði um nokkurt skeið verið beitt við innleiðingu EES-gerða og þótti rétt að 

útvíkka heimildina svo hún næði til allra þjóðréttarskuldbindinga.107 Breytingarnar hafa hins vegar 

ekki hafa haft tilætluð áhrif, þó markmið laganna hafi verið að gera birtinguna skilvirkari og betri 

hefur framkvæmdin við birtingu ekki verið fullnægjandi.  

Í svari utanríkisráðuneytis við fyrirspurn höfundar um birtingu þjóðréttarsamninga kom fram 

að takmarkað hefði verið birt af þeim samningum sem gerðir hafa verið frá og með árinu 2007 en 

bent var á að samningar sem Ísland hafi gerst aðili að frá um það bil 1995 til og með 2006 væru 

aðgengilegir á heimasíðu Stjórnartíðinda.108 Fjöldi samninga hefur verið gerður og fullgiltur af 

hálfu Íslands síðan 2007, eða á síðustu 11 árum, en opinberar upplýsingar um þá eru verulega 

takmarkaðar. 

 

4.4. Tillögur stjórnlagaráðs 

Ákvæði stjórnarskrár Íslands um alþjóðlegar skuldbindingar Íslands er í raun efnislega óbreytt frá 

1920. Þá var staða Íslands gagnvart öðrum þjóðum gjörólík stöðu þess í dag en í flestum ríkjum 

Evrópu eru stjórnarskrár skýrari um þessi atriði, stöðu þjóðaréttar í landsrétti og heimildir til gerðar 

þjóðréttarsamninga.109  

Í frumvarpi stjórnlagaráðs til stjórnskipunarlaga frá 2011 er sérstakur kafli um utanríkismál.110   

Í 109. gr. er fjallað um meðferð utanríkismála en þar kemur fram skylda ráðherra til að bera 

mikilvæg utanríkismál undir utanríkismálanefnd Alþingis og skylda til að bera undir þingið 

ákvarðanir sem varða stuðning við aðgerðir sem fela í sér beitingu vopnavalds.  

                                                 
106 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 191 - 191. mál (Frumvarp til laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað), 

athugasemdir, 4. hluti. (Leturbreyting höfundar). 
107 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 191 - 191. mál (Frumvarp til laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað). 
108 Tölvupóstur starfsmanns utanríkisráðuneytis til höfundar (30. apríl 2019). 
109 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (n. 29) 275; Skúli Magnússon (n. 

49) 153–155. 
110 Stjórnlagaráð, „Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum“ (2011) 

<http://www.stjornlagarad.is/starfid/frumvarp/> skoðað 13. maí 2019, 8. kafli. 
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110 gr. frumvarpsins fjallar um sama efni og 21. gr. stjskr., það er gerð þjóðréttarsamninga, 

en hún er ítarlegri og að hluta til betur lýsandi fyrir núverandi framkvæmd, en þar segir:  

 

Ráðherra gerir þjóðréttarsamninga fyrir hönd Íslands. Þó getur hann enga 

slíka samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi, innsævi, 

landhelgi, efnahagslögsögu eða landgrunni, eða kalla á breytingar á 

landslögum, eða eru mikilvægir af öðrum ástæðum, nema samþykki Alþingis 

komi til. 

 

111. gr. frumvarpsins fjallar um framsal ríkisvalds, samkvæmt greininni er framsal í þágu 

friðar og efnahagssamvinnu heimilt en þar er meðal annars kveðið á um að samþykki Alþingi slíkt 

framsal þurfi einnig að bera það undir þjóðaratkvæðagreiðslu. 112. gr.  fjallar um skyldur 

samkvæmt alþjóðlegum samningum og er svohljóðandi:  

 

Öllum handhöfum ríkisvalds ber að virða mannréttindareglur sem bindandi 

eru fyrir ríkið að þjóðarétti og tryggja framkvæmd þeirra og virkni eftir því 

sem samræmist hlutverki þeirra að lögum og valdmörkum. 

Alþingi er heimilt að lögfesta alþjóðlega mannréttindasáttmála og 

umhverfissamninga og ganga þeir þá framar almennum lögum. 

 

2. mgr. 112. gr. frumvarpsins felur í sér grundvallarbreytingu á stöðu þjóðréttarsamninga á 

Íslandi og er ekki það sem er til umræðu í þessari ritgerð, en staða þjóðaréttar í frumvarpinu er í 

öllu falli skýrari, og að sumu leyti meira lýsandi á núverandi framkvæmd en í stjórnarskrá Íslands. 

Sennilega væri aukið samráð um utanríkismál á milli stjórnvalda og Alþingis, eins og lagt er til í 

frumvarpinu, verulega til hagsbóta enda er það í höndum þingsins að innleiða skuldbindingar sem 

stjórnvöld gangast undir. Hvað sem líður forgangi þjóðréttarsamninga gagnavart íslenskum lögum 

skiptir miklu máli að almenn framkvæmd, til dæmis við fullgildingu þjóðréttarsamninga sé 

vandaðri, skilvirkari og formfastari en hún er í dag.  

 

4.5. Samantekt  

Almennt er ferli við gerð fjölþjóðlegra samninga þannig: (1) Samningur er gerður, (2) samningur 

er samþykktur, til dæmis með atkvæðagreiðslu samningsaðila, (3) opnað er fyrir undirritun 

samnings, (4) ríki fullgilda samning, gjarnan með því að afhenda vörsluaðila fullgildingarskjöl 

sem þjóðhöfðingi viðkomandi ríkis hefur undirritað, og (5) samningur tekur gildi eftir 

gildistökuákvæðum. Það sem á sér stað innanlands er mismunandi eftir eðli samnings en ef 
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samningur er talinn fela í sér „afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga 

á stjórnarhögum ríkisins“ eða ef hann verður ekki uppfylltur án lagabreytinga, þarf eins og áður 

segir samþykki Alþingis fyrir fullgildingunni, sem yfirleitt er veitt í formi þingsályktunar.  

Ferlið við gerð, birtingu og fullgildingu þjóðréttarsamninga hér á landi er eins og fram hefur 

komið óljóst. Það vekur upp spurningar um hvort ekki sé þörf fyrir skýrari reglur og verkferla. Því 

ætti að vera hægt að ná fram með setningu verklagsreglna líkt og gert hefur verið vegna 

innleiðingar EES-réttar.111 Þó að eitt af markmiðum breytinga á lögum um Stjórnartíðindi og 

Lögbirtingarblað árið 2005 hafi verið að bæta birtingu þjóðréttarsamninga er ástand birtingarmála 

ekki í lagi. Þjóðréttarsamninga á að birta í C-deild Stjórnartíðinda en það hefur einhverra hluta 

vegna varla verið gert undanfarin 12 ár.  

 

  

                                                 
111 Utanríkisráðuneytið (n. 4); „Verklagsreglur skrifstofu Alþingis um framkvæmd reglna um þinglega meðferð 

EES-mála (EES-reglur)“ (n. 5); „Reglur um þinglega meðferð EES-mála“ (n. 5). 
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5. Innleiðing þjóðréttarsamninga 
Hér á landi verða reglur þjóðaréttar sem fyrr segir ekki sjálfkrafa bindandi að landsrétti, til þess 

þarf sérstakar stjórnskipulegar aðgerðir, samanber tvíeðliskenningin um aðgreiningu þjóðaréttar 

og landsréttar.112 Ályktun Alþingis um að veita stjórnvöldum heimild til fullgildingar samnings að 

þjóðarétti er ekki það sama og lögfesting eða innleiðing samnings í landsrétt og veitir honum ekki 

lagagildi hér á landi, heldur er þar um ólíka gjörninga að ræða.113 Alþingi getur í raun gefið 

samþykki sitt fyrir fullgildingu og stjórnvöld lokið við að fullgilda samning þó að langur tími líði 

þar til samningurinn er innleiddur – sé það er yfir höfuð gert.  

Hér verður stuttlega fjallað um lagasetningu með tilliti til þjóðaréttar og svo framkvæmd við 

innleiðingu þjóðréttarsamninga á Íslandi en hún er að stórum hluta ólögfest þó mótast hafi venjur 

um ýmsa þætti ferlisins. Við innleiðingu þjóðréttarsamninga á Íslandi eru einkum farnar tvær 

leiðir, lögfesting samnings og aðlögun, og verða þær ræddar hér sérstaklega. Framkvæmd við 

innleiðingu getur verið handahófskennd og því má finna dæmi um ýmsar aðrar 

innleiðingaraðferðir sem einnig verða ræddar stuttlega hér á eftir. Þá verður gerð grein fyrir 

megindráttum í fræðilegri umfjöllun um innleiðingu þjóðréttarsamninga á Íslandi og framkvæmd 

við innleiðingu EES reglna lýst í samanburðarskyni.  

 

5.1. Lagasetning 

Langflest þeirra lagafrumvarpa sem samþykkt eru á Alþingi koma frá ríkisstjórninni, en 

stjórnarfrumvörp eru flutt af ráðherra og fer því undirbúningur þeirra fram í ráðuneytunum. 

Yfirleitt hefur tiltekinn ráðuneytisstarfsmaður umsjón með frumvarpsgerðinni en þegar kemur að 

viðamikilli eða sérstaklega þýðingarmikilli lagasetningu eru stundum myndaðir starfshópar og 

utanaðkomandi sérfræðingar fengnir til aðstoðar við samningu frumvarps. Við gerð frumvarps á 

sér auk þess stað margvíslegt samráð, pólitískt samráð milli stjórnarflokka, faglegt samráð milli 

ráðuneytanna, sem og samráð við hagsmunaaðila og almenning.114 

Ef talin er þörf fyrir ný lög eða lög um nýtt málefnasvið vegna fullgildingar er lagt fram 

frumvarp að nýjum heildarlögum en ef hins vegar þarf að breyta ákveðnum ákvæðum gildandi 

laga er það gert með lagabreytingafrumvarpi. Ein tegund af slíku eru svokallaðir „bandormar“ en 

                                                 
112 Stefán Már Stefánsson (n. 2) 2. 
113 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (n. 29) 275; Stefán Már 

Stefánsson (n. 2) 4. 
114 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis (n. 50) 8–10. 
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það eru þau frumvörp kölluð sem fela í sér breytingar á fleiri en einum lögum í einu og sama 

lagabreytingafrumvarpinu en bandormar taka ekki bara til margra lagabálka í einu heldur geta þeir 

einnig snert mörg ólík málefnasvið og eru slík frumvörp því stundum flutt af forsætisráðherra.115 

Þessi leið er farin ef yfirgripsmiklar eða kerfislægar breytingar þarf að gera og getur því hentað 

mjög vel þegar aðlaga á íslensk lög að þjóðréttarsamningi.116 

Aðferðinni hefur einnig verið beitt þegar ráðstöfun ríkisfjármála eða fjárlög eru samþykkt, við 

lagabreytingar vegna nýs dómstigs,117 og þegar ýmsum lögum sem snéru að réttindum 

samkynhneigðra var breytt.118 Aðferðin er vissulega hentug ef miklu þarf að breyta á stuttum tíma 

enda er hún tiltölulega einföld í framkvæmd fyrir stjórnvöld. Bandorms-aðferðin hefur ekki verið 

laus við gagnrýni, frumvörpin geta verið flókin og óaðgengileg, bæði fyrir þingmenn og 

almenning, en geta þó haft mjög afdrifaríkar afleiðingar, sérstaklega ef miklum fjölda laga er 

breytt.119 

 

5.2. Aðlögunaraðferð 

Algengasta aðferðin við innleiðingu þjóðréttarlegra skuldbindinga í íslenskan landsrétt er 

aðlögunaraðferðin (e. transformation) (einnig þekkt sem umritun) en í henni felst eins og nafnið 

gefur til kynna að íslensk löggjöf er löguð að þjóðaréttarreglum. Þessi aðlögun getur falist í 

lagabreytingum þar sem tiltekin ákvæði samnings, gjarnan þau ákvæði sem líklegt er að hafi 

þýðingu hér á landi, eru leidd í lög. Aðlögun getur falist í því að ákveðin ákvæði gildandi laga sem 

ekki eru talin samræmast viðkomandi þjóðréttarsamningi eru felld úr gildi eða nýjum ákvæðum  

bætt við hin ýmsu lög, í formi bandorms. 

Aðlögun getur einnig verið framkvæmd með setningu nýrrar heildarlöggjafar um málefnasvið 

þjóðréttarsamningsins, sem fullnægir skuldbindingum hans án þess þó að hann sé lögfestur í heild 

                                                 
115 sama heimild 27–34. 
116 Sjá til dæmis: Lög nr. 133/1993, um breyting á ýmsum lögum sem varða réttarfar, atvinnuréttindi o.fl. vegna 

aðildar að samningi um Evrópska efnahagssvæðið; Lög nr. 131/2011, um breytingu á ýmsum lögum vegna 

fullgildingar Árósasamningsins.; Lög nr. 115/2015, um breytingu á ýmsum lögum til undirbúnings fullgildingu 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 
117 Lög nr. 117/2016, um breytingu á ýmsum lögum vegna stofnunar millidómstigs. 
118 Lög nr. 65/2006, um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, 

tæknifrjóvgun). 
119 Alþt. 1996-1997, B-deild, 189. mál, 36. fundur (Rannveig Guðmundsdóttir) skoðað 1. apríl 2019. 
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eða orðrétt.120 Ef þörf er fyrir lagabreytingar vegna þjóðréttarsamnings er stundum talað um aktíva 

aðlögun (active transformation) en þegar gildandi lög eru talin fullnægjandi og ekki þörf fyrir 

breytingar talað um passíva aðlögun (passive transformation).121  

Sem dæmi um íslensk lög sem hafa verið sett til þess að fullnægja alþjóðlegum 

skuldbindingum með þessum hætti má nefna lög um alþjóðlega samvinnu um fullnustu refsidóma, 

nr. 56/1993, lög um útlendinga, nr. 80/2016, stjórnarskipunarlög um breytingu á stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, nr. 97/1995, lög um lausafjárkaup, nr. 50/2000, og lög um framkvæmd 

Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn, nr. 43/2001, svo eitthvað sé nefnt.  

Helsti kostur aðlögunaraðferðarinnar er að með henni getur náðst nokkur samfella á 

viðkomandi réttarsviði, til dæmis vegna þess að hægt er að sleppa því að lögfesta atriði samnings 

sem hafa ekki þýðingu innanlands og hægt er að aðlaga hvert atriði þannig að það falli sem best 

að réttarkerfinu og íslenskum raunveruleika. Hins vegar getur þessu fylgt hætta á að ríkið uppfylli 

ekki fullkomlega skuldbindingar sínar samkvæmt þeim þjóðréttarsamningi sem á að innleiða ef 

ekki er staðið nægilega vel að aðlöguninni, það er að einhver atriði samningsins verði útundan eða 

misfarist eða að ákvæði nýrra laga verði einhverra hluta vegna ekki í fyllilegu samræmi við 

skuldbindingar samningsins.122  

 

5.3. Lögfesting samnings 

Hin meginaðferðin við innleiðingu þjóðréttarsamninga er lögfesting samnings í heild, það getur 

bæði verið gert þannig að lög innihaldi samningstextann í heild sinni, samanber lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994, eða þannig að lög veiti viðkomandi samningi lagagildi 

en texti hans er hafður sem fylgiskjal með lögunum, samanber lög um Evrópska efnahagssvæðið, 

nr. 2/1993, lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013, lög um 

Lúganósamninginn um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum,123 nr. 

7/2011, lög um lagagildi varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna og um réttarstöðu liðs 

                                                 
120 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (n. 29) 384; Björg Thorarensen, 

„Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ (n. 1) 131–132; Stefán Már 

Stefánsson (n. 2) 6. 
121 Álit umboðsmanns Alþingis 9. janúar 1998 í máli nr. 2151/1997. 
122 Gunnar G. Schram (n. 7) 384; Björg Thorarensen (n. 20) 131–132; Stefán Már Stefánsson (n. 24) 6. 
123 Fyrri lög um Lúganósamninginn, nr. 68/1995, innihéldu textann í heild sinni en í nýrri lögunum er 

samningstextinn í fylgiskjali. 
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Bandaríkjanna og eignir þess, nr. 110/1951, og í hinum ýmsu samningum á milli Norðurlandanna, 

svo eitthvað sé nefnt.124  

Þessi aðferð við innleiðingu er tiltölulega einföld og auðveld í framkvæmd en gengur hvað 

lengst þar sem allur texti samnings fær beint lagagildi. Í þessum aðstæðum er gengið út frá því að 

lögin verði túlkuð í samræmi við þjóðarétt, svo sem að við skýringu viðkomandi laga sé horft til 

undirbúningsgagna frá gerð samningsins og annarra lögskýringargagna þjóðaréttar.125 

Heildarlögfesting samnings getur hentað vel þegar samningar fela í sér mikilvæg réttindi og/eða 

skyldur fyrir borgara að því leyti að réttindin eru þá skýr og ótvíræð í íslenskum rétti. Þá er unnt 

byggja á ákvæðum samningsins fyrir innlendum dómstólum og stjórnvöldum með beinum hætti. 

Hins vegar getur þessi aðferð valdið því að misræmi myndist í löggjöfinni, það er ef ósamrýmanleg 

ákvæði annarra laga fá að standa óbreytt.126  

 

5.4. Tilvísunaraðferð 

Við innleiðingu þjóðréttarsamninga hefur einnig verið notast við tilvísunaraðferðina, það er þegar 

almenn lög vísa beint til þjóðaréttarreglna en þessi leið felur í sér umdeilanlega, óáreiðanlega og 

mjög „opna“ innleiðingu. Oft er tilvísunin sett þannig fram að ákvæði viðkomandi laga hafi gildi 

um tiltekið efni „nema annað leiði af þjóðarétti“ eða að lögunum skuli beitt „með hliðsjón af“ 

ákveðnum þjóðréttarsamningi eða almennum reglum þjóðaréttar. Dæmi um þetta má finna í 1. 

mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991, en þar segir: „Dómstólar hafa vald til að 

dæma mál allra þeirra sem geta verið aðilar nema undantekningar séu gerðar í lögum eða 

samkvæmt þjóðarétti“ en með ákvæðinu er einkum vísað til úrlendisréttar erlendra ríkja sem byggir 

á venjurétti þjóðaréttar. Sambærileg tilvísunarákvæði eru til dæmis í 1. gr. siglingalaga, nr. 

34/1985, 11. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, 2. mgr. 4. gr. laga um landhelgi, aðlægt 

belti, efnahagslögsögu og landgrunn, nr. 41/1979, og 1. gr. laga um innflutning, nr. 88/1992. 

Þessi aðferð er óljósari en þær sem ræddar eru hér að ofan og umdeilt hvert gildi hennar er, 

það er hvort samningar sem vísað er til með þessu móti hafi meira vægi en sem leiðir af hinni 

almennu lögskýringarreglu um að túlka ákvæði landslaga til samræmis við þjóðarétt. 

Tilvísunaraðferðin vekur einnig upp spurningar um gildi óbirtra þjóðréttarsamninga og gildi 

                                                 
124 Sjá umfjöllun og upptalningu í Davíð Þór Björgvinsson, „Theoretical and Practical Intersection of International 

Law and Domestic Law“ (n. 3) 150. 
125 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (n. 29) 132. 
126 Gunnar G. Schram (n. 7) 384–385; Stefán Már Stefánsson (n. 24) 6. 
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venjuréttar þjóðaréttarins í tilvikum þegar íslensk lög vísa með almennum hætti til þjóðaréttar en 

ekki tiltekins samnings.127  

Í nýlegum dómum sínum hefur Hæstiréttur hafnað dómkröfum sem byggðu á samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, á grundvelli þess að hann sé ólögfestur hér á landi, 

jafnvel þó vísað væri til samningsins í lögum.128 Í 2. mgr. 1. gr. þágildandi laga um málefni fatlaðs 

fólks nr. 59/1992 kom skýrt fram að lögin skyldu framkvæmd með hliðsjón af þjóðréttarlegum 

skuldbindingum, „einkum samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks“.129  

Tilvísunaraðferðin er óáreiðanleg, hún setur það í hendur dómara að skera úr um vægi 

ólögfestra samninga hverju sinni, það er hvort þeir hafi sérstaka þýðingu þegar vísað er til þeirra í 

lögum. Auk þess geta þeir þurft að meta hvað telst til gildandi þjóðaréttar í þeim tilvikum þar sem 

íslensk lög vísa með almennum hætti til reglna þjóðaréttar en ekki tiltekins þjóðréttarsamnings. 

Það getur virst þversagnarkennt og býður upp á misræmi þegar löggjafinn vísar með þessum hætti 

til reglna þjóðaréttar í lögum en dómstólar taka ekki mið af þeim og er þetta því ekki til að auka á 

réttaröryggi borgara. 

 

5.5. Aðrar aðferðir 

Sú leið hefur einnig verið farin við innleiðingu þjóðréttarsamninga að veita stjórnvaldshöfum 

heimild til að setja reglur í samræmi við samning. Löggjafinn getur til dæmis vísað til 

þjóðréttarsamnings samhliða reglugerðarheimild í lögum og þá er innleiðingin sjálf í raun færð til 

stjórnvalda og fer fram í gengum stjórnvaldsfyrirmæli.130 Dæmi um þetta má finna í reglugerð um 

varnir gegn mengun af völdum ósoneyðandi efna, nr. 546/1994, þar sem umhverfisráðherra 

innleiddi skuldbindingar samkvæmt alþjóðlegum samningum um vernd ósonlagsins.131 Lögmæti 

innleiðingar með þeim hætti getur verið umdeilanlegt en „þeim mun meira íþyngjandi sem ákvæði 

í reglugerð er, því meiri kröfur eru gerðar til þess að lagastoð þess sé skýr, það er að viðkomandi 

                                                 
127 Álit umboðsmanns Alþingis 9. janúar 1998 í máli nr. 2151/1997. 
128 Hrd. 1. desember 2016 í máli nr. 80/2016 (Búseta); Hrd. 25. október 2018 í máli nr. 106/2017 (Aðgengi). 
129 Það athugast að þó samningurinn hafi verið undirritaður fyrir Íslands hönd árið 2007 var hann ekki fullgiltur fyrr 

en 2016 það er eftir að tilvísun í samninginn var sett í lög um málefni fatlaðs fólks, sbr. Auglýsing um samning um 

réttindi fatlaðs fólks, Stjtíð. C-deild, nr. 5/2016; Sjá nánari umfjöllun um innleiðingu samningsins í kafla 6.7. og í 

Kári Hólmar Ragnarsson (n. 69). 
130 Davíð Þór Björgvinsson, „Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law“ (n. 3) 

55; Stefán Már Stefánsson (n. 2) 6. 
131 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 792 - 456. mál (Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 52/1988, um 

eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum), greinargerð; sjá einnig umfjöllun í Hrd. 21. apríl 1999 í máli nr. 

403/1998 (Vörukaup). 
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reglugerðarheimild í almennum lögum veiti örugglega heimild til að setja íþyngjandi 

reglugerðarákvæði.“132  

Á þetta reyndi að hluta til í máli Stjörnugríss hf. gegn íslenska ríkinu en þar hafði 

utanríkisráðherra ákveðið að umhverfismat skyldi fara fram á fyrirhuguðum framkvæmdum 

fyrirtækisins.133 Ákvörðunin var að hluta byggð á EES tilskipun sem vísað var til í athugasemdum 

með frumvarpi því sem varð að lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 63/1993, sem sagt þeim 

lögum sem innihéldu reglugerðarheimildina, í dómnum segir um þá tilhögun:  

 

Í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er kveðið á um friðhelgi 

eignarréttar og í 75. gr. hennar um atvinnufrelsi, sbr. 10. gr. og 13. gr. 

stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995. Má hvorugt skerða nema með lagaboði að 

því tilskildu, að almenningsþörf krefji. Þessi fyrirmæli stjórnarskrárinnar 

verða ekki túlkuð öðruvísi en svo, að hinum almenna löggjafa sé óheimilt að 

fela framkvæmdarvaldshöfum óhefta ákvörðun um þessi efni. Löggjöfin 

verður að mæla fyrir um meginreglur, þar sem fram komi takmörk og umfang 

þeirrar réttindaskerðingar, sem talin er nauðsynleg. Á þetta einnig við um 

ráðstafanir til að laga íslenskan rétt að skuldbindingum Íslands samkvæmt 

EES-samningnum. Í samræmi við stjórnskipun landsins er það á valdi 

löggjafans en ekki framkvæmdarvaldsins að ákveða, hvernig heimild íslenska 

ríkisins í 2. mgr. 4. gr. tilskipunar nr. 85/337/EBE verði nýtt.134 

 

Önnur eldri og sjaldséðari aðferð við innleiðingu er nokkurs konar fyrirfram samþykki 

löggjafans. Þetta á við um lög sem heimiluðu bæði fullgildingu stjórnvalda á tilteknum samningi 

og innihéldu auk þess heimild til þess að efni samningsins skyldi gilda hér á landi þegar 

samningurinn hefði verið fullgildur og hefði tekið gildi. Þetta er í raun lagasetning með fyrirvara 

um fullgildinu samnings og telst frekar óljós og óheppileg leið til lagasetningar.135 Þessi aðferð var 

til dæmis farin við setningu laga um heimild til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamning um 

réttindi Sameinuðu þjóðanna, nr. 13/1948, en þá var texti samningsins einnig hafður sem fylgiskjal 

svo um var að ræða heildarlögfestingu samningsins.  

 

                                                 
132 Andri Árnason og Stefán A. Svensson, Aðferðafræði: Réttarheimildir (Fjölrit (bráðabirgðaútgáfa til kennslu við 

lagadeild Háskólans í Reykjavík) (3. útg., 2017) 43. 
133 Hrd. 13. apríl 2000 í máli nr. 15/2000 (Stjörnugrís). 
134 sama heimild. 
135 Stefán Már Stefánsson (n. 2) 6. 
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5.6. Af fræðilegri umfjöllun um innleiðingaraðferðir 

Af þessu má sjá að hér á landi hafa ýmsar leiðir verið farnar í þeim tilgangi að innleiða 

skuldbindingar þjóðaréttar. Í skrifum fræðimanna um innleiðingu þjóðréttarsamninga í íslenskan 

rétt er ekki fullt samræmi en í megindráttum má greina tvær nálganir að efninu. Við fræðilega 

umfjöllun um innleiðingu þjóðréttarsamninga er oftar en ekki vísað í áðurnefnda grein Stefáns Más 

Stefánssonar um efnið, „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga,“ sem birtist í skýrslu 

umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1988. Þar fjallar hann um lögfestingu, aðlögun, fyrirfram 

samþykki löggjafans, innleiðingu í gegnum stjórnvaldsfyrirmæli, tilvísun, stjórnarskrárákvæði til 

innleiðingar og „engar aðgerðir“  það er þegar ekkert þarf að aðhafast sérstaklega til þess að 

fullnægja skuldbindingum samnings. Grein Stefáns er rúmlega þrjátíu ára gömul og tekur því ekki 

mið af framkvæmd síðustu áratuga en er samt sem áður grundvallarheimild um framkvæmd við 

innleiðingu á Íslandi.136  

Í riti Gunnars G. Schram „Ágrip af þjóðarétti“ sem kom út 1986 er ekki fjallað sérstaklega um 

aðferðir við innleiðingu, þó svo að fjallað sé um almenna þörf fyrir „lögleiðingu þjóðaréttarreglna“ 

svo þær öðlist gildi hér á landi.137 Í bókinni Stjórnskipunarréttur frá 1997 eftir sama höfund er 

fjallað um tvær aðferðir við lögleiðingu samninga, það er að umskrifa efni samnings 

(aðlögunaraðferðin) og að veita samningi lagagildi í heild sinni samhliða því þegar þingið veitir 

ríkisstjórninni heimild til staðfestingar á viðkomandi samningi.138  

Björg Thorarensen hefur í sínum skrifum fjallað um aðferðir við innleiðingu, hún fjallar um 

aðlögun sem algengustu aðferðina en einnig um lögfestingu og tilvísun. Hún tekur fram að með 

tilvísunaraðferðinni verði viðkomandi þjóðaréttarreglur ekki sjálfkrafa íslenskar lagareglur heldur 

„afmarki“ þessi aðferð gildissvið viðkomandi laga til þess að þau taki tillit til ákveðinna 

þjóðréttarlegra skuldbindinga, í því samhengi vísar hún í ofannefnda grein Stefáns Más.139  

Sem dæmi má einnig nefna umfjöllun um innleiðingu þjóðaréttar í riti Andra Árnasonar og 

Stefáns Svenssonar, þar sem aðallega er fjallað um aðlögun og lögfestingu en einnig er stuttlega 

fjallað tilvísunaraðferðina á þann veg að með tilvísun sé “þjóðarétti veitt lagagildi“ svo þar er í 

raun gengið lengra en Stefán Már og Björg gera í skrifum sínum þó að sömu almennu nálgun og 

                                                 
136 sama heimild 4–6. 
137 Gunnar G. Schram (n. 11) 13–17. 
138 Gunnar G. Schram (n. 12) 384. 
139 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (n. 29) 131–132; Björg 

Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ (n. 1) 278–

279. 
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hugtakanotkun sé fylgt.140 Umboðsmaður Alþingis kemur inn á innleiðingaraðferðir í áliti sínu nr. 

2151/1997, þar fjallar hann aðeins um tvær aðferðir til innleiðingar almennra þjóðréttarsamninga, 

aðlögunaraðferð og lögfestingu.141  

Davíð Þór Björgvinsson hefur fjallað nokkuð um stöðu þjóðaréttar á Íslandi, meðal annars í 

doktorsritgerð sinni sem ber heitið „Theoretical and Practical Intersection of International Law and 

Domestic Law.“ Í ritgerðinni fjallar Davíð Þór um annars vegar fulla innleiðingu samnings (e. full 

incorporation) sem hann kallar „tilvísunaraðferð“ en hefur hér að framan verið kölluð „lögfesting 

samnings“, og hins vegar hlutainnleiðingu (e. partial incorporation) sem á þá við um allar aðrar 

aðferðir sem innleiða ákvæði samnings með einum eða öðrum hætti. Til hlutainnleiðingar telur 

hann þrennt: (a) Aðlögun innlendra laga (e. partial incorporation by adaptation), (b) tilvísun í 

þjóðarétt (e. partial incorporation by reference to it in the text of statutory legislation) annað hvort 

með beinni tilvísun í þjóðarétt í lögum eða vísun í þjóðarétt ásamt heimild til handa stjórnvöldum 

til innleiðingar, og (c) áhrifum þjóðaréttar á innlend lög og stjórnarskrá (e. impact of international 

instruments on the context of statutory legislation or the Constitution) sem hann segir mjög óljósa 

og veika en algenga innleiðingaraðferð.142  

Skúli Magnússon hefur notað sömu meginhugtök og Davíð Þór. Í kaflanum „Er þörf á 

stjórnarskrárákvæði um stöðu þjóðaréttar?“ fjallar hann um tvær megin innleiðingaraðferðir, 

„tilvísunaraðferð“ annars vegar (aðferð sem hér er nefnd lögfesting samnings) og 

„umritunaraðferð“ hins vegar (sem hér er nefnd aðlögunaraðferð), en hann ályktar að „einföld 

tilvísun“ (sem hér er nefnd tilvísunaraðferð) sé ekki fullnægjandi ein og sér sem 

innleiðingaraðferð.143 

 

                                                 
140 Andri Árnason og Stefán A. Svensson (n. 132) 134–135. 
141 Í Norrænum rétti er yfirleitt fjallað um innleiðingaraðferðirnar með sama hætti, það er sem tvær meginaðferðir. 

Leiðirnar gjarnan nefndar aðlögun (omskrivning) og tilvísun (henvisning) í dönskum rétti, og í sænskum rétti 

aðlögun (transformation) og lögfesting (inkorporering). Þá er yfirleitt einnig fjallað um það þegar engra aðgerða er 

þörf, stundum kallað „normharmoni“ sem lýsir því er landslög eru þegar í samræmi við þjóðréttarlegar 

skuldbindingar. Sjá til dæmis umfjöllun í Ole Spiermann, Moderne Folkeret (2. útg., Jurist- og Okonomforbundets 

Forlag 2004); Ove Bring, Said Mahmoudi og Pal Wrange, Sverige och folkratten (5. útg., Norstedts Juridik 2014). 
142 Davíð Þór Björgvinsson, „Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law“ (n. 3) 

130–131. 
143 Skúli Magnússon (n. 49) 149. 
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5.7. Samanburður við innleiðingu EES reglna 

Til samanburðar við þessar innleiðingaraðferðir má benda á framkvæmd við innleiðingu EES 

gerða í íslenskan rétt sem er öllu formfastari en innleiðing almennra þjóðréttarsamninga. 

Samningurinn um evrópska efnahagssvæðið er stærsti og einn almikilvægasti alþjóðlegi 

samningur sem Ísland er aðili að og af því leiðir að umfang afleiddrar löggjafar er mjög mikið. 

Með EES samningnum skuldbatt Ísland sig til þess að innleiða þær gerðir Evrópusambandsins sem 

snúa að Evrópska efnahagssvæðinu, það eru þær gerðir sem sameiginlega EES nefndin hefur 

samþykkt að taka skuli upp í EES samninginn.144 Hins vegar verða EES gerðir ekki skuldbindandi 

að íslenskum rétti nema þær séu sérstaklega innleiddar, teknar upp í lög eða reglugerðir.  

Við innleiðinguna er notast við tvær meginaðferðir, í fyrsta lagi aðlögun (umritun), þar sem 

ákvæði eru tekin efnislega en ekki orðrétt upp í lög eða stjórnvaldsfyrirmæli. Þessi leið er valin 

þegar útfæra þarf nánar eða aðlaga efnið að landsrétti, sem á til dæmis alltaf við um 

Evróputilskipanir og ákvarðanir. Tilvísunaraðferðin er hins vegar oftast notuð við innleiðingu 

Evrópreglugerða, það er þegar íslensk lög vísa til tiltekinnar EES-gerðar og veita henni gildi án 

þess að efni hennar sé innleitt sérstaklega. Þegar þetta er gert með settum lögum hefur þýtt eintak 

gerðar verið birt sem fylgiskjal með lögum en þegar þetta er gert í gegnum stjórnvaldsfyrirmæli er 

vísað til gerðar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.145 

Innleiðing íslenska ríkisins á EES-gerðum sætti á tímabili þónokkurrar gagnrýni, aðallega 

fyrir þann fjölda gerða sem ekki er innleiddur á tilsettum tíma en „innleiðingarhallinn“ var á 

tímabili mikill. Þegar reglur eru komnar til framkvæmdar innan ESB löngu áður en þær koma til 

framkvæmdar hér á landi skapast ósamræmi sem gengur gegn markmiði Evrópusamstarfsins um 

einsleitt efnahagssvæði með sameiginlegar reglur.146 Þá getur Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) höfðað 

samningsbrotamál gegn íslenska ríkinu fyrir EFTA dómstólnum vegna „ósamræmis eða rangrar 

beitingar EES-réttar“ vegna ófullnægjandi innleiðingar í landsrétt.147 Stjórnvöld hafa yfirleitt 

brugðist vel við gagnrýni ESA, bætt innleiðinguna og til dæmis gefið út ítarlegar verklagsreglur 

vegna innleiðingar EES gerða.148 Þá hefur Alþingi einnig sett sérstakar verklagsreglur um 

                                                 
144 Lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, 7. gr. 
145 Sigríður Logadóttir (n. 98) 30; Utanríkisráðuneytið (n. 4) 35. 
146 Margrét Einarsdóttir (n. 4) 566–574. 
147 Samanber 31. gr. Samnings EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls nr. 55, 31. desember 1994 

[94/EES/55/01]. 
148 Utanríkisráðuneytið, „Handbók Stjórnarráðsins um EES“ (2003). 
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innleiðingu EES réttar sem og reglur um þinglega meðferð EES mála, sem síðast voru 

endurskoðaðar árið 2018.149  

 

5.8. Samantekt  

Það er ekki alltaf ljóst við fyrstu skoðun hvort eða hvernig þjóðréttarsamningar falla að íslenskri 

löggjöf og ekki hefur alltaf verið gert fullnægjandi mat á því. Þó að samningur fari ekki í bága við 

íslenska löggjöf getur verið að það þurfi að gera ýmsar lagabreytingar til að tryggja að 

skuldbindingar séu uppfylltar. Það er eðlilegt að innleiðingarferlið taki einhvern tíma enda 

innihalda samningar oft matskennd atriði og getur verið álitamál um hvort íslensk löggjöf 

samræmist þeim eða ekki. Hins vegar ber stjórnvöldum að leysa úr þessum málum eins hratt og 

örugglega og hægt er, því það slæmt er að láta óvissu ríkja um gildi ákveðinna samninga árum 

saman vegna óskýrar innleiðingar.  

Þegar „opnar“ innleiðingaraðferðir eru notaðar, svo sem að vísa almennt til þjóðaréttar með 

lagaákvæðum á borð við „nema annað leiði af þjóðarétti“ getur það valdið réttaróvissu og leitt til 

ólíkrar beitingar í meðferð dómstóla. Þessi aðferð, almenn tilvísun til þjóðaréttar, á hugsanlega 

meira skylt við eineðli heldur en tvíeðli, enda álitamál hvort í henni felist innleiðing eða ekki, en 

með henni er mat á gildi ólögfestra þjóðréttarsamninga sett í hendur dómstóla.  

Það má velta því upp hvers vegna verklagsreglur, sambærilegar þeim sem gilda um EES-

gerðir, hafa ekki verið settar um innleiðingu almennra þjóðréttarlegra skuldbindinga. Þótt ESA 

fylgist með innleiðingu og hafi úrræði til að ýta á eftir henni eru annars konar 

þjóðaréttarskuldbindingar oft ekki síður mikilvægar og verklag við innleiðingu ætti að vera hafið 

yfir vafa. Sú spurning er því áleitin hvort ekki sé rétt að stíga það skref að fylgja svipuðum reglum 

á öðrum sviðum til þess að hafa samræmi og hagræði, og til þess að tryggja fullnægjandi 

innleiðingu þeirra skuldbindinga sem ríkið gengur undir.  

                                                 
149 „Verklagsreglur skrifstofu Alþingis um framkvæmd reglna um þinglega meðferð EES-mála (EES-reglur)“ (n. 3); 

„Reglur um þinglega meðferð EES-mála“ (n. 3). 
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6. Tilviksrannsóknir á innleiðingu samninga 
Hér verður fjallað um nokkra samninga sem Ísland er aðili að og farið yfir það helsta sem snýr að 

innleiðingu þeirra í íslenskan rétt, fyrst og fremst lagabreytingar en einnig aðrar tengdar aðgerðir 

stjórnvalda. Samningarnir sem um ræðir eru Genfarsamningarnir frá 1949, mannréttindasáttmáli 

Evrópu frá 1950, samningur um réttarstöðu flóttamanna frá 1951, alþjóðasamningur um 

stjórnmálaleg og borgaraleg réttindi frá 1966, samningur um réttindi barnsins frá 1989, 

Árósasamningurinn frá 1998, og samningur um réttindi fatlaðs fólks frá 2006.  

Samningarnir voru valdir vegna þess að þeir sýna vel þær aðferðir sem farnar hafa verið við 

innleiðingu á Íslandi síðustu áratugi og varpa þannig ljósi á samspil þjóðaréttar og landsréttar á 

Íslandi. Auk þess varða þeir réttindi einstaklinga með beinum hætti og innleiðing þeirra þar með 

algjör lykilatriði. 

Greining samninganna er sett upp í tímaröð frá undirritun samnings til dagsins í dag, reynt 

verður að draga fram allt það helsta sem snýr að innleiðingu þeirra. Í umfjöllun um suma 

samningana er ekki unnt að fjalla um tengdar lagabreytingar með tæmandi hætti hér, enda oft um 

mjög víðtækar breytingar að ræða.  

Við greininguna verður að mestu leyti stuðst við lögskýringargögn, greinargerðir og 

athugasemdir með frumvörpum og þingsályktunartillögum, þingræður og umsagnir, en einnig 

gögn og skýrslur frá opinberum stofnunum, alþjóðastofnunum og félagasamtökum, og fræðilega 

umfjöllun um viðkomandi samningana. 

 

Greiningarrammi  

• Hvenær og hvernig var samningur fullgiltur? 

• Hvenær og hvernig var samningur birtur? 

• Var lagt mat á hvort nauðsynlegt væri að gera lagabreytingar? 

• Hverjar eru mikilvægustu lagabreytingar sem gerðar voru vegna samnings?  

• Hvenær áttu lagabreytingarnar sér stað? 

• Hvaða innleiðingaraðferðum var beitt (samanber umfjöllun í fimmta kafla)? 

• Hverjir komu að innleiðingunni? 

• Hvaða ytri þættir höfðu áhrif á innleiðingarferlið? 

• Er innleiðingu samnings lokið? 

 



 39 

6.1. Genfarsamningarnir 

Genfarsamningarnir fjórir frá 1949 (stundum talað um „Genfarsamninginn“ eða 

„Genfarsáttmálann“) innihalda grundvallarreglur á sviði mannúðarlaga og stríðsréttar, og leggja 

bæði skyldur á ríki og einstaklinga.150 Fyrsti Genfarsamningurinn er upphaflega frá árinu 1864, en 

þeir voru allir endurskoðaðir og samþykktir í heild árið 1949 og tóku gildi 21. október 1950, en 

viðbætur við sáttmálann voru samþykktar 1977.151  

Íslensk stjórnvöld ákváðu að fullgilda Genfarsamningana fjóra árið 1965, þeir tóku gildi að 

því er varðar Ísland 10. febrúar 1966. Samningarnir sjálfir voru ekki birtir með auglýsingu um 

gildistöku þeirra, hvorki í íslenskri þýðingu né upprunalegri útgáfu, líkt og oft er gert þegar efni 

samnings varðar einstaklinga.152 Ekki var samþykkt þingsályktun vegna aðildar Íslands að 

samningunum né ráðist í lagabreytingar samhliða fullgildingunni. Gert var ráð fyrir að íslensk 

löggjöf uppfyllti að einhverju leyti skuldbindingar samningsins, að unnt væri að saksækja fyrir 

brot gegn honum á grundvelli almennra hegningarlaga og því ekki þörf fyrir sérstök lagaákvæði 

um viðkomandi brot.153 Samningarnir hafa í raun ekki verið þýddir og birtir opinberlega hér á landi 

en árið 2004 kom út þýðing Rauða krossins og utanríkisráðuneytisins á samningunum.154  

Með aðild að Genfarsáttmálunum frá 1949 skuldbindur ríki sig til þess að rannsaka og ákæra 

aðila fyrir brot á samningnum, og innleiða í sína löggjöf þau ákvæði sem nauðsynleg eru til þess 

að ríki geti refsað fyrir alvarleg brot gegn samningunum.155 Þá kveða samningarnir á um 

alþjóðalögsögu (universal jurisdiction), svo ríkjum er skylt að leita manna sem sakaðir eru um að 

hafa framið eða fyrirskipað gróf brot gegn samningnum, og að sækja þá til saka óháð þjóðerni 

                                                 
150 Genfarsamningur um bætta meðferð særðra og sjúkra hermanna á vígvelli (samþykktur 12. ágúst 1949, tók gildi 

21. október 1951) Stjtíð. C, 16/1965 [75 UNTS 31] (Fyrsti Genfarsamningur); Genfarsamningur um bætta meðferð 

særðra sjúkra og skipreka á hafi úti (samþykktur 12. ágúst 1949, tók gildi 21. október 1951) Stjtíð. C, 16/1965 [75 

UNTS 85] (Annar Genfarsamningur); Genfarsamningur um vernd stríðsfanga (Samþykktur 12. ágúst 1949, tók gildi 

21. október 1951) Stjtíð. C, 16/1965 [75 UNTS 287] (Þriðji Genfarsamningur); Genfarsamningur um vernd hins 

almenna borgara á stríðstímum (samþykktur 12. ágúst 1949, tók gildi 21. október 1951) Stjtíð. C, 16/1965 [75 

UNTS 287] (Fjórði Genfarsamningur). 
151 Auglýsing um gildistöku Genfarsamninga frá 12. ágúst 1949 til verndar friði og til að draga úr skelfingum 

styrjalda, Stjtíð. C-deild, nr. 16/1965; Augýsing um gildistöku viðbótarsamninga við Genfarsamningana frá 12. 

ágúst 1949, Stjtíð. C-deild, nr. 3/1987. 
152 Auglýsing um gildistöku Genfarsamninga frá 12. ágúst 1949 til verndar friði og til að draga úr skelfingum 

styrjalda, Stjtíð. C-deild, nr. 16/1965. 
153 Þórdís Ingadóttir, „Innleiðing helstu sáttmála á sviði alþjóðlegs refsiréttar“, Afmælisrit: Jónatan Þórmundsson 

sjötugur 19. desember 2007 (Bókaútgáfan Codex 2007) 635. 
154 Gestur Hrólfsson, Hjörtur Bragi Sverrisson og Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir (ritstj.), Genfarsamningarnir 

(Hólar 2004). 
155 Sjá 1. mgr. 49. gr. fyrsta Genfarsamnings, 1. mgr. 50. gr. annars Genfarsamnings, 1. mgr. 129. gr. þriðja 

Genfarsamnings og 1. mgr. 146. gr. fjórða Genfarsamnings. 
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þeirra.156 Hér á landi gilda reglur um enga refsingu án laga og um skýrleika refsiheimilda, og af 

því leiðir að hér verður enginn dæmdur til refsingar fyrir brot gegn samningunum nema efni þeirra 

hafi verið leitt í lög.157  

Lengi vel var lítið fjallað um Genfarsamningana og gildi þeirra hér á landi. Stofnun ad hoc 

alþjóðadómstóla vegna stríðsglæpa í Júgóslavíu og Rúanda 1993 og 1994 og loks stofnun fyrsta 

varanlega dómstólsins á sviði alþjóðlegs refsiréttar vakti á ný athygli á málaflokki alþjóðlegs 

refsiréttar.158 Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn sem settur var á fót með Rómarsamþykktinni 17. 

júlí 1998 varð jafnframt hvatning fyrir mörg ríki til að endurmeta löggjöf sína með tilliti til 

Genfarsamninganna.159  

Árið 2000 var lögð fram þingsályktunartillaga um fela skyldi „ríkisstjórninni að undirbúa 

lagasetningu um viðurlög við stríðsglæpum í samræmi við ákvæði Genfarsáttmálans.“ Í umsögn 

utanríkisráðuneytisins til utanríkismálanefndar Alþingis vegna tillögunnar kom fram að ekki var 

talin þörf fyrir neinar lagabreytingar heldur myndi refsivernd almennra hegningarlaga nægja til 

þess að uppfylla skyldur samkvæmt samningnum. Þingsályktunartillagan var ekki samþykkt.160 Í 

maí árið 2000 samþykkti Alþingi hins vegar ályktun um fullgildingu Rómarsamþykktarinnar.161 

Frumvarp til laga um framkvæmd Rómarsamþykktarinnar var samþykkt á Alþingi árið 2001 að 

því tilefni komst innleiðing skuldbindinga þeirra sem leiða af Genfarsamningunum aftur í umræðu. 

Í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn þar um kom fram að ákvæði alm. hgl. væru talin nægja til 

þess að tryggja framfylgd samninganna.162  

Í fræðilegri umfjöllun má hins vegar sjá andstæð sjónarmið þess efnis að íslensk löggjöf gæti 

ekki talist fullnægja skuldbindingum á sviði alþjóðlegs refsiréttar.163 Dómsmálaráðuneytið setti á 

fót sérstaka nefnd til þess að fjalla um hvort þörf væri á lagabreytingum til þess að innleiða 

                                                 
156 Sjá 2. mgr. 49. gr. fyrsta Genfarsamnings, 2. mgr. 50. gr. annars Genfarsamnings, 2. mgr. 129. gr. þriðja 

Genfarsamnings og 2. mgr. 146. gr. fjórða Genfarsamnings. 
157 Sjá 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, og 1. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. 
158 Þórhallur Bergmann, „Þjóðréttarskyldur ríkja á sviði alþjóðlegs refsiréttar: Glæpir gegn mannkyni - íslensk 

löggjöf og laganauðsyn“ [2007] (4) Úlfljótur 779, 780–781. 
159 Þórdís Ingadóttir (n. 153) 623. 
160 Tillagan var lögð fram tvisvar: Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 844 - 542. mál (Tillaga til þingsályktunar um 

lagabreytingar til að fullnægja ákvæðum Genfarsáttmálans um vernd óbreyttra borgara á stríðstímum); Alþt. 2000-

2001, A-deild, þskj. 188 - 180. mál (Tillaga til þingsályktunar um lagabreytingar til að fullnægja ákvæðum 

Genfarsáttmálans um vernd óbreyttra borgara á stríðstímum). 
161 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 1192 - 586. mál (Þingsályktun um fullgildingu Rómarsamþykktar um Alþjóðlega 

sakamáladómstólinn). 
162 Alþt. 2001-2002, B-deild, 391. mál, 77. fundur (Sólveig Pétursdóttir) skoðað 4. maí 2019. 
163 Róbert R. Spanó, „Stjórnarskráin og refsiábyrgð: (fyrri hluti) grunnreglan um lögbundnar refsiheimildir“ (2004) 

54 (1) Tímarit lögfræðinga 5; Þórdís Ingadóttir (n. 153); Þórhallur Bergmann (n. 158). 
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þjóðréttarskuldbindingar samkvæmt eftirfarandi samningum; Sáttmála um ráðstafanir gegn og 

refsingar fyrir hópmorð frá 1948, Genfarsamningunum frá 1949 og viðauka við þá frá 1977, og 

Rómarsamþykktinni um Alþjóðlega sakamáladómstólinn frá 1998. Nefndin skilaði frumvarpi til 

nýrra sérlaga um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði sem 

varð að lögum nr. 144/2018 en þau tóku gildi þann 29. desember 2018. 

Markmið nýju laganna er að fullnægja alþjóðlegum skuldbindingum íslenska ríkisins 

samkvæmt áðurnefndum samningum. Lögin innleiða verknaðarlýsingar Alþjóðlega 

sakamáladómstólsins, til þess að tryggja að stjórnvöld geti nýtt sér fyllingarlögsögu hans, það er 

að þau geti sjálf rannsakað og dæmt fyrir þá glæpi í stað þess að málin fari til meðferðar fyrir 

dómstólnum. Sjálfur fjallar dómstóllinn eingöngu um mál þar sem viðkomandi ríki hefur brugðist 

skyldu sinni til að saksækja fyrir glæpi .164 Í athugasemdum með frumvarpinu kemur meðal annars 

fram að margir af þeim glæpum sem falla undir fyrrnefnda samninga féllu áður ekki undir neinar 

verknaðarlýsingar almennra hegningarlaga, svo lagabreytingarnar voru taldar auka á skýrleika 

refsiheimilda, hagræði og samræmi í löggjöf aðildarríkja.165 

Með lögunum var einnig gerð breyting á 6. gr. alm. hgl. sem fjallar um alþjóðalögsögu eða 

heimildir til refsinga fyrir brot gegn almennum hegningarlögum sem framin eru utan Íslands óháð 

því hver veldur. Í greininni er vísað til fjölda þjóðréttarsamninga þar sem alþjóðalögsaga hafði 

verið innleidd en fyrir lagabreytingarnar 2018 höfðu brot á sviði Genfarsamningana ekki verið 

felld þar undir, þrátt fyrir að samningarnir kveði á um alþjóðalögsögu eins og áður hefur verið 

nefnt. Með lögum um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði 

bættist nýr málsliður við 6. gr. alm. hgl. sem veitir heimild til refsingar á grundvelli laga.166  

6. gr. alm. hgl. um alþjóðalögsögu gerir lítið til þess að skýra gildi þeirra samninga sem vísað 

er til. Til dæmis var alþjóðleg lögsaga vegna alþjóðasamnings gegn pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu innleidd árið 1995.167 Þrátt fyrir 

það er hvergi vikið að pyndingum í íslenskum lögum og talið var nægilegt að saksækja fyrir slík 

brot samkvæmt almennum ákvæðum alm. hgl. Þetta vekur upp spurningar um skýrleika 

refsiheimilda og hvort slík innleiðing á samningi geti talist fullnægjandi að þjóðarétti. 

                                                 
164 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 69. - 69. mál (Frumvarp til laga um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, 

stríðsglæpi og glæpi gegn friði), 1.2. Nauðsyn innleiðingar. 
165 sama heimild, 1.2. Nauðsyn innleiðingar. 
166 Lög um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, nr. 144/2018, 11. gr. 
167 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 74. - 74 . mál (Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 

19/1940 (alþjóðasamningur um bann við pyndingum)). 
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Þar sem Genfarsamningarnir fjalla um refsiábyrgð einstaklinga verður að teljast mikilvægt að 

innleiðing þeirra sé fullnægjandi og refsiheimildir skýrar. Lög nr. 144/2018 mörkuðu 

grundvallarbreytingu á afstöðu íslenskra laga gagnvart alþjóðlegum refsirétti, svo að nú rúmlega 

50 árum eftir að ríkið fullgilti Genfarsamningana má segja að löggjöf hafi verið aðlöguð að þeim 

að fullu. Þessi nálgun að innleiðingu sáttmálanna er meira í takt við þá utanríkisstefnu sem Ísland 

hefur rekið en ríkið hefur lagt upp með að vera meðal fremstu ríkja þegar kemur að stuðningi við 

Alþjóðlega sakamáladómstólinn og alþjóðlega vernd mannúðar og mannréttinda.168 

 

6.2. Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Samningur Evrópuráðsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis, betur þekktur í dag sem 

mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE), var undirritaður 4. nóvember árið 1950. Hann var fullgiltur 

hér á landi 19. júní 1953 og tók gildi það sama ár. Með samningnum skuldbinda ríki sig til þess að 

tryggja vernd tiltekinna mannréttinda innan síns yfirráðasvæðis en texti samningsins er stuttur og 

ákvæði hans opin fyrir túlkun. Mannréttindadómstóll (áður mannréttindanefnd) Evrópu hefur það 

hlutverk að túlka og beita samningnum, og gegnir því mjög mikilvægu hlutverki.169  

Bjarni Benediktsson þáverandi dómsmálaráðherra mælti fyrir fullgildingu samningsins á 

Alþingi í október 1951 og tók fram að íslensk löggjöf, stjórnarskrá og meginreglur laga væru í 

fullu samræmi við sáttmálann en áréttaði mikilvægi þess að ríkið samþykkti þá þjóðréttarlegu 

skuldbindingu sem felst í samningnum: 

 

En þó að borgararnir hafi nú þessi réttindi samkvæmt íslenzkri löggjöf, þá er 

með þessum samningi tekin á sig alþjóðleg skuldbinding til þess að virða 

réttindin, meðan þessi samningur er í gildi, og ríkið undirgengst gagnvart 

öðrum samningsaðilum að fylgja þessum réttindum. Og ef Ísland gerist 

endanlega aðili að þessum samningi, þá verður landið ekki aðeins — eða 

ríkisvaldið — skuldbundið inn á við gagnvart sínum þegnum, heldur tekur 

það einnig á sig skuldbindingu gagnvart öðrum aðilum og öðrum réttarríkjum, 

sem eru aðilar að þessum samningi, til þess að halda þessum réttindum í heiðri 

og una þeim vissu viðurlögum, ef á móti þessum skuldbindingum verður 

                                                 
168 Sjá til dæmis umfjöllun utanríkisráðuneytisins um dómstólinn þar sem segir „Ísland hefur frá upphafi verið meðal 

dyggustu stuðningsríkja Alþjóðlega sakamáladómstólsins og þeirra gilda sem hann stendur fyrir“ 

Utanríkisráðuneytið, „Alþjóðadómstólar“ 

<https://www.stjornarradid.is:443/verkefni/utanrikismal/lagamal/althjodadomstolar/> skoðað 6. maí 2019. 
169 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey, The European Convention on Human Rights (6. útg., Oxford 

University Press 2014) 65–67. 
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brotið, þannig að ekki getur leikið á tveim tungum, að réttindin verða betur 

tryggð eftir en áður, ef Ísland gerist endanlega aðili að samningnum.170 

 

Samningurinn var auglýstur og birtur í Stjórnartíðindum 1954171 en í upphafi voru engar 

breytingar gerðar á lögum. Óljóst er hvort mikil athugun átti sér stað á samræmi íslenskra laga við 

sáttmálann, utan þess sem kemur fram í ræðunni, og að því er virðist þótti nægja sá möguleiki að 

túlka íslensk lög með hliðsjón af mannréttindasáttmálanum þegar það ætti við.172 Það sama á við 

vegna fjögurra viðauka við samninginn voru einnig samþykktir og fullgiltir fyrir Íslands hönd 

1967.173 

Það sýndi sig hins vegar síðar að íslensk löggjöf var ekki í fullu samræmi við samninginn. 

Árið 1988 sendi umboðsmaður Alþingis frá sér álit þar sem hann lýsti þörf fyrir endurskoðun á 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrár, hann taldi þágildandi mannréttindaákvæði ófullnægjandi 

tryggingu á mannréttindum, frelsi og réttaröryggi á Íslandi. Jafnframt benti hann á að margir þeirra 

alþjóðlegu mannréttindasamninga sem Ísland væri aðili að, svo sem MSE, gengu lengra en 

stjórnarskrá Íslands í vernd mannréttinda, og að þetta gæti valdið vanda í lagaframkvæmd hér á 

landi auk þess sem íslenska ríkið gæti verið dregið til ábyrgðar fyrir alþjóðastofnunum þeim sem 

fylgjast með framfylgd samninganna.174 

Í kjölfar dóms mannréttindadómstóls Evrópu gegn íslenska ríkinu 1992175 skipaði 

dómsmálaráðherra nefnd sérfræðinga og stjórnmálamanna til þess að gera tillögur að viðbrögðum 

við dómnum. Nefndin komst að því að lögfesta skyldi sáttmálann enda myndi það auka 

réttaröryggi á Íslandi en niðurstöður nefndarinnar voru birtar í athugasemdum með  frumvarpi því 

sem varð að lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994.176 Nefndin hafði einnig fjallað 

um það hver rétthæð slíkra laga ætti að vera og komist að því að ekki væri rétt að veita þeim stöðu 

stjórnskipunarlaga en að það gæti þó verið æskileg þróun til lengri tíma litið.177
  Samningurinn var 

lögfestur hér á landi í heild sinni með lögum nr. 62/1994 með því yfirlýsta markmiði að tryggja 

betur almennt réttaröryggi borgara og til þess að eyða þeirri óvissu sem uppi var um það hvort 

                                                 
170 Alþt. 1951, D-deild, 3362. 
171 Auglýsing um fullgildingu Evrópuráðssamnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis, Stjtíð. A-deild, nr. 

11/1954. 
172 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 105 - 102. mál (Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu), kafli V. 
173 Auglýsing um fullgildingu fjögurra viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu, Stjtíð. C-deild, nr. 17/1967. 
174 Álit umboðsmanns Alþingis 9. janúar 1998 í máli nr. 2151/1997. 
175 Þorgeir Þorgeirsson g. Íslandi App no. 13778/88 (ECHR, 25. júní 1992). 
176 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 105 - 102. mál (Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu). 
177 Björn Bjarnason, „Mannréttindasáttmáli Evrópu 50 ára“ (2003) 53 (4) Tímarit lögfræðinga 341. 
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hægt væri að byggja á honum fyrir íslenskum dómstólum. Í tengslum við gerð frumvarpsins var 

íslensk þýðing samningsins einnig endurskoðuð eða sú þýðing sem birt hafði verið vegna 

fullgildingar samningsins lagfærð.178 

Lög um mannréttindasáttmálann eru almenn lög, hafa ekki stöðu stjórnskipunarlaga og breyttu 

þau því ekki mannréttindaákvæðum stjórnarskrár. Því var lýst í athugasemdum nefndarinnar sem 

undirbjó frumvarpið að endurskoða þyrfti mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar til að tryggja þau 

réttindi sem MSE og aðrir mannréttindasáttmálar kveða á um. Breytingar voru loks gerðar á 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar með lögum nr. 97/1995, samningurinn hefur því bæði 

verið innleiddur með lögfestingu í heild og með aðlögunaraðferðinni. Í greinargerð með 

frumvarpinu segir: 

 

Hér á landi hefur að auki almennt verið leitast við að laga íslenskan landsrétt 

ákvæðum alþjóðlegra mannréttindasamninga. Þó hefur ekki verið gerð 

heildarúttekt á íslenskri löggjöf í tengslum við hvern og einn þeirra, annars 

vegar með því markmiði hvort þar er að finna lagaákvæði sem berum orðum 

brjóta gegn ákvæðum alþjóðlegra mannréttindasamninga og hins vegar hvort 

íslensk löggjöf gengur nægilega langt í að tryggja mönnum þau réttindi sem 

fram koma í alþjóðlegum mannréttindasamningum.179 

 

Til viðbótar við þessar breytingar hafa dómar mannréttindadómstóls Evrópu, þar sem íslenska 

ríkið er dæmt brotlegt við sáttmálann, leitt til ýmissa meiriháttar og minniháttar lagabreytinga í 

gegnum árin, til dæmis má nefna setningu laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, 

nr. 92/1989,180 brottfellingu laga um læknaráð með lögum nr. 42/2008,181 og afnám sérstakrar 

verndar opinberra starfsmanna gegn meiðyrðum sem fólst í 108. gr. hegningarlaga, með lögum nr. 

71/1995.182  

Jafnvel þó úrlausnir mannréttindadómstólsins séu ekki bindandi að íslenskum landsrétti, 

samanber 2. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994, ber ríkinu sem samningsaðila 

engu að síður að hlíta endanlegum dómi mannréttindadómstólsins í hverju því máli sem það er 

aðili að, líkt og fram kemur í 46. gr. sömu laga. Ríkið þarf því að greiða aðilum skaðabætur 

                                                 
178 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 105 - 102. mál (Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu), athugas. við 

1. grein. 
179 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 - 118. mál (Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944), athugas. 4. hluti. 
180 Alþt. 1988, A-deild, þskj. 204 - 182. mál (Frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði). 
181 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 737 - 463. mál (Frumvarp til laga um brottfall laga nr. 14/1942, um læknaráð). 
182 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 423 - 693. mál (Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum). 
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samkvæmt dómi MDE og eftir atvikum að grípa til aðgerða í landsrétti til að stöðva hina ólögmætu 

athöfn eða koma í veg fyrir að brot endurtaki sig. Íslenska ríkið hefur ætíð greitt sanngjarnar bætur 

og í sumum tilvikum gripið til viðamikilla lagabreytinga til að koma í veg fyrir áframhaldandi 

brot.183 

Mörg dæmi sýna að íslensk löggjöf hefur ekki verið í samræmi við mannréttindasáttmála 

Evrópu, í það minnsta ekki í takt við þá túlkun og þær skýringar á ákvæðum hans sem 

mannréttindanefnd og síðar mannréttindadómstóll Evrópu hafa mótað í sinni málsmeðferð.184 Þó 

íslensk löggjöf teljist á einum tíma samræmast sáttmálanum getur hún síðar reynst ófullnægjandi, 

enda er dómaframkvæmd við MDE í stöðugri þróun. Það má því kannski segja að MSE sé 

þjóðréttarsamningur sem þarfnast stöðugrar athygli og endurskoðunar. Álitamál er hvernig eigi að 

standa að þeirri endurskoðun, hvernig eigi bregðast við dómum MDE, hvert hlutverk innlendra 

dómstóla sé, hlutverk löggjafans og hlutverk stjórnvalda. Hér gerir Hæstiréttur þetta mál að 

umræðuefni í dómi sem varðaði tvöfalda refsingu, eða beitingu álags og refsingar, vegna 

skattalagabrota: 

 

Með lögum nr. 62/1994 var mannréttindasáttmála Evrópu veitt lagagildi hér 

á landi, þar með töldum 7. viðauka hans, sbr. 5. tölulið 1. mgr. 1. gr. laganna. 

Í 2. gr. þeirra er tekið fram að úrlausnir mannréttindanefndar Evrópu, 

mannréttindadómstóls Evrópu og ráðherranefndar Evrópuráðsins séu ekki 

bindandi að íslenskum landsrétti. Með ákvæði þessu hefur löggjafinn áréttað 

að þrátt fyrir lögfestingu sáttmálans sé enn byggt á grunnreglunni um tvíeðli 

landsréttar og þjóðaréttar að því er varðar gildi úrlausna þeirra stofnana sem 

settar hafa verið á fót samkvæmt sáttmálanum. Þótt dómstólar líti til dóma 

mannréttindadómstólsins við skýringu sáttmálans þegar reynir á ákvæði 

hans sem hluta af íslenskum landsrétti, leiðir af þessari skipan að það er 

verkefni löggjafans að gera nauðsynlegar breytingar á landsrétti til að 

virða skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt mannréttindasáttmála 

Evrópu.185 

 

Hæstiréttur bendir réttilega á að löggjafinn þarf að sjá til þess að íslensk lög stangist ekki á 

við þá túlkun sáttmálans sem MDE slær fastri á hverjum tíma. Innlendir dómstólar ættu ekki að 

ganga lengra en að skýra lög með hliðsjón af dómunum og við það eru dómstólar bundnir af 

                                                 
183 Sjá nánari umfjöllun um bætur og aðrar aðgerðir stjórnvalda í kjölfar dóma MDE í Þórdís Ingadóttir, 

„Sanngjarnar bætur og bindandi áhrif dóma“, Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á 

íslenskan rétt (2. útg., Bókaútgáfan Codex, Mannréttindastofnun Háskóla Íslands og Lagadeild Háskólans í 

Reykjavík 2017). 
184 Davíð Þór Björgvinsson (n. 21) 276; Stefán Már Stefánsson (n. 24) 8; Björg Thorarensen (n. 20) 131. 
185 Hrd. 22. september 2010 í máli nr. 371/2010 (Skattalagabrot). (Leturbreyting höfundar). 
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ótvíræðu orðalagi laga. Líklega má segja að innleiðingu MSE verði aldrei fullkomlega lokið og 

því þarf löggjafinn að vera vakandi gagnvart því hvort íslensk lög samræmist ríkjandi túlkun 

sáttmálans.  

 

6.3. Samningur um réttarstöðu flóttamanna  

Flóttamannasamningurinn var samþykktur á sérstakri samkomu Sameinuðu þjóðanna í Genf í júlí 

1951 og tók gildi í apríl 1954 í samræmi við 43. gr. hans. Alþingi veitti heimild til fullgildingar 

samningsins fyrir Íslands hönd með þingsályktun 9. febrúar 1955, samningurinn var formlega 

fullgiltur þann 30. nóvember 1955. Þá voru auglýsing um aðild að samningnum og íslensk þýðing 

samningsins birt 9. desember í Stjtíð. nr. 74/1955 en samhliða einnig birt í lagasafni. 186 Þann 31. 

janúar 1967 var samþykktur viðbótarsamningur um breytingu á samningnum um réttarstöðu 

flóttamanna en Ísland fullgilti hann í apríl 1968.187  

Aðalatriði flóttamannasamningsins eru skilgreining hans á flóttamannahugtakinu, það er 

hvaða atriði þurfi að uppfylla til þess að geta hlotið réttarstöðu flóttamanns, og sú meginregla að 

ekki skuli endursenda fólk til lands þar sem lífi þeirra eða frelsi er stofnað í hættu (principle of 

non-refoulment). Samningurinn innifelur einnig almenn atriði er varða réttarstöðu þeirra 

einstaklinga sem hlotið hafa stöðu flóttamanna, svo sem jafnan aðgang að dómstólum, rétt til þess 

að stunda nám og atvinnu og til njóta ferðafrelsis til jafns við ríkisborgara.188  

Engar lagabreytingar voru gerðar vegna fullgildingar samningsins og ekki er að sjá að sérstakt 

mat hafi farið fram á áhrifum samningsins eða samræmi hans við íslensk lög. Tíu árum síðar voru 

sett ný lög um eftirlit með útlendingum, nr. 45/1965, en þau innleiddu í fyrsta skipti sérstakt ákvæði 

um flóttamenn. Í 1. gr. laganna segir að dómsmálaráðherra setji reglur um vegabréfaeftirlit og 

áritanir en í 3. mgr. er heimild til þess að „gefa út sérstök ferðaskilríki handa útlendingi, sem eigi 

getur með öðrum hætti aflað sér vegabréfs eða annars kennivottorðs.“ Af athugasemdum við 

greinina má sjá að hún var hluti af innleiðingu flóttamannasamningsins: „Ákvæði 3. málsgr. er 

                                                 
186 Auglýsing um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stöðu flóttamanna, lög nr. 74/1955. 
187 Viðauki við samning um réttarstöðu flóttamanna (samþykktur 31. janúar 1967, tók gildi 4. október 1967) Stjtíð. 

C, 17/1967 [606 UNTS 267]. 
188 Samningur um réttarstöðu flóttamanna (samþykktur 8. júlí 1951, tók gildi 22. apríl 1954) Stjtíð. A, 74/1955 [189 

UNTS 137]. 
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nýmæli, sem rétt þykir að taka upp, m. a. vegna aðildar Íslands að alþjóðasamningi um stöðu 

flóttamanna, sbr. auglýsingu nr. 74/1955.“189  

10. gr. sömu laga fjallar um hvenær meina beri útlendingum inngöngu í landið en í 4. mgr. er 

undantekning sem varðar umsækjendur um pólitískt hæli, svohljóðandi:  

 

Nú ber útlendingur, að hann hafi orðið að leita sér hælis sem pólitískur 

flóttamaður, enda teljist framburður hans sennilegur, og má lögreglan þá eigi 

meina honum landgöngu. Leggja ber málið án tafar fyrir dómsmálráðherra til 

úrskurðar. 

 

Í athugasemdum má sjá að hér var einnig um nýmæli að ræða,190 þó ekki sé vísað með beinum 

hætti í flóttamannasamninginn líkt og í athugasemd við fyrrnefnda ákvæðið. Dómsmálaráðherra 

undirstrikar þörfina fyrir ákvæði um flóttamenn í þingræðu sinni:  

 

Einnig þótti rétt að kveða á um það í frv., hvernig með skyldi fara, ef 

útlendingurinn, sem leitaði hér hælis, bæri fyrir sig, að hann væri pólitískur 

flóttamaður, sbr. 4. málsgr. 10. gr., enda hefur reynt á þetta atriði hér, en 

um slíkt skort lagafyrirmæli.191 

 

Þó að tekið hafi verið tillit til flóttamannasamningsins við samningu laga nr. 45/1965 er frekar 

um vísi að innleiðingu að ræða en fullnægjandi innleiðingu á skuldbindingum samningsins, meðal 

annars vegna þess að þau vísa eingöngu til „pólitískra flóttamanna“ en flóttamannasamningurinn 

fjallar einnig um réttindi þeirra sem flýja af öðrum ástæðum en pólitískum. Árið 1993 voru gerðar 

nokkrar breytingar á lögunum vegna aðildar Íslands að EES samningnum,192 þá var lögunum 

einnig breytt árið 2000 með tilliti til Schengen samstarfsins.193 Dyflinnarsamningurinn var 

innleiddur 2001 en breytingarnar sem gerðar voru á lögunum vegna þessa voru reyndar óverulegar, 

skilgreining flóttamanna og réttarstaða var ekki skýrð frekar né almenn málsmeðferð vegna 

umsókna um alþjóðlega vernd.194   

Í áliti nr. 3137/2000, sem snéri að tjetsjenskum manni sem sótti um hæli hér á landi og var 

synjað um dvalarleyfi, komst umboðsmaður Alþingis meðal annars að því að lög um eftirlit með 

                                                 
189 Alþt. 1964, A-deild, þskj. 64 - 57. mál (Frumvarp til laga um eftirlit með útlendingum). 
190 sama heimild. 
191 Alþt. 1964, B-deild, 1241, 1532. (Leturbreyting höfundar). 
192 Lög nr. 133/1993, um breyting á ýmsum lögum sem varða réttarfar, atvinnuréttindi o.fl. vegna aðildar að 

samningi um Evrópska efnahagssvæðið. 
193 Lög nr. 25/2000, um breyting á lögum um eftirlit með útlendingum. 
194 Lög nr. 7/2001, um breyting á lögum um eftirlit með útlendingum. 
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útlendingum nr. 45/1965 væru um margt óskýr og ófullnægjandi, meðal annars vegna skorts á 

reglum og úrræðum er varða umsóknir um pólitískt hæli: 

 

Lög þessi eru um margt óskýr og hafa jafnvel ekki að geyma tiltekna afstöðu 

löggjafans til grundvallaratriða um meðferð mála útlendinga hér á landi. 

Þannig er sem dæmi ekki að finna í lögunum skýra og glögga upptalningu á 

skilyrðum fyrir veitingu hælis af stjórnmálalegum ástæðum eða útgáfu 

dvalarleyfis. Þá er heldur ekki beinlínis kveðið á um það í lögum nr. 45/1965 

hvaða úrræði hlutaðeigandi stjórnvöld sem með þessi mál fara hafa til að 

rannsaka og upplýsa mál þar sem vafi leikur á því hver útlendingur í rauninni 

er sem óskar hér hælis sem pólitískur flóttamaður eða sem óskar 

dvalarleyfis.195  

 

Ljóst er að þágildandi lög um eftirlit með útlendingum uppfylltu ekki ákvæði 

flóttamannasamningsins en eftir aldamót þótti vera rík þörf fyrir endurskoðun laga um eftirlit með 

útlendingum, meðal annars á grundvelli alþjóðlegra skuldbindinga.196 Ný lög um útlendinga, nr. 

96/2002, tóku gildi 1. janúar 2003, þau voru ítarlegri og fjölluðu ekki bara um eftirlit með 

útlendingum eins og fyrri lög. Sjöundi kafli laganna ber yfirskriftina „Vernd gegn ofsóknum og 

flóttamenn“ og inniheldur mun ítarlegri og skýrari reglur um flóttamenn en eldri lög um 

útlendingaeftirlit gerðu. 44. gr. laganna fjallar um „Flóttamannahugtakið“ og inniheldur tilvísun í 

flóttamannasamninginn:  

 

Flóttamaður samkvæmt lögunum telst vera útlendingur sem fellur undir 

ákvæði A-liðar 1. gr. alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna frá 28. júlí 1951 

(flóttamannasamningsins), sbr. viðauka við samninginn frá 31. janúar 1967. 

 

Skilgreiningin sjálf er ekki í lögunum, einungis þessi tilvísun í samninginn, en skilgreininguna 

má finna í athugasemdum með frumvarpinu, nánar tiltekið í 1. hluta 3. kafla sem fjallar um 

flóttamannasamninginn.197 Með lögum um útlendinga nr. 96/2002 var betur tryggt að farið yrði 

eftir reglum flóttamannasamningsins hér á landi en áður hafði verið gert. Mikilvæg breyting varð 

á lögum um útlendinga var árið 2014 en þá var sett á fót sjálfstæð kærunefnd til þess að úrskurða 

í útlendingamálum. Fyrra fyrirkomulag við endurskoðun á ákvörðunum Útlendingastofnunar, sem 

                                                 
195 Álit umboðsmanns Alþingis 16. maí 2001 í máli nr. 3137/2000. 
196 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 698 - 433. mál (Frumvarp til laga um útlendinga). 
197 sama heimild, athugas. III. kafli. 
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var í höndum innanríkisráðherra, hafði hlotið gagnrýni meðal annars frá flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna.198 

Ný heildarlög um útlendingamál voru samþykkt árið 2016, þau tóku gildi 1. janúar 2017 og  

leystu af hólmi lög nr. 96/2002.199 Eins og fram kemur í athugasemdum frumvarpsins var ráðist í 

gerð nýrra laga til þess að bregðast við auknum fólksflutningum til Íslands og til þess að uppfylla 

betur þjóðréttarlegar skyldur íslenska ríkisins, svo sem þær sem stafa af Evrópusamstarfi (EES og 

Schengen), barnasáttmálanum, samningum Sameinuðu þjóðanna um ríkisfangsleysi og síðast en 

ekki síst samningi Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu flóttamanna en ítarlega er fjallað um 

samninginn í öðrum hluta fjórða kafla athugasemda við frumvarpið.200  

Lögin eru nokkuð ólík fyrri lögum, þau eru skýrari, aðgengilegri og ítarlegri meðal annars að 

því er varðar málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd. Ákvæði nýju útlendingalaganna um 

flóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega vernd taka að mjög verulegu leyti mið af 

flóttamannasamningnum og má segja að þar með sé verið að innleiða samninginn rúmum 60 árum 

eftir fullgildingu hans. 

Sem dæmi fjallar 45. gr. laganna um réttaráhrif alþjóðlegrar verndar og er þar tekið fram að 

þeir sem hana hljóti hafi „þá réttarstöðu sem leiðir af íslenskum lögum og alþjóðasamningi um 

stöðu flóttamanna“. Í athugasemdum við 2. gr. laganna er áréttað að útlendingalögin skuli túlkuð 

og framkvæmd með hliðsjón af flóttamannasamningnum ásamt öðrum alþjóðlegum samningum 

sem taldir eru upp.201 Annað dæmi um innleiðingu flóttamannasamningsins í lögum nr. 80/2016 

má nefna þau nýmæli sem felast í 32. gr. Greinin ber yfirskriftina „Refsileysi vegna ólögmætrar 

komu eða falsaðra eða stolinna skilríkja“: 

 

Umsækjanda um alþjóðlega vernd sem kemur ólöglega hingað til lands eða 

dvelst hér á landi án heimildar verður í samræmi við 31. gr. alþjóðasamnings 

um stöðu flóttamanna ekki refsað geti hann sýnt fram á að hann komi beint 

frá landsvæði þar sem hann hafði ástæðu til að óttast ofsóknir, sbr. 37. og 38. 

gr., eða var án ríkisfangs og gat ekki öðlast slíkt, sbr. 39. gr., enda gefi hann 

sig fram við stjórnvöld eins fljótt og unnt er eða færi ella gildar ástæður fyrir 

því að hafa ekki gert það, sem og ástæðu fyrir ólöglegri komu eða dvöl. Leiki 

vafi á að ákvæði 1. málsl. séu uppfyllt skal hann túlkaður umsækjanda í hag. 

                                                 
198 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 1259 - 249. mál (Lög um breytingu á lögum nr. 96/2002, um útlendinga, með 

síðari breytingum (EES-reglur, innleiðing, kærunefnd, hælismál)). 
199 Lög um útlendinga, nr. 80/2016. 
200 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1180 - 728. mál (Frumvarp til útlendingalaga). 
201 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1180 - 728. mál (Frumvarp til útlendingalaga). 
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Eldri lög innihéldu ekkert slíkt ákvæði og lengst af voru flóttamenn hér á landi því dæmdir til 

fangelsisvistar fyrir skjalafals, í andstöðu við 31. flóttamannasamningsins.202 Stuttu fyrir 

gildistöku nýju útlendingalaganna hafði Hæstiréttur reyndar vikið frá þeirri dómaframkvæmd og 

tekið, í ákveðnum tilvikum, tillit til 31. gr. flóttamannasamningsins við skýringu sína á 1. mgr. 

155. gr. almennra hegningarlaga á þann hátt að sakfella flóttamenn fyrir slík brot en dæma þá hins 

vegar ekki til neinnar refsingar.203 Með tilkomu nýju laganna er ekki lengur þörf fyrir þessa 

sérstöku framkvæmd.204  

Flóttamannasamningurinn snertir fyrst og fremst útlendingalögin en lög um ríkisborgararétt, 

nr. 100/1952, hafa einnig að geyma tilvísun í samninginn. Þau vísa nánar tiltekið í skilgreiningu 

samningsins á flóttamannahugtakinu, í 6. tl. 1. mgr. 8. gr. laganna segir að: „Flóttamaður, sem 

fullnægir skilgreiningu í alþjóðasamningi um stöðu flóttamanna sem gerður var 28. júlí 1951 [og] 

hafi verið hér búsettur sem slíkur í fimm ár“ fullnægi búsetuskilyrðum fyrir veitingu 

ríkisborgararéttar. Ákvæðið var lögfest með breytingalögum nr. 62/1998 en nánari útskýringum á 

skilgreiningunni eða gildi flóttamannasamningsins er ekki til að dreifa í lögskýringargögnum. Í 

athugasemdum með frumvarpi kemur eingöngu fram að reglan sé samhljóða áður gildandi reglu 

um veitingu ríkisborgararéttar af hálfu Alþingis.205 Fleiri lög innihalda einhver ákvæði tengd 

flóttamannasamningnum, sem dæmi má nefna lög um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002, en 

þar segir að þeir sem hafa fengið tímabundið dvalarleyfi á grundvelli alþjóðlegrar verndar séu 

undanþegnir frá kröfu um tímabundið atvinnuleyfi.  

Síðustu áratugi hefur íslensk löggjöf smám saman verið aðlöguð að reglum 

flóttamannasamningsins og öðrum alþjóðlegum skuldbindingum á sviðinu. Með útlendingalögum 

nr. 96/2002 var í fyrsta skipti lögfest tilvísun í flóttamannasamninginn í íslenskum lögum en 

núgildandi lög ganga mun lengra. Lög nr. 80/2016 fela í sér verulega aðlögun að 

flóttamannasamningnum, auk mikils fjölda tilvísana í samninginn sjálfan, svo mikinn að stundum 

svipar það til lögfestingar á texta samningsins. Þessi þróun hefur átt sér stað samhliða mikilli 

                                                 
202 Kári Hólmar Ragnarsson (n. 69). 
203 Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 345/2015 (Flóttamaður); Hrd. 9. júní 2016 í máli nr. 86/2016 (Flóttamaður II). 
204 Sjá nánari umfjöllun í Kári Hólmar Ragnarsson (n. 69). 
205 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 391 - 311. mál (Frumvarp til laga um breyting á lögum um íslenskan 

ríkisborgararétt, nr. 100 23. desember 1952). 
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fjölgun innflytjenda á Íslandi og fjölgun umsókna um alþjóðlega vernd hér á landi206 sem er líklega 

óhætt að segja að hafi verið kveikjan að þessum miklu lagabreytingum sex áratugum eftir 

fullgildingu samningsins. 

 

6.4. Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi  

Samningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (SBSR) var lagður fram til undirritunar á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í desember árið 1966 en Ísland undirritaði 

samninginn tveimur árum síðar, 30. desember 1968. Samningurinn tók gildi í mars 1976 þegar 35 

ríki höfðu fullgilt hann, í samræmi við 49. gr. hans, samhliða því tók einnig gildi valfrjáls bókun 

við samninginn sem fjallar um kæruleið vegna brota á samningnum til mannréttindanefndar 

Sameinuðu þjóðanna (Human Rights Committee). Önnur valfrjáls bókun við SBSR var samþykkt 

í desember 1989, hún fjallar um afnám dauðarefsingar og tók gildi í júlí 1991.  

Ísland fullgilti SBSR og bókunina um kæruleiðir og mannréttindanefndina þann 22. ágúst 

1979, samkvæmt heimild í þingsályktun frá 8. maí 1979. Með þingsályktunartillögunni fylgdu 

samningarnir bæði á ensku og í íslenskri þýðingu.207 Aðildin var auglýst í C-deild Stjórnartíðinda 

með íslenska þýðingu samningsins og bókunarinnar sem fylgiskjöl.208 Samningurinn var, eins og 

áður segir, einnig birtur í lagasafni.209 Þingsályktun um fullgildingu annarrar bókunar við SBSR 

um afnám dauðarefsingar var samþykkt í desember 1990.210 

Íslensk lög voru talin samræmast samningnum en líkt og fram kemur í umfjöllun um MSE hér 

að ofan reyndist ýmissa úrbóta þörf á sviði mannréttinda í íslenskri löggjöf. Umboðsmaður 

Alþingis vakti árið 1988 athygli á því að ákvæði íslenskra laga til verndar mannréttindum væru 

ófullkomin:  

 

Ég vísa einnig til þess, að Ísland er aðili þýðingarmikilla alþjóðasamninga um 

mannréttindi. Ég nefni hér Evrópuráðssamninginn um verndun mannréttinda 

og mannfrelsis (Mannréttindasáttmála Evrópu) frá 4. nóvember 1950 ásamt 

                                                 
206 Sjá tölur um umsóknir undir Ársskýrslur og Tölfræði hjá Útlendingastofnun <https://www.utl.is/> skoðað 2. maí 

2019. 
207 Alþt. 1978-1979, A-deild, þskj. 137 - 119. mál (Tillaga til þingsályktunar um aðild Íslands að alþjóðasamningum 

um mannréttindi). 
208 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (samþykktur 16. desember 1966, tók gildi 23. mars 

1976) Stjtíð. C, 10/1979 [999 UNTS 171]. 
209 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, lög nr. 10/1979. 
210 Alþt. 1990-1991, A-deild, þskj. 156 - 150. mál (Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu bókunar við 

alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi). 
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síðari viðaukum, alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

(Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna) frá 16. desember 1966, 

Félagsmálasáttmála Evrópu frá 18. október 1961 og alþjóðasamning 

(Sameinuðu þjóðanna) um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 

frá 16. desember 1966. Aðstaðan er hér sú, að íslensk lög ganga a.m.k. að 

ýmsu leyti skemmra í vernd mannréttinda en þessir sáttmálar. Getur þetta 

valdið vanda í lagaframkvæmd hér á landi og jafnframt orðið til þess, að 

íslenska ríkið verði dregið til ábyrgðar fyrir þeim alþjóðastofnunum, sem 

ætlað er að framfylgja nefndum mannréttindasamningum.211 

 

Við breytingar á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar sem samþykktar voru 1995 var 

meðal annars horft til SBSR og athugasemda sem mannréttindanefndin hafði sent frá sér um stöðu 

mannréttinda á Íslandi.212 Í skýrslu nefndarinnar frá 1993 kom fram að vernd þeirra 

grundvallarmannréttinda sem SBSR fjallar um væri talin ófullnægjandi í þágildandi stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, að staða samningsins í íslenskri löggjöf væri óljós og óskýr og nefndin hvatti 

stjórnvöld til að bæta úr því með því að innleiða sáttmálann í íslenskan rétt svo ákvæði hans hefðu 

sambærilegt gildi íslenskum lögum, það er lögfesta hann, og að endurskoða mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar.213  

Mannréttindanefndin hefur haft nokkur áhrif á túlkun þeirra réttinda sem SBSR tryggir, bæði 

í gegnum álit sín í kærumálum (þó þau séu ekki lagalega bindandi) og með almennum 

athugasemdum um framkvæmd samningsins. Ríkjum er skylt að skila reglulegum skýrslum til 

nefndarinnar en eftirlitskerfi samningsins er sambærilegt við aðra mannréttindasamninga 

Sameinuðu þjóðanna.214  

Samkvæmt a-lið 2. mgr. 5. gr. valfrjálsrar bókunar við SBSR um kæruleiðir til 

mannréttindanefndar skal nefndin ekki taka mál til efnismeðferðar sé það til rannsóknar eða 

meðferðar fyrir öðrum alþjóðlegum stofnunum. Auk þess hafa Ísland og fleiri ríki sett fyrirvara 

við bókunina um að hún skuli ekki tala fyrir mál sem þegar hafa fengið rannsókn eða sáttarmeðferð 

á alþjóðlegum grundvelli. Ljóst er að mun fleiri fara með mál sín fyrir mannréttindadómstól 

Evrópu heldur en mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna, það á við um Íslendinga sem og 

                                                 
211 Álit umboðsmanns Alþingis 29. desember 1988 í máli nr. 70/1988. 
212 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 - 118. mál (Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944). 
213 „Skýrsla mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, CCPR/C/79/Add.26“ (3. nóvember 1993). 
214 Björg Thorarensen, „Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi“, Mannréttindasamningar 

Sameinuðu þjóðanna: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (Bókaútgáfan Codex - 

Mannréttindastofnun HÍ 2009) 37–42. 
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borgara annarra ríkja sem eiga aðild að báðum samningunum, enda eru dómar MDE þjóðréttarlega 

bindandi og því árangursríkari kæruleið fyrir einstaklinga.215 Hugsanlega vegna þessa hefur 

samningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi ekki haft eins áberandi áhrif á Íslenskan rétt 

og MSE þó að efnislega séu samningarnir mjög sambærilegir. Í íslenskri dómaframkvæmd er 

reyndar mjög oft vísað til MSE og SBSR samtímis, einkum til skýringar á mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar.216  

 

6.5. Samningur um réttindi barnsins  

Samningurinn, sem í daglegu tali er nefndur barnasáttmálinn, var samþykktur á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989, Ísland undirritaði hann í New York 26. janúar 1990 og 

samningurinn öðlaðist gildi 2. september 1990. Þann 27. nóvember 1992 var samningurinn var 

fullgiltur fyrir Íslands hönd og auglýsing þess efnis birt í Stjórnartíðindum.217 Barnasáttmálinn var 

einnig birtur í lagasafni en þar var hins vegar ekki um formlega lögfestingu samningsins að ræða 

heldur eingöngu birtingu á íslenskri þýðingu hans sem einnig hafði verið fylgiskjal með 

þingsályktun til fullgildingar samningsins, birtingin hafði ekki áhrif á gildi eða stöðu hans að 

íslenskum rétti.218  

Íslensk stjórnvöld töldu gildandi löggjöf vera í samræmi við ákvæði samningsins og var hann 

því fullgiltur. Hins vegar þótti ástæða til að leggja fram sérstakar „yfirlýsingar“ vegna tveggja 

ákvæða, annars vegar varðandi ákvarðanir um forsjársviptingu (9. gr. samningsins) og hins vegar 

varðandi fangelsisvistun barna meðal fullorðna fanga (37. gr. samningsins).219  

Ýmsar réttarbætur og lagabreytingar hafa verið gerðar hér á landi frá því samningurinn var 

fullgiltur. Fljótlega voru sett ný lög um vernd barna og ungmenna, nr. 58/1992, en með þeim voru 

meðal annars lögfestar reglur um starfshætti og málsmeðferð barnaverndarnefnda. Árið 1995 var 

lögunum breytt og Barnaverndarstofa stofnuð til þess að annast daglega stjórn 

                                                 
215 sama heimild 96. 
216 Samanber til dæmis: Hrd. 5. mars 1992 í máli nr. 274/1991 (Ærumeiðingar); Hrd. 3. desember 1998 í máli nr. 

145/1998 (Kvótadómur); Hrd. 14. nóvember 2002 í máli nr. 167/2002 (ASÍ); Hrd. 25. október 2007 (109/2007) 

(Ásatrúarfélagið). 
217 Auglýsing um samning um réttindi barnsins, Stjtíð. C-deild, nr. 18/1992. 
218 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, lög nr. 18/1992; Alþt. 1991-1992. A-deild, þskj. 828 - 513. 

mál (Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu samnings um réttindi barna). 
219 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155 - 155. mál (Frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins), 2. hluti grg. 
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barnaverndarmála.220 Árið 1994 var embætti umboðsmanns barna stofnað en hlutverk hans var (og 

er) meðal annars að „stuðla að því að þjóðréttarsamningar, er varða réttindi og velferð barna og 

fullgiltir hafa verið af Íslands hálfu, séu virtir.“221 Þá var ákvæði um vernd og umönnun barna var 

bætt við Stjórnarskrána árið 1995.222  

Eftirlit með framkvæmd barnasáttmálans er í höndum barnaréttarnefndar Sameinuðu 

þjóðanna, árið 1994 sendi Ísland nefndinni sína fyrstu skýrslu um framkvæmd sáttmálans og 

réttarstöðu barna á íslandi, næstu skýrslu var skilað 2000 og þeirri þriðju 2008.223 Auk stjórnvalda 

hafa umboðsmaður barna224 og samtökin Barnaheill, Mannréttindaskrifstofa Íslands og UNICEF 

gefið barnaréttarnefnd skýrslur.225 Barnaréttarnefndin hefur gefið Íslandi bæði jákvæða endurgjöf 

og athugasemdir um það sem mætti betur fara og íslensk stjórnvöld hafa í meginatriðum brugðist 

við þeim.226  

Í apríl 1997 var lögð fram þingsályktunartillaga um bætta réttarstöðu barna með hliðsjón af 

samningnum, aðallega var lagt til að skipuð yrði nefnd um innleiðingu samningsins sem skyldi 

gera úttekt á íslenskum lögum sem vörðuðu réttarstöðu barna og kanna hvort rétt væri að lögfesta 

samninginn í heild sinni. Tillagan byggði meðal annars á athugasemdum sem borist höfðu frá 

barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna í byrjun árs 1996 og athugasemdum Barnaheilla en tillagan 

var ekki samþykkt á Alþingi.227 Hins vegar skipaði félagsmálaráðherra nefnd um endurskoðun 

laga um vernd barna og unglinga, nr. 58/1992, í desember 1997. Nefndin skilaði tillögum að 

frumvarpi til félagsmálaráðherra í desember árið 2000, eftir nokkrar breytingar í ráðuneytinu var 

frumvarp til nýrra heildarlaga um barnavernd lagt fyrir Alþingi og var það samþykkt 30. maí árið 

2002.228 

                                                 
220 Lög nr. 22/1995, um breyting á lögum um vernd barna og ungmenna. 
221 Lög um umboðsmann barna, nr. 83/1994, 3.gr. 
222 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 76. gr. 
223 „Fyrsta skýrsla Íslands um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, CRC/C/11/Add.6“ (maí 1995); 

„Önnur skýrsla Íslands um framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, CRC/C/11/Add.6“ 

(apríl 2000); „Þriðja skýrsla Íslands um framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

CRC/C/ISL/3-4“ (júní 2008). 
224 Umboðsmaður barna, „Upplýsingar frá umboðsmanni barna á Íslandi varðandi framkvæmd BSSÞ“ (12. 

september 2002); Umboðsmaður barna, „Skýrsla til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna 2010“ (2010). 
225 Mannréttindaskrifstofa Íslands, Barnaheill og UNICEF, „Skuggaskýrsla UNICEF á Íslandi, Barnaheilla og 

Mannréttindaskrifstofu Íslands“ (2011). 
226 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ í Björg Thorarensen, Hjördís Björk Hákonardóttir og 

Róbert Spanó (ritstj.), Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan 

rétt (Bókaútgáfan Codex - Mannréttindastofnun HÍ 2009) 333–337. 
227 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 872 - 521. mál (Tillaga til þingsályktunar um bætta réttarstöðu barna samkvæmt 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna). 
228 Barnaverndarlög, nr. 80/2002; Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 403 - 318. mál. (Frumvarp til barnaverndarlaga). 



 55 

Barnaverndarlögin eru samin með hliðsjón af barnasáttmálanum en sem dæmi um nýmæli í 

þeim má nefna að almennar meginreglur í barnaverndarmálum voru skýrðar og lögfestar og lagt 

var til að stofnuð yrði kærunefnd barnaverndarmála. Þá var svipting forsjár einnig flutt frá 

barnaverndarnefndum til dómstóla (29. gr.)229 Um ákvörðunarvald dómstóla í 

forsjársviptingamálum var einnig kveðið í nýjum barnalögum, nr. 76/2003, en það var að hluta til 

vegna ábendinga barnaréttarnefndar sameinuðu þjóðanna.230 Setning nýrra barnaverndarlaga 2002 

og barnalaga 2003 gerði það að verkum að íslensk löggjöf samræmdist nú 9. gr. samningsins um 

réttindi barnsins en árið 2009 tilkynnti ríkisstjórnin Sameinuðu þjóðunum að hún drægi til baka 

fyrri yfirlýsingu sína vegna ákvæðisins.231 

Þrátt fyrir nýju barnaverndarlögin og aðrar umbætur voru enn brotalamir á íslenskum lögum 

sem vörðuðu réttindi og vernd barna, þetta kom til dæmis fram í skýrslum barnaréttarnefndar 

Sameinuðu þjóðanna.232 Þórhildur Líndal, lögfræðingur og fyrrverandi umboðsmaður barna, gerði 

árið 2007 úttekt fyrir forsætisráðuneytið á dómum þar sem vísað er til barnasáttmálans í 

dómsforsendum, annars vegar dómum Hæstaréttar og hins vegar dómum mannréttindadómstóls 

Evrópu.  

Meðal niðurstaðna úttektarinnar var að Hæstiréttur hefði ekki beitt sáttmálanum með skýrum 

eða markvissum hætti, heldur eingöngu óbeint og tilviljanakennt sem var ólíkt beitingu 

mannréttindadómstólsins á sáttmálanum. Hugsanlegar skýringar á þessu taldi Þórhildur vera 

þekkingarleysi á samningnum og eðli hans, sem og þá staðreynd að samningurinn var ekki 

lögfestur hér á landi.233 Með þingsályktun 16. mars 2009 ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni 

að undirbúa lögfestingu samnings um réttindi barnsins í heild sinni og að frumvarp þess efnis 

skyldi liggja fyrir í nóvember 2009, einmitt tuttugu árum eftir að samningurinn var samþykktur. 

Um nauðsyn lögfestingarinnar segir í greinargerð: 

 

Þótt aðildarríkin að samningnum séu skuldbundin til að tryggja börnum þau 

réttindi sem samningurinn veitir þeim er sú skuldbinding aðeins samkvæmt 

                                                 
229 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 403 - 318. mál. (Frumvarp til barnaverndarlaga). 
230 Alþt. 2002–2003, A-deild, þskj. 181 - 180. mál (Frumvarp til barnalaga), 1.hluti, athugas. 
231 „11. Convention on the Rights of the Child, New York, 20 November 1989“ (United Nations Treaty Collection) 

<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en> skoðað 

14. apríl 2019. 
232 Alþt. 2008-2009, A-deild, þskj. 13 - 13. mál (Tillaga til þingsályktunar um lögfestingu samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 18 2. nóvember 1992). 
233 Þórhildur Líndal, „Skýrsla um dóma mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, o.fl.“ (Forsætisráðuneytið 7. nóvember 2007). 
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þjóðarétti. Vegna tvíeðliskenningarinnar sem lögð er til grundvallar í 

lagatúlkun hér á landi þarf að lögfesta alþjóðlega samninga ef þeir eiga að 

hafa bein réttaráhrif hér á landi. Því er ekki hægt að beita barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna með beinum hætti fyrir íslenskum dómstólum. 

Flutningsmenn telja hins vegar rétt að slíkur grundvallarsáttmáli verði 

lögfestur hér á landi með sama hætti og gert var með mannréttindasáttmála 

Evrópu. Vægi barnasáttmálans yrði þá meira hér á landi þar sem stjórnvöld 

og dómstólar landsins yrðu að taka mið af honum við úrlausnir mála sem 

varða börn.234 
 

Í júlí 2009 var Þórhildi Líndal loks falið að semja frumvarp til lögfestingar samningsins og 

útbúa yfirlit yfir þau lög sem nauðsynlegt yrði að breyta samhliða lögfestingunni sem og 

lagabreytingafrumvarp vegna þeirra, frumvarpinu skilaði hún til dómsmálaráðuneytisins það sama 

ár. Til stóð að leggja frumvarpið fyrir þingið árið 2010 en varð ekki af því, frumvarpið var þá lagt 

fram í apríl 2012 en komst ekki til umræðu. Í september 2012 var frumvarpið um lögfestingu 

samningsins loks flutt á þingi, það var samþykkt og samningnum var gefið lagagildi þann 20. 

febrúar 2013.235  

Auk samningsins var tveimur valfrjálsum bókunum við hann frá 25. maí 2000, einnig gefið 

lagagildi en þær fjalla annars vegar um réttindi barnsins um sölu á börnum, barnavændi og 

barnaklám, og hins vegar um réttindi barnsins um þátttöku barna í vopnuðum átökum. 

Samningurinn og bókanirnar voru birt sem fylgiskjöl með lögum um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013.  

Með lögunum voru einnig gerðar breytingar á öðrum lögum, ákvæðum um „rétt barns á að 

láta í ljós skoðanir sínar á málum sem það varða miðað við aldur þess og þroska“ var bætt við lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, og lög um um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992. Þá 

bættist ný málsgrein við lög um fullnustu refsinga, nr. 49/2005, svohljóðandi:  

 

Fangar sem eru undir 18 ára aldri skulu vistaðir á heimili á vegum 

barnaverndaryfirvalda, nema sérstakar ástæður séu til að vista þá í fangelsi. 

Um slíka vistun gilda ákvæði laganna eins og við á. Ráðherra setur reglugerð 

um nánari framkvæmd vistunar samkvæmt þessari málsgrein. 

 

                                                 
234 Alþt. 2008-2009, A-deild, þskj. 13 - 13. mál (Tillaga til þingsályktunar um lögfestingu samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 18 2. nóvember 1992), greinargerð. 
235 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155 - 155. mál (Frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins), grg. 
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Íslensk lög höfðu áður verið í ósamræmi við 37. gr. barnasáttmálans varðandi frelsissviptingu 

barna og vistun þeirra meðal fullorðinna fanga en eins og áður segir höfðu íslensk stjórnvöld sett 

fram yfirlýsingu vegna þessa við undirritun samningsins árið 1990. Í maí 2015 tók gildi ný 

reglugerð um afplánun sakhæfra barna, nr. 533/2015, á grundvelli reglugerðarheimildar í nýju 

lögunum, og yfirlýsing ríkisins varðandi 37. gr. sáttmálans var þá formlega dreginn til baka.236  

Réttarumhverfi íslenskra barna hefur batnað mjög á síðustu áratugum einkum eftir tilkomu, 

það er fullgildingu og síðar lögfestingu, barnasáttmálans, jafnvel þó að íslensk löggjöf hafi verið 

talin samræmast ákvæðum samningsins við undirritun hans. Þar hefur skipt miklu stofnun 

embættis umboðsmanns barna, eftirlit barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna með framkvæmd 

samningsins á Íslandi, ýmsar lagabreytingar, þar á meðal stjórnarskrárbreytingar, vegna sáttmálans 

sem og ný heildarlöggjöf um réttindi barna (aðlögun að sáttmálanum), einnig ötult starf 

félagasamtaka á þessu sviði.237  

Í íslenskri löggjöf er nú víða hægt að að finna tilvísanir í barnasáttmálann, til dæmis í 97. gr. 

laga um útlendinga, nr. 80/2016, og 1. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991. Síðast 

en ekki síst hefur lögfesting sáttmálans um réttindi barnsins haft veruleg áhrif því nú er hægt að 

byggja á ákvæðum hans með beinum hætti fyrir dómi eða stjórnvöldum. Lögfesting er hins vegar 

ekki „endapunktur“ í innleiðingu samningsins, beiting hans er ekki orðin fullkomlega markviss og 

aðlögun laga að samningnum heldur áfram, sem og fræðsla um efni samningsins, meðal annars 

innan réttarkerfis og stjórnsýslu.238  

 

6.6. Árósasamningurinn 

Samningur um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að 

réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum, betur þekktur sem Árósasamningurinn, var undirritaður 

25. júní 1998 og öðlaðist gildi 30. október 2001. Ísland var á meðal stofnaðila, ásamt rúmlega 30 

öðrum ríkjum og Evrópusambandinu. Samningurinn er frábrugðinn öðrum samningum um 

umhverfismál, að því leyti að hann tengir saman umhverfisrétt og réttindi almennings. Hann gerir 

                                                 
236 „11. Convention on the Rights of the Child, New York, 20 November 1989“ (n. 231). 
237 Sjá til dæmis: Mannréttindaskrifstofa Íslands, Barnaheill og UNICEF (n. 225); UNICEF, „Staða barna á Íslandi 

2011“ (2011). 
238 Sjá til dæmis niðurstöður: Ingunn Guðrún Einarsdóttir, „Innleiðing Barnasáttmálans í íslenskan rétt: Dropinn 

holar steininn“ (Meistararitgerð, Lögfræði, Háskóli Íslands 2017). 
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bæði aðilum sem hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn máls og umhverfisverndarsamtökum kleift að 

kæra eða fá endurskoðaðar ákvarðanir á sviði umhverfismála.239  

Halldór Ásgrímsson, þáverandi utanríkisráðherra, lagði fram tillögu til þingsályktunar um 

fullgildingu samningsins í apríl 2001. Um þörf fyrir lagabreytingar segir í athugasemdum með 

tillögunni:  

 

Þau lög sem fjalla um þá þætti sem Árósasamningurinn tekur til eru annars 

vegar lög nr. 21/1993, um upplýsingamiðlun og aðgang að upplýsingum um 

umhverfismál, og hins vegar lög nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum. 

Á grundvelli síðarnefndu laganna hefur verið sett reglugerð nr. 671/2001, um 

mat á umhverfisáhrifum. Að mati umhverfisráðuneytisins kallar fullgilding 

samningsins ekki á lagabreytingar hér á landi.240 

 

Tillagan var ekki samþykkt, við umræðu hennar komu fram sjónarmið um að hugsanlega 

þyrftu að koma til frekari lagabreytingar,241 en málinu var vísað til utanríkismálanefndar. 

Í maí 2001 óskaði umhverfisráðuneytið eftir afstöðu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 

varðandi lagabreytingar vegna hugsanlegrar fullgildingar samningsins. Leitað var leitað til 

réttarfarsnefndar sem lýsti í skýrslu sinni í september 2001 að nokkur ákvæði íslensks réttar 

samræmdust ekki samningnum og kölluðu á lagabreytingar. Réttarfarsnefnd lagði heldur til að 

sérlög yrðu sett en að lögum nr. 91/1991 yrði breytt til þess að uppfylla ákvæði samningsins um 

aðgang hagsmunaaðila og samtaka að réttlátri málsmeðferð vegna umhverfismála.242  

Einnig í maí árið 2001 gaf umhverfisráðuneytið út samstarfsyfirlýsingu ásamt frjálsum 

félagasamtökum á sviði umhverfismála þar sem meðal annars komu fram áform um fullgildingu 

samningsins og áætlanir um sérstakan stuðning ráðuneytisins við frjáls félagasamtök. Meðal 

forsendna yfirlýsingarinnar var að á árinu 2001 yrði leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á 

Árósasamningnum.243 Árið 2002 var samþykkt þingsályktunartillaga um skipun nefndar sem 

                                                 
239 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1195 - 678. mál (Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu Árósasamnings um 

aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang  að réttlátri málsmeðferð í 

umhverfismálum). 
240 Alþt. 2000–2001, A-deild, þskj. 1032 - 654. mál (Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu Árósasamnings um 

aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í 

umhverfismálum). 
241 Alþt. 2000-2001, B-deild, þskj. 1032 - 109. fundur (Katrín Fjeldsted) skoðað 13. maí 2019. 
242 Umhverfisráðuneytið, „Skýrsla starfshóps til undirbúnings fullgildingar Árósasamningsins um aðgang að 

upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum“ (18. 

desember 2009). 
243 Umhverfisráðuneytið, „Samstarfsyfirlýsing“ (18. maí 2001) <https://www.stjornarradid.is:443/gogn/rit-og-

skyrslur/stakt-rit/2001/05/18/Samstarfsyfirlysing/> skoðað 13. maí 2019. 
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skyldi gera úttekt á stöðu frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfis- og náttúruverndarmála og 

samskipti á milli þeirra og stjórnvalda með hliðsjón af Árósasamningnum en tillagan hafði áður 

verið lögð fram án afgreiðslu.244 

Árið 2003 var settur á fót starfshópur á vegum umhverfis-, utanríkis- og dóms- og 

kirkjumálaráðuneytis til þess að fara yfir samninginn og stöðu hans gagnvart íslenskum lögum en 

hópurinn skilaði minnisblaði með niðurstöðum það sama ár. Umhverfisráðherra skipaði svo nefnd 

(Árósanefnd) árið 2005 sem hafði það hlutverk að greina nauðsynlegar lagabreytingar ef 

samningurinn væri fullgiltur og byggði nefndin að hluta á niðurstöðum fyrrnefnds starfshóps. Hún 

fjallaði meðal annars um tvær mögulegar útfærslur vegna kæruleiða eða aðgangs að réttlátri 

málsmeðferð sem fjallað er um í samningnum, annars vegar „dómstólaleið“ og hins vegar 

„stjórnsýsluleið.“ Þá fjallaði hún einnig um aðferðir við innleiðingu samningsins á hinum 

Norðurlöndunum og innan Evrópusambandsins. Árósanefndin skilaði skýrslu um málið í 

september 2006 en þegar þar var komið við sögu höfðu allir aðrir aðilar samningsins þegar fullgilt 

hann.245  

Í mars 2009 skipaði umhverfisráðherra starfshóp til að undirbúa fullgildingu samningsins og 

taka afstöðu til þess hvaða leið skyldi farin varðandi aðgang að réttlátri málsmeðferð í 

umhverfismálum. Starfshópurinn komst að því að stjórnsýsluleiðin félli betur að íslensku 

lagaumhverfi og að setja ætti á fót kærunefnd til þess að fjalla um þær ákvarðanir sem undir 

samninginn falla.246  

Þá voru samin tvö frumvörp til innleiðingar Árósasamningsins í íslenskan rétt og til þess að 

undirbúa fullgildingu hans. Annars vegar frumvarp að lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og 

auðlindamála,247 og hins vegar lagabreytingafrumvarp eða bandormur sem fjallar um breytingar á 

                                                 
244 Alþt. 2001–2002, A-deild, þskj. 38 - 38. mál (Tillaga til þingsályktunar um samráð stjórnvalda við frjáls 

félagasamtök.). 
245 Umhverfisráðuneytið, „Árósasamningurinn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og 

aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum: Greining á íslenskri löggjöf með hliðsjón af ákvæðum 

Árósasamningsins: Niðurstaða nefndar“ (28. september 2006). 
246 Umhverfisráðuneytið, „Skýrsla starfshóps til undirbúnings fullgildingar Árósasamningsins um aðgang að 

upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum“ (n. 242). 
247 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1228 - 709. mál (Frumvarp til laga um úrskurðarnefnd umhverfis- og 

auðlindamála). 
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hinum ýmsu lögum, einkum til innleiðingar kæruheimilda til úrskurðarnefndar umhverfis- og 

auðlindamála. Breytingarnar ná alls til 21 laga sem tengjast umhverfismálum.248 

Þingsályktunartillaga um fullgildingu samningsins var samþykkt 16. september 2011249 og 

degi síðar voru lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, nr. 130/2011, og lög um 

breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar Árósasamningsins, nr. 131/2011, samþykkt. Þannig 

var íslensk löggjöf aðlöguð að samningnum samhliða fullgildingu hans. Hins vegar hefur 

samningurinn ekki verið birtur í Stjórnartíðindum né birt auglýsing um gildi hans.250 Íslensk 

þýðing samningsins þó birt sem fylgiskjal með þingsályktunartillögum um fullgildingu hans bæði 

árið 2001 og árið 2011 þegar hún var samþykkt.  

Í fyrra skiptið sem tillaga að ályktun um fullgildingu Árósasamningsins var lögð fyrir Alþingi 

var talið að fullgildingin krefðist lítilla lagabreytinga. Með tímanum varð þó ljóst að þær yrðu fleiri 

og niðurstaðan var að lokum nokkuð víðtæk aðlögun íslenskra laga. Litið var til innleiðingar 

samningsins á hinum Norðurlöndunum, sem höfðu innleitt hann og sett á fót viðeigandi kæruleiðir 

í umhverfismálum þónokkur fyrr, líkt og kom fram í skýrslu Árósanefndarinnar árið 2006. 

 

6.7. Samningur um réttindi fatlaðs fólks 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti samninginn um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) í New 

York þann 13. desember 2006. SRFF var undirritaður fyrir Íslands hönd í mars 2007 en hann tók 

gildi í maí 2008. Skipaður var starfshópur til að undirbúa fullgildingu hans á Íslandi og 

innanríkisráðuneytið vann að því að greina nauðsynlegar lagabreytingar vegna samningsins.251 

Árið 2010 voru samþykktar breytingar á lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992.252 Með 

breytingunum var ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk flutt frá ríki til sveitarfélaga og orðanotkun í 

lögunum uppfærð (heiti laganna meðal annars breytt í lög um málefni fatlaðs fólks). 

Lagabreytingar þessar fólu auk þess í sér tilvísun eða „opna innleiðingu“ á samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, því með breytingunni var málsgrein bætt við 1. gr. laganna þar 

                                                 
248 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1195 - 678. mál (Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu Árósasamnings um 

aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang  að réttlátri málsmeðferð í 

umhverfismálum). 
249 sama heimild. 
250 Eins og áður hefur komið fram hefur mjög takmarkað verið birt af þjóðréttarsamningum frá og með árinu 2007. 
251 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 26 - 26. mál (þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir). 
252 Lög nr. 152/2010, um breytingu á lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992. 
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sem fram kom að við framkvæmd laganna skyldi taka mið af alþjóðlegum skuldbindingum 

ríkisins, „einkum samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.“ 253 Það athugast að á 

þeim tíma sem tilvísunin var lögfest hafði Ísland ekki fullgilt SRFF og var því gert ráð fyrir að 

lögin skyldu túlkuð með hliðsjón af samningi sem íslenska ríkið væri ekki skuldbundið af. 

Tilvísunin í SRFF virðist hins vegar hafa gert lítið fyrir vægi hans að íslenskum rétti og ekki 

bætt réttarstöðu fatlaðs fólks með afgerandi hætti.254 Ýmis bráðabirgðaákvæði voru sett við 

lagabreytingarnar árið 2010 en í þeim var meðal annars fjallað um innleiðingu samningsins. 

Samkvæmt bráðabirgðaákvæði h. var gert var ráð fyrir að heildarendurskoðun á málaflokknum 

færi fram fyrir árslok 2014 með hliðsjón af samningnum og samkvæmt bráðabirgðaákvæði i. 

skyldi ráðherra leggja fram þingsályktunartillögu, eigi síðar en 1. október 2011, þar sem lægi fyrir 

framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks með tímasettum aðgerðum varðandi lögfestingu 

samningsins.255  

Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu í júní 2012 um framkvæmdaáætlun í málefnum 

fatlaðs fólks sem átti að ná til ársins 2014256 en unnið var eftir þeirri áætlun til ársins 2017 þegar 

ný áætlun tók við.257 Í apríl 2013 gaf innanríkisráðuneytið út töflu yfir gildandi lög og reglugerðir 

sem vörðuðu samninginn, með úttekt á því hverju þyrfti að breyta fyrir fullgildingu samningsins.258 

Árið 2014 svaraði Hanna Birna Kristjánsdóttir, þáverandi innanríkisráðherra, beiðni um 

upplýsingar um stöðu innleiðingar og lagabreytinga vegna samningsins, með hliðsjón af 

fyrrnefndri lagabreytingatöflu. Í svari ráðherra kom fram að breytingar hefðu ekki verið gerðar á 

lögum eða reglugerðum en að ýmsar lagabreytingar væru væntanlegar á næstu misserum og ættu 

öll nauðsynleg lagabreytingafrumvörp að vera komin fyrir þingið vorið 2015, þannig gæti 

fullgilding farið fram að því loknu.259 Í desember 2015 var samþykktur bandormur lagabreytinga 

sem lagfærði orðanotkun í hinum ýmsu lögum í samræmi við orðanotkun samnings Sameinuðu 

                                                 
253 sama heimild. 
254 Sjá til dæmis Hrd. 1. desember 2016 í máli nr. 80/2016 (Búseta); Hrd. 25. október 2018 í máli nr. 106/2017 

(Aðgengi). 
255 Lög nr. 152/2010, um breytingu á lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992. 
256 Alþt. 2011–2012, A-deild, þskj. 1496 - 440. mál (Þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 

til ársins 2014). 
257 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 567 - 434. mál (Tillaga til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í 

málefnum fatlaðs fólks). 
258 Innanríkisráðuneytið, „Tafla yfir lög og reglugerðir sem varða samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks - vinnuskjal“ 

(jún 2015). 
259 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 415 - 81. mál (Svar Hönnu Birnu). 
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þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, aðallega var skipt út orðinu „fatlaðir“ fyrir „fatlað fólk.“260 

Frumvarpið hafði raunar verið lagt fram áður en ekki náðst að afgreiða það á því þingi.261  

Í febrúar 2014 skipaði félags- og húsnæðismálaráðherra starfshóp um endurskoðun laga um 

málefni fatlaðs fólks og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, auk þess að taka þátt í vinnu að 

fullgildingu samnings um réttindi fatlaðs fólks, með vísan í fyrrnefnt bráðabirgðaákvæði laga um 

málefni fatlaðs fólks sem gerði ráð fyrir heildarendurskoðun. Starfshópurinn skilaði tillögum að 

tveimur frumvörpum í október 2016, annað þeirra til nýrra heildarlaga um þjónustu við fatlað fólk 

með miklar stuðningsþarfir og hitt til breytinga á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 

40/1991. Frumvörp byggð á tillögum starfshópsins voru lögð fram samhliða, fyrst á 146. 

löggjafarþingi, svo því 147. og loks á 148. þingi með smávægilegum breytingum í takt við þær 

umsagnir sem höfðu borist um frumvarpið.262  

Stærsta skrefið við innleiðingu samningsins var hins vegar tekið þegar lög nr. 38/2018 um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir tóku loks gildi þann 1. október 2018, 

rúmum ellefu árum eftir undirritun samningsins, en með því voru jafnframt felld úr gildi eldri lög 

um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Þá höfðu einnig verið gerðar breytingar á lögræðislögum nr. 

71/1997 og ný lög um jafna meðferð á vinnumarkaði nr. 86/2018 sett með meðal annars með 

hliðsjón af samningum.263 

Óhætt er að segja að innleiðingarferlið hafi tekið lengri tíma en áætlað var í fyrstu en árið 

2016 var íslenska ríkið eitt af fáum ríkjum heims sem enn hafði ekki fullgilt samninginn um réttindi 

fatlaðs fólks.264 Nokkrar tilraunir höfðu verið gerðar, í september 2015 var til dæmis lögð fram 

þingsályktunartillaga um fullgildingu samningsins en hún var ekki samþykkt.265 Lilja 

Alfreðsdóttir, þáverandi utanríkisráðherra, lagði fram þingsályktunartillögu að fullgildingu 

samningsins sem samþykkt var 20. september 2016.266 Samningurinn var þá loksins fullgiltur fyrir 

                                                 
260 Lög nr. 115/2015, um breytingu á ýmsum lögum til undirbúnings fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks. 
261 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 157 - 157. mál (Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til undirbúnings 

fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks). 
262 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 26 - 26. mál (þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir). 
263 Lög nr. 84/2015, um breytingu á lögræðislögum nr. 71/1997. 
264 „15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York, 13 December 2006“ (United Nations 

Treaty Collection) <https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

15&chapter=4&clang=_en> skoðað 11. apríl 2019. 
265 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 183 - 180. mál (Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks). 
266 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1637 - 865. mál (Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks). 
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Íslands hönd en auglýsing um gildi hans birtist í Stjórnartíðindum 6. desember sama ár, ásamt 

íslenskri þýðingu samningsins.267 Í þingsályktuninni um fullgildingu samningsins er einnig ályktað 

að valkvæður viðauki við samninginn skuli fullgiltur fyrir árslok 2017.268 Í viðaukanum er fjallað 

um störf nefndar þeirrar sem fer með eftirlit með framkvæmd samningsins um réttindi fatlaðs fólk, 

tekur við eftirlitsskýrslum aðildarríkjanna og kærum einstaklinga vegna brota á samningnum.269  

Íslenska ríkið undirritaði viðaukann samhliða samningnum sjálfum í mars 2007 en er nú orðið 

eitt fárra ríkja sem hefur ekki fullgilt viðaukann, þrátt fyrir skýr áform þar um í þingsályktuninni 

frá 2016.270 Þetta verður að teljast athyglisvert í ljósi þess að ríkið hefur samþykkt kæruleiðir hvað 

varðar alla aðra mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna, eins og áður var vikið að. Fullgilding 

og innleiðing SRFF hlaut mikinn undirbúning og umræðu á þingi svo erfitt er að geta sér til um 

hvað veldur. 

Í greinargerð með þingsályktun um fullgildingu samningsins er sérstaklega fjallað um stöðu 

innleiðingar samningsins og hvers vegna ástæða þótti til að fullgilda samninginn á þeim tímapunkti 

þrátt fyrir að ekki hafi verið lokið við allar nauðsynlegar lagabreytingar. Umfjöllun í greinargerð 

lýsir þar með þeirri meginreglu að innleiða eigi ákvæði samnings fyrir fullgildingu hans. Meðal 

ástæðna þeirra sem settar voru fram í greinargerðinni fyrir því að víkja frá meginreglunni um 

innleiðingu var að með fullgildingunni væri ríkari skylda lögð á stjórnvöld til að gera viðeigandi 

lagabreytingar og að með fullgildingunni virkist mikilvægt eftirlitskerfi samningsins. Þá var einnig 

bent á að þróun og útfærsla þeirra réttinda sem samningurinn kveður á um væri viðvarandi verkefni 

stjórnvalda óháð einstökum lagabreytingum.271  

Greinargerð með þingsályktunartillögunni veitir áhugaverða innsýn í fullgildingarferlið og 

viðhorf ríkisstjórnarinnar til innleiðingarinnar, hugsanlega hefur reynslan af mannréttindasáttmála 

Evrópu og hinn langi tími sem innleiðing hans tók valdið því að þessi leið var farin. Umfjöllun í 

greinargerð við fullgildingu samningsins má skilja sem svo að stjórnvöld geri sér grein fyrir að 

innleiðingu samningsins verði aldrei fullkomlega lokið. Í maí 2017 var sett fram ný 

                                                 
267 Auglýsing um samning um réttindi fatlaðs fólks, Stjtíð. C-deild, nr. 5/2016. 
268 sama heimild. 
269 Viðauki við samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (samþykktur 13. desember 2006, tók gildi 3. 

maí 2008) 2518 UNTS 283. 
270 „15. a. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York, 13 December 

2006“ (United Nations Treaty Collection) 

<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en> 

skoðað 14. apríl 2019. 
271 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1637 - 865. mál (Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks). 
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framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir tímabilið 2017-2021, þar er meðal annars gert 

ráð fyrir að innleiðingu á SRFF verði haldið áfram og áform gerð um sérstaka kynningu 

samningsins.272  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er stór og inniheldur mikilvæg 

réttindi. Eins og oft virðist vera tilfellið með slíka samninga hefur innleiðingarferlið verið mjög 

langt og flókið en ýmsum aðferðum hefur verið beitt í því skyni að innleiða hann í íslenskan rétt. 

Fyrst var notast við tilvísunaraðferðina til bráðabyrgða þegar lögum um málefni fatlaðra var breytt 

2010. Svo var hafist handa við aðlögun, fyrst þegar ýmsar lagabreytingar voru gerðar og svo við 

setningu nýrra heildarlaga um málaflokkinn sem tóku gildi 2018.  

Þrátt fyrir ýmsar aðgerðir og réttarbætur í málefnum fatlaðs fólks undanfarin ár á íslenska 

ríkið enn nokkuð í land með að tryggja fötluðu fólki öll þau réttindi sem SRFF kveður á um.273 

Valkvæði viðaukinn við samninginn hefur ekki enn verið fullgiltur sem verður að teljast 

athyglisvert í ljósi þess að ríkið hefur samþykkt kæruleiðir hvað varðar alla aðra 

mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna, eins og áður var vikið að. Síðastliðinn febrúar var 

rætt um fullgildingu viðaukans á Alþingi.274 Þá kom fram sú afstaða þáverandi dómsmálaráðherra, 

Sigríðar Á. Andersen, að ekki væri þörf á fullgildingu viðaukans, 275 þrátt fyrir að hagsmunasamtök 

fatlaðs fólks hafi kallað eftir fullgildingu hans.276 Við umræðu um málið í apríl lýsti hins vegar 

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, vilja til að lokið yrði við fullgildingu viðaukans í takt við 

vilja hagsmunaaðila og vilja Alþingis, sem kom fram í þingsályktunartillögu um fullgildingu SRFF 

2016.277 

Þá hafa verið kynntar hugmyndir um lögfestingu samnings um réttindi fatlaðs fólks í heild 

sinni en í september 2018 var lögð fram þingsályktunartillaga um lögfestingu hans. Í greinargerð 

með tillögunni er því lýst að fullgilding samningsins nægi ekki til að tryggja þau réttindi sem 

samningurinn veitir fötluðu fólki, heldur þurfi að lögfesta samninginn í heild sinni en vísað er til 

                                                 
272 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 567 - 434. mál (Tillaga til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í 

málefnum fatlaðs fólks). 
273 Brynhildur G. Flóvenz, „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks“ [2019] Úlfljótur - vefrit 

<https://ulfljotur.com/2019/04/12/samningur-sameinudu-thjodanna-um-rettindi-fatlads-folks/> skoðað 12. apríl 

2019. 
274 Alþt. 2018–2019, A-deild, þskj. 453 - 367. mál (Fyrirspurn til dómsmálaráðherra um valkvæðan viðauka við 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks). 
275 Alþt. 2018-2019, B-deild, 367. mál, 66. fundur (Sigríður Á Andersen) sótt 14. apríl 2019. 
276 Alþt. 2018-2019, B-deild, 367. mál, 66. fundur (Guðjón S Brjánsson) sótt 14. apríl 2019. 
277 Alþt. 2018-2019, B-deild, 94. fundur (Katrín Jakobsdóttir) sótt 14. apríl 2019. 
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sömu raka og við undirbúning lögfestingar barnasáttmálans.278 Í þingræðu flutningsmanns 

tillögunar er meðal annars fjallað um að ólögfestum samningum sé ekki hægt að beita með beinum 

hætti og vísað er til tregðu Hæstaréttar til að dæma á grundvelli þeirra réttinda sem sáttmálinn 

tryggir.279  

Velferðarnefnd Alþingis fjallaði um tillöguna og hafði hún nýlega skilað áliti þegar þetta er 

skrifað. Í nefndarálitinu kom fram samstaða um að mikilvægt sé að SRFF verði lögfestur. Hins 

vegar eru þar lagðar til breytingar á tillögunni þess efnis að stjórnvöldum verði gefinn lengri 

frestur, í fyrsta lagi vegna þess að enn er unnið að fullnægjandi þýðingu samningsins. Í öðru lagi 

vegna þess að aðlögun laga að samningnum hefur enn ekki verið lokið, þó hún sé langt komin og 

nefndin telur æskilegt að ljúka henni áður en til lögfestingar kemur. Í þriðja lagi stendur yfir vinna 

við skýrslu til Sameinuðu þjóðanna vegna stöðu SRFF á Íslandi. Talið var rétt að bíða viðbragða 

við skýrslunni til þess að ljóst yrði við lögfestingu samningsins hvaða aðgerðir stjórnvöld þyrftu 

að ráðast í til þess að fullnægja sem best skuldbindingum samkvæmt honum. Nefndin lagði til að 

þingsályktunin yrði samþykkt með þeirri breytingu að samningurinn skyldi lögfestur fyrir þann 

13. desember 2020 í stað 2019.280 

 

6.8. Samantekt 

Framkvæmd við innleiðingu þjóðréttarsamninga hefur að mestu leyti verið óútreiknanleg og 

ómarkviss. Um miðja síðustu öld, þegar fyrri hluti samninganna sem hér var fjallað um voru 

fullgiltir, virtist afar lítil skoðun fara fram á því hvort íslensk lög samræmdust þeim. Þetta hefur 

valdið verulegum vandræðum, dómstólar hafa tekið mismikið tillit til óinnleiddra samninga með 

tilheyrandi misræmi og „réttar-óöryggi“ auk þess sem íslenska ríkið hefur hlotið gagnrýni meðal 

annars frá alþjóðlegum eftirlitsstofunum og þurft að axla þjóðréttarlega ábyrgð. 

Þróunin undanfarin ár hefur verið í átt að betri undirbúningi vegna fullgildingar samninga. 

Stjórnvöld hafa kannað fyrirfram þörf fyrir lagabreytingar og gert umfangsmeiri ráðstafanir til 

aðlögunar innlendra laga fyrir fullgildingu samninga, líkt og sjá má í síðustu tveimur tilvikunum. 

                                                 
278 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 21 - 21. mál (Tillaga til þingsályktunar um lögfestingu samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks). 
279 Alþt. 2018-2019, B-deild, 21. mál, 5. fundur (Ágúst Ólafur Ágústsson) skoðað 10. apríl 2019; Í ræðunni er vísað 

í umfjöllun Kára Hólmars um dómaframkvæmd Hæstaréttar varðandi félagsleg réttindi, sjá til dæmis Kári Hólmar 

Ragnarsson, „Falsvonir Öryrkjabandalagsdómsins? - nýleg dómaframkvæmd um félagsleg réttindi“ (2017) 70 (1) 

Úlfljótur 41. 
280 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1484 - 21. mál (Nefndarálit með breytingartillögu um tillögu til þingsályktunar 

um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks). 
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Sú þróun er jákvæð enda næst þannig betra samræmi á milli landsréttar og þjóðréttarlegra 

skuldbindinga ríkisins, sem minnkar líkur þess að íslensk lög eða dómaframkvæmd sé í bága við 

þá þjóðréttarsamninga sem ríkið hefur skuldbundið sig til þess að fylgja. Þetta undirbúnings- og 

aðlögunarferli getur hins vegar tekið verulega langan tíma og verið óskilvirkt, en framkvæmd þess 

virðist ekki byggjast á neinum skýrum reglum eða verkferlum.  

Hér að neðan má sjá samantekt yfir nokkur lykilatriði varðandi innleiðingu samninganna:  

 

 Samþ. Fullg. Birting Innleiðing 

Genfarsamningar Ágú 

1949 

Feb  

1966 

Birtir í Stjtíð. 16/1965 Engin í fyrstu en aðlögun áratugum 

síðar, m.a. ný heildarlög 2017. 

MSE Nóv 

1950 

Jún 

1953 

Birtur í Stjtíð. 11/1954 Engin í fyrstu en aðlögun áratugum 

síðar, m.a. stjórnarskrárbreytingar 

1995. Lögfesting 1994. 

Flóttamanna-

samningur 

Júl 

1951 

Nóv 

1955 

Birtur í Stjtíð. 74/1955 Engin í fyrstu en tilvísun og aðlögun 

áratugum síðar, m.a. ný heildarlög 

2016. 

SBSR Des 

1966 

Ágú 

1979 

Birtur í Stjtíð. og 

lagasafni, 10/1979 

Engin í fyrstu en aðlögun áratugum 

síðar. 

Barnasáttmáli Nóv 

1989 

Nóv 

1992 

Birtur í Stjtíð. og 

lagasafni, 18/1992 

Engin í fyrstu en löggjöf smám 

saman aðlöguð. Lögfesting 2013. 

Árósasamingur Jún 

1998 

Sep 

2011 

Ekki birtur Aðlögun undirbúin fyrir fullg. og lög 

vegna aðlögunar voru samþykkt 

samhliða fullgildingunni. 

SRFF Des 

2006 

Des 

2016 

Birtur í Stjtíð. 5/2016 Aðlögun og tilvísun fyrir 

fullgildingu. Frekari aðlögun eftir 

fullgildingu, m.a. bandormur 2015 og 

ný heildarlög 2018. Lögfesting 

fyrirhuguð 2020. 
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7. Niðurstöður 

7.1. Fullgilding og birting samninga 

Fullgilding þjóðréttarsamninga og innleiðing þeirra í íslenskan rétt fylgir ekki fastmótuðum 

verklagsreglum en virðist í megindráttum vera sú að utanríkisráðherra eða einhver í hans umboði 

undirritar samning, Alþingi gefur eftir atvikum leyfi fyrir fullgildingu hans, þó er ekki fullkomlega 

ljóst hvaða samningar það eru sem leggja þarf fyrir Alþingi fyrir utan það sem leiðir beint af 21. 

gr. stjórnarskrár. Þá fara stjórnvöld, oft fagráðherra á málefnasviði samnings og hans ráðuneyti, 

yfir tengda löggjöf og hugsanlegar lagabreytingar sem gætu fylgt fullgildingu og innleiðingu 

samningsins. Eins og sjá má er innleiðing þjóðréttarsamninga samspil á milli framkvæmda- og 

löggjafarvalds þó að formlega séu utanríkismál á hendi stjórnvalda. Stundum hafa dómstólar 

jafnvel komið að ferlinu með óbeinum hætti með beitingu sinni á ólögfestum reglum þjóðaréttar. 

Eftirlitshlutverk þingsins gagnvart stjórnvöldum er hins vegar almennt veikt þegar kemur að 

gerð og innleiðingu samninga. Eftirlitið er háð því að ráðherra veiti þinginu eða 

utanríkismálanefnd Alþingis upplýsingar, það þarf hann eingöngu að gera samkvæmt 

þingskaparlögum ef mál eru talin mikilvæg en hvaða mál það eru er ekki útskýrt nánar. 

Ýmis atriði sem varða fullgildingu og aðild að alþjóðasamningum eru ákveðin með 

þingsályktunartillögum. Þær eru ekki bindandi fyrir stjórnvöld heldur eru einfaldlega 

viljayfirlýsingar Alþingis á hverjum tíma og geta mál sem hafa verið ákveðin með þessum hætti 

dregist mjög, gleymst eða verið tekin af dagskrá stjórnvalda, sérstaklega þegar nýtt þing og ný 

ríkisstjórn tekur til starfa eftir kosningar.  

Mjög misjafnt er hversu langan tíma undirbúningsferli fyrir fullgildingu þjóðréttarsamnings 

tekur. Í dag virðist löggjafinn þó síður tilbúinn til þess að fullgilda samninga án þess að fara yfir 

tilheyrandi löggjöf, að minnsta kosti af SRFF og Árósasamningnum að dæma, sem getur verið 

merki um að stjórnvöld vandi betur til verka og undirbúa fullgildingu betur. Hugsanlega hafa 

stjórnvöld og löggjafi lært lært af reynslunni, til dæmis við innleiðingu MSE. 

Birting þjóðréttarsamninga hefur verið með ýmsu sniði, stundum hafa samningar verið birtir 

í lagasafni en yfirleitt í Stjórnartíðindum og oft sem fylgiskjal með þingsályktunartillögu um 

fullgildingu viðkomandi samnings. Með stofnun C-deildar Stjórnartíðinda árið 1962 urðu úrbætur 

þar á. Samningar sem gerðir voru á milli 1995 og 2006 eru aðgengilegir á vef Stjórnartíðinda en 

frá þeim tíma hefur birtingin verið í ólagi. Þá má nefna að þýðingar samninga hafa verið misjafnar, 

lengi vel voru Genfarsamningarnir ekki birtir í íslenskri þýðingu. Þá hafa stundum nokkrar ólíkar 
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og misgóðar þýðingar sama samnings verið í umferð samtímis, samanber SRFF. Þetta er bagalegt 

sérstaklega þegar kemur að samningum sem snúast um mikilvæg réttindi einstaklinga og jafnvel 

skyldur eða refsiábyrgð. 

 

7.2. Innleiðingaraðferðirnar 

Aðlögunaraðferðin við innleiðingu er sú langalgengasta en hún getur tekið á sig ýmsar myndir. 

Stundum er aðlögun náð með lögum um breytingu á fjölda ólíkra laga (bandormi) en stundum er 

ný heildarlöggjöf á ákveðnu sviði betur til þess fallin að aðlaga íslensk lög að þjóðréttarlegum 

skuldbindingum. Lögfesting samnings í heild hefur sýnt sig að er áhrifarík leið til innleiðingar og 

tryggir að hægt sé að byggja á samningnum með beinum hætti en aðferðin hentar ekki fyrir hvaða 

samning sem er, auk þess þarf að gæta þess að önnur lög stangist ekki á við samninginn og skapi 

þannig ósamræmi. Þá verður einnig að gæta sérstaklega vel að þýðingu samningsins og tryggja að 

efni hans skili sér. Stundum hafa aðrar óhefðbundnari og óljósari aðferðir verið farnar við 

innleiðingu, á borð við tilvísun og innleiðingu í gegnum stjórnvaldsfyrirmæli, en það hefur sýnt 

sig að þær tryggja ekki að farið verði eftir þeim þjóðréttarreglum sem vísað er til.  

Þá kemur upp sú spurning hvort ein aðferð við innleiðingu sé heppilegust. Þjóðarétturinn gerir 

engar kröfur um form innleiðingar svo það getur meðal annars farið eftir stjórnkerfi eða réttarkerfi 

viðkomandi ríkis, pólitískum hagsmunum, hefðum og öðru, hvaða innleiðingaraðferð er talin henta 

best.281 Fyrst og fremst fer það þó eftir eðli viðkomandi samnings og hvaða áhrif efni hans er ætlað 

að hafa að landsrétti. Aðlögunaraðferðin hefur þann kost að hún getur viðhaldið samfellu í löggjöf, 

það er ef vel er staðið að undirbúningi hennar. Samninga sem varða mikilvæga hagsmuni og 

einstaklingsbundin réttindi, einkum mannréttindi, getur reynst best að lögfesta í heild. Lögfesting 

mannréttindasáttmála Evrópu reyndist styrkja mjög stöðu hans í íslenskum rétti og hefur skipt 

sköpum fyrir mannréttindavernd á Íslandi. Lögfesting barnasáttmálans var einnig mikilvæg, og 

fyrirhuguð lögfesting samnings um réttindi fatlaðs fólks gæti gefið þeim réttindum sem 

samningurinn fjallar um verulega aukið vægi í íslenskum rétti. 

 

                                                 
281 Davíð Þór Björgvinsson, „Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law“ (n. 3) 

314. 
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7.3. Hugleiðingar 

Aukinn fjöldi þjóðréttarsamninga sem Ísland er aðili að og síaukið hlutverk einstaklinga að 

þjóðarétti eykur á mikilvægi þess að innleiðing þeirra í landsrétt sé í réttu horfi. Einstaklingar verða 

að vita hvaða reglur hafa gildi hér á landi á hverjum tíma en hefur það verið óljóst þegar samningar 

eru ekki innleiddir með fullnægjandi hætti, til dæmis þegar vísað er til þeirra í almennum lögum. 

Óinnleiddir þjóðréttarsamningar hafa fengið mjög mismikið vægi í dómaframkvæmd hér á 

landi, sem dregur úr fyrirsjáanleika og réttaröryggi. Dómstólar ættu ekki að ganga lengra en svo 

að skýra íslensk lög með hliðsjón af þjóðréttarlegum skuldbindingum ríkisins. Það er ekki hlutverk 

þeirra að bregðast við þegar löggjafanum mistekst eða sinnir því ekki að innleiða samninga sem 

ríkið er aðili að, enda samræmist það ekki íslenskum stjórnskipunarrétti.  

Innleiðing þjóðréttarsamninga er mikilvæg fyrir margra hluta sakir, eins og áður segir er 

þróunin í átt að betri undirbúningi fullgildingar og innleiðingar samninga og er það vel. Hins vegar 

virðist undirbúningsferlið ekki byggjast á neinum skýrum reglum eða verkferlum. Framkvæmd 

við undirbúning og innleiðingu þjóðréttarsamninga tekur enn of langan tíma og er fremur 

ómarkviss þar sem margar ólíkar nefndir og starfshópar skiptast á að fjalla um mál. Þessu mætti 

breyta og einfalda til dæmis með setningu verklagsreglna um innleiðingu þjóðréttarsamninga. 

Íslensk stjórnvöld hafa gjarnan verið talin standa framarlega á sviði mannréttinda, mannúðar- og 

jafnréttismála á alþjóðavísu, þau hafa lagt áherslu á margvíslega alþjóðlega samvinnu og notið 

góðs af henni, meðal annars þess vegna ætti innleiðing þjóðréttarlegra skuldbindinga að vera til 

fyrirmyndar hér á landi. 
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