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Ágrip 
Ríkulega hefur verið fjallað um mannréttindi í gegnum tíðina. Í þessari ritgerð verður fjallað 

um sögu mannréttinda og kenningar réttarheimspekinga á því sviði. Í framhaldi af því verður 

gerð ítarleg grein fyrir þeim breytingum sem gerðar voru á stjórnarskrá Íslands með 

stjórnskipunarlögum nr. 95/1997, það er þeim ákvæðum sem er að finna í mannréttindakafla 

Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Einnig verður farið lauslega yfir réttarfarsáhrif 

mannréttindasáttmála Evrópu á Íslandi. Í lokahluta ritgerðarinnar verður gerður stuttur 

samanburður á mannréttindaákvæðum grundvallarlaga annarra vestrænna ríkja; Frakklands, 

Danmerkur og Austurríkis og þau borin saman við mannréttindaákvæði íslensku 

stjórnarskrárinnar. 
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Abstract 
This thesis is about human rights and its development throughout history. The origins of human 

rights, from the oldest written sources to modern legislation and international agreements and 

contracts, will be discussed. The influence of the work and writings of the most influential 

philosophers within the field of legal philosophy and what that work has contributed to the 

development of human rights is analysed. To give the reader a clear view and a basic 

understanding of the history of human rights and the philosophical policies they are rooted in, 

the human rights chapter of the Icelandic Constitution no. 33/1944 is analysed and compared 

to the history of human rights within the legal field of three other nations, France, Denmark, 

and Austria.  

.  

 



 

 iii 

Formáli 
Ritgerð þessi er hluti af bakkalársprófi mínu við lagadeild Háskólans á Akureyri. Í náminu 

vaknaði áhugi minn á mannréttindum og kennd sú nálgun á viðfangsefnið sem beitt er við þessi 

ritgerðarskrif. 

Frá því ég lauk seinasta áfanga í staðnámi í HA, fór ég í gestanám við Háskóla Íslands og 

hóf störf í Elkem Ísland á Grundartanga. Því miður féll upprunalegur leiðbeinandi minn Ágúst 

Þór Árnason frá á þessum tíma, en honum vil ég þakka fyrir þá leiðsögn sem hann veitti mér, 

kennslu í náminu og þá aðstoð sem hann veitti mér við val á ritgerðarefni. 

Einnig vil ég þakka Ragnheiði Elfu Þorsteinsdóttur fyrir að taka að sér leiðsögn þó 

fyrirvarinn væri skammur og leiðbeina mér til loka ritgerðarskrifanna. 

Samnemendur mínir og starfsfólk HA gerðu ár mín við námið ógleymanleg. Þar 

mynduðustvinabönd sem eru mér ómetanleg og auðvelt er að taka upp þráðinn sama hversu 

langur tími hefur liðið frá seinustu samskiptum. Dæmi um það er þegar ég hafði samband við 

Sigrúnu Birnu Kristjánsdóttur, lögfræðing sem útskrifaðis frá HA og fyrrum samnemanda minn  

og fékk hana til að yfirfara og prófarkarlesa ritgerðina. Það var auðsótt mál og þakka ég henni 

fyrir þá miklu aðstoð sem hún veitti mér og þær samræður sem spruttu upp okkar á milli 

samhliða skrifum og veittu mér innblástur. 

Að lokum þakka ég fjölskyldu minni fyrir að halda námslokunum þétt að mér, þá 

sérstaklega Vilborgu systur minni sem að eigin frumkvæði hafði samband við HA og með því 

hófst vinna við að taka upp þráðinn og ljúka ritgerðinni.  

Allir þeir sem eru ekki nefndir hér en eiga þakkir skilið mega gjarnan taka þakklæti mitt til 

sín. 
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1 Inngangur 
Mannréttindi eru ein af grundvallarstoðum nútímasamfélags. Saga mannréttinda er ekki 

nýlegt fyrirbæri vegna þess að frumstæðra réttinda er fyrst getið í rituðum heimildum 1750 fyrir 

Krist. Þau hafa þróast talsvert í gegnum tíðina og verið heimspekingum innblástur við 

kenningasmíðar. Heimspekingar hafa í einhverjum tilfellum haft bein áhrif á söguna, þar sem 

kenningar þeirra hafa verið efst í huga baráttumanna og án efa blásið lífi í byltingar. Rekja má 

samhliða skrifum fræðimanna blóðuga sögu nútímavæðingar mannréttinda sem hófst 17. öld. 

Þróun þeirra hefur verið stöðug síðan og er meðal annars að finna í núgildandi 

alþjóðasamningum. 

Réttarheimspekingar sem skrifa um mannréttindi beita ólíkum aðferðum og nálgunum til 

þess að rekja uppruna réttinda og verður fjallað um þennan mun í ritgerðinni. Framlag þeirra 

hefur stuðlað að dýpri skilningi á mannréttindum og lagt grunn að þeim sáttmálum og 

stjórnarskrárákvæðum sem er að finna í löggjöf vestrænna ríkja nú á dögum. 

Að sökum stjórnarhátta á Íslandi af hendi danskra stjórnavalda, var landið um tíma 

eftirbátur annarra ríkja Evrópu að því er varðar ákvæði á sviði mannréttinda. Í samtíð er Ísland 

búið að tryggja réttindi borgara sinna, meðal annars í stjórnarskrá og með aðild að 

alþjóðasáttmálum. 

Í þessari ritgerð verður saga mannréttinda rakin frá elstu rituðu heimildum til núgildandi 

alþjóðasamninga. Verður þeim grundvelli  sem réttarheimspekingar hafa byggt kenningar sínar 

á gerð ítarleg skil.  

Leiðir það í um umfjöllun um kenningar helstu réttarheimspekinga innan 

kenningarskólanna náttúru- og vildarréttar, með það að markmiði að skýra þróun þeirra og áhrif 

sem þær kenningar hafa haft á þau gildandi mannréttindaákvæði sem verða hér til umfjöllunar. 

Þá verður sjónum beint að mannréttindum á Íslandi. Tilkoma mannréttindaákvæða 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og áhrif þeirra á innlent lagaumhverfi verður 
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skoðuð.Samhliða verður umfjöllun um mannréttindasáttmála Evrópu (MSE)1, réttarfarsleg 

áhrif hans og stöðu sem réttarheimildar hér á landi.  

Að lokum verður farið yfir stjórnarskrárbundin réttindi nokkurra annarra aðildarríkja að 

MSE. Þau eru: Frakkland, Danmörk og Austurríki. Þessi lönd voru valin til samanburðar meðal 

annars vegna ríkrar sögu réttindaákvæða Frakklands, djúpstæðra tengsla Danmerkur við 

íslensku stjórnarskrána og uppruna austurrísku stjórnarskrárinnar úr skrifum heimspekingsins 

Hans Kelsen, sem nánar verður fjallað um í ritgerðinni.  

Markmiðið með ofangreindum umfjöllunum er að skapa grundvöll til þess að svara 

rannsóknarspurningunni: 

Hvað er sameiginlegt með mannréttindaákvæðum sem er að finna í stjórnarskrá Íslands og 

grundvallarlöggjöf Frakklands, Danmerkur og Austurríkis? 

 

                                                       
1 Hér eftir verður vísað til mannréttindasáttmála Evrópu sem MSE 
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2 Saga og þróun mannréttinda 
Margar kenningar hafa verið settar fram varðandi tilurð og uppruna mannréttinda. Nú á dögum 

eru grundvallarréttindi einstaklinga almennt viðurkennd með tilvist og lögbindingu 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna og mannréttindasáttmála Evrópu.  

Alþjóðasáttmálar um mannréttindi eru nýlegt fyrirbæri, þá sérstaklega sem fyrirmynd 

innlendrar löggjafar. Sáttmálarnir byggja aftur á móti á gildum þeirra ríkja sem lögðu vinnu 

sína á vogarskálarnar og náðu að sammælast um ákvæði sáttmálanna. Dæmi um þetta er önnur 

málsgrein sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna. Hún inniheldur gildi sem viss ákvæði 

þjóðréttarsamninga byggja á og er svohljóðandi: 

„Sá sannleikur ber i augum uppi, að allir menn séu skapaðir jafnir, eru af guði gefin tiltekin 
ófrávíkjanleg réttindi, þar á meðal réttur til lífs, frelsis og leit hamingjunnar, og að menn 
myndi þjóðir til tryggingar þessa réttinda.”2 

Þetta ákvæði er ein af forsendum sjálfstæðis Bandaríkjanna og sýnir þau réttindi sem skal 

tryggja borgurum þeirra. Þó er grimm kaldhæðni í þessum orðum þar sem Bandaríkin voru 

einna síðust vestrænna þjóða til að afnema þrælahald og virtu þar með ekki þessi 

grundvallarréttindi svartra einstaklinga. 

Annar kafli fjallar um sögu þeirra mannréttinda sem hægt er að finna í alþjóðasáttmálum 

og löggjöf ríkja. 

2.1 Alþjóðasáttmálar um mannréttindi 
Mannréttindasáttmálar nútímans eru tilkomnir vegna þeirra atburða sem áttu sér stað á miðri 

20. öld og voru svar alþjóðasamfélagsins við þeim. Þann 8. maí 1945 gáfust Þjóðverjar upp 

fyrir bandamönnum og seinni heimsstyrjöldinni lauk í Evrópu.3 Bandamenn fundu ummerki 

um helför nasista víðs vegar um Evrópu. Í þar til gerðum búðum var þaulskipulögðum og 

kerfisbundnum aðferðum beitt við útrýmingu á 6 milljónum gyðinga auk fjöldamorða á 

Rómafólki, fötluðum og öðrum pólitískum og trúarlegum andstæðingum nasista.4 Á meðan 

                                                       
2 Sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna, https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript, sótt 25. mars 2021. 
3 Simon Adams, Helga Þórarinsdóttir & Bjarni Guðmarsson, 20. öldin : mesta umbreytingaskeið sögunnar í máli og 
myndum, (Vaka-Helgafell, 1999), bls. 283. 
4 Ibid. bls. 281. 
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stríðinu stóð stofnuðu bandamenn með sér opinbert bandalag sem varð grunnurinn að 

stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna (S.þ.) sem var svo staðfestur 24. október 1945.5 Til þess að 

hryllingur stríðsins endurtæki sig ekki, var tekið fyrir á fundi allsherjarþings S.þ. að útbúa  skjal 

sem skilgreinir hin helstu réttindi mannsins.6  

Stofnuð var nefnd undir forsvari Eleanor Roosevelt fyrrum forsetafrúar Bandaríkjanna. 

Nefndin var skipuð fulltrúum 18 annarra ríkja m.a. Sovétríkjanna og Kína. Mikil vinna var lögð 

í að finna sameiginlegan grundvöll og gildi á tímum þar sem heimurinn skiptist í austur- og 

vesturveldi og hugmyndafræði og hefðir að miklu leyti ólík. Það tók tvö ár og aðkomu 50 ríkja 

áður en drög voru loks borin upp fyrir allsherjarþing S.þ. þann 10. desember 1948. Þann dag 

var Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna staðfest.  Yfirlýsingin er byggð upp á þrjátíu 

greinum og fyrstu tuttugu og sjö fjalla um mannréttindi.7  

Mannréttindayfirlýsingin hefur m.a. að geyma réttinn til; 

− lífs 
− frelsis  
− mannúðlegrar meðferðar  
− einkalífs 
− ríkisfangs 
− hjónabands  
− pólitískrar þátttöku 
− félagslegs öryggis  
− uppfyllingu grunnþarfa  
− menntunar  
− atvinnu  
− ástundunar tómstunda  
− frjálsrar samfélagslegrar þátttöku  
− jafnræðis fyrir lögum og réttlátrar málsmeðferðar auk,  
− ferða-, trú-, skoðana- og félagafrelsis. 

Greinar 28 – 30 fjalla svo um aðgerðir sem aðildarríki eiga eða geta gripið til, til að tryggja 

þessi réttindi.8 

                                                       
5 United Nations, Milestones in UN history, https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un/1941-1950, sótt 26. mars 
2021. 
6 United Nations, History of the Declaration, https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration, sótt 26. mars 
2021. 
7 Ibid 
8 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-
althjodastofnanir/mannrettindayfirlysing-sth/, sótt 31. mars 2021 
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Mannréttindayfirlýsingin ásamt alþjóðasamningum um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi og um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi mynda saman Alþjóðlegu 

réttindaskrána. 

 Áhrif mannréttindayfirlýsingarinnar eru talsverð, þó S.þ. hafi í raun ekki vald til að 

framfylgja ákvæðum hennar, þar sem hún er ekki bindandi. Ástæða þess er að hvetja til 

inngöngu ríkja sem uppfylla ekki að öllu leyti ákvæði yfirlýsingarinnar.9 Mannréttindaráð-10 

og mannréttindafulltrúi S.þ.11 starfa við eftirlit til að stuðla að framgöngu og framfylgni 

yfirlýsingarinnar. Þannig er fylgst með hvort aðildarríki fari eftir ákvæðum hennar og þar af 

leiðandi hægt að þrýsta á þau ríki sem þess þurfa að bæta ráð sitt. Afleidd áhrif yfirlýsingarinnar 

eru enn meiri vegna þess að út frá henni spruttu yfir 80 alþjóðlegir mannréttindasáttmálar og 

yfirlýsingar, auk svæðisbundinna sáttmála og stjórnarskrárákvæða.12  

Ísland er stofnaðili að sáttmála sem byggður er á yfirlýsingunni, það er 

mannréttindasáttmála Evrópu. Skrifað var undir MSE þann 4. nóvember 1950 í Róm. Með 

honum skuldbundu ríki sig með alþjóðasáttmála til að standa við ákvæði 

Mannréttindayfirlýsingar S.þ.13 Ásamt Íslandi voru stofnaðilar að sáttmálanum; Belgía, 

Bretland, Danmörk, Frakkland, Holland, Írland, Ítalía, Lúxemborg, Noregur, Saarland, 

Tyrkland og Vestur-Þýskaland.14 Síðan þá hafa fjölmörg ríki skrifað undir sáttmálann og í heild 

hafa 47 ríki skrifað undir og staðfest hann. MSE hefur marga kosti fram yfir yfirlýsingu S.þ. 

þar sem hann er bindandi fyrir aðildarríki og er framfylgt af Mannréttindadómstóli Evrópu. 

Dómstóllinn tekur fyrir mál þar sem einstaklingar stefna ríki sínu, auk þess sem ríki geta 

stefnt hvort öðru til úrlausnar um möguleg brot gegn ákvæðum sáttmálans. Þegar stefnanda er 

dæmt í vil getur dómstóllinn dæmt honum bætur, viðkomandi ríki getur séð hvort bæta þurfi  úr 

löggjöf vegna áreksturs við sáttmálann auk þess sem dómur Mannréttindadómstólsins er 

fordæmisgefandi fyrir dómstóla allra aðildarríkja.15 Einn af helstu kostum sáttmálans er sá að 

                                                       
9 Ryan Goodman & Derek Jinks, „How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law“, 54 Duke 
Law Journal bls. 657 (2004). 
10 United Nations Human Rights Council, About HRC, 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx, sótt 28. mars 2021. 
11 United Nations Human Rights: Office of the High Commissioner, About Us, 
https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhatWeDo.aspx, sótt 29. mars 2021. 
12 United Nations, The Foundations og International Human Rights Law, https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-
of-international-human-rights-law, sótt 29. mars 2021. 
13 Mannréttindadómstóll Evrópu (september 2020), The European Convention on Human Rights – A Living Instrument bls. 
5, https://echr.coe.int/Documents/Convention_Instrument_ENG.pdf, sótt 29. mars 2021. 
14 Ibid bls. 15. 
15 Ibid bls. 5-6. 
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hann er lifandi löggjöf, sem byggir meðal annars á því að dómarar hafi vald til þess að túlka 

ákvæði hans eftir gildandi hefðum og venjum.16  

Öll aðildarríki MSE fá sæti í Evrópuráðinu en hlutverk þess er til að mynda að breyta, bæta 

og samþykkja viðauka við sáttmálann til þess að uppfæra hann. Uppfærsla var gerð á vinnu og 

verklagi dómstólsins til að fylgja slíkum breytingum.17 Fjalla því seinustu viðaukar við 

sáttmálann um breytingu á skipan dómstólsins til að létta á byrði hans.  

− Viðauki 14 var staðfestur 2010; lengir skipan dómara víð dómstólinn frá sex í níu ár. 
− Viðauki 16 var staðfestur árið 2018; heimilar æðstu dómstólum hvers ríkis að leitast 

eftir leiðbeinandi ráðum varðandi úrskurð mála um brot gegn MSE án þess að tiltekið 
mál þurfi í raun að fara fyrir Mannréttindadómstólinn.  

Aðildarríki sáttmálans tilheyra Evrópu að öllu leyti eða að hluta til og deila þar með 

sameiginlegri eða sambærilegri menningarsögu. Þessi grunnur hefur auðveldað samstarfið milli 

landanna, þar sem þau deila að verulegu leyti sameiginlegum gildum. Ríki samþykkja því 

sáttmálann á eigin forsendum og með samvinnu frekar en vegna þrýstings valdameiri 

aðildarríkja.18 

2.2 Ríkisbundin mannréttindi 
Áður en heildstæðir alþjóðasamningar um mannréttindi voru gerðir, voru margvísleg réttindi 

að finna í stjórnarskrám og löggjöf ríkja. Þýska Weimarstjórnarskráin frá árinu 1919 hafði að 

geyma 56 ákvæði varðandi réttindi og skyldur einstaklinga. Nasistar náðu þrátt fyrir það að taka 

völd og settu af stað atburðarás sem leiddi til helfararinnar.19 Mannréttindaákvæði sem var að 

finna í stjórnarskrám og löggjöf í byrjun 20. aldar má rekja til byltinga á 17. og 18. öld sem 

leiddu af sér yfirlýsingar varðandi hin eðlisbundnu réttindi mannsins.  

Fyrsta mannréttindayfirlýsingin er kennd við sívalning Kýrosar mikla Persakonungs frá 

árinu 529 fyrir Krist. Í kjölfar landvinninga Kýrosar í Babýlóníu, Súmeríu og Akkad, gaf hann 

út yfirlýsingu rista í sívalning þar sem hann lýsti yfir trúfrelsi nýrra þegna sinna og frelsun 

Babýlóníumanna úr þrældómi.20 

                                                       
16 Ibid bls. 6-7. 
17 Ibid bls 8-9. 
18 Ryan Goodman & Derek Jinks, „How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law“, Duke Law 
Journal (2004), bls. 663. 
19 Ólafur Jóhannesson, „Mannréttindi: flutt 10. apríl 1949“, Samtíð og Saga (1951), bls. 156. 
20 United Nations, Note no. 3699 13. október 1971, 
https://ask.un.org/loader?fid=8500&type=1&key=517c22dc0833d0e1aed9ca958d30fc4c, sótt 31. mars 2021. 
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Elstu rituðu heimildir varðandi réttindi er að finna í löggjöf Hammúrabís frá því í kringum 

1750 fyrir Krist, en þar er ritað um aðgang einstaklinga að dómstólum og að innan ríkisins hafi 

verið starfandi dómarastétt.21 Tilgangur löggjafarinnar var einmitt sá að vernda valdaminni 

borgara fyrir ofríki hinna valdameiri, leysa ágreining og komast að niðurstöðu varðandi brot.22 

Viðurlög við brotum gegn löggjöfinni voru byggð á jöfnum skiptum, á þann veg að ef maður 

skaðar eign annars manns, til dæmis uxa skal honum gert að láta af hendi uxa í staðinn eða 

sanngjarna greiðslu.23 Má þar með sjá grundvöll eignarréttar. Vissir einstaklingar höfðu 

ákveðinn rétt til frelsis, sem má sjá á því að í málum eins og mannránum, innbrotum og ránum 

voru viðurlögin dauðarefsing. Voru því alvarleg viðurlög við frelsissviptingu. Ákvæði um morð 

vantar þarna inn, en taflan sem lögin eru rist í er að einhverju leyti skemmd sem kann að vera 

skýringin á því að mögulega vanti einhver ákvæði þar inn.24 

Þó svo að löggjöf Hammúrabis sé elsta ritaða heimildin varðandi réttindi, þá er vitað til 

þess að dómarar hafi verið starfandi fyrir hennar tíð. Það bendir því til þess að einhver frumstæð 

löggjöf eða réttur af hendi náttúrunnar hafi áður verið til staðar.25 

Réttindaskrá var bætt við Stjórnarskrá Bandaríkjanna árið 1791. Hún var byggð upp 

samkvæmt fyrirmynd frönsku yfirlýsingarinnar um réttindi mannsins og borgarans frá 1789.26  

Franska yfirlýsingin hafði fengið innblástur sinn frá Sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna frá 

4. júlí 1776 og Réttindaskrá Virginíu frá 12. júní 1776.27 Allar eiga þær rætur sínar að rekja til 

Réttindaskrár Englands frá 1689 og var því talsvert eldri en hinar.28 

Þó svo að Frakkar hafi að mörgu leyti haft sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna sem 

fyrirmynd , þá var réttindafræðilegur grunnur frönsku yfirlýsingarinnar þá þegar lagður, meðal 

annars með skrifum Rousseau.29 

Mörg þau mannréttindi sem  finnast í nútíma lagabálkum er hægt að greina úr ákvæðum 

frönsku yfirlýsingarinnar. 

                                                       
21 Dykes, D. Oswald. “The Code of Hammurabi. Juridical Review, vol. 16, 1904, bls. 74-75. 
22 Ibid bls. 73. 
23 Ibid bls. 85. 
24 Ibid bls 73.  
25 Ibid bls 74 
26 Ibid bls. 158. 
27 Sigurður Líndal: „Grundvöllur stjórnarskrár lýðveldisins Íslands“, Skýrsla Stjórnlaganefndar, II. bindi, bls. 15. 
28 Ólafur Jóhannesson, „Mannréttindi: flutt 10. apríl 1949“, Samtíð og Saga (1951), bls. 148-150. 
29 Ibid bls 151. 
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„2. gr. Tilgangur sérhverrar þjóðfélagsmyndunar er varðveisla hinna náttúrulegu og 
óglatanlegu mannréttinda. Þessi réttindi eru frelsisréttur, eignarréttur, öryggisréttur og 
mótstaða gegn kúgun“30 

Í þessari grein frönsku yfirlýsingarinnar má sjá líkindi við aðra málsgrein 

sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna þar sem þessu tilteknu réttindi koma einnig fyrir.31 Í 2. 

gr. eru tekin fram fern réttindi en auk þeirra er að finna skoðana-, mál-, prent- og athafnafrelsi. 

Auk ákvæða um jafnræði fyrir lögum, réttláta málsmeðferð, afturvirkni laga og sanngirni 

refsinga.32 

 Árið 1689 tók Vilhjálmur af Orange við konungdómi  gegn því skilyrði að hann samþykkti 

Réttindaskrá Englands.33 Auk stjórnskipulegra ákvæða komu fram ýmis réttindi sem höfð eru í 

hávegum enn þann dag í dag. Meðal þeirra eru réttur til þátttöku í kosningum og til réttlátrar 

málsmeðferðar, bann gegn ómannúðlegum refsingum og um málfrelsi í þingsal.34 Þrátt fyrir 

aldur þessa lagabálks er enn vísað í hann fyrir dómstólum í Bretlandi, meðal annars árið 2017 í 

máli gegn ráðherra í málefnum varðandi útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu (Brexit-

ráðherrann).35 

Magna Carta er fyrirrennari ensku réttindaskrárinnar sem byggir á sáttmála frá árinu 1215 

milli Jóhanns Englandskonungs og baróna hans. Sá sáttmáli átti að takmarka völd konungsins. 

Notaði konungur áhrif sín til þess að sáttmálinn yrði úrskurðaður ógildur af páfa sem leiddi til 

stríðs milli Jóhanns og barónanna. Þegar Jóhann konungur lést árið 1216 og varsáttmálinn 

endurútgefinn af arftaka hans og svo aftur árin 1217 og 1225. Við útgáfu sáttmálans árið 1297 

var hann tekinn upp sem landslög. Á 14 öld vann enska þingið umbætur á 29. gr. laganna sem 

tryggði öllum mönnum réttláta málsmeðferð samkvæmt lögum. Þar með var grunnurinn lagður  

að álíka ákvæðum nútímans.36 

 

Í tæplega 4000 ára sögu ritaðra heimilda um lög og réttindi hafa réttindi mannsins tekið 

miklum breytingum. Framþróun mannréttinda má sjá með þeim breytingum sem áttu sér stað 

með tilkomu nýrra sáttmála og löggjafar. Lagðir eru þeir hornsteinar sem einkenna 

mannréttindalöggjöf nútímans með hverri uppfærslu. Mikill árangur hefur orðið seinustu 

                                                       
30 Ibid bls. 152. 
31 Sjá upphaf 2. kafla.  
3232 Ólafur Jóhannesson, „Mannréttindi: flutt 10. apríl 1949“, Samtíð og Saga (1951), bls. 155. 
33 Ibid bls. 149. 
34 English Bill of Rights 1689, sótt af https://avalon.law.yale.edu/17th_century/England.asp, 1. apríl 2021 
35 Miller & Anor, R (on the application of) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5 
36 Susan Crennan, 2015. Magna Carta, common law values and the Constitution. Melbourne University law review, 39(1), 
bls. 338-339. 
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áratugi með tilkomu alþjóðasamstarfs og hefur sá vettvangur skapast á grundvelli sameiginlegra 

gilda. Samstarfsvettvangur í Evrópu hefur orðið til þess að einstaklingar hafi til úrræða að grípa 

ef ríki brýtur gegn rétti þeirra og ekki fæst úr því greitt fyrir dómstólum heima fyrir. 
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3 Kenningar um mannréttindi 
Réttarheimspekingum er í meginatriðum hægt að skipta upp milli tveggja kenningarskóla, það 

er náttúruréttar og vildarréttar, þó til komi að þessar greinar skarist á. Uppruna vildarréttar má 

sjá í skrifum náttúruréttarsinna og vildarréttarsinnar unnu að mörgu leyti sínar kenningar út frá 

skrifum sem einkennast af náttúrurétti.  

Náttúruréttur á sér langa sögu. Finna má tilvitnanir til efnis hans í skrifum rómverska 

málflutningsmannsins Sísero sem var uppi á öldinni fyrir Krist. Einkenni hefðbundins 

náttúruréttar eru sú að hann er alltaf til staðar og breytist ekki milli samfélaga. Hver sá sem 

beitir rökhugsun getur uppgötvað þau ákvæði sem fjallað er um í þessum kafla og er að finna 

innan náttúrréttar.37 

Vildarréttur er kenningaskóli innan lögfræðinnar sem byggir á hvað lög eru í raun. Fundist 

hafa eftirfarandi fimm þemu í skrifum vildarréttarsinna: 

− Lög eru sköpunarverk mannsins, jafnvel hefðum þarf að vera framfylgt svo þær teljist 
lög. 

− Hægt er að greina gildandi lög frá því sem þau „ættu að vera“, þar sem þau eru 
samfélagsleg staðreynd. Má því segja að þau séu óbreytanleg staðreynd hvort sem þau 
eru í takt við samfélagsleg gildi eða ekki. 

− Greining á gildandi lögum er hagkvæm því hún eykur gegnsæi og framfylgni þeirra. 
− Hægt er að setja fram forsendur fyrir því hvort eitthvað sé lög eða ekki. 
− Það er engin nauðsynleg tenging milli laga og siðferðis. Þó svo að mörg lög byggi á 

siðferði þá geta gild lög þess vegna verið ósiðferðisleg. Siðferðisleg lög eru jafnframt 
líka lög þó svo að einstaklingur sé ósammála siðferði þeirra.38 

Má því segja að vildarréttur sé í raun vísindaleg greining á gildandi lögum.39 

3.1 Fræðimenn náttúruréttar 
Dýrlingurinn Tómas af Aquino var einn af fyrstu réttarheimspekingunum í nútímalegum 

skilningi, á undan honum komu þó margir grískir og rómverskir spekingar. Tómas greindi frá 

fjórum tegundum laga, af þeim voru helstar náttúruréttur og lög mannsins. Vildi hann meina að 

                                                       
37 B.X. Bix, Jurisprudence: Theory and Context, (Thomson Reuthers, 5th edition 2009) bls. 68. 
38 Suri Ratnapala, Jurisprudence, (Cambridge University Press 2nd edition 2013) bls. 23-24. 
39 Ibid bls. 27. 
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lög mannsins byggi á náttúrulegum lögum sem maðurinn útfærir eftir sinni menningu og 

gildum.40 Þar af leiðandi byggði hann kenningu sína að þau lög mannsins sem stríða gegn lögum 

náttúrunnar hefðu í raun ekkert gildi og einstaklingur sem býr við þannig lög geti hagað háttum 

sínum eins og að þau lög væru ekki við lýði.41 Heilagur Tómas kom í raun ekki fram með 

heildstæða kenningu varðandi mannréttindi. Fremur að með rökhugsun gæti maður fundið hvað 

manninum er eðlislægt og rétt að gera. Byggði hann þar grunn þess sem seinni tíma spekingar 

byggðu réttindakenningar sínar á.42 

Thomas Hobbes var breskur fræðimaður sem horfði með hryllingi á byltingarnar geisa í 

Bretlandi og skrifaði konungsvaldinu til stuðnings bók sína, Leviathan í henni kemur fram: 

„Náttúrulegur réttur eða jus natural, innifelur það frelsi til valdbeitingar er maður má beita 
samkvæmd sinni dómgreind og rökhugsun til varnar eigin náttúru, það er eigin lífi.“43 

Byggt er á þessu kenningu varðandi ríkisvaldið, þar sem að í ríki náttúrunnar er við lýði 

stríð allra gegn öllum, því verður maðurinn að að beita öllum ráðum nauðsynlegum til varnar 

eigin lífi. Engin réttindi er að finna þar sem allir hafa rétt til að framkvæma hvað sem þeim 

sýnist án tillits til annarra.44 Rétturinn til lífs, frelsis og eigna er enginn í þessu stríðsástandi, 

þess vegna þurfi algjört ríkisvald til þess að tryggja hin náttúrulegu réttindi mannsins. Sumir 

fræðingar telja Hobbes vera einn af upphafsmönnum vildarréttarins vegna þessarar kenningar 

þar sem hann telur lögin koma frá manninum til eigin varnar. Í þessari kenningu er verið að tala 

fyrir einræðisvaldi konungs en hægt er að heimfæra þau rök yfir á kjörna fulltrúa lýðræðis.45 

Þau óafsalanlegu réttindi mannsins af náttúrunnar hendi eru:  

− Mönnum er það eðlislægt að beita sjálfsvörn til varnar eigin lífi, heilsu eða gegn 
frelsissviptingu. 

− Ekki er hægt að halda mönnum frá þeim nauðsynjum sem þeir þurfa til að halda lífi þó 
að þeir hafi réttilega verið dæmdir til refsingar. 

− Né skal honum gert að myrða annan og í sumum atvikum að fara í stríð. 
− Heldur skal engum gert að bera vitni gegn sjálfum sér.  

Hann heldur fram réttindum eins tjáningarfrelsi, fundafrelsi og trúfrelsi en tekur þó fram að 

það megi takmarka þau.46 

                                                       
40 Ibid bls. 69. 
41 Ibid bls. 70 
42 Anthony J. Lisska, „Human Rights Theory Rooted in the Writings of Thomas Aquinas“, Diometros 38 2013, bls. 148. 
43 Thomas Hobbes, Leviathan(1651), (Richard Tuck edition, Cambridge University Press 1996) bls. 91. 
44 Suri Ratnapala, Jurisprudence, (Cambridge University Press 2nd edition 2013) bls. 32. 
45 Ibid bls. 32-33 
46 Mark Lattimer, „Two Concepts on Human Rights“, Human Rights Quarterly¸ vol 40(2) 2018, bls. 410-411. 
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John Locke (1632-1704) setti fram álíka yfirlýsingu um stofnun ríkisvaldsins til varnar lífs, 

frelsis og eigna og kemur fram í annarri málsgrein Sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna. Í 

henni er réttinum til lífs, frelsis og hamingju haldið fram.47 Locke heldur því einnig fram að; í 

ríki náttúrunnar sé maðurinn algjörlega frjáls, hvort sem það sé í gjörðum eða ferðum. Algjört 

jafnræði ríki þar á milli manna, þar sem allir séu jafnir af guðs hendi en ef guð vilji, þá veiti 

hann einstaklingi eiginleika sem hann getur beitt fyrir sig til að sannfæra aðra til liðs við sig. 

Locke vill meina að menn misnoti ekki vald sannfæringarkraftsins til að skaða aðra þar sem lög 

náttúrunnar kveða á um að slíkt sé ekki í mannsins eðli.48 Einstaklingur stofnar ekki samfélög 

með öðrum mönnum einungis til verndar eigin lífi, frelsis og eigna, heldur líka til viðurlaga 

gegn brotum annarra gegn sínum rétti. Þar sem að í ríki náttúrunnar séu engin slík viðurlög eða 

hlutlaus dómstóll til úrlausnar ágreiningsmála.49 Maðurinn stofni því eingöngu samfélög til 

verndar sínum náttúrulegu réttindum í krafti fjöldans.50 

Jean-Jaques Rousseau er oft kallaður hugmyndasmiður frönsku byltingarinnar og faðir 

frelsisyfirlýsingar hennar.51 Í bók hans Samfélagssáttmálinn, hefst fyrsti kafli með orðunum: 

„Maðurinn er fæddur frjáls og alls staðar er hann bundinn, sá sem telur sig drottnara annars 
er því fastari í hlekkjum samfélagsins.“52 

Með þessum orðum er því haldið fram að í samfélögum mannsins ríki lög hinna sterku yfir 

hinum veikari, því séu samfélög ekki ríki laga heldur valdbeitingar. Einungis í ríki náttúrunnar 

ráði algjört frelsi gjörðum mannsins og til þess að samfélög geti talist réttlát þá þurfa lögin að 

ráða manninum, ekki maðurinn lögunum.53 Telur Rousseau upp því til stuðnings fjórar tegundir 

laga: 

− Pólitísk lög er varða áhrif ríkisvaldsins á ríkið 
− Borgaraleg lög um tengsl manna við hvern annan og ríkið  
− Sakamálalög sem fjalla um viðurlög við brotum gegn hinum tveimur  
− Svo eru þau lög sem rist eru í hjörtu manna og fjalla um hvað manninum er eðlislægt 

Eðlislægu lögum Rousseau svipar til umfjöllunar Hobbes um réttinn til sjálfsvarnar. Þau 

byggja á hefðum, venjum og skoðunum mannsins í samfélaginu. Þessi lög eru jafnt skrifuð sem 

                                                       
47 Sjá byrjun kafla 2. 
B.X. Bix, Jurisprudence: Theory and Context, (Thomson Reuthers, 5th edition 2009) bls. 73-74. 
48 John Locke, The Second Treatise of Government (1690), (C.B. Maccpherson edition, Hackett Publishing, 1980), bls. 8-9. 
49 Ibid bls. 46-47. 
50 Ibid bls. 52. 
51 Robert Bernasconi, „Rousseau and the Supplement to the Social Contract: Deconstruction and the Possibility of 
Democracy“ (1990) 11 Cardozo Law Review, bls. 1539. 
52 Ibid bls. 1541. 
53 Ibid bls. 1542. 
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óskrifuð, þar sem að í óskrifuðu formi stýra þau löggjafanum og þar af leiðandi skráir hann þau 

niður.54 Manni sem innrætt eru lög hjartans býr að betri vitneskju um lög heldur en 

einstaklingum sem geta þulið upp lagabálk Justiníusar.55 Með því að stofna ríki og samfélög 

spillir maðurinn eigin náðargáfu og lögum hjartans til þess að tryggja sér félagsleg og 

eignarréttarleg réttindi.56 Samfélagssáttmálinn þarf að vera byggður á lögum náttúrunnar og rita 

sem grundvallarlög ríkis, því þannig mun það stuðla að sem mestum gæðum og réttindum fyrir 

borgara.57 

John Finnis er réttarheimspekingur og prófessor við Oxford háskóla, sem byggir skrif sín 

að mörgu leyti á kenningum Tómasar af Aquino varðandi réttindi og lög. Fylgir hann sömu línu 

þegar það kemur að því að öllum er gert að fylgja réttlátum lögum. Óréttlátum lögum er hins 

vegar ekki hægt að framfylgja, vegna eðlis þeirra.58 Finnis ritar um kenningar sínar í bókinni 

„Natural law & natural rights“ sem hann ver svo gegn ádeilu í ritgerð sinni „Grounding Human 

Rights in Natural law“.59 Í þeirri ritgerð greinir hann frá kenningu sinni varðandi réttindi 

mannsins um að þrátt fyrir innihald þeirra eða neikvæð áhrif á aðra, lúti þau sömu lögum og 

náttúrulögmál. Að mannréttindi séu staðreynd og eigi sér náttúrulegan uppruna, óháð 

kenningum um þau.60 

3.2 Fræðimenn vildarréttar 
Hvert vildarrétturinn á í raun og veru rætur að rekja er umdeilt, þar sem hann spratt í raun ekki 

fram sem heildstæð kenning fyrr en á 19.- 20. öld. Margir rekja uppruna vildarréttarins til skrifa 

Jean Bodin frá árinu 1576, þar sem hann mælti fyrir algjöru löggjafarvaldi konungs til að koma 

í veg fyrir tilfinningalega stjórnunarhætti aðalsins. Svipaða hugsun má finna í skrifum Hobbes61 

í „Leviathan“ frá árinu 1651.62 

Jeremy Bentham er af mörgum talinn forsprakki vildarréttar eða að minnsta kosti breska 

anga hennar. Hann var á móti þeirri tegund laga sem er að finna í fordæmisrétti og eru hvergi 

skjalfest og vildi að ríkisvaldið myndi gefa út skýra skriflega lagabálka. Fólk myndi frekar vita 

hver réttur þeirra er og hvað þeim er óheimilt að aðhafast, í skýru og skrásettu lagaumhverfi.63 

                                                       
54 Ibid bls. 1548-1549. 
55 Ibid bls. 1552 
56 Ibid bls. 1563 
57 Ibid bls. 1553. 
58 B.X. Bix, Jurisprudence: Theory and Context, (Thomson Reuthers, 5th edition 2009) bls. 76-77. 
59 John Finnis, „Grounding Human Rights in Natural law“, (2015) 60 The American Journal of Jurisprudence , bls. 199. 
60 Ibid bls. 221. 
61 Sjá kafla 3.1. 
62 Suri Ratnapala, Jurisprudence, (Cambridge University Press 2nd edition 2013) bls. 30-32. 
63 Ibid 34-35. 
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Bentham tilgreinir þrjár tegundir réttinda sem finnast í lagakerfum; frelsisréttindi, skyldubundin 

réttindi og valdréttindi.64  

− Frelsisréttindi eru þau réttindi sem manninum er frjálst að framkvæma eins og til dæmis 
að fara inn í eigið hús eða horfa á nágranna sinn slá garðinn.65  

− Skyldubundin réttindi eru aftur á móti þau réttindi sem einstaklingur hefur skyldu til að 
framkvæma ekki í garð annarra það er; neikvæð réttindi. Til þeirra falla meðal annars 
rétturinn til lífs þar sem öðrum ber skylda til að myrða ekki aðra.66  

− Valdréttindi sem eru þau réttindi sem menn hafa til þess að ráðstafa eigin eigum, hafa 
þar af leiðandi vald yfir, til dæmis að maður hefur rétt til að neyta matar eða lyfja sem 
eru í hans eigu.67 

Hans Kelsen var austurrískur fræðimaður og einn helsti fræðimaður germanska 

vildarréttarskólans. Hann var einna frægastur fyrir að skrifa austurrísku stjórnarskránna og 

hanna austurríska endurskoðunarkerfi dómstólanna sem er grunnur margra slíkra kerfa í dag.68 

Í bók sinni um hina hreinu kenningu laganna, tekur hann lögin út fyrir ramma siðferðis og 

staðreynda til að finna „normin“ eða reglurnar sem lögin byggi á.69 Kelsen færir  rök fyrir tilvist 

laganna á grundvelli þess að þau byggja á reglum sem nú þegar eru til staðar, sem dæmi að 

lögreglumaður sekti ökumann því það eru til lög sem banna of hraðan akstur.70 Setur hann þar 

fram orsakasamband milli atviks og reglu, en slíkar reglur eru byggðar á öðrum reglum. Ef 

dæmið með lögreglumanninn og ökuníðinginn er tekið, þá er fyrsta reglan lögin um of hraðan 

akstur sem eru byggð á reglu um að hraður akstur stofnar þér og öðrum í hættu, sem byggir á 

tölfræði milli aksturshraða og banaslysa. Margar reglur er hægt að rekja að því virðist vera 

endalaust, en alltaf þarf að byggja á reglu sem hægt er að færa rök fyrir með annarri reglu.71 

Grunnurinn að þessari kenningu er kenningin um „grundnormið“ eða grunnregla, sem er fyrsta 

reglan í orsakasambandinu. Best er að útskýra grunnregluna sem rökhendu; allir eiga að fara að 

skipun lögreglu, vegna þess að lögin fyrirskipa það, því skulu allir fylgja lögunum. Fylgir þetta 

ferlinu; átt að gera, vegna þess að, þar af leiðandi. Grunnreglan er sú regla sem fylgir þessu 

ferli, er réttlætt og byggir rök sín á sjálfri sér.72 Því nær sem maður kemst að grunnreglunni, því 

                                                       
64 H.L.A. Hart, Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory, (Clarendon Press, 1982), bls. 164. 
65 Ibid bls. 166-167. 
66 Ibid bls. 168. 
67 Ibid bls. 169. 
68 Suri Ratnapala, Jurisprudence, (Cambridge University Press 2nd edition 2013) bls. 66. 
69 Ibid bls. 69-70. 
70 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, (M. Knight tr., University of California Press, 1967), bls. 195-197. 
71 Ibid bls. 199-200. 
72 Suri Ratnapala, Jurisprudence, (Cambridge University Press 2nd edition 2013) bls. 78. 
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hreinni eru lögin og það eru því þau lög sem eru lögfest í stjórnarskrár.73 Þessi röksemdarfærsla 

er því ein af undirstöðum austurrísku stjórnarskrárinnar. 

H.L.A. Hart var prófessor í réttarheimspeki við Oxford háskóla, hann lagði til að 

vildarréttur þyrfti ekki að vera jafn róttækur og raun ber vitni í skrifum manna eins og Kelsen. 

Heldur að mögulega séu til reglur eða réttindi sem ekki þurfa að vera rituð neins staðar til þess 

að vera framfylgt.74 Þetta eru yfirleitt þær reglur sem samfélög tileinka sér án þess að viðurlög 

liggi við, til dæmis að reka ekki við í almenningssamgöngum nema verulega nauðsyn beri til. 

Reglur sem þurfa ekki að vera ritaðar en eru bundnar eru í lög og viðurlög liggja við eru því 

meginreglur samfélagsins sem má meðal annars finna í stjórnarskrám. Slíkar reglur eru 

svokallaðar skuldbindingarreglur eða lög þar sem manni ber skylda til að framkvæma ekki 

tiltekin atriði, til dæmis; ekki stela, drepa og svo framvegis.75 

Joseph Raz er ísraelskur prófessor, réttarheimsspekingur og fyrrum nemandi og 

samstarfsmaður Hart við Oxford. Raz er þekktur fyrir kenninguna um hagsmunabundin réttindi; 

það að sé hægt byggja upp réttindi í samfélagi eftir því hvort einstaklingur eigi hagsmuna að 

gæta af beitingu annarra á réttindunum. Það er að réttindi séu rökstudd með því að réttindalaus 

einstaklingur í samfélagi myndi græða meira á því að aðrir en hann hafi réttindi, heldur en ef 

hann hefði réttindin en aðrir ekki.76 Til þessa fellur til dæmis tjáningarfrelsi þar sem 

einstaklingurinn græðir meira á því að allir geti lagt sitt til málanna, fremur en að hann einn 

gæti tjáð sig um málið.  

 
Talsverð þróun hefur verið í kenningum varðandi uppruna mannréttinda og sögu þeirra frá 1750 

fyrir Krists til nútímans. Hér að framan hefur verið farið yfir þá helstu fræðimenn sem snúa að 

efni ritgerðarinnar. Þessi umfjöllun er þó ekki tæmandi þar sem til eru margar kenningar innan 

kenningaskóla vildar- og náttúruréttar sem snúa meðal annars að tegundum réttinda og rétthæð 

þeirra. 

 

                                                       
73 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, (M. Knight tr., University of California Press, 1967) bls. 201. 
74 Suri Ratnapala, Jurisprudence, (Cambridge University Press 2nd edition 2013) bls. 53. 
75 Ibid 54-57. 
76 F.M. Kamm, Intricate Ethics: Rights, Responsibilities and Permissible Harm, (Oxford University Press, 2007) bls. 246-
247. 
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4 Stjórnarskrár og mannréttindi á Íslandi 
Kristján IX danakonungur staðfesti Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands þann 5. 

janúar 1874 sem hann færði svo Íslendingum um sumarið. Þetta var fyrsta stjórnarskrá 

Íslendinga.77 Stjórnarskráin byggði á Stöðulögunum frá árinu 1871 sem skilgreindi Ísland sem 

óaðskiljanlegan hluta Danaveldis með sérstökum landsréttindum. Íslenska stjórnarskráin frá 

1874 byggði á hinni dönsku frá 1849. Líkt og aðrar stjórnarskrár ríkja sem tóku upp þingbundna 

konungsstjórn á 19. öld, fékk hún innblástur frá þeirri belgísku frá 1831 sem og hinni norsku 

frá 1814.78 Þær eiga báðar rætur sínar að rekja til frönsku stjórnarskrárinnar frá 1791. 

Endurskoðun stjórnarskrárinnar sem hófst árið 1903, varð til þess að ráðherraembætti 

málefna Íslands var flutt heim það sama ár og varð upphaf heimastjórnaráranna 1904-1918. 

Árið 1918 voru sett á ný sambandslög milli Íslands og Danmerkur, sem lýsti yfir fullveldi 

Íslands í konungssambandi við Danmörku. Í kjölfar fullveldis var sett á ný stjórnarskrá nr. 

9/1920 sem gilti fram til stofnunar lýðveldis.79 Sambandslögin höfðu að geyma ákvæði um að 

ráðamenn Íslands og Danmerkur gætu einhliða endurskoðað stöðu ríkjanna gagnvart lögunum, 

hvort öðru og hvort sambandið skuli endurnýjað eftir árið 1940. Þann 17. maí 1941 hófst 

endurskoðun laganna þar sem niðurstaðan var sú að stofna skyldi yfir lýðveldi sem fyrst. Menn 

sátu þó á sér þar til endurskoðun og leiðrétting stjórnarskrár var lokið. Nýja stjórnarskráin var 

samþykkt á hátíðarfundi Alþingis á Þingvöllum þann 17. júní 1944. Sú stjórnarskrá er enn í 

gildi, þó með nokkrum breytingum.80 Grunnur stjórnarskrárinnar er lýðræðisleg stjórnskipan, 

þrískipting valds og áhersla á óskerðanleg mannréttindi.81  

4.1 Þróun mannréttindaákvæða stjórnarskrár Íslands 
Finna má mannréttindaákvæði, -kafla og -yfirlýsingar í stjórnarskrám eða öðrum grundvallar 

lögum vestrænna ríkja og eru margvíslegar ástæður fyrir því. Uppruna mannréttinda í löggjöf 

ríkja er hægt að rekja með því sem fjallað er hér um í öðrum og þriðja kafla, það er; 

sagnfræðilegri- og kennilegri nálgun. Þegar farið er yfir efni sem hér má finna í sögukafla má 

                                                       
77 Ágúst Þór Árnason, „Mannréttindi í sögu og vitund Íslendinga“, Skírnir, 168. 1994, bls. 473. 
78 Sigurður Líndal, „Grundvöllur stjórnarskrár lýðveldisins Íslands“, Skýrsla Stjórnlaganefndar, II. bindi, bls. 13. 
79 Ibid bls. 14. 
80 Ibid bls. 14-15. 
81 Ibid bls. 16-17. 
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sjá réttindi þróast milli lagabálka. Ein af ástæðum fyrir því er að það líða aldir á milli margra 

þeirra. Tilkoma mannréttindalöggjafar breytist með tímanum, þar sem lög Hammúrabís og 

sívalningur Kýrosar eru lög sem  gefin voru borgurum af ríkisvaldinu.82 Magna Carta er löggjöf 

þar sem ákveðin forréttindastétt vann mannréttindi frá alráðum konungi með byltingu. Varð 

hún innblástur baráttumanna í byltingum 17. og 18. aldar sem leiddi af sér lýðræðisumbætur 

auk lögbundinna réttinda.83 Nútímavæðing mannréttinda tók á sig skýrari mynd á þessum tíma, 

meðal annars vegna skrifa fræðimanna samhliða því að byltingar stóðu yfir.84 

Mannréttindaákvæði í íslensku stjórnarskránni 1874 voru í meginatriðum byggð á frönsku 

yfirlýsingunni um réttindi mannsins og borgarans frá árinu 1789. Þau ákvæði breyttust í raun 

ekki fyrr en með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, fyrir utan umorðun á 48. gr. við 

stjórnarskrárbreytinguna 1915 og viðlíka uppfærslur við endurnýjun stjórnarskrárinnar.85 Það 

má þar af leiðandi færa rök fyrir því að þau gildi sem voru lögfest í mannréttindaköflum fyrir 

1995 séu nokkuð tímalaus.Þau réttindi er enn að finna í gildandi stjórnarskrá nr. 33/1944 í 

uppfærðum búningi.  

Tvær tegundir réttinda er yfirleitt skráð í stjórnarskrá; þær eru frelsisréttindi sem vernda 

borgara gegn ágangi ríkisvaldsins og félagsleg réttindi sem tryggja einhverja uppfyllingu þarfa 

mannsins af hendi ríkisvaldsins.86 Kennilegan uppruna frelsisréttinda er hægt að rekja til 

náttúruréttarsinna, þar sem kenningar þeirra leggja grunn að frönsku réttindayfirlýsingunni. Þeir 

Hobbes, Locke og Rousseau fjölluðu um að flest ákvæða hennar stöfuðu af náttúrulegu eðli 

mannsins. Hvort sem hið náttúrulega eðli væri friðsamlegt eða ófremdarástand í ríki náttúrunnar 

þá kæmu menn sér saman um órjúfanleg og ófrávíkjanleg réttindi í grundvallar löggjöf. Þetta 

eru hin lögfestu ákvæði samfélagssáttmálans og ríkisvaldinu falin sú ábyrgð að tryggja þau 

réttindi gegn því að borgararnir undirgengjust vissar skyldur..87 

Í íslensku stjórnarskránni árið1874 var aðaláherslan lögð á frelsisréttindi þó svo að þar væri 

einnig að finna vísi að félagslegum réttindum. Allar stjórnarskrár Íslands síðan 1874 eru 

kaflaskiptar og fjallar hver kafli um ákveðinn þátt ríkisskipunar, til dæmis hlutverk forseta og 

hafa þær allar að geyma mannréttindakafla. Sjötti kafli stjórnarskrárinnar frá 1874 fjallar um 

                                                       
82 Sjá bls. 8. 
83 Sjá bls. 6-7. 
84 Sjá umfjöllun um Thomas Hobbes á bls. 10. 
85 Ágúst Þór Árnason, „Mannréttindi í sögu og vitund Íslendinga“, Skírnir, 168. 1994, bls. 474. 
86 Sigurður Líndal, „Grundvöllur stjórnarskrár lýðveldisins Íslands“, Skýrsla Stjórnlaganefndar, II. bindi, bls. 18-19. 
87 Sjá bls. 10-12. 
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mannréttindi í 13 greinum. Trúfrelsið er aftur á móti tryggt í 5. kafla sem fjallar um 

þjóðkirkjuna.  Þar fjalla reyndar 2 af 3 greinum þess kafla um trúfrelsið og afleitt félagafrelsi.88 

Í stjórnarskránni frá 1874 er að finna eftirfarandi grundvallarréttindi: 

− Trúfrelsi (46. og 47. gr.) 
− Réttur manns við handtöku og úrskurð gæsluvarðhalds (48. gr.) 
− Friðhelgi heimilisins (49. gr.) 
− Eignarréttur (50. gr.) 
− Atvinnufrelsi (51. gr.) 
− Réttur til framfærslu (52. gr.) 
− Réttur til menntunar (53. gr.) 
− Prentfrelsi (54. gr.) 
− Félagafrelsi (55. gr.) 
− Fundafrelsi (56. gr.) 

Í fyrstu stjórnarskránni er kveðið á um skyldu borgaranna til að taka þátt í vörnum landsins, 

réttindi sveitarfélaga, skylda til að skipa skattamálum með lögum og afnám sérréttinda aðals, 

nafnbætur og tign. Þessi ákvæði er að finna í 57. – 60. gr.89 Efnislegar breytingar voru gerðar á 

ákvæðum 47. og 48. á stjórnarskránni 1874 með stjórnskipunarlögum 12/1915. Þær breytingar 

sem gerðar voru á 47. gr. snérust um trúfrelsið og breytingu á skyldu einstaklings til greiðslu til 

þjóðkirkjunnar. Þessi breyting kom fram í 18. gr. stjórnskipunarlaga nr. 12/1915, en þá bættist 

við það ákvæði að skattgreiðslur einstaklings sem annars ættu að renna til kirkjunnar, skyldu 

renna til þess trúfélags er hann tilgreinir eða Háskóla Íslands ef ekkert trúfélag er tilgreint. Var 

þar einnig tekið fram að einstaklingurinn mætti velja hvaða styrktarsjóðs innan háskólans 

fjárhæðin rynni til. Breytingin sem var gerð á 48. gr. stjórnarskrár 1874 með 19. gr. 

stjórnskipunarlaga var gerð til frekari tryggingar á réttindum handtekins manns og flýtingu 

meðferðar á máli hans. Með breytingunni var honum tryggður réttur til að vera leiddur strax 

fyrir dómara og úrskurðað um gæsluvarðhald innan sólarhrings en ekki þriggja sólarhringa. 

Fékkst einnig fram sá réttur að áfrýja mætti úrskurði um varðhald til æðri dómstóls og að um 

slíka áfrýjun gildi sakamálalög.90 Við endurskoðun stjórnarskrár 1920 var 64. gr. bætt við og 

                                                       
88 Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands, nr.1 5. janúar 1874, sótt af: 
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/stjornarskra/1874_stjornarskra.pdf, 4. apríl 2021. 
89 Alþt., Frumvarp til stjórnskipunarlaga, þskj 389 -297. mál., https://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html, sótt 5. apríl 
2021. 
90 Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands, nr.1 5. janúar 1874, sótt af: 
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/stjornarskra/1874_stjornarskra.pdf, 5. apríl 2021. 
Stjórnarskipunarlög, nr. 12/1915 



 

 20 

hélst það ákvæði óbreytt við endurnýjun stjórnarskrár 1944. Það fjallar um rétt útlendinga og 

er svohljóðandi: 

„64. gr. Enginn útlendingur getur fengið ríkisborgararjett nema með lögum“91 

Samkvæmt þessu tóku mannréttindaákvæði í íslensku stjórnarskránna ekki miklum 

breytingum frá árinu 1874 fram til 1995.  

4.2 Gildandi mannréttindaákvæði í stjórnarskrá 
Fullgilding MSE á Íslandi árið 1953 leiddi ekki til breytinga á mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrár eða innleiðingu á nýjum ákvæðum, þó svo að Ísland undirgengist ýmsar 

skuldbindingar með aðildinni.92 Sáttmálinn er ítarlegri en mannréttindaákvæði stjórnarskrár og 

var innleiddur í landslög með lögum nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu.93 

Til þess að samræma mannréttindaákvæði stjórnarskrár við MSE var frumvarp að 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 lagt fram og tók gildi þann 28. júní 1995.94 

Mannréttindaákvæðin sem voru endurskoðuð árið 1995 og eru í núgildandi stjórnarskrá eru hér 

til umfjöllunar. 

Trúfrelsið 
Þær breytingar sem voru gerðar á 63. grein með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 voru í raun 

ekki efnislegar.95 Heldur var hún einungis umorðuð svo skýrt kæmi fram að hún ætti ekki 

einungis við kristna trú. Því var orðið „guð“fjarlægt úr henni.96 Greinin nær yfir þá þætti sem 

snúa að iðkun trúarinnar innan félagsins, en ekki annan rekstur til dæmis skemmtanahalds. 

Stofnun trúfélaga er á færi hvers sem er, svo lengi sem sá hinn sami brjóti ekki gegn 2. mgr. að 

ekki megi; „kenna eða fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu“97 og geti varið 

það að félagið fylgi þeim skilyrðum sem skilgreind eru með lögum. Það er á valdi dómstóla að 

úrskurða úr um hvort stjórnvöldum sé heimilt að banna starfsemi tiltekinna trúfélaga.98 

                                                       
91 Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands, nr. 9, 18. maí 1920, sótt af: https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-
media/media/stjornarskra/1920_stjornarskra.pdf, þann 5. apríl 2021 
92 Mannréttindadómstóll Evrópu (september 2020), The European Convention on Human Rights – A Living Instrument bls. 
22, https://echr.coe.int/Documents/Convention_Instrument_ENG.pdf, sótt 5. apríl 2021. 
93 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 92/1994. 
94 Alþt., Frumvarp til stjórnskipunarlaga, þskj 389 -297. mál., https://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html, sótt 5. apríl 
2021. 
95 „Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við sannfæringu hvers og eins. Þó má ekki kenna eða 
fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu,“ sbr. 63. gr. laga nr. 97/1995. 
96 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, Skýrsla 
Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 160. 
97 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 
98 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, Skýrsla 
Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 161. 
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64. grein snýr einnig að trúfrelsinu og rétti einstaklingsins til þess að velja sér trúfélag eða 

til að standa utan þeirra. 99 Er þessi grein nánast óbreytt frá 47. stjórnarskrárinnar 1874, fyrir 

utan það að við bættist árið 1995 réttur einstaklinga til að standa utan trúfélaga.100 Þau réttindi 

sem tryggð eru í þessari grein koma fram í efni hennar, það er; bann við allri mismunun af hálfu 

ríkisvaldsins á grundvelli trúarbragða, réttur einstaklings til þess að velja sér trúfélag og eftir 

því ákvörðun um hvert fjármagni skal veitt fyrir hans hönd.101 

Í dómi Hæstaréttar nr. 109/2007 í máli Ásatrúarfélagsins gegn íslenska ríkinu er vísað til 

beggja þessara greina. Ásatrúarfélagið taldi að brotið hefði verið gegn jafnræðisreglu 65. gr. 

stjórnarskrárinnar þar sem að með auknum fjárveitingum úr ríkissjóði til jöfnunarsjóðs sókna 

og kirkjumálasjóðs þjóðkirkjunnar væri trúfélögunum mismunað. Úrskurður Hæstaréttar er á 

þann veg að Ásatrúarfélagið sé samkvæmt 63. og 64. gr. stjórnarskrár, skráð trú- eða 

lífsskoðunarfélag. Samkvæmt dómnum ber þjóðkirkjan auknar skyldur gagnvart þjóðinni og 

ríkinu sem réttlætir aukna fjármögnun. Á þeim grundvelli er dæmt er að ekki hafi verið brotið 

gegn 65. gr. stjórnarskrár og Ásatrúarfélaginu einungis greidd sóknargjöld félagsmanna 

áfram.102 

Jafnræðisreglan 
Hin almenna jafnræðisregla var fyrst lögfest í 65. gr. stjórnarskrár með stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995.103 Þrátt fyrir það hafði hún ávallt verið lögð fram sem óskráð regla stjórnsýsluréttarins 

enda kemur hún meðal annars fram í 14. gr. MSE. Í raun er jafnræðisreglunni ekki beitt eftir 

orðanna hljóðan eins og í áðurnefndu máli Ásatrúarfélagsins gegn íslenska ríkinu, það er að 

trúfélögum sé mismunað með greiðslum frá ríkissjóði. Sú mismunun er á skjön við síðari 

málslið 1. málsgreinar, er það heimilað á þeim grundvelli að slík mismunun sé málefnaleg þar 

sem auknar skyldur eru lagðar á þjóðkirkjuna. Þó svo að jafnræðisreglan sem hér var lögfest sé 

ítarlegri en sú sem kemur fram í MSE og viðaukum hans, þá vantar ýmsa þætti í 1. mgr. 65 . gr.  

                                                       
99 „Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir trúarbragða sinna, né heldur má nokkur 
fyrir þá sök skorast undan almennri þegnskyldu. 
Öllum er frjálst að standa utan trúfélaga. Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til trúfélags sem hann á 
ekki aðild að. 
Nú er maður utan trúfélaga og greiðir hann þá til Háskóla Íslands gjöld þau sem honum hefði ella borið að greiða til 
trúfélags síns. Breyta má þessu með lögum.“ 
100 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 163. 
101 Ibid bls. 164-165. 
102 Hrd. 25. október 2007, nr. 109/2007 
103 „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, 
kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.“ 
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til tryggingar jafnræðis.104 Þeir þættir eru meðal annars; fötlun, kynhneigð og aldur. Þó svo að 

þetta vanti í upptalningu, þá kom það fram í nefndaráliti þegar frumvarp til stjórnskipunarlaga 

var til meðferðar í þinginu að slíkir þættir féllu undir „stöðu að öðru leyti“ og væri þar af 

leiðandi tryggðir í ákvæðinu.105 Komið er inn á 65. gr. til verndar réttinda samkynhneigðra 

einstaklinga í dómi Hæstaréttar nr. 415/2017. Þar var maður var dæmdur fyrir hatursorðræðu 

gagnvart samkynhneigðum, þar sem kynhneigð var talin falla undir „stöðu að öðru leyti“.106 

Réttur til ríkisfangs og ferðafrelsis 
Ákvæði 66. gr. kom nýtt inn í stjórnarskrá með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 að 

undanskildum 2. málsliðar 1. mgr. sem var áður 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar, sem vísað er 

til í byrjun kafla 4.1 þessarar ritgerðar.107 Líkt og jafnræðisreglan töldust flest réttindi 

greinarinnar til grundvallarreglna íslensks réttar þrátt fyrir að vera ólögfest.108 Í hverri 

málsgrein greinarinnar er mælt fyrir um það, að þau réttindi sem hér eru tryggð skulu útskýrð, 

skilgreind eða settar skorður með lögum. Þær ástæður eru settar fyrir að hluta til vegna 

skuldbindinga Íslands í alþjóðasáttmálum. Með þessu er verið að tryggja að rétt sé farið að við 

brottvísanir útlendinga samkvæmt heimild í lögum og framsali Íslendinga vegna refsiverðrar 

háttsemi erlendis.109  

Réttur frelsissvipts einstaklings 
Saman mynda 66. og 67. gr. stjórnarskrárinnar rétt einstaklinga til að vera frjálsir ferða sinna á 

Íslandi og hefur 3. mgr. hennar haldist efnislega eins síðan 1874.110 Sú breyting sem var gerð 

                                                       
104 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 166-167. 
105 Alþt., Nefndarálit, þskj 758 -297. mál., https://www.althingi.is/altext/118/s/0758.html, sótt 6. apríl 2021. 
106 Hrd. 14. desember 2017, nr. 415/2017 
107 „Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti. Með lögum má þó ákveða að maður missi þann rétt ef hann öðlast með 
samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki. Útlendingi verður aðeins veittur íslenskur ríkisborgararéttur samkvæmt lögum. 
Íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né verður honum vísað úr landi. Með lögum skal skipað 
rétti útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir hverjar sakir sé hægt að vísa þeim úr landi. 
Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómara. Stöðva má þó brottför manns úr landi með lögmætri 
handtöku. 
Allir, sem dveljast löglega í landinu, skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna með þeim takmörkunum sem eru 
settar með lögum.“ 
108 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 169. 
109 Ibid bls. 170. 
110 „Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum. 
Hver sá sem hefur verið sviptur frelsi á rétt á að fá að vita tafarlaust um ástæður þess. 
Hvern þann sem er handtekinn vegna gruns um refsiverða háttsemi skal án undandráttar leiða fyrir dómara. Sé hann ekki 
jafnskjótt látinn laus skal dómari, áður en sólarhringur er liðinn, ákveða með rökstuddum úrskurði hvort hann skuli sæta 
gæsluvarðhaldi. Gæsluvarðhaldi má aðeins beita fyrir sök sem þyngri refsing liggur við en fésekt eða varðhald. Með lögum 
skal tryggja rétt þess sem sætir gæsluvarðhaldi til að skjóta úrskurði um það til æðra dóms. Maður skal aldrei sæta 
gæsluvarðhaldi lengur en nauðsyn krefur, en telji dómari fært að láta hann lausan gegn tryggingu skal ákveða í 
dómsúrskurði hver hún eigi að vera. 
Hver sá sem er af öðrum ástæðum sviptur frelsi á rétt á að dómstóll kveði á um lögmæti þess svo fljótt sem verða má. 
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með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 snýr að mestu leyti að því að við bættust málsgreinar sem 

heimila frelsissviptingu í fleiri tilvikum en sakamálum. Enda eru fleiri lagabálkar sem kveða á 

um heimildir til frelsissviptingar. Þeim aðila sem orðið hefur fyrir frelsissviptingu er þó ávallt 

heimilt að skjóta henni fyrir dóm til að fá úrskurðað um lögmæti hennar, eins og sjá má á fjórðu 

málsgrein:111 

„Hver sá sem er af öðrum ástæðum sviptur frelsi á rétt á að dómstóll kveði á um lögmæti 
þess svo fljótt sem verða má. Reynist frelsissvipting ólögmæt skal hann þegar látinn 
laus“112  

Finna má gildandi ákvæði um frelsissviptingu í; sakamálalögum nr. 88/2008, 

lögræðislögum nr. 71/1997, sóttvarnarlögum nr. 19/1997, aðfararlögum nr. 90/1989 og 

einkamálalögum nr. 91/1991.113 Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 681/2014 er að finna dæmi um 

frelsissviptingu á grundvelli lögræðislaga, en þar reyndi á málskotsrétt samkvæmt 4. mgr 67 gr. 

stjórnarskrár. Þar sagði: „Þar sem stefnandi er nauðungarvistaður á geðdeild, er úrskurðað að 

kröfum sviptingar sé ekki fullnægt og héraðsdómur skuli leita sérfræðiálits annars geðlæknis til 

réttlætingar frelsissviptingar.“114 Bótaréttur sem skapast samkvæmt 5. mgr. 67. gr. 

stjórnarskrárinnar á ekki einungis við í þeim tilvikum sem einstaklingur er borinn röngum 

sökum, heldur einnig þegar brotið hefur verið gegn meðalhófsreglunni115 og honum haldið 

lengur en þörf var á. Dæmi um slíkt brot er í máli nr. 802/2014 fyrir Hæstarétti þar sem stefnandi 

var handtekin í tvígang og hnepptur í tímabundið gæsluvarðhald. Dómsniðurstaða var að 

lögreglan hafði brotið gegn meðalhófsreglunni með frelsissviptingunni og stefnanda dæmdar 

bætur.116 Reglur um greiðslur slíkra skaðabóta er að finna í sakamálalögum.117 

Bann við pyntingum, ómannúðlegri meðferð og nauðungarvinnu 
Ákvæði 68. gr. voru ekki lögfest í stjórnarskrá fyrr en árið 1995, þau koma þó fyrir í 

nokkrum alþjóðasamningum sem Íslandi er aðili að, því var ekki talin þörf á að lögfesta 

ákvæðin. Við endurskoðun mannréttindaákvæða stjórnarskrár varð niðurstaðan hinsvegar sú að 

                                                       
Reynist frelsissvipting ólögmæt skal hann þegar látinn laus. 
Hafi maður verið sviptur frelsi að ósekju skal hann eiga rétt til skaðabóta.“ 
111Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, Skýrsla 
Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 173-174. 
112 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 
113 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 174. 
114 Hrd. 27. október 2014, nr. 681/2014 
115 Stjórnvaldslög, nr. 37/1993. 
116 Hrd. 28. maí 2015, nr. 802/2014. 
117 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 176. 
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lögbinda þyrfti þessi réttindi til þess að tryggja þau.118 Hvergi liggja fyrir útskýringar eða 

skilgreiningar á því hvað er átt við með pyntingum eða ómannúðlegri meðferð. Hörð viðurlög 

liggja þó við því að knýja fram játningu með slíkum leiðum. Sú skilgreining sem stuðst er við 

fyrir dómstólum er sú að pyntingar séu aðgerðir sem framkvæmdar eru til að valda 

einstaklingum líkamlegum eða andlegum skaða. Gildir það sama um ómannúðlega meðferð og 

munurinn liggur þar í umfangi þeirra aðgerða sem beitt er gegn einstaklingum, í því samhengi 

teljast pyntingar verri en ómannúðleg meðferð.119 Dæmi um ómannúðlega eða vanvirðandi 

meðferð má sjá í dómi Hæstaréttar nr. 345/2016, þar sem manni var haldið í gæsluvarðhaldi við 

ófullnægjandi aðbúnað á lögreglustöð í ellefu sólarhringa. Einungis er heimild í lögum að halda 

manni á lögreglustöð í fjóra sólarhringa og var vafi á hvort aðbúnaður hafi yfir höfuð verið 

fullnægjandi fyrir gæsluvarðhald á lögreglustöðinni.120 

Bann við nauðungarvinnu kemur fram í 2. mgr. 68. gr. sem kveður á um að ekki megi  

neyða einstakling til að inna af hendi vinnu, enda er slíkt ekki hægt án þvingunar. Þess vegna 

koma einungis fjárbætur við brot gegn samningum er varða vinnuskyldu. Þrátt fyrir að Ísland 

hafi fullgilt þjóðréttarsamning sem leggur bann gegn nauðungarvinnu árið 1930 þá voru 

heimildir í lögum til að vista menn á vinnuhæli til ársins 1991.121 

Réttlát málsmeðferð og bann við dauðarefsingu 
Íslenskur refsiréttur byggir að miklu leyti á gildunum að annars vegar skuli engri refsingu beitt 

nema viðurlög liggi fyrir og hinsvegar að íþyngjandi lög megi ekki vera afturvirk. Þessi ákvæði 

má finna í 69. gr. stjórnarskrárinnar.  Þrátt fyrir vægi þessara þátta í refsirétti þá var þessu 

ákvæði ekki bætt í stjórnarskrána fyrr en árið 1995. 122 Heimildir til dauðarefsinga voru felldar 

úr gildi árið 1928, en þeirri heimild hafði þó ekki verið beitt síðan 12. janúar 1830123 þegar 

Agnes og Friðrik voru tekin af lífi við Þrístapa í Vatnsdal.124 

                                                       
118 „Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. 
Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi.“ 
119 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 178-179. 
120 Hrd. 26. mars 2017, nr. 345/2016 
121 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 179-180. 
122 „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. 
Í lögum má aldrei mæla fyrir um dauðarefsingu.“ 
123 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 181. 
124 Bjarki Bjarnason og Sigríður Hannesdóttir, Ísland í aldanna rás: 1800-1899: Saga lands og þjóðar ár frá ári, (JPV, 
2006), bls. 146. 
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Í 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár má finna regluna um jafnt aðgengi að dómstólum og þó það 

felist ekki í orðalagi ákvæðisins, þá á það einnig við um jafnan rétt til lögfræðiaðstoðar ef 

aðstæður krefjast þess.125 Þessi grein gildir til jafns um einkamál og sakamál. Þó að hún fjalli 

fyrst um fremst um rétt einstaklingsins um aðgengi að dómstólum, þá tryggir hún jafnframt 

sjálfstæði og endanlegt úrskurðarvald dómstóla. Stjórnvöld geta þar af leiðandi  ekki áskilið sér 

rétt til endanlegs úrskurðar tiltekinna málefna. Auk ofangreindra þátta þá er greininni jafnframt 

ætlað að tryggja; réttláta og skjóta málsmeðferð og hlutleysi dómstóla.126 Í dómi Hæstaréttar 

nr. 10/2018 áfrýjaði sakborningur máli sínu til Hæstaréttar, meðal annars á þeim grundvelli að 

dómari fyrir Landsrétti hafi verið vanhæfur til í að dæma í máli sínu á grundvelli ólögmætrar 

skipunar og bryti þar með gegn 70. gr. stjórnarskrárinnar. Var því neitað og sakfelling hans 

staðfest.127 Vísaði sakborningur þá máli sínu til Mannréttindadómstóls Evrópu, sem úrskurðaði 

var að brotið hafi verið gegn 6. gr. MSE sem er hliðstæð 70. gr. stjórnarskrárinnar.128 

Önnur málsgrein 70. gr. hefur svo að geyma regluna um sönnunarbyrði. Til þess að hægt 

sé að sakfella einstakling fyrir brot verður fyrst að vera hægt að sanna það að hann hafi brotið 

af sér. Án reglunnar um sönnunarbyrði væri erfitt að tryggja réttláta málsmeðferð þar sem 

auðvelt væri að dæma menn á grundvelli rangra sakargifta.129 

Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu 
Frá fyrstu stjórnarskrá Íslands árið 1874 hefur verið þar að finna ákvæði um friðhelgi 

heimilisins. Við endurskoðun 1995 var friðhelgi einkalífsins bætt við. Snýst ákvæðið 

raunverulega um rétt einstaklinga til afskiptaleysis af hálfu ríkisvaldsins þegar kemur að þeirra 

persónulegu högum. 130 Þessu frelsi eru viss takmörk sett, sem hægt er að sjá á 3. mgr131: 

                                                       
125 „Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi með 
réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli. Dómþing skal háð í heyranda hljóði 
nema dómari ákveði annað lögum samkvæmt til að gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna 
málsaðila. 
Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð.“ 
126 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 184-186 
127 Hrd. 24. maí 2018, nr 10/2018. 
128 MDE, Ástráðsson g. Íslandi, 24. nóvember 2020, (26374/18) 
129 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 187. 
130 „Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 
Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, nema samkvæmt dómsúrskurði eða 
sérstakri lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á skjölum og póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og 
hvers konar sambærilega skerðingu á einkalífi manns 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef 
brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra.“ 
131 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 191 
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„Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt friðhelgi 
einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra“132 

Þar er meðal annars átt við vernd annarra einstaklinga innan heimilisins með lögum. Á þessi 

grein þó ekki einungis við um samskipti einstaklinga og ríkisvaldsins heldur einnig samband 

lögaðila sín á milli.133 Þetta er tryggt í lagabálkum eins og persónuverndarlögum nr. 90/2018, 

þar byggður upp grundvöllur stofnunarinnar; Persónuvernd, sem hefur það hlutverk að tryggja 

að rétt sé farið með persónuupplýsingar einstaklinga.134 

Eignarrétturinn 
Eignarrétturinn er lögfestur í 72. gr.135 og er ein af grundvallarástæðum fyrir stofnun 

ríkisvaldsins. Því hefur 1. mgr. verið að mestu óbreytt frá fyrstu stjórnarskrá (1874), það er 

að:136 

„Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 
almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir“137 

Við endurskoðun ákvæða stjórnarskrár 1995, var 2. mgr. 68. gr. fyrri stjórnarskrár felld inn 

í þessa grein og er hana að finna í 2. mgr. Þrátt fyrir það að eignarrétturinn sé ein af grunnstoðum 

samfélagsins má samt skerða hann þegar nauðsyn krefur með eignarnámi samkvæmt lögum nr. 

11/1973. Hefur þetta þó kostnað í för með sér þar sem það þarf alltaf að koma fullt verð fyrir 

eign sem tekin er eignarnámi.138Vegagerðin getur til að mynda tekið land eignarnámi til þess 

að leggja þjóðvegi eða hvers kyns veghalds, að vissum skilyrðum uppfylltum. Sjá má dæmi um 

þetta í dómi Hæstaréttar nr. 583/2014, þar var Vegagerðinni heimilað að taka land eignarnámi 

í stað þess að ganga að tilboði um endurgjaldslausan afnotarétt.139 

Skoðana- og tjáningarfrelsi 
Frelsi skoðana og sannfæringar er í raun sá réttur sem sérhverjum aðila er ávallt tryggður sama 

við hvaða aðstæður hann býr, þar sem ekki er hægt að ritskoða hugsanir. Því er 1. mgr. 73. gr. 

                                                       
132 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 
133 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 190-192. 
134 Lög um persónuvernd, 90/2018. 
135 „Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess 
lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. 
Með lögum má takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi.“ 
136 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 195. 
137 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 
138 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 195-196. 
139 Hrd. 26. mars 2015, nr. 583/2014. 
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stjórnarskrár er að mörgu leyti stefnuyfirlýsing sem leggur grunn að þeim frelsisþáttum sem 

koma fram í næstu málsgreinum hennar.140  Með greininni er öllum tryggður sá réttur að tjá 

skoðanir sínar án ritskoðunar, svo lengi sem manneskjan er tilbúin að ábyrgjast þá skoðun. Fyrir 

þeim takmörkunum sem settar eru á tjáningarfrelsið verður að vera heimild fyrir í lögum til 

verndar þeim hagsmunum sem tilgreindir eru í 3. mgr:141 

„í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna 
réttinda eða mannorðs annarra“142 

Í áðurnefndu máli Hæstaréttar nr. 415/2017 var sakborningur dæmdur á fyrir brot gegn 

jafnræðisreglunni og að áliti dómsins hafði hann farið út fyrir leyfileg mörk 73. gr. 

stjórnarskrárinnar og gerst sekur um hatursorðræðu. 

Félagafrelsið 
Félagafrelsið hefur verið tryggt í stjórnarskrá frá 1874. Við endurskoðun 1995 voru 73. gr. og 

74. gr. þágildandi stjórnarskrár felldar inn í 1. og 3. mgr. 74. greinar núverandi stjórnarskrár.143 

Þessar greinar fjalla um réttinn til aðildar í félögum og funda. Einungis 2. mgr. kom ný inn í 

74. greinina, enda er hún að mörgu leyti frábrugðin hinum tveimur þar sem hún fjallar um 

neikvæðan rétt144: 

„Engan má skylda til aðildar að félagi. Með lögum má þó kveða á um slíka skyldu ef það 
er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða 
réttinda annarra“145 

Fjallað hún um rétt til að standa utan félaga, líkt og kemur fram í 64. gr. varðandi trúfélög. 

Eins og fram kemur þá er samt hægt að setja takmarkanir með lögum ef gæta þarf hagsmuna 

                                                       
140 „Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. 
Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar sambærilegar 
tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. 
Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði 
manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum.“ 
141 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 199-201. 
142 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
143 „Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess 
að sækja um leyfi til þess. Félag má ekki leysa upp með ráðstöfun stjórnvalds. Banna má þó um sinn starfsemi félags sem er 
talið hafa ólöglegan tilgang, en höfða verður þá án ástæðulausrar tafar mál gegn því til að fá því slitið með dómi. 
Engan má skylda til aðildar að félagi. Með lögum má þó kveða á um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti 
sinnt lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. 
Rétt eiga menn á að safnast saman vopnlausir. Lögreglunni er heimilt að vera við almennar samkomur. Banna má 
mannfundi undir berum himni ef uggvænt þykir að af þeim leiði óspektir.“ 
144 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 204-206 
145 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 
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eða réttinda annarra. Má sem dæmi nefna húsfélög, vegna þess að hlutur einstaklingsins er lítill, 

þá þarf að stofna félag til þess að halda utan um og gæta hagsmuna heildarinnar.146 

Atvinnufrelsið 
Atvinnufrelsið sem kemur fram í 75. gr. stjórnarskrár hefur verið tryggt með stjórnarskrá frá 

1874 með þeim skilmálum að leggja megi þeim hömlur með lögum.147 Vistarbandið sem ekki 

var leyst upp fyrr en árið 1893, gerði eignalausu fólki skyldu að ráða sig í vinnu hjá bónda gegn 

fæði og húsnæði. Innan marka vistarbands var bónda heimilt að senda vinnumenn sína á vertíð 

á sjó og hirða svo allt kaup hans. Því fékk vistarbandið viðurnefnið; bændaánauð. 148 Þegar 

stjórnarskráin var samþykkt 1874 var mönnum gert kleift að útvega sér lausamennskubréf eða 

ráða sig í vist hjá útgerðarmanni.149 Fiskveiðistjórnunarkerfið starfar einmitt samkvæmt lögum 

sem setja atvinnufrelsinu skorður, til að tryggja auðlegð og auðlindastýringu. Sem dæmi um 

það felldi Hæstiréttur dóm um heimildir fiskveiðistjórnunarkerfisins í máli nr. 12/2000. Þar 

varð niðurstaðan sú að meiri hagsmuna væri að gæta með aflamarki til stýringar stærðar 

fiskistofna heldur en réttur einstaklings til að gera út án kvóta. Önnur málsgrein kom ný inn í 

stjórnarskrá 1995. Í henni var löggjafanum gerð skylda að setja reglur varðandi vinnutengd 

réttindi. Með því er átt við verkfalls- og orlofsrétt, lágmarks hvíldartíma og rétt til að semja um 

laun og öryggi á vinnustað.150 

Réttur til framfærslu og menntunar 
Í 76. gr. stjórnarskrár151 er að finna þau félagslegu réttindi sem lagður var grunnur að í 52. og 

53. gr. stjórnarskrárinnar 1874. Atriðin voru einungis umorðuð í stjórnarskrá 1920 og tóku 

engum efnislegum breytingum við endurskoðun 1995, en málfarið var uppfært og þau sameinuð 

í 76. greinina. Með þessum ákvæðum eru einstaklingum tryggður rétturinn til framfærslu í þeim 

tilvikum þar sem hann getur ekki séð um það sjálfur. Margvíslegir lagabálkar tryggja þessi 

réttindi einstaklinga, þar á meðal lög um; atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006, 

                                                       
146 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 205-206. 
147 „Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda krefjist 
almannahagsmunir þess. 
Í lögum skal kveða á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu“ 
148 Guðmundur Jónsson, Stjórntæki gamla samfélagsins, (1993) 6 Ný Saga, bls. 64-65. 
149 Ibid bls. 66-68. 
150 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 209. 
151 „Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og 
sambærilegra atvika. 
Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. 
Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst“ 
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almannatryggingar nr. 100/2007 og sjúkratryggingar nr. 112/2008. Í 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrár 

er fjallað um réttinn til menntunar og fræðslu. Sá réttur nær til framhaldsskólastigs og heimilar 

einstaklingum til að velja þar úr um nám sem hentar þeim. Í 3. mgr. ákvæðisins er kveðið á um 

skyldu stjórnvalda til að gæta hagsmuna barna í hvívetna. Þar undir falla skerðingar á öðrum 

ákvæðum  stjórnarskrár til dæmis tjáningarfrelsinu það er með því að setja aldurstakmörk á 

kvikmyndir og rit sem ekki eru talin viðeigandi eða við hæfi aldurshópa.. Þessi hagsmunavarsla 

er tryggð í löggjöf meðal annars í barnalögum nr. 76/2003 og barnaverndarlögum nr. 80/2002. 
152 

Heimild ríkis til skattlagningar 
Setningin; „Skattur er ofbeldi“ á mögulega einhvern rétt á sér þar sem hægt væri að færa rök 

fyrir því að skattlagning sé í raun eignarnám. Lögbundið er í 77. gr. stjórnarskrár að hluti af 

launum og lausafé einstaklinga og lögaðila sé reitt af hendi til ríkisvaldsins.153 Þetta er gert í 

þágu almannahagsmuna þar sem þessir fjármunir renna til tryggingar annarra réttinda. Mætti 

því setja setningunni um ofbeldi aðra til höfuðs; „Skattur er mannréttindi“. Kemur þó fram í 

rökum stefnda í dómi Hæstaréttar nr. 391/2016 að eðlismunur liggi á milli auðlegðarskatts og 

eignarnáms. Þar sem þeir sem eru aflögufærir reiði meira af hendi til tryggingar 

almannahagsmuna.154 Þetta er í raun sú heimild sem ríkisvaldinu er veitt í 77. grein stjórnarskrár 

til skattlagningar, þar sem til reksturs almannagæða þurfi ríkisvaldið að hafa úr fjármagni að 

vinna. Það fjármagn er fengið með hlutfalli tekna eða lausafjár einstaklinga sem rennur í 

ríkissjóð. Af þessum sökum hafa verið ákvæði um skattlagningu í mannréttindakafla 

stjórnarskrár Íslands síðan árið 1874. Um skattalög gildir sama reglan og um önnur íþyngjandi 

lög sem tekið er á í 69. gr., það er að þau megi ekki vera afturvirk.155 

Ofantaldar greinar eru ríkjandi mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar. Í mannréttindakafla 

hennar eru þrjár greinar sem ekki fjalla um mannréttindi. Þar sem mannréttindakaflinn er sá 

aftasti og sjálfsákvörðunarréttur sveitastjórna, breytingar á stjórnarskrá og gildistöku hennar fá 

ekki sérstakan kafla. Í lokin eru einnig eru ónúmeruð bráðabirgðaákvæði varðandi innleiðingu 

á stjórnarskránni, kosningu fyrsta forseta Íslands og tímabundin breytingarákvæði.156 

                                                       
152 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 211-213. 
153 „Skattamálum skal skipað með lögum. Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum 
eða afnema hann. 
Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu.“ 
154 Hrd. 24. maí 2017, nr. 391/2016 
155 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Elin Ó. Helgadottir o.fl.: „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“, 
Skýrsla Stjórnlaganefndar, bindi II, bls. 214. 
156 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. 
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Mannréttindakafli stjórnarskrár er ekki tæmandi listi um þau mannréttindi sem tryggð eru með 

landslögum þar sem MSE og viðaukar hans voru lögfestir í lögum nr. 62/1994.157 

4.3 Þjóðréttarsamningar í íslenskri löggjöf 
Við endurskoðun á stjórnarskrá með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 voru 

mannréttindaákvæði hennar að mestu uppfærð, meðal annars til þess að samræma hana að 

MSE.158 Ári áður en stjórnarskrárbreytingar tóku gildi með lögum nr. 97/1995, var MSE og 

viðaukar hans teknir inn í landslög með lögum nr. 62/1994. Fyrir breytingar á stjórnarskrá þá 

tíðkaðist það fyrir dómstólum að skýra mannréttindaákvæði stjórnarskrár eftir 

þjóðréttarsamningum sem höfðu verið fullgiltir.159 Er það enn gert og leggur Hæstiréttur þessa 

reglu til grundvallar í máli nr. 768/2016, þar sem fatlaðir einstaklingar fara fram á ferðaþjónustu 

af hálfu sveitarfélagsins. Kemur þar orðrétt fram að: 

„Það sé viðurkennd regla að norrænum rétti að skýra skuli lög til samræmis við þá 
alþjóðasamninga sem ríki er aðili að eftir því sem kostur sé.“160 

Þjóðréttarsamningar hafa þó ekki sömu rétthæð og gildandi löggjöf, vegna tvíeðlis landsréttar 

og þjóðaréttar, þar sem að í íslenskum rétti gengur landsréttur framar þjóðarétti. Það þýðir að 

gerðir þjóðréttarsamningar verði ekki hluti af landsrétti fyrr en þeir hafi verið leiddir í 

landslög.161 Mannréttindaákvæði stjórnarskrár byggja á gildandi alþjóðasáttmálum, þar af 

leiðandi eru litlar líkur á því að úrskurða þurfi um rétthæð á milli þeirra.162 Stjórnarskráin á því 

að hafa yfirhöndina þar sem hún er æðsta réttarheimildin.163 Þó eru nokkur réttindi talin upp í 

MSE og samningi Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem voru ekki 

hluti af þeim stjórnarskrárbreytingum sem gerðar voru árið 1995. Þessi réttindi eru: 

„Í MSE:  
-Réttur til að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu. 
-Réttur foreldra til að menntun barna þeirra samræmist trúar- og lífsskoðunum þeirra. 
-Réttur til frjálsra kosninga. 
-Bann við hópbrottvísunum útlendinga úr landi. 
-Réttur til bóta vegna rangrar sakfellingar. 
-Bann við að dæma mann tvisvar vegna sama brots. 

                                                       
157 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994. 
158Alþt., Frumvarp til stjórnskipunarlaga, þskj 389 -297. mál., https://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html, sótt 5. apríl 
2021. 
159 Davíð Þór Björgvinsson, „Beiting Hæstaréttar Íslands á Lögunum um Mannréttindasáttmála Evrópu“, Tímarit 
Lögfræðinga 4. 2003, bls. 156-158. 
160 Hrd. 1. júní 2017, nr. 768/2016. 
161 Björg Thorarensen, „Einkaréttaráhrif Mannréttindasáttmála Evrópu og skyldur ríkja til athafna samkvæmt sáttmálanum“, 
Afmælisrit Gauks Jörundssonar 1994, bls. 89 
162 Alþt., Frumvarp til stjórnskipunarlaga, þskj 389 -297. mál., https://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html, sótt 5. apríl 
2021. 
163 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: grundvöllur laga – réttarheimildir, (Hið Íslenzka Bókmenntafélag, 2002), bls. 86. 
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-Jafnrétti hjóna innan hjónabands og í tengslum þeirra við börn sín. 
Í samningi Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi: 
-Réttur allra til að vera viðurkenndur sem aðili að lögum. 
-Bann við stríðsáróðri. 
-Sérstök réttindi barna, svo sem réttur til skráningar þegar eftir fæðingu, réttur til nafns og 
til að öðlast ríkisfang.“164 

Sum þessara réttinda er að finna í stjórnarskrá þó þau standi ekki þar í orðanna hljóðan, til 

dæmis að hægt sé að túlka það að allir séu aðilar að lögum með jafnræðisreglu 64. gr. 

stjórnarskrár. Rétt til bóta vegna rangrar sakfellingar má sjá í 5. mgr. 67. gr. og fjallar bótaréttur 

meðal annars um slík atvik. Í MSE og öðrum lagabálkum sem sagt 2. og 7. gr. hjúskaparlaga 

nr. 31/1993 er að finna rétt einstaklinga til að ganga í hjónaband og vera jafnrétthá í því 

sambandi. Einnig eru ítarleg ákvæði er varða réttindi barna að finna í áðurnefndum barnalögum 

og barnaverndarlögum. Þessi réttindi voru ekki tekin upp með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 

þar sem mögulegt er að túlka þau úr ákvæðum mannréttindakafla stjórnarskrár eða að þau má  

finna í öðrum lagabálkum. 

Áhrif MSE á réttindi einstaklinga 
Í áðurnefndum dómi Hæstaréttar nr. 768/2016 kemur fram sú túlkunarregla að skýra skuli 

lagaákvæði í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar.165 Það þýðir að þjóðréttarlegum 

skuldbindingum er beitt ásamt stjórnarskrá til að renna stoðum undir grundvallarréttindi eða til 

að sjá hvort lög standist ákvæði stjórnarskrár.166 Í flestum tilfellum er reglunni beitt til að 

tryggja og styrkja rétt einstaklinga.167 Í dómi Hæstaréttar nr. 167/2002 var 11. gr. MSE beitt til 

að heimila skerðingu á réttindum, þó svo að engar slíkar heimildir væru fyrir hendi í 74. og 75. 

gr. stjórnarskrár.168 Varðandi rétthæð MSE sem innlendrar réttarheimildar var það sett sem 

skilyrði við lögfestingu hans að öll eldri ákvæði annarra laga falli úr gildi sem brjóti gegn 

ákvæðum sáttmálans. Með því að beita sáttmálanum við endurskoðun stjórnarskrárinnar, þá 

styrkir það stöðu ákvæða hans sem grundvallarréttinda.169 MSE sem réttarheimild stendur því 

ofar almennri löggjöf en jafnfætis mannréttindaákvæðum stjórnarskrár. Endurspeglast þetta í 

þeirri réttarvenju sem skapast hefur við að beita sáttmálanumtil samanburðar við innlenda 

                                                       
164 Alþt., Frumvarp til stjórnskipunarlaga, þskj 389 -297. mál., https://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html, sótt 7. apríl 
2021. 
165 Sjá tilvísun að ofan í dóm Hæstaréttar nr. 768/2016. 
166 Davíð Þór Björgvinsson, „Beiting Hæstaréttar Íslands á Lögunum um Mannréttindasáttmála Evrópu“, Tímarit 
Lögfræðinga 4. 2003, bls. 183-185. 
167 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar, (JPV útgáfa 2013), bls. 150. 
168 Ibid bls. 169. 
169 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: grundvöllur laga – réttarheimildir, (Hið Íslenzka Bókmenntafélag, 2002), bls. 84-
86. 
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löggjöf og þannig skera úr um lögmæti löggjafarinnar,  þá sérstaklega hvort lög samræmist 

stjórnarskrá.170  

Vegna rétthæðar MSE sem réttarheimildar er íslenska ríkið búið að skuldbinda sig til að 

fara eftir úrskurðum Mannréttindadómstóls Evrópu og gera úrbætur á innlendri löggjöf þar sem 

þess er þörf. Þessu til stuðnings má benda á mál Jóns Ásgeirs Jóhannessonar fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu. Til þessa máls kom vegna þess að Jóni var gert af 

skattyfirvöldum að greiða endurálagningu skatta auk álagningar vegna vantalningar á sköttum 

og skattskyldum fríðindum árin 1998-2003. Eftir meðferð skattyfirvalda og sektargerð, var mál 

Jóns tekið upp sem sakamál og Jón sakfelldur fyrir Hæstarétti fyrir brot gegn skattalögum. 

Stefndi hann því íslenska ríkinu fyrir Mannréttindadómstól Evrópu þar sem dómstóllinn komst 

að brotið hafi verið á rétti Jóns með tvöfaldri málsókn og refsingu.171 Þetta mál varð til þess að 

frumvarp nr. 465/161 um breytingar á lögum um tekjuskatt er varða tvöfalda refsingu og 

málsmeðferð var lagt fram. Lagt er til í 2. gr. frumvarpsins að skattrannsóknarstjóri eigi annað 

hvort að ljúka málinu með sektargerð eða vísa málinu til lögreglu til meðferðar sem sakamál.172 

 

Þjóðréttarsamningar hafa áhrif á innlenda löggjöf og við túlkun löggjafar fyrir dómstólum. 

Ríkisstjórn gæti samt sem áður sagt sig frá alþjóðlegu samstarfi og dregið aðild sína að gerðum 

samningum til baka. Hægt væri að fella úr gildi lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994. Þrátt fyrir það hefði sáttmálinn enn áhrif, að því leyti að hann var hafður til hliðsjónar 

við endurskoðun mannréttindaákvæða stjórnarskrár sem tóku gildi árið 1995. 

Í 79. grein stjórnarskrárinnar er kveðið á um þau skilyrði sem uppfylla þarf til breytinga á 

stjórnarskrá. Sitjandi þing þarf fyrst að samþykkja breytingarnar. Eftir það þarf að rjúfa þing og 

boða til nýrra kosninga. Nýja þingið þarf svo einnig að staðfesta breytingarnar án breytinga, 

svo þær öðlist gildi.173 Það má því segja að breytingar á stjórnarskrá séu með þessu 

fyrirkomulagi lagðar í dóm kjósenda vegna valds þeirra í kosningum. Þó ekki sé ómögulegt að 

stjórna með ólögum eins og áður kom fram varðandi þýsku Weimarstjórnarskrána, þá má sjá af 

ofangreindu ferli að erfitt væri fyrir íslenska þingið að breyta og/eða fella niður 

                                                       
170 Davíð Þór Björgvinsson, „Beiting Hæstaréttar Íslands á Lögunum um Mannréttindasáttmála Evrópu“, Tímarit 
Lögfræðinga 4. 2003, bls. 178-180. 
171 MDE, Jóhannesson o.fl. g. Íslandi, 18. maí 2017, (22007/11). 
172 Alþt., A, þskj 465 - 373. mál., https://www.althingi.is/altext/151/s/0465.html, sótt 8. apríl 2021. 
173 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
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mannréttindaákvæði stjórnarskrár Íslands í óþökk þjóðarinnar. Staða mannréttinda á Íslandi 

verður því að teljast traust.  
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5 Stjórnarskrárbundin mannréttindi í Evrópu 
Mannréttindasáttmáli Evrópu er mikilvæg réttarheimild í aðildarríkjum hans, enda hefur hann 

lagalegt gildi í 47 ríkjum Evrópu. Þar sem ríki skuldbinda sig til þess að fara eftir ákvæðum 

hans með fullgildingu og segja sig undir lögsögu Mannréttindadómstóls Evrópu til að 

framfylgja þeirri skuldbindingu.174 Mismunandi er hvernig hann er innleiddur í löggjöf ríkja 

þar sem þau aðhyllist annað hvort ein- eða tvíeðliskenninguna þegar kemur að 

þjóðréttarsamningum. Frakkland aðhyllist eineðliskenninguna, það er að þjóðréttarsamningar 

taki gildi sem landslög um leið og þeir eru fullgiltir. Austurríki og Danmörk byggja bæði á 

tvíeðliskenningunni, þar sem löggjafinn þarf að lögbinda slíka samninga.175 Þau réttindi sem er 

að finna í MSE eiga meðal annars að uppruna sinna að rekja til löggjafar þeirra ríkja sem hér er 

fjallað um. 

5.1 Frakkland 
Í söguhluta ritgerðarinnar er farið yfir sögu og náttúruréttarlegan grundvöll yfirlýsingarinnar 

um réttindi mannsins og borgarans. Þrátt fyrir þann grunn sem hún lagði er í raun er enginn 

mannréttindakafli í Stjórnarskrá Frakklands frá 4. október 1958. Aðeins tvær greinar 

stjórnarskrárinnar vísa beint til mannréttinda og þær eru: 

− Grein 53-1 sem heimilar lýðveldinu að ganga að sáttmálum við Evrópuríki er varða 
meðal annars mannréttindi.  

− Kafli XI-A sem inniheldur grein 71-1 sem setur á stofn embætti „Verndara réttinda“176 
sem hefur það hlutverk að tryggja frelsi og réttindi borgara fyrir stjórnvöldum. Fer hann 
yfir kvartanir einstaklinga og reynir að finna úrlausn á umkvörtunarefnum án þess að 
þurfa að fara fyrir dómstóla. 

                                                       
174 Mannréttindadómstóll Evrópu (september 2020), The European Convention on Human Rights – A Living Instrument bls. 

5, https://echr.coe.int/Documents/Convention_Instrument_ENG.pdf, sótt 15. apríl 2021 
175 Páll Þórhallsson og Sérfræðinganefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar, Stjórnskipunarþróun í Evrópu¸ 
(Forsætisráðuneytið, 2007), bls 29. 
176 Á ensku: Defender of Rights 
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Í formála stjórnarskrárinnar kemur hins vegar mannréttindakafli hennar fram, þar sem hin 

franska þjóð lýsir yfir hollustu sinni við yfirlýsinguna um réttindi mannsins og borgarans og 

viðauka hennar í formála stjórnarskrárinnar frá 1946.177 

Í fyrstu grein yfirlýsingarinnar kemur fram jafnræðisreglan og byggja aðrar greinar hennar 

á þeim grunni: 

„1. gr. Allir menn eru fæddir frjálsir og jafnir að réttindum“ 

Auk hennar kemur fram rétturinn til; frelsis, eigna, öryggis og til að berjast gegn ofríki 

annara, skv. 2. gr. Fjórða grein skilgreinir athafnafrelsi nánast orðrétt eftir skrifum John Locke 

og Rousseau, að maðurinn sé frjáls gjörða sinna þar til hann gerir á hlut annars. Eftir henni fjalla 

næstu 5 greinar um grundvöll réttarríkisins: 

− Einungis má setja mönnum skyldur og skorður með lögum (5. gr.) 
− Lögin endurspegla vilja almennings og hver borgari hefur jafnan rétt til þátttöku til að 

leiða þann vilja í ljós (6. gr.) 
− Enginn skal sakaður, handtekinn eða fangelsaður án heimildar í lögum (7. gr.) 
− Mönnum skal einungis refsað í hlutfalli við brot þeirra, í samræmi við gild lög þegar 

brot var framið (8. gr.) 
− Allir eru saklausir uns sekt er sönnuð, einungis má beita því valdi sem nauðsynlegt er 

við handtöku einstaklings (9. gr.) 

Á eftir því er fjallað um tjáningar-, trú- og prentfrelsi og að ekki megi setja þessu frelsi 

skorður en menn skulu vera ábyrgir samkvæmt lögum fyrir því sem þeir gefa út, eins og sjá má 

á 10. og 11. gr. Í næstu þremur er vernd réttinda gefin upp sem forsenda stofnun lögreglu og að 

því þurfi að setja á fót skattgreiðslukerfi til þess að greiða fyrir þá vernd, en skattgreiðendur 

geta saman ákveðið hversu háar greiðslur þeirra eru. 

Að lokum er fjallað um eignaréttinn og að fyrir skerðingu hans verði að koma fyrir 

sanngjarnt gjald, sbr. 17. gr.178 

Formáli stjórnarskrárinnar frá 1946, hefst á því að lýsa yfir hollustu við yfirlýsinguna og 

bætir við ákvæði hennar. Þar er fremst ákvæði um að öll þessi réttindi nái jafnt til kvenna og 

karla. Næst er farið yfir atvinnufrelsið og réttindi því tengt, aðild að verkalýðsfélögum, 

verkfallsrétturinn og rétturinn til að semja um eigin kjör. Tryggður er rétturinn til 

                                                       
177 Stjórnarskrá Frakklands 4. október 1958, sótt af: https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiution_anglais_oct2009.pdf, þann 8. apríl 2021 
178 Yfirlýsingin um Réttindi Mannsins og Borgarans, sótt af: https://www.elysee.fr/en/french-presidency/the-declaration-of-
the-rights-of-man-and-of-the-citizen, þann 9. apríl 2021. 
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grunnframfærslu, þá sérstaklega þeirra sem vegna aldurs, örorku eða efnahagslegra ástæðna 

geta ekki unnið eða fá ekki atvinnu. Öllum er tryggður rétturinn til menntunar, þar er sú skylda 

sett á herðar ríkisins að bjóða upp á ókeypis, almenna og áþreifanlega menntun. Skuldbindur 

franska ríkið sig til að beita aldrei valdi til landvinninga, gegn frelsi þjóða og samþykkir þá 

skerðingu á fullveldi sínu til verndar friðar. Eiga þessi réttindi að ná til allra yfirráðasvæða 

Frakklands í samvinnu við allar þær þjóðir og þjóðarbrot sem þar finnast.179 

5.2 Danmörk 
Grundvallarlögin sem sett voru árið 1849, það er stjórnarskrá Danmerkur, er mótuð eftir tveim 

stjórnarskrám sem settar voru á fyrri hluta 18. aldar. Þeirri norsku frá árinu 1814 sem var við 

lýði við skammvinnt sjálfstæði Norðmanna áður en þeir gengust undir vald Svíakonungs í 

kjölfar Napóleonsstríðanna og þeirrar stjórnarskrár sem var lögfest þegar Belgar stofnuðu 

sjálfstætt ríki árið 1831. Byggja báðar þessar stjórnarskrár á fyrirmynd þeirrar frönsku frá 1791 

sem innihélt yfirlýsinguna um réttindi mannsins og borgarans. Því er hægt að rekja 

mannréttindakafla þessara stjórnarskráa til frönsku réttindayfirlýsingarinnar. Stjórnarskrá sem 

takmarkaði völd konungs í Danmörku tók gildi árið 1849 í kjölfar krafa stéttaþinga um 

lýðræðisumbætur árið 1848 sem voru drifin áfram af yfirstandandi atburðum í Evrópu.180  

Árið 1848 er merkilegt ár í sögu Evrópu, þar sem byltingaralda reið yfir heimsálfuna, í 

Frakklandi, yfirráðasvæðum austurríska keisaraveldisins, innan Þýskalands og innan 

yfirráðasvæðis Danakonungs.181 Stjórnarskrárvinna var nú þegar farin af stað innan dönsku 

stéttaþinganna og átti hún að sameina dönsku fylkin í eitt ríki. Var þessu andmælt í Slésvík-

Holtsetalandi þar sem Holtsetaland var þegar byrjað að taka þátt í þýsku ríkjasamstarfi. Slésvík 

vildi ganga í samband með Holtsetalandi og eiga þar með aðild að samstarfsþinginu í Frankfurt. 

Varð þetta til vopnaðra átaka um Slésvík þar sem Danmörk og þýska sambandið áttu hlut í máli. 

Prússland barðist fyrir hönd Frankfurtarþingsins og lauk stríðinu með friðarsáttmála í Malmö. 

Samþykkti Danmörk stöðu Holtsetalands innan þýska sambandsins undir danskri krúnu en hélt 

eftir yfirráðum í Slésvík. Sáttmálinn var óvinsæll meðal þýsks almennings, varð hann til óeirða 

í Frankfurt og stuðlaði að áframhaldandi átökum í Slésvík árið 1849. Frankfurtarþingið missti 

þar með mikinn hluta stuðnings borgaranna og varð til þess að það var rofið ekki löngu síðar.182  

                                                       
179 Formáli Stjórnarskrár Frakklands 27. október 1946, sótt af: https://www.elysee.fr/en/french-presidency/preamble-to-the-
constitution-of-october-27th-1946, þann 9. apríl 2021. 
180 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi, (Bókaútgáfan Codex, 2008), bls. 25. 
181 Torben Kiel, „The German Central Power in Revolutions of 1848: Some Aspects“, Studia Maritima, vol. 25 2012, bls. 

227 
182 Ibid. bls. 230-233. 
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Upprunalegu íslensku mannréttindaákvæðin frá 1874 er hægt að rekja nánast orðrétt til 

dönsku stjórnarskrárinnar 1849.183 Því er skipun mannréttinda í stjórnarskrá Íslands mjög 

svipuð þeirri dönsku, þar með talið að ákvæði um trúfrelsi er undir kaflanum um dönsku 

þjóðkirkjuna. Mannréttindaákvæði dönsku grundvallarlaganna er því að finna í VII. og VIII. 

köflum stjórnarskrárinnar.  Þar er að finna eftirtalin réttindi: 

− Trúfrelsi (67., 68. og 70. gr.) 
− Frelsisréttindi (71. gr.) álík 67. gr. íslensku stjórnarskrárinnar 
− Friðhelgi heimilisins (72. gr.) 
− Eignarrétturinn (73. gr.) 
− Atvinnufrelsi og réttur til framfærslu (74. og 75. gr.) 
− Réttur barna til menntunar (76. gr.) 
− Tjáningar- og prentfrelsi (77. gr.) 
− Félagafrelsi (78. gr.) 
− Samkomufrelsi (79. og 80. gr.) samkvæmt 80. gr. má lögregla einundis leysa upp 

samkomu ef hún hefur í þrígang skipað fólki til að dreifa sér í nafni konungs og laga 

Finna má ákvæði um sjálfsákvörðunarrétt sveitastjórna í 82. gr. og niðurfellingu 

aðalsréttinda í 84. og 85. gr. 

Til marks um náin tengsl íslensku og dönsku stjórnarskrárinnar þá má enn finna 87. gr. 

hennar ákvæði, sem varðar sérstök réttindi Íslendinga.184 

5.3 Austurríki 
Ný stjórnarskrá var rituð í Austurríki árið 1920 og innihélt hún engan mannréttindakafla. Hans 

Kelsen var einn af höfundum hennar og var aðferðarfræði hans til að finna „grunnregluna“ beitt 

við skrifin.185 Þrátt fyrir það að hafa ekki náð að beita aðferðarfræði sinni til að finna 

mannréttindi, þá aðhylltist Kelsen eineðliskenninguna og trúði því að farsælt samstarf 

lýðræðisríkja yrði til aukins friðar í heiminum og þar af leiðandi aukinna mannréttinda.186 

Ákvæði varðandi þjóðarétt má sjá á þessum greinum stjórnarskrárinnar: 

                                                       
183 Alþt., Frumvarp til stjórnskipunarlaga, þskj 389 -297. mál., https://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html, sótt 10. apríl 
2021. 
184 Stjórnarskrá danska ríkisins, lög nr. 169 frá 5. júní 1953, sótt af: 
http://www.stjornlagarad.is/servlet/file/Stj%C3%B3rnarskr%C3%A1+Danmerkur+-
+%C3%A1+%C3%ADslensku.pdf?ITEM_ENT_ID=33034&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=98, þann 10. 
apríl 2021. 
185 Sjá umfjöllun um Hans Kelsen í kafla 3.2. 
Suri Ratnapala, Jurisprudence, (Cambridge University Press 2nd edition 2013) bls. 66 
186 David Ingram, „Reconciling Positivism and Realism: Kelsen and Habermas on Democracy and Human Rights“, 40(3) 
Philosophy and Social Critisism, bls. 246. 
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− 9. gr. 1. mgr. Viðurkennd ákvæði alþjóðlegra laga skulu skipa ómissandi þátt í innlendri 
löggjöf, 2. mgr. Heimilt er að framselja vald að skilyrðum 50. gr. uppfylltum í hendur 
alþjóðastofnana og annara ríkja. 

− 50. gr. Samþykki alþjóðasamninga sem breyta eða bæta við núverandi lög þurfa að vera 
samþykktir af ríkinu 

− 145. gr. Stjórnarskrárdómstóll úrskurðar um málefni sem varða árekstra 
alþjóðasamninga og grundvallarlöggjafar sambands Austurrísku ríkjanna. 

Má sjá á þessu að Austurríki er tvíeðlisríki sem gerir þó alþjóðasamningum hátt undir höfði 

og eru þeir jafn réttháir ef ekki rétthærri en alríkislöggjöf, þar með talið er MSE. Þrátt fyrir að 

það vanti mannréttindakafla í stjórnarskrá má í henni til dæmis finna jafnræðisregluna og bann 

við mismunun í 6. gr. og dauðarefsing var afnumin með 85. gr.187  

Þar sem að svo fá mannréttindaákvæði komu fram í stjórnarskránni þá var 

grundvallarlögunum frá 21. desember 1867 Um Réttindi Borgara Konungsríkja og 

Yfirráðasvæða Ríkisráðsins haldið í gildi. Var það 20 greina lagabálkur sem fjallaði um réttindi 

og skyldur borgara austurríska keisaraveldisins, af þeim eru 17 greinar enn í gildi, þar af voru 

tvær felldar niður og ein tekin upp sem 6. gr. stjórnarskrár (B-VG). Í þessum greinum má sjá 

eftirtalin réttindi: 

− Jafnræðisreglan (2. gr.) 
− Jafnt aðgengi borgara að ríkisþjónustu (3. gr.) 
− Ferðafrelsi innan landamæra ríkisins (4. gr.) 
− Eignarrétturinn, frjáls meðhöndlun eigna og búseturéttindi (5. og 6. gr.) 
− Afnám ánauðar lénsskipulagsins (7. gr.) 
− Friðhelgi heimilis og einkalífs (9. – 10a. gr.) 
− Réttur til beiðni frá stjórnvöldum af hálfu lögmætra félaga (11. gr.) 
− Samkomuréttur (12. gr.) 
− Tjáningar og prentfrelsi (13. gr.) 
− Skoðana-, sannfæringar- og trúfrelsi (14. gr.) 
− Réttur lögmætra trúfélaga til athafna (15. gr.) og réttur einstaklingsins til að stunda 

löglegar trúarathafnir óviðurkenndra trúfélaga innan veggja heimilis (16. gr.) 
− Réttur til menntunar og listmenntunar (gr. 17. og 17a.) 
− Atvinnufrelsi (18. gr.) 
− Öll þjóðarbrot ríkisins eru jöfn að réttindum (19. gr.)188 

                                                       
187 Stjórnarskrá Austurríkis (B-VG), sótt af: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf, þann 
9. apríl 2021. 
188 Grundvallarlögin 21. desember 1867 Um Réttindi Borgara Konungsríkja og Yfirráðasvæða Ríkisráðsins, sótt af: 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1867_142/ERV_1867_142.pdf, þann 9. apríl 2021. 
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Í gildandi stjórnarskrám Austurríkis og Frakklands eru engir mannréttindakaflar, heldur er 

haldið utan um mannréttindi í sérstökum réttindayfirlýsingum. 

Þrátt fyrir það að mannréttindakaflar grundvallarlaga þessara ríkja séu komnir til ára sinna 

þá má samt sjá í þeim þau gildi sem er meðal annars að finna í MSE. Þess vegna mætti álykta 

að samstaða hafi skapast meðal þessara ríkja til þess að standa vörð um mannréttindi í Evrópu.  
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6 Niðurstöður 
Þrátt fyrir þróun mannréttinda í gegnum söguna er hægt að sjá líkindi á milli laga 

Hammúrabís og MSE. Þar sem að eignarréttarákvæði beggja lagabálka kveða á um að við 

skerðingu eignarréttarins verði að koma bætur fyrir. Því er að finna sameiginlegan grundvöll 

milli elstu rituðu löggjafar og nútímalegs alþjóðasáttmála um mannréttindi. Nútímavæðing 

mannréttinda hófst með byltingum 17. og 18. aldar þar sem frelsisréttindi þjóðréttarsamninga 

21. aldar komu fram í frönsku réttindayfirlýsingunni. Í henni er að gæta áhrifa heimspekinganna 

Hobbes, Locke og Rousseau sem allir byggðu kenningar sínar á því að samkomulag milli 

borgara sé grundvöllur stjórnskipunar. Samkomulagið er til þess að tryggja grundvallarréttindi 

einstaklingsins meðal annars til lífs, frelsis og eigna. Þessi kenning er oft kölluð 

samfélagssáttmálinn og nálgast þessir fræðimenn sáttmálann á mismunandi hátt. Þeir eiga þó 

allir sameiginlegt að tilheyra kenningarskóla náttúruréttarins. Fræðimenn vildarréttarins eiga 

erfiðara með það að útskýra uppruna mannréttinda. Því snúast áherslur þeirra að mestu leyti að 

því að beita vísindalegri nálgun til þess að fjalla um þau réttindi sem fyrir eru.  

Mannréttindaákvæði íslensku stjórnarskrárinnar tóku litlum efnislegum breytingum milli 

áranna 1874 og 1995. Árið 1995 voru ákvæðin uppfærð í núverandi mynd til þess að samræma 

þau þeim skuldbindingum sem Ísland gekkst við í þjóðréttarsamningum. Ákvæði MSE voru því 

höfð til hliðsjónar við endurskoðun mannréttindaákvæða stjórnarskrár.  

Frakkland, Danmörk og Austurríki eru einnig aðilar að MSE og þjóðirnar búnar að 

skuldbinda sig til þess að fara eftir úrskurðum Mannréttindadómstóls Evrópu. Af þessum 

þjóðum eru mest líkindi milli íslensku og dönsku stjórnarskrárinnar, þar sem dönsku 

grundvallarlögin frá 1849 voru fyrirmynd íslensku stjórnarskrárinnar frá 1874. Mikil líkindi eru 

þó með frelsisréttindum grundvallarlöggjafar allra þessara ríkja, þar sem fyrirmynd þeirra líkt 

og fleiri stjórnarskráa 19. aldar var franska réttindayfirlýsingin. Sú yfirlýsing er enn í gildi í 

frönsku stjórnarskránni, þó hvergi séu í henni að finna félagsleg réttindi. Hægt er því að rekja 

mannréttindaákvæði þessara ríkja til Rousseau, Locke og Hobbes. Flest lögfest mannréttindi 

eru að vissu leyti afleidd af þeim þremur réttindum sem þeir skilgreindu, það er réttinn til; lífs, 

frelsis og eigna. Ekki þarf mörg ákvæði til að tryggja réttinn til lífs eða eigna, en til eru margar 

tegundir frelsis. Má þar í fljótu bragði nefna trú-, félaga- og tjáningarfrelsi. 
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Grundvallarlög ríkjana tryggja ofangreind frelsisréttindi, auk þess eiga þau 

jafnræðisregluna sameiginlega. Með jafnræðisreglunni á að tryggja það að allir fái notið 

réttindanna jafnt og félagsleg réttindi til menntunar og framfærslu. Austurrísku grunnlögin 

tryggja þó ekki rétt til framfærslu heldur einungis að borgarar hafi jafnt aðgengi að slíkri 

þjónustu standi hún til boða í almennri löggjöf. 

Til að svara spurningunni sem lögð var fram í inngangi; Hvað er sameiginlegt með 

mannréttindaákvæðum sem er að finna í stjórnarskrá Íslands og grundvallarlöggjöf Frakklands, 

Danmerkur og Austurríkis? Sameiginleg einkenni mannréttindaákvæða þeirra eru mikil þar sem 

uppruni þeirra virðist vera að miklu leyti sá sami. Bæði sagnfræði- og kennilegur, þar sem 

frelsisréttindi vestrænna ríkja má rekja til mannréttindayfirlýsinga 17. og 18. aldar og þar af 

leiðandi til náttúruréttar. Hin félagslegu réttindi sem eru lögð eru fram í grundvallarlöggjöf eru 

misjöfn milli ríkja en eru þau almannagæði sem þau telja að nauðsynlegt sé að tryggja til þess 

að borgarar leggi sitt af mörkum til samfélagsins. 
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