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1 Inngangur 

Seðlabankastarfsemi á Íslandi á sér ekki langa sögu. Seðlabanki Íslands var stofnaður árið 

1961 með lögum nr. 10/1961 og hefur sinnt mikilvægu hlutverki við stjórn efnahagsmála á 

Íslandi allt frá stofndegi. Frá stofnun hans hefur orðið töluverð breyting á starfsemi 

seðlabanka í hinum iðnvædda heimi. Hefur þróun á starfsemi seðlabanka verið í þá átt að gera 

þá sjálfstæða frá áhrifum stjórnmálamanna og markmið í peningastefnu þeirra og annari 

starfsemi einfölduð. Seðlabanki Íslands hefur aðeins eitt meginmarkmið, að tryggja stöðugt 

verðlag og öruggt fjármálakerfi á Íslandi. Önnur verkefni Seðlabankans, s.s. að varðveita 

gjaldeyrisvarasjóð og útgáfa lögeyris, eru vissulega einnig mikilvæg, og ber Seðlabankanum 

að vinna þessi verkefni í samræmi við það meginmarkmið sitt að tryggja stöðugt verðlag. 

 Markmið þessarar ritgerðar er að kanna stöðu Seðlabanka Íslands í stjórnsýslu ríkisins og 

þær reglur sem gilda um starfsemi hans. Í fyrsta kafla verður gerð grein fyrir stjórnskipulagi 

Seðlabankans og verkaskiptingu milli þeirra aðila sem fara með vald í málefnum bankans. Í 

öðrum kafla verður staða Seðlabankans í stjórnsýslu ríkisins skoðuð og gerð verður grein fyrir 

því hvers konar stjórnvald Seðlabankinn er. Í kaflanum verða yfirstjórnunarheimildir ráðherra 

gagnvart Seðlabankanum kannaðar og skoðað að hvaða leyti ráðherra hefur eftirlit með 

starfsemi bankans. Í fjórða kafla verður fjallað um sjálfstæði Seðlabankans út frá ríkjandi 

hagfræðikenningum um sjálfstæði seðlabanka. Gerð verður grein fyrir sjálfstæði 

Seðlabankans frá ríkisstjórn og fjallað um sjálfstæði seðlabanka í ljósi lýðræðiskenninga. Í 

fimmta kafla verður starfsemi Seðlabankans könnuð út frá sjónarhorni stjórnsýsluréttar og 

fjallað um stjórnvaldsákvarðanir Seðlabanks í tengslum við almenna seðlabankastarfsemi 

hans og eftirlit með fjármálamarkaði. Að lokum verður í sjötta kafla fjallað um starfsemi 

Seðlabankans út frá málsmeðferðar- og efnisreglum stjórnsýsluréttar og skoðað hvaða áhrif 

þessar reglur hafa á starfsemi bankans.  
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2 Stjórn Seðlabanka Íslands 

2.1 Inngangur 

Seðlabanki Íslands starfar samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 (hér eftir 

seðlabankalög eða sbl.). Meginmarkmið Seðlabankans er að stuðla að stöðugu verðlagi og 

öruggu og virku fjármálakerfi á Íslandi. Seðlabankinn sinnir því mikilvægu hlutverki í stjórn 

efnahagsmála á Íslandi. Stjórn Seðlabankans er samkvæmt seðlabankalögum í höndum 

ráðherra, bankaráðs, seðlabankastjóra og peningastefnunefndar. Í þessum kafla verður gerð 

grein fyrir hlutverki þessara aðila í stjórnun bankans, auk þess sem viss atriði í starfsemi 

þeirra verða borin saman við þær reglur sem gilda um sambærilega starfsemi Seðlabanka 

Danmerkur (d. Nationalbanken), Seðlabanka Noregs (n. Norges Bank) og Seðlabanka 

Svíþjóðar (s. Riksbanken), þá einkum þær reglur er lúta að skipun og hæfi þeirra aðila sem 

gegna stjórnunarstöðum innan seðlabankanna.  

 

2.2 Starfsemi Seðlabanka Íslands og stjórnskipulag 

2.2.1 Almennt 

Seðlabanki Íslands sinnir starfi seðlabanka á Íslandi.1 Hlutverk seðlabanka er í grófum 

dráttum tvíþætt. Annars vegar stunda seðlabankar hefðbundna seðlabankastarfsemi og hins 

vegar hafa þeir eftirlit með fjármálamörkuðum. Í starfsemi seðlabanka felst í fyrsta lagi að 

stuðla að jafnvægi í peningamálum og varðveita verðgildi gjaldmiðilsins, í öðru lagi að 

varðveita gjaldeyrisvarasjóð og miða stefnu sína við að þjóðarbúið líði ekki gjaldeyrisskort. Í 

þriðja lagi er hlutverk bankans að vera viðskiptabanki ríkisins.2 Í eftirliti seðlabanka með 

fjármálamörkuðum felst heildstætt eftirlit með aðstæðum á fjármálamarkaði, s.s. framboði á 

lánsfé og magni peninga í umferð.  

 Seðlabanki er í ljósi stöðu sinnar stjórnandi á sviði peningamála. Áhrifavald hans byggist 

á því að bankinn er uppspretta peninga í samfélaginu, „banki bankanna“ og getur hann því 

með aðgerðum sínum haft áhrif á peningamagnið í landinu og þar með útlánagetu annarra 

peningastofnana.3 Stjórntæki seðlabanka í þessum efnum eru kölluð stjórntæki í 

peningamálum og er þeim ætlað að hafa áhrif á verðlag og gengi gjaldmiðla. Þessi stjórntæki 

seðlabanka geta verið í formi sérstakra reglna sem fjármálafyrirtæki þurfa að fylgja, s.s. reglur 

um bindiskyldu innstæða eða lágmarkshlutfall handbærra fjármuna hjá fjármálafyrirtæki (þ.e. 

                                                 
1
 Í íslensku hefur skapast venja fyrir því að nota heitið „seðlabanki“ yfir banka sem á erlendum tungumálum 

2
 Jóhannes Nordal: ,,Hlutverk seðlabanka“, bls. 353. 

3
 Jóhannes Nordal: ,,Hlutverk seðlabanka“, bls. 353-354. 
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lausafé). Stjórntæki seðlabanka geta einnig verið í formi sérstakra hvata á viðskiptalífið. Sem 

dæmi má nefna vaxtaákvörðun seðlabanka um vexti af innstæðum hjá bankanum.  

 Stjórntækjum seðlabanka í peningamálum er ætlað að hafa áhrif á þenslu og samdrátt í 

hagkerfinu. Sem dæmi hefur aukið bindihlutfall af innstæðum í viðskiptabönkum bein áhrif á 

útlánagetu bankana, sem dregur úr þenslu í hagkerfinu. Einnig myndi hækkun vaxta af 

innlánum í seðlabankanum, hvetja þau fjármálafyrirtæki, sem eiga innstæður í bankanum, til 

þess að taka þær út, þar sem þær bera minni ávöxtun, og lána fjármunina viðskiptavinum. 

Þessi atburðarás slær á samdrátt í hagkerfinu.  

 

2.2.1 Stjórnskipulag 

Stjórnskipulagi Seðlabanka Íslands má lýsa með eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 1. Stjórnskipulag Seðlabanka Íslands  

 

 Samkvæmt 22. gr. sbl. byggist stjórnskipulag Seðlabanka Íslands á fjórum 

stjórnsýslueiningum. Þær eru: Ráðherra, bankaráð, seðlabankastjóri og peningastefnunefnd. 

Yfirstjórn Seðlabanka Íslands er í höndum ráðherra og bankaráðs, ákvarðanir um beitingu 

stjórntækja bankans í peningamálum eru teknar af peningastefnunefnd og stjórn bankans er að 

öðru leyti í höndum seðlabankastjóra. Orðalag ákvæðisins, um að ráðherra hafi stjórn yfir 

starfsemi Seðlabankans, gefur þó ef til vill ekki rétta mynd af raunveruleikanum. Eins og 

fjallað verður um síðar hefur ráðherra aðeins takmarkaðar heimildir til yfirstjórnar hvað 

snertir starfsemi Seðlabankans.  
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2.3 Ráðherra 

Í 22. gr. sbl. er ekki tekið fram hvaða ráðherra í ríkisstjórn fer með yfirstjórn Seðlabanka 

Íslands. Það skýrist af þeim breytingum sem gerðar voru á skipulagi Stjórnarráðs Íslands með 

lögum nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands (hér eftir skammstöfuð stjrl.).  

 Í 4. gr. stjrl. kemur fram að stjórnarmálefnum, líkt og yfirstjórn Seðlabankans skv. 22. gr. 

sbl., er skipt milli ráðuneyta eftir ákvæðum forsetaúrskurðar sem gerður er að tillögu 

forsætisráðherra, sbr. 15. gr. stjórnarskrárinnar. Því er ljóst að eftir breytingarnar hefur 

framkvæmdarvaldið, að frumkvæði forsætisráðherra, heimild til að færa yfirstjórn 

Seðlabankans milli ráðuneyta án beinnar aðkomu Alþingis. Þegar seðlabankalögin voru sett 

árið 2001 var yfirstjórn Seðlabankans samkvæmt 22. gr. sbl. hjá forsætisráðherra. Með lögum 

nr. 98/2009 voru málefni bankans flutt frá forsætisráðherra til efnahags- og viðskiptaráðherra. 

Málefni Seðlabankans heyra enn undir efnahags- og viðskiptaráðuneytið samkvæmt 2. gr. 

forsetaúrskurðar nr. 125 frá 28. september 2011.  

 

2.4 Bankaráð Seðlabanka Íslands 

2.4.1 Hlutverk bankaráðs  

2.4.1.1 Almennt 

Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. sbl. er yfirstjórn Seðlabankans í höndum bankaráðs Seðlabanka 

Íslands. Yfirstjórn bankaráðs felst í eftirliti með því að starfsemi Seðlabankans sé í samræmi 

við þau lög og reglur sem um hana gilda, sbr. 1. málsl. 1. gr. 28. gr. sbl. Af orðalagi 

ákvæðisins að dæma er nær ekkert, sem tengist lögmæti ákvarðana bankastjóra, 

peningastefnunefndar eða annarra starfsmanna Seðlabankans, bankaráði óviðkomandi. Í 

athugasemdum við 28. gr. í frumvarpi því, sem varð að seðlabankalögunum, kemur fram að 

skilja beri 1. málsl. 1. mgr. 28. gr. sbl. á þann veg, að bankaráði sé falið að veita rekstri og 

starfsemi Seðlabankans aðhald. Í ljósi þess að bankaráð er kosið af Alþingi er því falið að 

sinna eftirliti með Seðlabankanaum af hálfu löggjafarvaldsins.4  

 

2.4.1.2 Eftirlit bankaráðs með peningastefnunni 

Bankaráð Seðlabanka Íslands hefur samkvæmt 28. gr. gr. sbl. visst eftirlit með peningastefnu 

Seðlabankans og ákvörðunum peningastefnunefndar um stjórntæki bankans í peningamálum. 

Í eftirlitinu felst að fara yfir mat seðlabankastjóra á stöðu og horfum í efnahags- og 

peningamálum, ákvarðanir bankans í peningamálum og forsendur þeirra. Bankaráði er ætlað 

                                                 
4
 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 4579. 
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að ganga úr skugga um að ákvarðanir bankans séu ætíð unnar á faglegum grunni. Gert er ráð 

fyrir því að bankaráð fjalli um stefnu Seðlabankans í peningamálum, þó að það komi ekki að 

einstaka ákvörðunum í þeim efnum.5  

 

2.4.1.3 Eftirlit með einstakum þáttum í starfsemi Seðlabankans 

Auk þeirrar almennu eftirlitsskyldu, sem fram kemur í 1. málsl. 28. gr. sbl., sinnir bankaráð 

sérstökum verkefnum í málefnum Seðlabankans. Þau eru flest þess eðlis að þörf er á 

staðfestingu ráðsins til þess að tiltekin atriði í starfsemi bankans teljist lögmæt. Sem dæmi 

þarf bankaráð að staðfesta innra stjórnskipulag Seðlabankans, sbr. a-lið 28. gr. sbl., 

starfsreglur peningastefnunefndar um undirbúning, rökstuðning og kynningu ákvarðana í 

peningamálum, sbr. d-lið 28. gr. sbl., og reglur um viðurlög í formi dagsekta vegna brota á 

reglum bankans,6 sbr. n-lið 28. gr. sbl. Bankaráð veitir ráðherra einnig umsögn um reglugerð 

um framkvæmd einstakra þátta seðlabankalaganna, sbr. j-lið 28. gr. sbl. 

Bankaráð hefur umsjón með innri endurskoðun Seðlabankans og gegnir því hlutverki að 

ráða aðalendurskoðanda bankans,7 sbr. c-lið 28. gr. sbl. Bankaráð staðfestir tillögur 

Seðlabankans til ráðherra um reglur um reikningsskil og ársreikning bankans, sbr., i-lið 28. 

gr. sbl. Ráðið staðfestir einnig ársreikninga bankans og áætlun seðlabankastjóra um 

rekstrarkostnað, sem hann leggur fram í upphafi hvers starfsárs, sbr. l-lið 28. gr. sbl., og hefur 

eftirlit með eignum og rekstri Seðlabankans og staðfestir ákvarðanir um meiriháttar 

fjárfestingar, sbr. m-lið 28. gr. sbl.  

 

2.4.2 Skipun bankaráðs 

Í bankaráði Seðlabanka Íslands sitja sjö fulltrúar og sjö fulltrúar til vara, sbr. 1. mgr. 26. gr. 

sbl., sem allir eru kosnir með hlutbundinni kosningu af Alþingi. Kosning fer fram að loknum 

kosningum til Alþingis, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 26. gr. sbl., og hefur ráðið umboð til starfa í 

fjögur ár, eða þar til nýtt bankaráð er kosið af Alþingi í upphafi næsta kjörtímabils. Ef fulltrúi 

í bankaráði lætur af störfum tekur varamaður hans við sæti hans í ráðinu, uns Alþingi hefur 

kosið nýjan fulltrúa í hans stað, sbr. lokamálslið 1. mgr. 26. gr. sbl.  

 Bankaráð Seðlabanka Íslands velur sér sjálft formann og varaformann úr eigin röðum, sbr. 

2. mgr. 26. gr. sbl., og sér formaðurinn um að kalla bankaráð saman til fundar, sbr. 1. mgr. 27. 

gr. sbl. Fundur bankaráðs er ályktunarhæfur ef meirihluti þess situr fundinn, sbr. 3. málsl. 1. 

                                                 
5
 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 4579. 

6
 Reglur nr. 389/2002 um beitingu viðurlaga í formi dagsekta. 

7
 Aðalendurskoðandi og Ríkisendurskoðun fara saman með endurskoðun Seðlabankans, sbr. 33. gr. sbl. 
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mgr. 27. gr. sbl., og ræður afl atkvæða úrslitum við afgreiðslu mála, sbr. 4. málsl. sömu 

greinar. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum, sbr. 5. málsl. 1. mgr. 27. gr. sbl. 

Seðlabankastjóri situr fundi bankaráðs, sbr. 2. mgr. 27. gr. sbl. Hann hefur rétt til þess að 

leggja fyrir bankaráð tillögur, auk þess sem hann „tekur þátt í umræðum“, eins og það er 

orðað í greininni. Seðlabankastjóra er skylt að víkja af fundi bankaráðs að beiðni þess, sbr. 

lokamálslið 2. mgr. 27. gr. sbl.  

 Stjórnskipulag seðlabanka Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar er sambærilegt 

stjórnskipulagi Seðlabanka Íslands hvað uppbyggingu yfirstjórnar þeirra snertir. Í  

seðlabönkum landanna er að finna stjórnsýslueiningu sambærilega bankaráði Seðlabanka 

Íslands. Bankaráð8 Seðlabanka Noregs  (n. Representantskapet) er skipað fimmtán 

bankaráðsmönnum sem kosnir eru af norska Stórþinginu. Kosningar til bankaráðs fara fram 

annað hvert ár og í hvert skipti eru kosnir sjö eða átta fulltrúar til fimm ára setu í ráðinu. 

Hlutverk bankaráðs er hið sama og hlutverk bankaráðs Seðlabanka Íslands, að hafa eftirlit 

með rekstri bankans og því að bankinn starfi í samræmi við lög og reglur.9  

 Bankaráð Seðlabanka Svíþjóðar (s. Riksbanksfullmäktige) er skipað 11 fulltrúum,  

kjörnum af sænska þinginu (s. Riksdagen) að loknum þingkosningum til fjögurra ára í senn. 

Bankaráð skipar fulltrúa í stjórn bankans, auk þess að setja reglur um starfsemi seðlabankans 

(s. arbetsordning).10  Bankaráð skipar formann bankastjórnar, sem jafnframt er 

seðlabankastjóri, og varaformann sem jafnframt er aðstoðarseðlabankastjóri.11  

 Bankaráð Seðlabanka Danmerkur (d. Repræsentanskab) er talsvert öðruvísi uppbyggt en 

bankaráð seðlabanka Íslands, Noregs og Svíþjóðar. Í bankaráði sitja 25 fulltrúar sem kjósa sér 

sérstaka stjórn (d. Bestyrelse). Þjóðþing Danmerkur (d. Folketinget) kýs átta fulltrúa af 

þinginu til setu í bankaráði og tveir bankaráðsmenn eru skipaðir af ráðherra.12 Þessir tíu 

fulltrúar kjósa síðan hina fimmtán fulltrúana í bankaráði. Bankaráðsmenn eru kosnir til setu í 

bankaráði til fimm ára í senn, eða þar til að kjörtímabili þeirra bankaráðsmanna, sem einnig 

eru þingmenn, lýkur. Hlutverk bankaráðs er að hafa eftirlit með rekstri seðlabankans. Einnig 

er skylt að leggja fyrir bankaráð þau mál sem talin eru sérstaklega mikilvæg fyrir starfsemi 

bankans.13 Stjórn bankaráðs undirbýr mál fyrir fundi bankaráðs og er hún skipuð sjö fulltrúum 

úr bankaráði. Í stjórn bankaráðs sitja þeir tveir fulltrúar bankaráðs sem skipaðir eru af 

                                                 
8
 Í 7. gr. norsku seðlabankalaganna  (lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet) er fjallað um 

skipun bankaráðs Seðlabanka Noregs. 
9
 Sbr. 3. mgr. 5. gr. lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet. 

10
 Sbr. 4. gr. 1. kafla. lagen (1385:1988) om Sveriges riksbank. 

11
 Sbr. 4. gr. 1. kafla  lagen (1385:1988) om Sveriges riksbank. 

12
 Sbr. 4. gr lov nr. 116/1936 om Danmarks Nationalbank. 

13
 Sbr. 4. gr. Reglement for danmarks Nationalbank. 
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ráðherra. Hinir fimm eru kosnir af bankaráði.14 Hefð er fyrir því að tveir af hinum kjörnu 

fulltrúum séu þingmenn, einn frá flokki sem er í ríkisstjórn og einn úr stjórnarandstöðu.
15

  

 

2.4.3 Sérstakar kröfur um hæfi fulltrúa í bankaráði  

Í seðlabankalögunum er að finna sérstakar hæfikröfur sem gerðar eru til fulltrúa í bankaráði 

Seðlabanka Íslands. Samkvæmt 3. málsl. 1. mgr. 26. gr. laganna er ekki heimilt að kjósa 

stjórnendur eða starfsmenn lánastofnanna eða starfsmenn annarra fjármálastofnanna, sem eiga 

viðskipti við bankann, til setu í bankaráði. Í greinargerð með lögunum kemur fram að seta 

starfsmanna fjármálafyrirtækja, sem eiga í viðskiptum við Seðlabankann, í bankaráði verði að 

teljast óeðlileg vegna hættu á hagsmunaárekstrum og aðgangs bankaráðs að 

trúnaðarupplýsingum um önnur fjármálafyrirtæki.
16

 Af ákvæðinu má ráða að fulltrúum í 

bankaráði er óheimilt að taka til starfa hjá öðrum fjármálafyrirtækjum, sem eiga viðskipti við 

Seðlabankann, eftir að þeir hafa tekið sæti í bankaráði,  án þess að víkja úr ráðinu. 

Til samanburðar má benda á þær hæfikröfur sem gerðar eru til bankaráðsmanna í  

seðlabönkum Noregs og Svíþjóðar. Norsku seðlabankalögin heimila ekki ráðherrum, 

pólitískum starfsmönnum ráðuneyta, embættismönnum sem starfa innan ráðuneyta, 

starfsmönnum norska fjármálaráðuneytisins og forsætisráðuneytisins, þingmönnum, 

pólitískum starfsmönnum þingsins og riturum nefnda þess eða starfsmönnum seðlabankans, 

að sitja í bankaráði. Ekki er heldur heimilt að bankaráðsmaður sé skyldur fyrrnefndum aðilum 

í beinan legg, sé í hjúskap, staðfestri samvist eða skráðri sambúð (n. ekteskapslignende 

forhold) með fyrrnefndum aðilum, eða barn þessara tengdu manna. 17  Samkvæmt ákvæðum 

sænsku seðlabankalaganna er ekki heimilt að skipa bankaráðsmann í bankaráð seðlabankans 

sé hann ráðherra, í bankastjórn seðlabankans sjálfs, stjórnarmaður eða fulltrúi í stjórnum 

banka eða annarra fyrirtækja undir eftirliti sænska fjármálaeftirlitsins. Fulltrúi í bankaráði má 

ekki sinna öðru starfi eða verkefni sem veldur því að hann sé ekki talinn hæfur til setu í 

bankaráði. Þá er tekið sérstaklega fram að bankaráðsmenn skulu vera lögráða, hafi ekki verið 

úrskurðaðir gjaldþrota og hafi ekki verið sviptir gerhæfi samkvæmt 7. gr. í 11. kafla sænsku 

fjölskyldulaganna (s. Föräldrabalken (381:1949)). 18   

Eins og sjá má eru þær kröfur, sem gerðar eru til bankaráðsfulltrúa í seðlabankalöggjöf 

Noregs og Svíþjóðar, öllu meiri en gerðar eru í lögum um Seðlabanka Íslands. Ef þær 

                                                 
14

 Sbr. 5. gr. lov nr. 116/1936 om Danmarks Nationalbank. 
15

 Vefsíða Seðlabanka Danmerkur, http://www.nationalbanken.dk. 
16

 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 4578. 
17

 Sbr. 3. mgr. 7. gr. sbr. 5. og 6. mgr. 6. gr. Lov om Norges Bank og pengevesenet nr. 28/1985. 
18

 Sbr. 1. og 1. mgr. 1. gr. 2. kafla Lagen (1385:1988) om Sveriges riksbank. 
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hæfikröfur, sem gerðar eru til fulltrúa í bankaráði seðlabanka Noregs og Svíþjóðar, eru 

skoðaðar á heildstæðan hátt, er ljóst að þær stefna flestar að því marki að tempra á einhvern 

hátt pólitísk áhrif á yfirstjórn viðkomandi seðlabanka. Lög um Seðlabanka Íslands gera ekki 

sambærilegar og gerðar eru í Noregi og Svíþjóð, og í raun er mögulegt að kjósa til setu í 

bankaráði ráðherra, þingmenn eða pólitíska starfsmenn innan ráðuneyta.  

 

2.5 Seðlabankastjóri 

2.5.1 Skipun og hlutverk 

Seðlabankastjóri er skipaður af ráðherra til fimm ára í senn og ber hann ábyrgð á rekstri 

Seðlabankans. Seðlabankastjóri fer með ákvörðunarvald í öllum málefnum bankans, sem ekki 

eru falin öðrum í seðlabankalögunum, sbr. lokamálslið 1. mgr. 23. gr. sbl. Að þessu leyti má 

segja að seðlabankastjóri hafi í raun yfirstjórn með Seðlabankanum, en ekki ráðherra og 

bankaráð eins og segir í 1. mgr. 22. gr. sbl. Í seðlabankalögum eru seðlabankastjóra falin 

sérstök verkefni sem honum ber sérstaklega að sinna, s.s. að setja reglur um umboð 

starfsmanna og aðstoðarseðlabankastjóra til að skuldbinda bankann, sbr. 4. mgr. 23. gr. sbl., 

og reglur um þátttöku starfsmanna bankans í stjórnum stofnana og atvinnufyrirtækja, sbr. 2. 

mgr. 25. gr. sbl. Seðlabankastjóri setur einnig reglur um beitingu viðurlaga við brotum á 

reglum Seðlabankans um bindiskyldu, lausafjárhlutfall og gjaldeyrisjöfnuð, sbr. 2. mgr. 37. 

gr. sbl., sem og reglur um viðurlög við því að vanrækja að veita Seðlabankanum upplýsingar 

eða að veita bankanum vísvitandi rangar upplýsingar, sbr. 3. mgr. 37. gr. sbl.19 

Seðlabankastjóri setur einnig starfsreglur um varðveislu gjaldeyrisvarasjóðs Seðlabankans. 

Aðstoðarseðlabankastjóri er staðgengill seðlabankastjóra í fjarveru hans, sbr. lokamálslið 1. 

mgr. 23. gr. sbl.  

 Stjórn Seðlabanka Íslands er talsvert öðruvísi uppbyggð en stjórnir seðlabanka 

Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar, þar sem stjórn seðlabankanna er á ábyrgð fjölskipaðra 

bankastjórna, en ekki eins seðlabankastjóra líkt á Íslandi. Bankastjórn Seðlabanka Danmerkur 

(d. Direktion) skipa þrír bankastjórar. Formaður bankastjórnar er skipaður af efnahags- og 

innanríkisráðherra (d. Økonomi- og Idenrigsminister) og hinir tveir bankastjórarnir kosnir af 

bankaráði.
20

 Seðlabankastjórar eru skipaðir ótímabundið, eða þar til þeir fara á eftirlaun 70 

ára. Þó er ráðherra heimilt að víkja formanni bankastjórnar frá störfum og bankaráð hefur 

heimild til þess að víkja hinum bankastjórunum tveimur frá störfum hljóti ákvörðun um það 

                                                 
19

 Reglur nr. 389/2002  um beitingu viðurlaga í formi dagsekta. 
20

 Sbr. 1. mgr. 6. gr. lov nr. 116/1936 om Danmarks Nationalbank. 
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tvo þriðju hluta atkvæða í bankaráði.21 Ákvarðanir um einstök málefni í bankastjórn eru teknar 

með meirihluta atkvæða, þar sem atkvæði formanns bankastjórnar ræður, falli atkvæði jöfn.22 

Bankastjórar bankans gera með sér samkomulag um verkskiptingu sín á milli og hvaða 

ákvarðanir hverjum bankastjóra er heimilt að taka upp á sitt eindæmi.23 

 Í bankastjórn Seðlabanka Noregs (n. Hovedstyret) eru sjö fulltrúar formlega skipaðir af 

norska konunginum.24 Seðlabankastjóri er formaður bankastjórnar og hann ásamt 

aðstoðarseðlabankastjóra skipaður til sex ára. Aðrir fulltrúar í bankastjórn eru skipaðir til 

fjögurra ára.25  Hægt er að endurskipa seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra einu sinni 

og aðra fulltrúa í bankastjórn tvisvar. Daglegur rekstur seðlabankans er í höndum 

seðlabankastjóra og hefur hann yfirumsjón með því að koma ákvörðunum bankastjórnar og 

öðrum ákvörðunum bankans í framkvæmd.26 Ákvarðanir um stjórntæki í peningamálum eru 

teknar af bankastjórn27 með meirihluta atkvæða.28  

 Bankastjórn Seðlabanka Svíþjóðar (s. Direktionen) skipa sex fulltrúar sem allir eru 

skipaðir af bankaráði. Formaður bankastjórnar er jafnframt seðlabankastjóri (s. 

Riksbanksschef).29 Fulltrúar í bankastjórn Seðlabanka Svíþjóðar eru skipaðir til fimm eða sex 

ára í senn.30 Bankastjórn tekur ákvarðanir um stjórntæki bankans í peningamálum eftir 

ákvæðum sænsku seðlabankalaganna, auk þess að vinna að verkefnum á sviði 

fjármálastöðugleika og rekstri greiðslukerfa. Daglegur rekstur seðlabankans er í höndum 

seðlabankastjóra.31  

 Árið 2009 voru gerðar töluverðar breytingar á stjórn Seðlabanka Íslands. Lögð var niður 

bankastjórn, sem í sátu þrír bankastjórar, og í hennar stað kom seðlabankastjóri og 

peningastefnunefnd. Var hlutverk bankastjórnar Seðlabanka Íslands nokkuð sambærilegt 

hlutverki bankastjórna seðlabanka Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Með umræddum 

breytingum á stjórn Seðlabankans voru verkefni bankastjórnar fengin seðlabankastjóra, ef frá 

eru taldar ákvarðanir um stjórntæki Seðlabankans í peningamálum. Er því ljóst að hlutverk 

seðlabankastjóra Seðlabanka Íslands er ekki það sama og bankastjórnar bankans fyrir 

                                                 
21

 Sbr. 6. gr. lov nr. 116/1936 om Danmarks Nationalbank, sbr. einnig 9. gr. Reglement for danmarks 

Nationalbank. 
22

 Sbr. 10. gr. lov nr. 116/1936 om Danmarks Nationalbank. 
23

 Sbr. 10. gr. lov nr. 116/1936 om Danmarks Nationalbank. 
24

 Sbr. 1. mgr. 6. gr.  lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet. 
25

 Sbr. 2. mgr. 6. gr. lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet. 
26

 Sbr. 5. mgr. 5. lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet. 
27

 Sbr. 2. mgr. 5. gr. lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet. 
28

 Sbr. 4. mgr. 6. gr lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet. 
29

 Sbr. 4. gr. 1. kafla lagen (1385:1988) om Sveriges riksbank. 
30

 Sbr. 4. gr. 1. kafla lagen (1385:1988) om Sveriges riksbank. 
31

 Vefsíða Seðlabanka Svíþjóðar, http://www.riksbank.se. 
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lagabreytingarnar. Verkefnum bankastjórnar var skipt á milli seðlabankastjóra og 

peningastefnunefndar á þann hátt að hvor um sig gegnir nú að einhverju leyti sambærilegu 

hlutverki og bankastjórnir seðlabanka Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar.  

 Að sama skapi má segja að hlutverk seðlabankastjóra Seðlabanka Íslands sé ekki að öllu 

leyti hið sama og seðlabankastjóra seðlabanka Noregs eða Svíþjóðar, eða formanns 

bankastjórnar Seðlabanka Danmerkur. Hlutverk seðlabankastjóra Seðlabanka Íslands er 

sambærilegt hlutverki seðlabankastjóra seðlabanka Noregs og Svíþjóðar þegar kemur að því 

að vera í forsvari fyrir bankann út á við og hafa yfirumsjón með daglegum rekstri bankans.32  

Á hinn bóginn er hlutverk seðlabankastjóra Seðlabanka Íslands skilgreint á annan hátt en 

hlutverk seðlabankastjóra í Noregi eða Svíþjóð. Hlutverk seðlabankasjóra Seðlabanka Íslands 

er skilgreint á neikvæðan hátt, þ.e. að allt það, sem ekki heyrir undir ráðherra, bankaráð eða 

peningastefnunefnd í stjórn Seðlabankans, er undir stjórn og á ábyrgð seðlabankastjóra. Aftur 

á móti er hlutverk seðlabankastjóra í norsku og sænsku seðlabankalögunum skilgreint jákvætt; 

seðlabankastjóri er formaður fjölskipaðrar bankastjórnar og jafnframt falið sérstakt hlutverk í 

lögunum.33 Hlutverk seðlabankastjóra Seðlabanka Íslands er á þennan hátt umfangsmeira en 

seðlabankastjóra í Noregi og Svíþjóð. Segja mætti að seðlabankastjóri Seðlabanka Íslands sé 

að vissu leyti valdameiri en seðlabankastjórar seðlabanka Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar.  

  

2.5.2 Sérstakar menntunar- og hæfikröfur til seðlabankastjóra 

Í seðlabankalögum eru gerðar sérstakar menntunar- og hæfikröfur til seðlabankastjóra 

Seðlabanka Íslands. Seðlabankastjóri þarf að hafa lokið háskólaprófi í hagfræði eða tengdum 

greinum, auk þess að búa yfir víðtækri reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi, efnahags- og 

peningamálum, sbr. 1. mgr. 23. gr. sbl. Seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra er 

jafnframt óheimilt að sitja í stjórnum stofnana og atvinnufyrirtækja utan bankans eða taka þátt 

í atvinnurekstri að öðru leyti, nema slíkt sé boðið í lögum eða um sé að ræða stofnun eða 

atvinnufyrirtæki sem bankinn á aðild að, sbr. 1. mgr. 25. gr. sbl.  

 Þeim menntunar- og hæfikröfum, sem nú er að finna í 1. mgr. 23. gr. sbl., var bætt inn í 

seðlabankalögin þegar áðurnefndar breytingar voru gerðar á stjórn Seðlabankans árið 2009 

með lögum nr. 5/2009. Fyrir breytingarnar voru ekki gerðar sambærilegar eða aðrar 

menntunar- og hæfikröfur til bankastjóra Seðlabankans. Ástæða þótti til að bæta hæfikröfum í 

lögin til þess að styrkja faglegan grundvöll ákvarðana Seðlabankans og koma í veg fyrir að 

„pólitísk sjónarmið sem oft virðast hafa vegið þungt við skipun bankastjóra í bankastjórn 

                                                 
32

 Sbr. 5. mgr. 5. gr. lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet. 
33

 Sbr. 5. gr. 1. kafa. lagen (1385:1988) om Sveriges riksbank. 
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Seðlabanka Íslands [verði eftirleiðis við lýði, þar sem slík sjónarmið séu] til þess fallin að rýra 

traust á bankanum“.
 34

 Því er nokkuð ljóst að embætti seðlabankastjóra er ekki ætlað að vera 

pólitískt í þeim skilningi að seðlabankastjóri sé skipaður á pólitískum forsendum.  

 Til samanburðar er rétt að geta þess að í seðlabankalögum Danmerkur, Svíþjóðar og 

Noregs eru ekki gerðar sérstakar menntunarkröfur til seðlabankastjóra, líkt og gert er til 

seðlabankastjóra Seðlabanka Íslands. Að auki kemur fram í athugasemdum 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, við frumvarp að lögum nr. 5/2009. að venjulega eru ekki gerðar í 

lögum sérstakar menntunarkröfur til seðlabankastjóra.35 Er því ljóst að gerðar eru ríkari 

hæfniskröfur til seðlabankastjóra hér á landi en tíðkast annars staðar. 

 Samkvæmt 1. mgr. 23. gr. sbl. skipar ráðherra í embætti seðlabankastjóra. Við skipun í 

embættið skipar ráðherra einnig þriggja manna nefnd sem leggur mat á hæfi umsækjenda um 

embættið. Við val á umsækjendum gilda almennar reglur um skipun í embætti hjá hinu 

opinbera og ber því að skipa þann umsækjanda sem telst hæfastur til að gegna starfinu á 

grundvelli þeirra málefnalegu sjónarmiða sem lögð eru til grundvallar í mati á 

umsækjendum.
36

 Við mat á því hver telst hæfastur umsækjenda um embætti seðlabankastjóra 

þarf nefndin að leggja mat á menntun og reynslu umsækjenda um embættið. Þannig getur 

nefndin þurft að meta hvort háskólapróf umsækjanda, sem ekki hefur lokið háskólaprófi í 

hagfræði, teljist vera í „tengdri grein“, sbr. 23. gr. sbl. Að mati viðskiptanefndar Alþingis 

gætu viðskiptafræði, rekstrarhagfræði, fjármálaverkfræði eða stærðfræði, tölfræði við 

hagrannsóknir, fjármála- og viðskiptalögfræði allt talist tengdar greinar í skilningi 

ákvæðisins.
37

 Athyglisvert er að í upptalningu viðskiptanefndar er almenn lögfræðimenntun 

ekki talin tengd grein. Nokkur dæmi eru um að seðlabankastjórar hafi haft slíka menntun. Að 

sama skapi þarf nefndin að meta hvort umsækjendur teljist búa yfir víðtækri reynslu og 

þekkingu á fjármálastarfsemi og efnahags- og peningamálum. Í lögunum eða 

lögskýringargögnum er ekki finna reglur um það hvernig hæfi umsækjenda um embætti 

seðlabankastjóra er metið eða hvort gerðar séu ríkari kröfur til menntunar en reynslu eða hvort 

því er öfugt farið. Hlýtur mat nefndarinnar því að ráðast af heildstæðu mati á þessum tveimur 

hæfiskröfum sem gerðar eru til umsækjenda.  

  

                                                 
34

 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 2912. 
35

 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 3047. 
36

 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 2912-2913. 
37

 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 3038. 
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2.6 Peningastefnunefnd 

Eins og áður hefur komið fram er starfandi peningastefnunefnd við Seðlabanka Íslands sem 

tekur ákvarðanir um beitingu stjórntækja Seðlabankans í peningamálum. Peningastefnunefnd 

var komið á fót árið 2009 með lögum nr. 5/2009.
38

 Hana skipa seðlabankastjóri, 

aðstoðarseðlabankastjóri, einn af yfirmönnum Seðlabankans á sviði mótunar eða stefnu í 

peningamálum, auk tveggja sérfræðinga á sviði efnahags- og peningamála, sbr. 2. mgr. 24. gr. 

sbl. Seðlabankastjóri velur þann nefndarmann sem er yfirmaður innan bankans, sbr. 1. mgr. 

22. og 23. gr. sbl. og ráðherra skipar þá nefndarmenn sem teljast til sérfræðinga á sviði 

efnahags- og peningamála, sbr. 2. mgr. 24. gr. sbl., og eru skipaðir til fimm ára í senn. Í 

lögskýringargögnum kemur fram að til álita komi að skipa erlendan sérfræðing í nefndina, 

enda séu sérfræðingar utan bankans, jafnt innlendir sem erlendir, til þess fallnir að auka 

trúverðugleika hennar.
 39

 Ekki er tekið fram í 24. gr. sbl. eða á það minnst í 

lögskýringargögnum hversu lengi sá nefndarmaður, sem seðlabankastjóri velur, skuli sitja í 

nefndinni. Því verður að gera ráð fyrir að hann haldi sæti sínu þar til að seðlabankastjóri 

ákveður annað.  

 Seðlabankastjóri er formaður peningastefnunefndar, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 24. gr. sbl.,  og 

nefndin ályktunarhæf ef fjórir af fimm nefndarmönnum sitja fund hennar, sbr. 3. málslið 

sömu greinar. Samkvæmt 4. málsl. greinarinnar eru ákvarðanir peningastefnunefndar teknar 

með einföldum meirihluta. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns eða staðgengils hans. 

Peningastefnunefnd fundar að minnsta kosti átta sinnum á ári, sbr. 5. málsl. 2. mgr. 24. gr. 

sbl.. Auk þess getur peningastefnunefnd haldið fund að frumkvæði seðlabankastjóra eða ef 

þrír nefndarmenn krefjast þess, sbr. 6. málsl. greinarinnar.  

 Stjórntæki Seðlabankans í peningamálum eru skv. 1. mgr. 24. gr. sbl. vaxtaákvarðanir 

Seðlabankans, viðskipti við lánastofnanir önnur en tilgreind eru í 2. mgr. 7. gr. sbl., ákvörðun 

um bindiskyldu, skv. 11. gr. sbl., og viðskipti á gjaldeyrismarkaði, skv. 18. gr. sbl., sem hafa 

það að markmiði að hafa áhrif á gengi krónunnar. Með öðrum orðum má segja að stjórntæki 

Seðlabankans í peningastefnumálum séu í raun helstu verkfæri bankans til þess að hafa áhrif á 

verðlag, það er að segja verðbólgu. Ákvarðanir peningastefnunefndar í peningamálum eiga að 

grundvallast á markmiðum Seðlabankans og vönduðu mati á ástandi og horfum í efnahags- og 

peningamálum og fjármálastöðugleika, enda vel mótuð peningastefna til þess fallin að stuðla 

                                                 
38

 Stofnun sérstakrar peningastefnunefdar hafði komið til álita þegar lög  nr. 36/2001 voru samin en niðurstað 

nefndarinnar sem samdi frumvarpið var að fela bankastjórn ákvörðunarvald í peningastefnumálum. sbr. Alþt. 

2001-2001, A-deild, bls. 4567. 
39

 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 2913. 
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að aukinni hagsæld á Íslandi.40 Hlutverk peningastefnunefndar er því afar mikilvægt fyrir 

þjóðarhag Íslendinga og að sama skapi mikilvægur þáttur í starfsemi Seðlabankans. 

Í seðlabönkum Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar eru ákvarðanir um stjórntæki í 

peningamálum teknar af fjölskipuðum bankastjórnum seðlabankanna. Í löndunum gilda 

sambærilegar reglur um ákvarðanatöku um beitingu stjórntæki í peningamálum. Þannig þarf 

að jafnaði meirihluta atkvæða í bankastjórnum seðlabankanna til þess að ákvörðun sé gild. 

Bankastjórn Seðlabanka Svíþjóðar er ályktunarhæf ef helmingur fulltrúa hennar, þ.e. þrír 

fulltrúar, sitja fundi hennar. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði seðlabankastjóra.41 Atkvæði 

formanns bankastjórnar Seðlabanka Danmerkur ræður einnig ef atkvæði falla jöfn í 

bankastjórn. Í bankastjórn Seðlabanka Noregs þarf ákvörðun ávallt fjögur atkvæði til þess að 

hægt sé að taka ákvörðun.42  

Í ljósi þess hversu mikilvægar ákvarðanir um stjórntæki í peningamálum eru í starfsemi 

seðlabanka mætti segja að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslanda stýri bankanum ásamt 

seðlabankastjóra og sé að þessu  leyti de facto bankastjórn Seðlabankans.  

 

 

3 Stjórnskipuleg staða Seðlabanka Íslands  

3.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður stjórnskipuleg staða Seðlabanka Íslands til umfjöllunar og samband 

bankans við ráðherra. Í upphafi verður gerð grein fyrir uppbyggingu stjórnsýslu ríkisins og 

því hvað felst í hugtökunum ,,opinber stjórnsýsla“ og ,,stjórnvald“. Því næst verður gerð grein 

fyrir stöðu Seðlabankans sem stjórnvalds í stjórnsýslu ríkisins og fjallað ítarlega um heimildir 

ráðherra til yfirstjórnunar  og eftirlits með starfsemi Seðlabankans.   

 

3.2 Stjórnsýsla ríkisins 

Íslensk stjórnsýsla er grundvölluð á því sem kallað hefur verið ráðherrastjórnsýsla.43 

Grundvöll hennar er að finna í 2. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem mælt er fyrir um að forseti og 

önnur stjórnarvöld fari með framkvæmdarvaldið. Stjórnsýslukerfið er byggt upp með þeim 

hætti sem kallaður hefur verið stigveldi, stigsskipun eða valdapíramídi (e. hierarchy), þar sem 

hver ráðherra situr á toppnum innan málaflokks síns. Ráðherrar fara því með æðsta vald innan 

                                                 
40

 Vefsíða Seðlabanka Íslands, http://www.sedlabanki.is. 
41

 Sjá 3. gr. 3. kafla lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet. 
42

 Sjá 4. mgr. 6. gr. lagen (1385:1988) om Sveriges riksbank. 
43

 Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls. 105. 

http://www.sedlabanki.is/?PageID=57
http://www.sedlabanki.is/?PageID=57
http://www.sedlabanki.is/?PageID=57
http://www.sedlabanki.is/?PageID=57
http://www.sedlabanki.is/?PageID=57
http://www.sedlabanki.is/?PageID=57
http://www.sedlabanki.is/?PageID=57
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stjórnsýslunnar og eru ráðuneyti þeirra æðstu stjórnvöld framkvæmdarvaldsins hver á sínu 

sviði, sbr. 2. gr. stjrl. Sækja önnur lægra sett stjórnvöld vald sinn til ráðherra.  

 Ráðherra hefur miðstjórnarvald innan síns málefnasviðs og getur ráðherra í krafti stöðu 

sinnar haft marghátttuð áhrif á það hvernig undirmenn hans og undirstofnarnir rækja verkefni 

sín og hvernig opinberum valdheimildum, sem þeim hafa verið fengin, er beitt.44 Í 

framkvæmd hefur löggjafanum þó verið talið heimilt að ákveða með lögum að tiltekin 

starfsemi, til dæmis stofnun eða stjórnsýslunefnd (og þar með talið stjórnvald), skuli vera 

sjálfstæð og þar með undanskilin því valdi ráðherra sem falið er í yfirstjórn hans. Má því 

segja að starfsemi ríkisins sé tvenns konar; annars vegar starfsemi sem heyrir undir almennar 

yfirstjórnar- og eftirlitsheimildir ráðherra og hins vegar starfsemi sem gerir það ekki. Að sama 

skapi má skipta stjórnvöldum eftir því hvort sú opinbera stjórnsýsla sem þau fara með heyri 

undir almenna yfirstjórn ráðherra.  

 

Mynd 2. Einföld skýringarmynd af stjórnsýslu ríkisins 

 

 

 Staða sjálfstæðra stjórnvalda felur í sér frávik frá meginreglu 14. gr. stjórnarskrárinnar um 

yfirstjórn og ábyrgð ráðherra á stjórnarframkvæmdum öllum. Valdheimildir til að undanskilja 

stjórnvald á þann hátt, að það teljist sjálfstætt í skilningi stjórnsýsluréttar, eru bundnar við 

löggjafann og helgast af stjórnskipunarvenju. Af þessu leiðir að ráðherrar fara með yfirstjórn 

stjórnarmálefna, nema í þeim tilvikum þegar yfirstjórn þeirra yfir málefninu er með lögum 

undanskilin valdi þeirra.45 Stjórnvöldin eru sjálfstæð í þeim skilningi að ráðherra fer ekki með 

                                                 
44

 Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ekki batnar allt, þótt bíði“ bls. 61. 
45

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 737. 
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almennar stjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart þeim og þau starfa sjálfstætt og óháð 

öðrum stjórnvöldum mæli lög ekki fyrir um annað.46 

 Áðurnefnd sjónarmið koma skýrlega fram í 12. gr. stjrl. Lagagreinin fjallar um stjórnvöld 

og yfirstjórnunarheimildir ráðherra gagnvart þeim stjórnvöldum sem falla undir málefnasviðs 

hans. Í fyrstu málsgrein kemur fram að ráðherra fer með yfirstjórn stjórnvalda sem hafa á 

hendi framkvæmd stjórnarmálefna er undir ráðuneyti hans heyra, enda leiði ekki af lögum að 

stjórnvald skuli vera sjálfstætt gagnvart ráðherra. Í yfirstjórn ráðherra felst samkvæmt annarri 

málsgrein að ráðherra getur gefið stjórnvaldi almenn og sérstök fyrirmæli um starfrækslu á 

verkefnum þess, fjárreiður og meðferð eigna, enda mæli lög eða eðli máls því ekki í mót. 

Jafnframt er tekið fram í þriðju málsgrein að ráðherra sé heimilt að láta í té óbindandi álit sem 

þýðingu geta haft til leiðbeiningar fyrir stjórnarframkvæmd á málefnasviði hans, enda leiði 

ekki af lögum eða eðli máls að honum sé það óheimilt. Í athugasemdum með 12. gr. í 

frumvarpi því, sem varð að lögum, segir m.a. að þær almennu yfirstjórnunarheimildir, sem 

ákvæðið mælir fyrir um, taka ekki til þeirrar stjórnsýsluframkvæmdar sem með lögum hefur 

verið tryggt sjálfstæði gagnvart ráðherra. Yfirstjórnunarheimildir ráðherra gagnvart 

sjálfstæðum stjórnvöldum, þ.e. sjálfstæðum stofnunum og stjórnsýslunefndum, ásamt 

sveitarfélögunum, ráðast af öðrum lagaákvæðum og túlkun þeirra. Einnig er áréttað að 

,,stjórnvald telst ekki sjálfstætt í þessum skilningi [þ. e. í skilningi ákvæðis 2. mgr. 12. gr.] 

nema þá niðurstöðu leiði með skýrum hætti af ákvæðum laga“.47 

 

3.3  Opinber stjórnsýsla 

3.3.1 Almennt 

Starfsemi hins opinbera telst til opinberrar stjórnsýslu og lýtur reglum stjórnsýsluréttarins. 

Þannig gilda hinar óskráðu meginreglur stjórnsýsluréttarins um alla stjórnsýslu hins opinbera, 

auk þess sem sett hafa verið hin ýmsu lög sem hver um sig taka til vissra hluta eða verkefna 

innan stjórnsýslunnar. Því er ljóst að afmörkun opinberrar stjórnsýslu frá annarri 

þjóðfélagsstarfsemi þjónar ekki aðeins fræðilegum tilgangi, heldur hefur afmörkunin einnig 

hagnýta þýðingu hvað varðar starfsemi þeirra stjórnvalda, sem kann að lúta 

stjórnsýslureglum. 

 

                                                 
46

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 737 og  Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsret, 

bls. 126 og  Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 561 og Jens Garde: Forvaltningsret. bls. 31-32. 
47

 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 44 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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3.3.2 Inntak hugtaksins „opinber stjórnsýsla“ 

Ekki er auðvelt að gera grein fyrir því hvað felst í opinberri stjórnsýslu. Fyrirbærið ,,opinber 

stjórnsýsla“ gengur í daglegu tali undir ýmsum nöfnum; framkvæmdarvaldið, hið opinbera 

eða einfaldlega ,,stjórnsýsla“, svo að nokkur dæmi séu nefnd. Í stjórnsýslurétti hefur hugtakið 

„opinber stjórnsýsla“ venjulega tvær meginmerkingar; efnislega og formlega. Í formmerkingu 

hugtaksins er átt við þá aðila sem hafa á hendi framkvæmdarvald samkvæmt þeirri 

þrígreiningu sem mælt er fyrir um í 2. gr. stjórnarskrárinnar. Í efnismerkingu er hins vegar átt 

við þá starfsemi í þjóðfélaginu sem því aðeins getur farið fram að fyrir hendi séu þær 

heimildir sem felast í hugtakinu framkvæmdarvald í stjórnarskránni, þ.e. það vald sem 

stjórnvöld mega almennt ein fara með lögum samkvæmt.48  

Í ljósi þrískiptingar ríkisvaldsins, sem mælt er fyrir um í 2. gr. stjórnarskrárinnar, er hægt 

að afmarka hvað telst til opinberrar stjórnsýslu á tvo vegu. Annars vegar snýr afmörkunin inn 

á við (d. internt) og hins vegar út á við (d. externt).  Í því fyrrnefnda felst afmörkun frá öðrum 

öngum ríkisvaldsins, en í því síðarnefnda afmörkun frá annarri starfsemi einkaréttarlegs 

eðlis.49 Auk þessara sjónarmiða er hægt að afmarka opinbera stjórnsýslu út frá starfsháttum 

(d. processuelle synsvinkel). Sú afmörkun miðast við þau atriði sem sérstaklega eru lýsandi 

fyrir starfsemi þeirra aðila sem fara með verkefni innan stjórnsýslunnar.50 Hvað felst í 

hugtakinu ,,opinber stjórnsýsla“ ræðst því af samspili allra þessara sjónarmiða. 

Til frekari afmörkunar á því hvað felst í opinberri stjórnsýslu er eðlilegt að líta til þeirra 

laga sem gilda á sviði stjórnsýsluréttarins. Þar ber helst að nefna stjórnsýslulögin nr. 37/1993 

(hér eftir stjórnsýslulög eða ssl.), upplýsingalög nr. 50/1996 og lög um umboðsmann Alþingis 

nr. 85/1997. Stjórnsýslulögin taka til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga, sbr. 1. mgr. 1. gr. ssl. Í 

athugasemdum við 1. gr. ssl. frumvarps þess, sem varð að stjórnsýslulögum, segir að lögin 

taki til ,,stjórnsýslu, þ.e. [þeirrar] starfsemi sem heyrir undir framkvæmdarvaldið samkvæmt 

þeirri þrískiptingu ríkisvaldsins sem mælt er fyrir um í 2. gr. stjórnarskrárinnar“.51 Því er ljóst 

að með hugtakinu ,,stjórnsýsla“ er í þessum lögum vísað til stjórnsýslu í efnismerkingu og því 

skilgreining á hugtakinu í efnismerkingu háð skilgreiningu á hugtakinu 

,,framkvæmdarvald“.52 Með öðrum orðum mætti því segja að opinber stjórnsýsla merki í raun 

meðferð stjórnvalda á framkvæmdarvaldi, þ.e. því stjórnsýsluvaldi sem stjórnvaldi hefur verið 

                                                 
48

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga,  bls. 109. 
49

 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret. Retssikkerhed. Proces. Sagsbehandling, bls. 91. 
50

 Carsten Henrichsen: Offentlig Forvaltning, bls. 10. 
51

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3283. 
52

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 110. 
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fengið með lögum.53 Gildissvið upplýsingalaganna er skilgreint í 1. mgr. 1. gr. upplýsingalaga 

á sama hátt, auk þess sem kveðið er á um það í 2. mgr. 1. gr. laganna að þau taki til starfsemi 

einkaaðila að því leyti sem þeim hefur verið falið opinbert vald til að taka ákvarðanir um rétt 

eða skyldu manna. Starfsvið umboðsmanns Alþingis er skilgreint á nákvæmlega sama hátt, 

sbr. 1. og 2. mgr. 3. gr. laga nr. 84/1997 um umboðsmann Alþingis. Taka lögin því til allrar 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga með sama hætti og stjórnsýslulög.54  

Leiða má af 2. gr. stjórnarskrárinnar og fyrirmælum hennar um þrígreiningu 

ríkisvaldsins, að í framkvæmdarvaldi felist vald ríkisins eða vald allsherjarréttarlegs eðlis, 

einnig nefnt stjórnsýsluvald. Er því ljóst að í opinberri stjórnsýslu felast almennt ekki 

heimildir sem einkaaðilar geta beitt.55 Í lögskýringargögnum með stjórnsýslulögunum kemur 

einnig fram að með stjórnsýslu er átt við eiginlega stjórnsýslu í þágu ríkis eða sveitarfélaga. 

Þannig geti rekstur þeirra fyrirtækja ríkisins, sem einungis stunda almennan atvinnurekstur, 

fallið utan gildissviðs stjórnsýslulaganna og að sama skapi getur einkaaðili, sem fengið hefur 

verið opinbert vald í lögum, þurft að lúta ákvæðum laganna.56 Er því ljóst að þegar stjórnvald 

beitir einkaréttarlegum heimildum er ekki um að ræða opinbera stjórnsýslu í efnismerkingu, 

svo framarlega sem slíkar athafnir eru ekki háðar réttarreglum stjórnsýsluréttar.57 Á hinn 

bóginn er um opinbera stjórnsýslu að ræða ef einkaaðili beitir opinberu valdi sem honum 

hefur verið fengið í lögum. 

Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar hafa stjórnvöld á hendi þau störf sem þeim eru falin í 

stjórnarskránni sjálfri sem og öðrum landslögum. Í því felst einn af hornsteinum íslenskrar 

stjórnskipunar, þ.e. að stjórnsýslan sé lögbundin og stjórnvöld geti almennt ekki tekið 

íþyngjandi ákvarðanir nema með stoð í lögum og í samræmi við lög.58 Hefur þessi regla verið 

kölluð hin stjórnsýslulega lögmætisregla eða lögmætisreglan. Því eru það stjórnarskrárgjafinn 

og almenni löggjafinn sem marka með stjórnarskrá og lögum hver störf stjórnvalda eru á 

hverjum tíma, með öðrum orðum hvað falli í verkahring stjórnvalda að framkvæma, sbr. 

orðalag 2. gr. stjórnarskrárinnar. Draga má þá ályktun af þessu að í framkvæmdarvaldi felist í 

höfuðatriðum vald til þess að sjá um framkvæmd á þeim störfum og þeim verkefnum sem 

stjórnarskrá og lög mæla fyrir um eða byggja á að stjórnvöld skuli rækja.59 Af þessu má leiða 
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að það, hvort athöfn telst til opinberrar stjórnsýslu eða ekki, verður aðeins ráðið af 

stjórnarskrá og gildandi lögum. 

 

3.4 Hugtakið ,,stjórnvald” 

Stjórnvöld eru þeir aðilar sem eru handhafar framkvæmdarvaldsins samkvæmt 2. gr. 

stjórnarskrárinnar.60 Í fræðiritum þar sem hugtakið ,,stjórnvald“ hefur verið skilgreint hefur 

oft verið notast við svokallaða neikvæða skilgreiningu hugtaksins. Þannig er látið nægja að 

skilgreina stjórnvöld sem handhafa opinbers valds, þ.e. framkvæmdarvalds, sem ekki fara 

með löggjafarvald eða dómsvald í skilningi 2. gr. stjórnarskrárinnar.61 Þannig er 

löggjafarvaldið, þ.e. Alþingi og stofnanir þess, s.s. umboðsmaður Alþingis og 

Ríkisendurskoðun, ekki stjórnvald. Að sama skapi gilda reglur stjórnsýsluréttarins ekki um 

starfsemi þeirra. Hið sama gildir um dómstóla, þ.e. Hæstarétt, héraðsdóma og aðra dómstóla, 

s.s. Landsdóm og Félagsdóm. 62  

Í ljósi augljósra vankanta á neikvæðri skilgreiningu á hugtakinu stjórnvald, hefur verið 

leitast við að skilgreina það á jákvæðan hátt. Björn Þ. Guðmundsson gerir tilraun til 

efnislegrar skýringar á því hverjir teljast til stjórnvalda í skilningi 2. gr. stjórnarskrárinnar: 

,,Ráðherrar, stundum ásamt forseta, sveitarstjórnir og forstöðumenn ýmissa opinberra 

stofnana fara með framkvæmdarvaldið. Nú eru þessir handhafar einu nafni nefndir 

stjórnarvöld í 2. gr. stjórnarskrárinnar.“63 Sú skýring bætir þó litlu við neikvæðu 

skilgreininguna á stjórnvöldum.  

Við afmörkun á því hverjir teljist til stjórnvalda samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar eru 

mörkin milli löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins annars vegar og milli dómsvaldsins 

og framkvæmdarvaldsins hins vegar nokkuð skýr. Mörkin milli framkvæmdarvaldsins og 

einkaaðila geta aftur á móti verið nokkuð óljós. Við afmörkun á því hvort aðili telst stjórnvald 

eða einkaaðili er óumdeilt að vissir aðilar eru stjórnvöld sem starfa einungis á 

stjórnsýslulegum grundvelli og að sama skapi er ekki nokkrum vafa undirorpið að vissir aðilar 

eru ekki stjórnvöld heldur einkaaðilar sem starfa einungis á einkaréttarlegum grundvelli. 

Vandinn felst í greiningu á aðilum sem eru hvort tveggja, þ.e. í senn opinberir- og einkaaðilar, 
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga,  bls. 109. 
61
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s.s. hálfopinberar stofnanir.64 Aðili getur að forminu til verið einkaaðili eða í eigu einkaaðila, 

en starfsemi hans opinber stjórnsýsla. Að sama skapi getur aðili verið í eigu hins opinbera en 

starfsemi hans felur þá ekki í sér meðferð á framkvæmdarvaldi.  

Í stjórnsýslurétti er oftast miðað við svokallaðan formlegan grundvöll þegar metið er 

hvort lögaðili telst stjórnvald. Er því aðallega litið til þess á hvaða grundvelli umræddum 

lögaðila var komið á fót, en ekki til þess hvaða störf hann hefur með höndum. Þannig hefur 

verið talið að ef umræddum lögaðila hefur verið komið á fót með lögum eða heimild í lögum 

sé um stjórnvald að ræða, nema annað megi skýrlega ráða af lögum.65 Að sama skapi gefur 

það sterka vísbendingu um að lögaðilinn sé stjórnvald, ef hann er rekinn fyrir almannafé, þ.e. 

rekstrarfé hans er fengið með framlögum úr ríkissjóði, sveitarsjóði eða með ,,eyrnamerktum“ 

sköttum eða þjónustugjöldum.66 Jafnframt hefur í stjórnsýslurétti verið talið að stofnun, sem 

sett er á fót með lögum, teljist í heild sinni vera stjórnvald sem fer með opinbera stjórnsýslu, 

óháð því hvort það verði ráðið um stofnunina í heild eða hluta af lögum og óháð því hvort 

stofnunin hafi yfir að ráða ráðstöfunarfé sem er aðskilið í heild eða hluta frá opinberum 

sjóðum stofnunarinnar.67 Þessi sjónarmið koma fram í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 20. 

september 2011 (6327/2011). Þar segir: 

 

Við mat á því hvort aðili telst vera stjórnvald og tilheyrir sem slíkt stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga hefur í framkvæmd verið litið til nokkurra lagasjónarmiða. Litið hefur verið til 

þess á hvaða grundvelli aðila hefur verið komið á fót. Ef aðila hefur verið komið á fót með 

lögum eða heimild í lögum hefur það verið talið benda til þess að um stjórnvald sé að ræða. 

Jafnframt hefur verið litið til þess hvernig aðili er fjármagnaður. Ef starfsemi aðila er kostuð af 

almannafé hefur það verið talið benda til þess að um stjórnvald sé að ræða. 

 

 Í álitinu kemur einnig fram að auk þessara sjónarmiða er litið til þess hvernig nánara 

skipulagi og starfsemi aðila er háttað og hvort opinberir aðilar hafi veruleg áhrif á skipulag og 

starfsemi hans, til dæmis hvaða reglur gilda um starfsemi aðila og hvort opinber aðili hafi 

yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart honum. Er þar meðal annars litið til þess hvort 

ráðherra hafi með lögum verið fengin heimild til að setja í reglugerð frekari ákvæði um 

starfsemi viðkomandi aðila. 
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3.5 Seðlabankinn sem stjórnvald 

Þegar sjálfstæðu stjórnvaldi er komið á fót þurfa fyrirmæli þar að lútandi að koma með 

skýrum hætti fram í lögum. Ef ekki verður ráðið með skýrum hætti að tiltekið stjórnvald heyri 

ekki undir almenna yfirstjórn ráðherra er litið svo á, í samræmi við meginregluna um að 

ráðherra sé æðsti handhafi framkvæmdarvaldsins, að viðkomandi starfsemi heyri undir 

yfirstjórn hans og sé þar með lægra sett gagnvart honum
68

, sbr. 14. gr. stjórnarskrá og 1. mgr. 

12. gr. stjrl. Af framansögðu ræðst það því af lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 hvers 

konar stjórnvald Seðlabankinn er og hvort hann teljist sjálfstætt stjórnvald í skilningi 

stjórnsýsluréttar. 

 Seðlabankinn var stofnaður með lögum nr. 10/1961 um Seðlabanka Íslands. Samkvæmt 

þeim lögum tók Seðlabanki Íslands við öllum eignum og skuldum Landsbanka Íslands, 

Seðlabankans. Seðlabankinn starfaði á grundvelli þeirra laga til ársins 1986, eða þar til lög nr. 

36/1986 um Seðlabanka Íslands tóku gildi. Í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 2. október 1996 

(1394/1995), í máli sem að hluta til snerist um heimildir málsaðila til þess að kæra íþyngjandi 

stjórnvaldsákvarðanir bankaeftirlits Seðlabankans til viðskiptaráðherra, er stofnun 

Seðlabankans rakin. Í því segir: 

 

Landsbanki Íslands, sem var fyrsti bankinn hér á landi, fékk seðlaútgáfuréttindi árið 1927, en 

hafði fengið takmarkaða heimild til seðlaútgáfu með lögum nr. 7/1922, sem hann notaði fyrst 

árið 1924. Íslandsbanki, sem tók til starfa 1904, hafði haft einkarétt til seðlaútgáfu. Fram til 

1927 er ekki talið, að eiginlegrar seðlabankastarfsemi hafi gætt hér á landi. Með setningu laga 

um Landsbanka Íslands á árunum 1927 og 1928 var bankinn gerður að seðlabanka og 

viðskiptabanka. Starfaði hann í þremur deildum frá 1927 til 1957, þ.e. seðlabanka, 

sparisjóðsdeild og veðdeild. Árið 1957 var bankanum skipt í tvær sjálfstæðar greinar, hvora 

undir eigin bankastjórn, seðlabanka og viðskiptabanka. Skrefið var þó ekki stigið til fulls til 

stofnunar sjálfstæðs seðlabanka með þessu. Bankaráðið var t.d. áfram sameiginlegt og út á við 

studdist Seðlabankinn við Landsbankanafnið. Árið 1961 voru tengsl bankanna slitin til fulls, 

þegar settur var á stofnaður sjálfstæður seðlabanki með víðtækum lagaheimildum. 

 

 Í 1. mgr. 1. gr. sbl. kemur fram að Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins 

sem hefur sérstaka stjórn samkvæmt lögum. Ljóst er af ákvæðum eldri seðlabankalaga að 

bankanum var ekki komið á fót á einkaréttarlegum grundvelli.69 Seðlabankinn hefur jafnframt 

það einkenni stjórnvalda að æðstu stöður innan bankans eru skipaðar af ráðherra. Stofnfé 
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Seðlabankans kom frá forvera hans, Landsbanka Íslands, Seðlabanka, sbr. ákvæði 1. gr. laga 

nr. 10/1961. Sá banki var í eigu ríkisins og stofnaður með opinberu fé. Ríkissjóður ber auk 

þess ábyrgð á skuldbindingum Seðlabankans, sbr. 2. mgr. 1. gr. sbl.  

 Seðlabankinn hefur ekki það einkenni stjórnvalda að starfsemi hans sé fjármögnuð af 

opinberum fjárframlögum. Ekki er það heldur fortakslaust skilyrði fyrir því að lögaðili teljist 

stjórnvald.70 Starfsemi bankans er meðal annars fjármögnuð með viðskiptum við aðrar 

fjármálastofnanir. Auk þess innheimtir bankinn þjónustugjöld. Bankinn hefur jafnframt tekjur 

af eignum sínum, til dæmis hlutabréfum og verðbréfum.71 Fjármögnun á starfsemi hans ber þó 

keim af því að vera opinbers eðlis. Bankinn hefur sem dæmi einkarétt til þess að gefa út 

peningaseðla og láta slá og gefa út mynt eða annan gjaldmiðil sem gengið getur manna á milli 

í stað peningaseðla eða löglegrar myntar, sbr. 1. mgr. 5. gr. sbl. Þá hefur hann heimild til að 

gefa út framseljanleg verðbréf, sbr. 9. gr. sbl. Jafnframt kaupir hann og selur ríkistryggð 

verðbréf og önnur trygg innlend verðbréf á verðbréfamarkaði eða í beinum viðskiptum við 

lánastofnanir, sbr. 8. gr. sbl.  

 Sem fyrr segir var Seðlabankinn stofnaður með lögum um Seðlabanka Íslands nr. 

10/1961. Í 1. gr. laganna var tekið fram að Seðlabanki Íslands væri sjálfstæð stofnun í eigu 

ríkisins. Ákvæðið er efnislega samhljóða 1. gr. laga um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986 og 

einnig 1. gr. núgildandi seðlabankalaga. Í 22. gr. sbl. segir: ,,Yfirstjórn Seðlabanka Íslands er í 

höndum ráðherra og bankaráðs s.s. fyrir er mælt í lögum þessum. Ákvarðanir um beitingu 

stjórntækja bankans í peningamálum eru teknar af peningastefnunefnd, sbr. 24. gr. Stjórn 

bankans er að öðru leyti í höndum seðlabankastjóra.“ Orðalag 22. gr. sbl. um að ráðherra hafi 

yfirstjórn yfir Seðlabankanum er í ósamræmi við 1. gr., þar sem segir að bankinn sé sjálfstæð 

ríkisstofnun og þar með ekki alveg skýrt hver staða ráðherra er gagnvart honum. 

Lögskýringargögn veita takmarkaðar upplýsingar um inntak 22. gr. sbl. Í athugasemdum við 

greinina í frumvarpi því, sem varð að seðlabankalögum, er vísað til sambærilegrar greinar í 

lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986.72 Í frumvarpi því, sem varð lögum nr. 36/1986, er 

hins vegar vísað til 24. gr. upphaflegra laga um Seðlabanka Íslands nr. 10/1961.73 Um þá 

grein segir í frumvarpinu, sem varð að lögum nr. 10/1961, að hún þarfnist ekki skýringa.74 

 Orðalag ákvæðis 22. gr. sbl. gefur hins vegar sterkar vísbendingar um að ráðherra hafi 

ekki almenna yfirstjórn á starfsemi Seðlabankans. Í greininni segir að yfirstjórn ráðherra (og 
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bankaráðs) yfir Seðlabankanum sé ,,svo sem fyrir er mælt í lögum þessum“. Af orðalaginu má 

ráða að yfirstjórn ráðherra sé takmörkuð við þau verkefni sem fram koma í lögunum sjálfum. 

Í því felst að ráðherra hefur ekki almennar yfirstjórnunarheimildir á starfsemi Seðlabankans 

heldur einungis þær tilteknu heimildir sem fram koma í seðlabankalögunum. 

 Yfirstjórnunarheimildir ráðherra samkvæmt seðlabankalögunum felast til dæmis í skipun 

embætta og nefnda á vegum bankans, sbr. 1. mgr. 23. gr.,  2. mgr. 23. gr. og 2. mgr. 24. gr. 

sbl. Auk þess hefur ráðherra heimild til setningar reglna og reglugerða, sbr. 2. gr., 32. gr. og 

1. mgr. 39. gr. Hann sker úr um þegar ágreiningur rís um tiltekin ákvæði laganna, sbr. 1. mgr. 

og 3. mgr. 25. gr. sbl., auk þess sem samþykki hans er nauðsynlegt fyrir vissar athafnir 

bankans, sbr. 1. mgr. 3. gr., 4. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 18. gr. sbl. Þessar yfirstjórnunarheimildir 

bera þess ekki merki að túlka beri orðalag 22. gr. sbl. á þann hátt að í yfirstjórn ráðherra með 

Seðlabankanum felist að bankinn sé lægra sett stjórnvald gagnvart ráðherra. Ráðherra hefur 

því ekki almennar yfirstjórnunar- eða eftirlitsheimildir með Seðlabankanum. Ráðherra getur 

því almennt hvorki gefið bankanum bindandi fyrirmæli um einstök mál né gefið bindandi 

leiðbeiningar um framkvæmd stjórnsýslu bankans, heldur einungis notað þær heimildir sem 

fram koma í seðlabankalögunum og öðrum lögum. Er þetta í samræmi við niðurstöðu 

umboðsmanns Alþingis UA 2. október 1996 (1394/1995) um stöðu Seðlabankans í tíð laga nr. 

36/1986.  

 

Í málinu var til athugunar hvort almenn kæruheimild 26. gr. ssl. tæki til ákvarðanna 

bankaeftirlitsins sem sinnti meðal annars eftirliti á grundvelli þágildandi laga um 

verðbréfaviðskipti nr. 9/1993 og laga um verðbréfasjóði nr. 10/1993. Í áliti umboðsmanns segir: 

,,Hér að framan hef ég dregið í efa, að almennt sé loku skotið fyrir það, að unnt sé að kæra 

ákvarðanir bankaeftirlits Seðlabanka Íslands á sviði hins eiginlega eftirlits með 

innlánsstofnunum samkvæmt lögum nr. 36/1986 til viðskiptaráðherra. Þá hef ég vakið athygli á 

því, að ágreiningsefnið í máli þessu snertir málskotsrétt um efni samkvæmt lögum nr. 9/1993, 

um verðbréfaviðskipti, sem fellur utan hlutverks Seðlabankans, eins og það er afmarkað með 3. 

gr. laga nr. 36/1986, enda þótt eftirlit sé falið bankaeftirliti Seðlabankans. Vegna stöðu þess 

stjórnvalds sem deildar í Seðlabanka Íslands þýðir það, að eftirlit samkvæmt lögum um 

verðbréfaviðskipti er á vegum Seðlabanka Íslands. Þrátt fyrir að mörg rök hnígi að því að játa 

kærurétti í þessum efnum, eins og rakið hefur verið hér að framan, tel ég ekki fullkomlega 

öruggt, vegna hinnar sérstöku stöðu Seðlabankans sem sjálfstæðrar stofnunar, að kæruréttur til 

viðskiptaráðuneytisins hafi verið fyrir hendi á hinni umdeildu ákvörðun bankaeftirlitsins frá 23. 

desember 1994. Ég geri því út af fyrir sig ekki athugasemd við þá niðurstöðu ráðuneytisins í 

úrskurði þess frá 1. febrúar 1995 að vísa erindi A hf. frá, enda þótt ég telji sjónarmið 

ráðuneytisins um valdsvið sitt í þessum efnum of afdráttarlaus. Að mínum dómi er hér um 

óvissu að tefla, sem brýnt er, að eytt verði á þann veg, að kæruréttur verði tryggður.“ 

 

 Í álitinu rekur umboðsmaður að hluta til þau sjónarmið sem gilda um mat á því hvort aðili 

telst stjórnvald í skilningi stjórnsýsluréttar. Hann tekur fram að Seðlabankinn sé stofnaður 

með lögum, auk þess sem stjórnskipulag bankans sé sérstaklega lögákveðið, svo og verkefni 
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bankans. Niðurstaða umboðsmanns í málinu var sú að ekki væri skýrt af ákvæðum laga hvort 

almenn kæruheimild 26. gr. ssl. gildi um ákvarðanir bankaeftirlitsins í ljósi stöðu 

Seðlabankans sem sjálfstæðrar ríkisstofnunnar. Af álitinu má ráða að í tíð laga nr. 36/1986 

náði almenn kæruheimild 26. gr. ssl. ekki til annarra ákvarðana Seðlabankans. Í ljósi þessa 

hafði ráðherra ekki almennar yfirstjórnunarheimildir gagnvart bankanum. Niðurstaðan er því 

sú að Seðlabankinn er samkvæmt lögum sjálfstætt stjórnvald sem heyrir stjórnarfarslega undir 

ráðherra, en ekki yfirstjórn hans.  

 Orðalag 1. mgr. 22. gr. sbl., um að yfirstjórn Seðlabankans sé í höndum ráðherra, er af 

framansögðu villandi og gefur á vissan hátt skakka mynd af hlutverki ráðherra í málefnum 

bankans og stöðu bankans gagnvart honum.75 

  Í þessu samhengi er fróðlegt að skoða ákvæði um stjórnskipulag Seðlabankans í 

frumvarpi til laga um Seðlabanka Íslands sem lagt var fyrir Alþingi árið 1992 og hlaut ekki 

brautargengi.76 Frumvarpið var samið af sérstakri nefnd, skipaðri af viðskiptaráðherra, sem 

ætlað var að fjalla um endurskoðun á þágildandi lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986 og 

gera tillögur að breytingum á þeim í kjölfarið.
77

 Um yfirstjórn bankans segir í 34. gr. 

frumvarpsins: ,,Viðskiptaráðherra fer með málefni Seðlabankans. Stjórn bankans er í höndum 

bankaráðs og bankastjórnar svo sem mælt er fyrir í lögum þessum.“78 Taldi nefndin að 

orðalag greinarinnar væri skýrara en samsvarandi ákvæði í 24. gr. þágildandi seðlabankalaga 

nr. 33/1986,
79

 sem er samhljóða 22. gr. núgildandi seðlabankalaga. Í ljósi fyrri niðurstöðu um 

stöðu Seðlabankans má taka undir þá skoðun höfunda frumvarpsins, að orðalag þess gefi mun 

skýrari mynd af raunverulegri stöðu Seðlabankans í stjórnsýslunni sem sjálfstætt stjórnvald 

sem heyrir stjórnarfarslega undir ráðherra en ekki undir yfirstjórn hans.  

 

                                                 
75

 Skýringar á þessu er ef til vill að finna í forsögu ákvæðisins. Orðalag 22. gr. sbl. má rekja til laga nr. 10/1961. 

Þegar þau lög voru samin voru skiptar skoðanir meðal þingmanna um sjálfstæðan seðlabanka og bera upphafleg 

seðlabankalög þess merki. Ef til vill hefur með orðalagi um yfirstjórn ráðherra verið komið til móts við skoðanir 

þeirra sem ekki voru hlynntir sjálfstæði Seðlabankans. Mætti því segja að orðalag 1. mgr. 22. gr. sbl. endurómi 

eldri hugmyndir um stöðu seðlabanka í stjórnkerfinu. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar í málefnum 

Seðlabankans og sjálfstæði hans aukist. 
76

 Nefndin starfaði undir formennsku Ágúst Einarssonar prófessors við Háskskóla Íslands, og í henni sátu meðal 

annars Már Guðmundsson, núverandi seðlabankastjóri  og Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra. Aðrir 

nefndarmenn voru Guðmundur Ágústsson, Guðmundur G. Þórarinsson og Guðrún J. Halldórsdóttir 

Alþingismenn ásamt Ólafi B. Thors forstjóra; sjá  Alþt. 1992, A-deild, bls. 3209-3256. 
77

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3221. 
78

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3216. 
79

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3248. 
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3.6 Yfirstjórnunarheimildir ráðherra gagnvart Seðlabankanum 

3.6.1 Almennt um yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir 

Heimildir ráðherra til yfirstjórnunar og eftirlits með stjórnvöldum sem starfa innan 

málefnasviðs hans eru af tvennum toga og byggjast á ólíkum réttargrundvelli. Annars vegar 

hefur ráðherra almennar yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir á grundvelli stjórnsýslusambands 

milli hans og stjórnvaldsins og hins vegar sérstakar yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir á 

grundvelli ákvæða í lögum.
80

 Almennu yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildirnar leiða því af 

stöðu ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvaldsins og verður þessum almennu 

heimildum einungis beitt gagnvart lægra settum stjórnvöldum.
81

  

 Vald ráðherra yfir stjórnvöldum og ábyrgð á starfsemi þeirra birtist einkum í þeim 

yfirstjórnar- og eftirlitsheimildum sem hann hefur samkvæmt settum lögum og óskráðum 

reglum til að hafa raunhæf og virk áhrif á starfsemi undirstofnana sem undir hann heyra 

samkvæmt lögum á hverjum tíma.
82

 Sérstakar heimildir ráðherra til yfirstjórnunar og eftirlits 

með stjórnvaldi byggjast ávallt á ákvæðum laga. Það fer því eftir lagaákvæðinu sjálfu hvert 

eðli yfirstjórnar- eða eftirlitsheimildar ráðherra er með tilteknu stjórnvaldi. Sérstakar 

yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir ráðherra geta því náð jafnt til lægra settra stjórnvalda sem 

sjálfstæðra stjórnvalda.  

 

3.6.2 Almennar yfirstjórnunarheimildir ráðherra 

Í almennri yfirstjórn ráðherra felst heimild til að gefa stjórnvaldi almenn og sérstök fyrirmæli 

um starfrækslu á verkefnum þess, fjárreiður og meðferð eigna, sbr. 2. mgr. 12. gr. stjrl. Í 

frumvarpi því, sem varð að stjrl., er inntaki almennra yfirstjórnarheimilda ráðherra gróflega 

skipt í tvennt. 
83 

 1) Yfirstjórn innan ráðuneytis. Ráðherra er æðsti embættismaður viðkomandi ráðuneytis 

og fer með yfirstjórn þess svo fremi sem undantekningar eru ekki gerðar þar á með lögum. 

Fer ráðherra því með þær valdheimildir sem honum eða ráðuneytinu eru fengnar. Í krafti 

stöðu sinnar felur hann starfsmönnum ráðuneytisins að fara með tiltekin verkefni og hefur 

heimild til að gefa þeim fyrirmæli um rækslu þeirra. Ráðherra ber í þessu sambandi jafnframt 

að fylgjast með og hafa eftirlit með því að þessi störf séu innt af hendi samkvæmt lögum og á 

árangursríkan og hagkvæman hátt.
84 

                                                 
80

 Starfskilyrði stjórnvalda, bls. 79 og Jens Garde: Forvaltningsret, bls. 22 og 95. 
81

 Jens Garde: Forvaltningsret: bls. 24 og Starfskilyrði stjórnvalda,  bls. 88. 
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 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis 7. bindi, bls.45-46. 
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 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
84

 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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 2) Yfirstjórn lægra settra stjórnvölda. Ráðherra er æðsti handhafi framkvæmdarvaldsins 

og fer hann þar einnig með yfirstjórn lægra settra stjórnvalda sem starfa innan málefnasviðs 

hans. Ná yfirstjórnarheimildir hans því til allra verkefna stjórnvaldsins enda séu ekki 

undantekningar gerðar þar á með lögum.
85

 Ráðherra hefur svipaða stöðu gagnvart lægra settu 

stjórnvaldi og hann hefur gagnvart undirmönnum í ráðuneyti sínum, þ.e. hann hefur heimildir 

til að gefa lægra settu stjórnvaldi fyrirmæli, s.s. starfsmönnum ráðuneytis síns. Ef lægra settu 

stjórnvaldi er falið verkefni með valdframsali hefur ráðherra almennt ótakmarkaðar 

yfirstjórnunarheimildir yfir því hvernig verkefnið skuli unnið. Ef verkefnið er aftur á móti 

fengið lægra settu stjórnvaldi með lögum ræðst það af túlkun viðkomandi laga í hverju slíkar 

takmarkanir eru fólgnar.
86

  

 Fyrirmæli laga geta þó í vissum tilvikum takmarkað möguleika ráðherra til að beita 

stjórnunarheimildum gagnvart lægra settum stjórnvöldum.
87

 Fyrirmæli ráðherra mega til að 

mynda ekki leiða til þess að lögbundið skyldubundið mat stjórnvalda sé afnumið eða þrengt 

verulega. Þau mega ekki heldur leiða til þess að gengið sé gegn lögum eða óskráðum 

grundvallarreglum um meðferð og beitingu stjórnsýsluvalds að öðru leyti. Takmarkanir á 

heimildum ráðherra til að beita stjórnunarheimildum sínum í einstökum málum útiloka hins 

vegar ekki heimildir ráðherra til að gefa lægra settu stjórnvaldi almenn fyrirmæli um 

framkvæmd þeirra verkefna sem þeim hafa verið falin.
88

 

 

3.6.3 Sérstakar stjórnunarheimildir ráðherra 

3.6.3.1 Almennt 

Sérstakar stjórnunarheimildir ráðherra gagnvart stjórnvöldum geta verið almenns eðlis 

(almenn stjórnunarúrræði) eða varðað einstök mál (sérstök stjórnunarúrræði).
89

 Almenn 

stjórnunarúrræði ráðherra eru talin skilvirkari stjórnunarúrræði gagnvart stjórnvöldum, þar 

sem stjórn ráðherra nær til fleiri mála en þegar um er að ræða sérstök stjórnunarúrræði. Að 

sama skapi eru þær heimildir ráðherra, sem eru almenns eðlis, ónákvæmar, vegna þess að þær 

þurfa að vera sveigjanlegar og ná til tiltekins hóps eða tegundar mála. Þær 
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 Bent Christensen: Forvaltningsret. Opgaver. Hjemmel. Organisation, bls. 325 
86

 Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ekki batnar allt, þótt bíði“ bls. 66 og Arvid Frihagen: Forvaltningsrett, bls. 225. 
87

 Dæmi um slíka takmörkun er þegar starfsmenn lægra setts stjórnvalds, sem heyrir undir yfirstjórn ráðherra, 

taka stjórnvaldsákvarðanir í skilningi stjórnsýslulaga nr. 36/1193. Aðili máls hefur heimild til að kæra 

ákvörðunina til ráðherra skv. 26. gr. stsl., nema undantekningar séu á gerðar með lögum. Ef starfsmaður 

ráðuneytis tekur slíka ákvörðun í umboði ráðherra er kæruheimild ekki fyrir hendi. Þetta réttarúrræði getur því 

takmarkað heimildir ráðherra til að gefa lægra settu stjórnvaldi bein fyrirmæli um úrlausn einstakra mála ef  það 

er til þess fallið að takmarka rétt aðila málsins til að fá málsmeðferð á tveimur stjórnsýslustigum. 
88

 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
89

 Sbr. Starfskilyrði stjórnvalda, bls. 82-83. 
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stjórnunarheimildir, sem varða einstök mál, eru hins vegar nákvæmari þar sem þær ná til 

tiltekins máls. Þessi sérstöku stjórnunarúrræði hafa þó einnig almenna þýðingu, sökum þess 

að stjórnvaldið, sem lýtur þeim., þarf að haga starfsemi sinni til samræmis við fyrimælin í 

framtíðarstörfum sínum.
90 

 

3.6.3.2 Almenn stjórnunarúrræði ráðherra 

Algengustu almennu stjórnunarúrræði ráðherra gagnvart stjórnvaldi eru heimildir ráðherra til 

að setja reglur eða reglugerðir um starfsemi þess. Að auki má nefna ýmsa áætlana- eða 

skipulagsgerð um framtíðarþróun mála, fjárhagsáætlanir og fjárveitingar til stjórnvaldsins.
91

 

Þannig flokkast innri reglur, sem ráðherra hefur heimild til að setja til viðbótar lagaákvæðum 

og þeim til fyllingar, sem almenn stjórnunarúrræði.
92

 Nauðsynlegt er að slíkar reglur, sem 

varða réttindi og skyldur borgaranna, séu byggðar á lögum í stjórnlagafræðilegri merkingu og 

nauðsynlegt að birta þær, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 15/2005 um Stjórnartíðindi og 

Lögbirtingarblað.
93

  

 Almenn stjórnunarúrræði ráðherra með Seðlabankanum verða sökum stöðu hans sem 

sjálfstæðs stjórnvalds aðeins byggð á ákvæðum laga. Helsta almenna stjórnunarúrræðið, sem 

ráðherra hefur gagnvart Seðlabankanum í seðlabankalögunum, er að finna í ákvæði 39. gr. 

þeirra. Samkvæmt ákvæðinu hefur ráðherra heimild til þess að setja í reglugerð nánari ákvæði 

um framkvæmd einstakra ákvæða seðlabankalaganna að fengnu áliti bankaráðs. Almenn 

heimild ráðherra til setningar reglugerðar um starfsemi stjórnvalds verður að teljast nokkuð 

víðtækt stjórnunarúrræði ráðherra gagnvart stjórnvaldinu. Á hinn bóginn er ljóst að ráðherra 

hefur ekki frjálsar hendur við setningu reglugerðar á grundvelli 39. gr. sbl., þar sem heimildin 

til setningar reglugerðarinnar er bundin nánari framkvæmd einstakra ákvæða 

seðlabankalaganna. Samkvæmt ákvæði 39. gr. sbl. hvílir ekki skylda á ráðherra til þess að 

setja slíka reglugerð
94

 og hefur ráðherra ekki notfært sér þetta stjórnunarúrræði gagnvart 

Seðlabankanum í tíð núgildandi seðlabankalaga. Reglugerð nr. 470/1986 fyrir Seðlabanka 

Íslands, sem sett var með sambærilegri heimild í lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986, 

er engu að síður enn í gildi sökum heimildarinnar í ákvæði 39. gr. sbl.  

 Þá má nefna ákvæði 17. gr. laga um gjaldeyrismál nr. 87/1992 (hér eftir gjaldeyrislög eða 

gjrl.). Í því er mælt fyrir um gjaldeyriseftirlit Seðlabanka Íslands á grundvelli laganna. 
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 Sjá Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ekki batnar allt, þótt bíði“, bls. 67 og Jens Garde: Forvaltningsret, bls. 24. 
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 Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ekki batnar allt, þótt bíði“, bls. 67 og Jens Garde: Forvaltningsret, bls. 24-34. 
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 Jens Garde: Forvaltningsret, bls. 24 og  Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ekki batnar allt, þótt bíði“, bls. 67. 
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 Ráðherra var skylt að setja reglugerð um Seðlabankann, skv. 37. gr. laga nr. 36/1986 um Seðlabanka Íslands. 
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Jafnframt er kveðið á um það í ákvæðinu að ráðherra fari með framkvæmd gjaldeyrislaganna 

og að hann setji reglugerð um framkvæmd þeirra. Hið almenna stjórnunarúrræði, sem 

ráðherra hefur á grundvelli 17. gr. gjrl. gagnvart Seðlabankanum, felst í heimild ráðherra til að 

fara með framkvæmd gjaldeyrislaganna og setja reglugerð um nánari framkvæmd ákvæða 

þeirra, sem bankinn þyrfti þá að taka mið af við eftirlit með gjaldeyrislögunum. 

  Samkvæmt 2. mgr. 32. gr. sbl. setur ráðherra reglur um reikningsskil og ársreikning 

Seðlabankans að fengnum tillögum frá Seðlabankanum.95 Einnig hefur ráðherra heimild í 3. 

mgr. 25. gr. sbl. til að setja reglugerð um hæfnisskilyrði nefndarmanna í peningastefnunefnd.96 

Þessar reglur og reglugerðir ná aðeins til Seðlabankans og nefndarmanna 

peningastefnunefndar og hafa þar með takmarkaða þýðingu fyrir hinn almenna borgara. Engu 

að síður er rétt að flokka þær sem almenn stjórnunarúrræða ráðherra sökum þess að í heimild 

ráðherra til þess að setja þessar reglur felst ekki heimild til þess að gefa fyrirmæli um 

efnislega niðurstöðu í tilteknu máli, heldur eru þær almenns eðlis í þeim skilningi að þær ná 

til allra þeirra mála sem falla innan gildissviðs reglnanna. 

 

3.6.3.3 Sérstök stjórnunarúrræði ráðherra 

Heimildir ráðherra til þess að gefa stjórnvöldum fyrirmæli um efnislega niðurstöðu 

stjórnvaldsákvörðunar er eitt helsta dæmið um sérstök stjórnunarúrræði ráðherra. Auk þess 

teljast heimildir ráðherra til þess að gefa stjórnvaldi fyrirmæli, sem lúta að málsmeðferð, 

innköllun og framsendingar tiltekins máls, til sérstakra stjórnunarúrræða. Þá myndu 

breytingar ráðherra af eigin frumkvæði á niðurstöðu máls eða staðfesting hans á málefnum 

stjórnvalds, s.s. staðfesting á gjaldskrá, teljast til sérstakra stjórnunarúrræða.
97

 Hið sama á við 

um heimildir ráðherra til þess að skipa í embætti innan stjórnvalds, s.s. forstöðumann 

ríkisstofnunar, stjórn þess eða í aðrar valdastöður innan þess. Heimildir ráðherra til þess að 

endurskoða stjórnvaldsákvarðanir tiltekins stjórnvalds fela í sér sérstakt stjórnunarúrræði 

ráðherra. Í slíkri kæruheimild til ráðherra felst í senn yfirsjórnunar og eftirlitsheimild hans 

gagnvart stjórnvaldinu.
98

 Jafnframt mætti segja að í stjórnsýslukæru felist bæði almennt og 

sérstakt stjórnunarúrræði. Sérstaklega verður fjallað um heimildir til þess að kæra ákvarðanir 

Seðlabankans til ráðherra í kafla 3.8.  

 Sérstök stjórnunarúrræði ráðherra gagnvart Seðlabankanum er flest að finna í 

seðlabankalögunum. Heimildir ráðherra til þess að skipa seðlabankastjóra og 
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 Reglur nr. 1088/2005. 
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 Slík reglugerð hefur ekki verið sett. 
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 Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ekki batnar allt, þótt bíði“ bls. 67 sbr. Jens Garde: Forvaltningsret, bls. 31-35. 
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aðstoðarseðlabankastjóra skv. 1. mgr. 23. gr. sbl. eru þannig sérstök stjórnunarúrræði hans. 

Jafnframt eru heimildir ráðherra til þess að setja menn tímabundið í embætti seðlabankastjóra 

eða aðstoðarseðlabankastjóra forfallist þeir, skv. 3. mgr. 23. gr. sbl., sérstök stjórnunarúrræði. 

Auk þess að skipa seðlabanka- og aðstoðarseðlabankastjóra skipar ráðherra einnig tvo af 

fimm nefndarmönnum peningastefnunefndar, sbr. 2. mgr. 24. gr. sbl.  

 Í seðlabankalögunum er einnig að finna sérstök stjórnunarúrræði ráðherra gagnvart 

Seðlabankanum, sem felast í samþykki hans á tilteknum verkefnum bankans. Samkvæmt 2. 

málsl. 1. mgr. 3. gr. sbl. er Seðlabankanum heimilt að lýsa yfir tölulegu markmiði um 

verðbólgu með samþykki ráðherra. Þetta markmið er hið formlega verðbólgumarkmið 

Seðlabankans. Yfirlýsingu um formlegt verðbólgumarkmið er ætlað að vera kjölfesta 

peningastefnu bankans í ljósi þess meginmarkmiðs hans að vinna að verðstöðugleika. Af 

ákvæðinu má ráða að endanleg ákvörðun um verðbólgumarkmiðið er í höndum ráðherra en 

ekki bankans sjálfs. 99 Samkvæmt 2. mgr. 18. gr. sbl. ákveður Seðlabankinn með samþykki 

ráðherra hvaða stefna skuli gilda um ákvörðun á verðgildi íslensku krónunnar gagnvart 

erlendum gjaldmiðlum. Gengisstefnan getur ekki orðið önnur en sú sem samrýmist 

meginmarkmiði stefnunnar í peningamálum og verðbólgumarkmiði. Veitir ákvæði 2. mgr. 18. 

gr. ráðherra endanlega ákvörðun um það hvaða gengisstefna er valin. Stjórnunarúrræði 

ráðherra samkvæmt ákvæðinu felast því í að ákvarða gengisstefnuna, þ.e. hvort gengisstefnan 

verður fastgengisstefna gagnvart einum gjaldmiðli eða „körfu“ gjaldmiðla, með eða án 

vikmarka, hvort tekin er upp sveigjanleg gengisstefna eða gengi krónunnar fleytt.100 Þó svo að 

í 1. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 18. gr. sbl. sé að finna sérstakt stjórnarúrræði ráðherra gagnvart 

Seðlabankanum gerir löggjafinn ráð fyrir vissri samvinnu milli Seðlabankans og ráðherra 

hvað verðbólgumarkmiði bankans og gjaldeyrisstefnu hans snertir. Ráðherra hefur þannig 

hvorki heimild til þess að lýsa sjálfur yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans eða hvaða 

gengisstefnu hann skuli vinna samkvæmt né er það á færi hans að gera slíkt upp á sitt 

eindæmi. 

 Ráðherra er í seðlabankalögunum fengin ýmis önnur veigaminni verkefni sem einnig 

myndu teljast til sérstakra stjórnunarúrræða hans. Samkvæmt 2. mgr. 26. gr. sbl. ákvarðar 

ráðherra þóknun bankaráðs, og einnig lögun, útlit og fjárhæð seðla þeirra og myntar sem 

bankinn gefur út að fengnum tillögum Seðlabankans, sbr. 4. mgr. 5. gr. sbl. Jafnframt 

ákvarðar ráðherra hvert ágóði af sölu tilefnismyntar, sem bankinn gefur úr, skuli renna. Einnig 
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felst í áritun ráðherra á ársreikningi Seðlabankans skv. 2. mgr. 26. gr. sbl. sérstakt 

stjórnunarúrræði gagnvart bankanum. 

 

3.7 Eftirlitsheimildir ráðherra gagnvart Seðlabankanum  

3.7.1 Almennt 

Eftirlit ráðherra með stjórnvöldum felst annars vegar í endurskoðun á tilteknum ákvörðunum 

stjórnvalda og hins vegar í viðvarandi eftirliti með starfsemi þeirra. Þannig kann mál að koma 

til kasta ráðherra með endurupptöku þess, stjórnsýslukæru eða afturköllun. Jafnframt hefur 

ráðherra frumkvæðiseftirlit með lægra settum stjórnvöldum eða þegar lög kveða sérstaklega á 

um að tiltekin ákvörðun þurfi staðfestingu hans til þess að hún öðlist gildi.  

 

3.7.2 Almennar eftirlitsheimildir ráðherra 

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. stjrl. skal ráðherra hafa eftirlit með starfrækslu, fjárreiðum og 

eignum á vegum stjórnvalda sem heyra undir almennar stjórnunarheimildir hans. Þessar 

almennu eftirlitsheimildir ráðherra með lægra settum stjórnvöldum leiða af almennum 

yfirstjórnarheimildum hans sem æðsta handhafa framkvæmdarvaldsins og ábyrgð hans á 

stjórnarframkvæmdum öllum, sbr. 14. gr. stjórnarskrárinnar. Ásamt því að hafa almennar 

heimildir til eftirlits hvílir á ráðherra almenn skylda til eftirlits með lægra settum 

stjórnvöldum.
101

 Þannig eiga við sambærileg sjónarmið um almennar eftirlitsheimildir og 

skyldur ráðherra til eftirlits, s.s. almennar yfirstjórnarheimildir hans. Í grundvallaratriðum 

hefur ráðherra sömu heimildir og skyldur til að hafa eftirlit með lægra settum stjórnvöldum og 

gagnvart starfsmönnum ráðuneytis. Af því leiðir að ef starfsemi lægra setts stjórnvalds er ekki 

í samræmi við lög ber ráðherra að bregðast almennt við og nota eitthvert þeirra 

stjórnunarúrræða sem hann hefur og felast í yfirstjórnunarheimildum hans.
102

  

 Þar sem eftirlit ráðherra leiðir af yfirstjórn hans yfir stjórnvaldi og er jafnframt 

nauðsynlegur þáttur í henni, er ljóst að skörp skil verða ekki dregin á milli 

yfirstjórnunarheimilda og eftirlitsheimilda. Frekar mætti segja að í yfirstjórn ráðherra felist 

eftirlitsskylda hans. Hefur ráðherra viðvarandi skyldu til þess að fylgjast með og hafa eftirlit 

með störfum undirmanna og undirstofnana ásamt þeim eftirlitsúrræðum sem byggja á því að 

tiltekið mál kemur á hans borð, til dæmis í kjölfar stjórnsýslukæru.
103

 Eftirlitinu er ætlað að 

tryggja að tilteknar ákvarðanir og önnur störf stjórnvaldsins séu innt af hendi á lögmætan, 
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 Sbr. Starfskilyrði stjórnvalda,  bls. 79 og 83 og Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 44 (enn óbirt í A-deild 

Alþt.). 
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 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 21 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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 Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ekki batnar allt, þótt bíði“, bls. 68. 
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réttmætan og samræmdan hátt, svo og að fjármunir þess séu notaðir á árangursríkan og 

hagkvæman hátt.
104 

 Hvað varðar ábyrgð ráðherra á stjórnarframkvæmd lægra settra stjórnvalda, og þar með 

eftirlitsskyldu með henni, er ljóst að hún er í eðli sínu víðtæk og tekur til margra mismunandi 

þátta. Ráðherra er af þeim sökum nær ómögulegt að hafa innsýn í alla starfsemi lægra settra 

stjórnvalda og þær ákvarðanir sem teknar eru af þeim. Skyldu til eftirlits verður því fyrst og 

síðast fullnægt með því að tryggja viðhlítandi skipulag stjórnsýslunnar.
105

 Til þess að eftirlit 

ráðherra verði skilvirkt er nauðsynlegt að honum séu veittar upplýsingar um starfsemi 

stjórnvalda. Ráðherra þarf jafnframt að hafa heimild til þess að afla þeirra sjálfur.
106

  

  

3.7.3 Almennt eftirlit ráðherra með Seðlabankanum skv. 2. mgr. 13. gr. stjrl. 

Hvað eftirliti ráðherra með Seðlabankanum viðvíkur er ljóst af stöðu hans sem sjálfstætt 

stjórnvald að ráðherra hefur ekki almennar eftirlitsheimildir með starfsemi hans, heldur 

einungis þær sem leiðir af ákvæðum laga. Í þessu samhengi er nauðsynlegt að hafa í huga að í 

þeim yfirstjórnunarheimildum, sem ráðherra eru fengnar gagnvart Seðlabankanum, felast að 

nokkru leyti eftirlitsskyldur með þeirri starfsemi Seðlabankans sem stjórnunarúrræði ráðherra 

ná til. 

 Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. stjrl. hefur ráðherra almennt eftirlit með starfrækslu, fjárreiðum 

og eignum þeirra sjálfstæðu stjórnvalda sem heyra stjórnarfarslega undir hann. Í greininni er 

jafnframt tekið fram að eftirlit með sjálfstæðum stjórnvöldum tekur ekki til málsmeðferðar 

eða ákvarðana í einstökum málum. Ákvæði greinarinnar er ekki ætlað að mæla fyrir um það 

hvenær sjálfstæðum stjórnvöldum er komið á fót heldur er því einvörðungu ætlað að vera til 

leiðbeiningar um þær almennu eftirlitsskyldur sem að á ráðherra hvíla gagnvart þeim 

verkefnum sem slíkum stjórnvöldum eru falin. Þau verkefni, sem ráðherra ber að hafa eftirlit 
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 Starfskilyrði stjórnvalda, bls. 83. 
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 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 45 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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 Sbr. Bent Christensen: Forvaltningsret. Opgaver. Hjemmel. Organisation, bls. 331 og Torstein Eckhoff og 

Eivind Smith: Forvaltningsret, bls. 26. Í athugasemdum með 12. gr. frumvarps þess, sem varð að lögum nr. 

115/2011, er nefnt sem dæmi um eftirlitsskyldu ráðherra ákvæði 5. mgr. 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður 

ríkisins. Samkvæmt greininni skal í þjónustusamningi, sem gerður er á grundvelli 30. gr. laganna, m.a. mæla 

fyrir um eftirlit með þjónustu og meðferð ágreiningsmála. Eftirlit ráðherra  með samningsgerðinni samkvæmt 

12. gr. stjrl. gæti m.a. „falist í því að kanna hvort samningar sem lægra sett stjórnvald hefur staðið að með 
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bls. 44 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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með samkvæmt greininni, eru þau sem stjórnarfarslega teljast til þeirra málefna sem heyra 

undir viðkomandi ráðuneyti.
107 

 Af stöðu ráðherra innan stjórnsýslukerfisins verður almennt að byggja á því að þær 

takmarkanir á almennum yfirstjórnunarheimildum, ábyrgð og eftirliti ráðherra, sem leiðir af 

því að stjórnsýsluframkvæmd á tilteknu sviði er falin sjálfstæðu stjórnvaldi, taki í 

grundvallaratriðum einungis til þeirrar tilteknu starfsemi sem með lögum hefur verið 

undanskilin frá starfsemi ráðherra. Gera má því ráð fyrir að ráðherra geti áfram borið almenna 

ábyrgð á framkvæmd tiltekinna laga, sem og því að brugðist sé við kerfislægum annmörkum í 

framkvæmd stjórnsýslu eða yfirvofandi hættu á slíkum anmörkum á því málefnasviði sem 

undir hann heyrir. Þetta gildir einnig þó að sjálfstæðu stjórnvaldi hafi með lögum verið falið 

að sinna afmörkuðu lögbundnu hlutverki á viðkomandi sviði. Til þess að ráðherra geti sinnt 

þessari eftirlitsskyldu sinni er nauðsynlegt að ráðherra sinni vissu eftirliti með almennri 

starfrækslu sjálfstæðra stjórnvalda, fjárreiðum þeirra og eignum á þeirra vegum, enda mæli 

lög ekki fyrir um annað.
108 

 Sérstöðu eftirlits ráðherra með sjálfstæðum stjórnvöldum má sjá stað í orðalagi 2. mgr. 13. 

gr. stjrl. Þar segir að ráðherra hafi eftirlit með „almennri starfrækslu, fjárreiðum og eignum á 

vegum sjálfstæðra stjórnvalda“. Eftirlit á grundvelli ákvæðisins er ekki með öllu sambærilegt 

við það sem ráðherra hefur með stjórnsýsluframkvæmd lægra settra stjórnvalda. Áhersla er 

lögð á að eftirlit ráðherra nái til almennrar starfrækslu, en ekki til þess hvernig stjórnvaldið 

leysir úr einstökum málum. Eftirlit ráðherra með einstökum málum sjálfstæðs stjórnvalds 

væri ekki í samræmi við almennan tilgang með stofnun sjáflstæðra stjórnvalda, þ.e. að færa 

frá ráðherra tilteknar valdheimildir, s.s. töku ákvarðana, setningu stjórnvaldsfyrirmæla eða 

framkvæmd reglubundins eftirlits.
109

  

 Um almenna eftirlitsskyldu ráðherra með Seðlabankanum á grundvelli 1. mgr. 9. gr. 

þágildandi laga um Stjórnarráð Íslands nr. 13/1969 var fjallað um í dómi Landsdóms frá 23. 

apríl 2012 (3/2012) í máli Alþingis gegn Geir Hilmari Haarde.  

 

G var m.a. ákærður fyrir að hafa sem forsætisráðherra brotið gegn b. lið 10. gr. laga nr. 4/1963 

um ráðherraábyrgð með því að hafa með athafnaleysi sínu í aðdraganda efnahagshrunsins 2008 

stefnt heill ríkisins í hættu. Seðlabanki Íslands heyrði á umræddu tímabili undir 

forsætisráðuneytið. Um eftirlitsskyldu G með stjórnvöldum á grundvelli 1. mgr. 9. gr. 

þágildandi laga um Stjórnarráð Íslands nr. 73/1969 segir í dómnum: ,,Eins og í öðrum lýðræðis- 

og þingræðisríkjum verður að ganga út frá því hér á landi að ráðherrar, sem yfirleitt njóta 

stuðnings meiri hluta Alþingis og bera sem fyrr segir ábyrgð gagnvart því, taki pólitískar 
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 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 45 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 46 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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ákvarðanir, sem eiga undir framkvæmdarvaldið. Ráðherrar geta því aðeins rækt þetta hlutverk 

svo að viðhlítandi sé að þeim berist jafn óðum upplýsingar um mikilvæg mál, sem eru til 

meðferðar í ráðuneytum þeirra og á stjórnsýslusviðum, sem þeir bera ábyrgð á. Í samræmi við 

það hvílir skylda á embættismönnum til að veita ráðherrum upplýsingar um þess háttar mál og 

veita þeim jafnframt faglega ráðgjöf við úrlausn þeirra. Á þetta sérstaklega við um 

ráðuneytisstjóra, sem stýra ráðuneytum undir yfirstjórn ráðherra, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 

73/1969 um Stjórnarráð Íslands, sem í gildi voru á árinu 2008. Fái ráðherra upplýsingar, sem 

gefa honum tilefni til að kanna mál nánar, ber honum að fela starfsmönnum ráðuneytis eða 

stofnunum, sem undir hann heyra, að gera það svo að hann geti tekið ákvörðun í því. Lægra 

settum stjórnvöldum er að jafnaði skylt að framfylgja ákvörðunum ráðherra, enda samrýmist 

þær lögum og óskráðum reglum stjórnsýsluréttar. Þótt stjórnunarvaldi ráðherra séu takmörk sett 

þegar í hlut eiga sjálfstæðar stofnanir, svo sem Seðlabanki Íslands, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 

36/2001, er ráðherra bæði rétt og skylt að hafa eftirlit með starfsemi þeirra eins og annarra, sem 

undir verksvið hans heyra, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 73/1969.“ 

 

 Ákvæði 1. mgr. 9. gr. laga nr. 73/1969 var svohljóðandi: ,,Ráðuneyti hefur eftirlit með 

starfrækslu stofnana, sem undir það ber, og eignum á vegum þeirra stofnana.“ Með dómnum 

var staðfest að í ljósi 1. mgr. 13. gr. og 14. gr. stjórnarskrárinnar næði eftirlitsskylda ráðherra 

samkvæmt 1. mgr. 9. gr. laganna til allra stjórnvalda, einnig þeirra sem teljast til sjálfstæðra 

stjórnvalda. Hér er rétt að benda á að það hafði verið gagnrýnt að ekki væri skýrlega kveðið á 

um það í lögunum.110 Í 2. mgr. 13. gr. stjrl. er nú vikið sérstaklega að þessari skyldu ráðherra, 

líkt og rakið hefur verið hér að framan. Í dómnum var einnig staðfestur réttur ráðherra til að 

krefjast upplýsinga frá sjálfstæðum stjórnvöldum um þau málefni sem eru til úrlausnar innan 

málaflokks hans. Er þessi réttur ráðherra nú lögfestur í 2. mgr. 14. gr. stjrl.  

 

3.7.4 Takmarkar eftirlit bankaráðs eftirlit ráðherra skv. 2. mgr. 13. gr. stjrl.?  

Á grundvelli 2. mgr. 13. gr. stjrl. ber ráðherra skylda til eftirlits með almennri starfrækslu, 

fjárreiðum og eignum á vegum sjálfstæðra stjórnvalda svo fremur sem sú skylda er ekki 

takmörkuð með lögum sem um starfsemi stjórnvaldsins gilda.111 Eins og áður hefur komið 

fram hefur bankaráð Seðlabankans eftirlit með því að starfsemi bankans sé í samræmi við lög 

og reglur sem um starfsemi hans gilda, sbr. 28. gr. sbl. og því vaknar sú spurning hvort eftirlit 

bankaráðs á grundvelli 28. gr. sbl. takmarki eftirlit ráðherra samkvæmt 2. mgr. 13. gr. stjrl. 

Kemur þar helst til skoðunar hvort eftirliti bankaráðs sé ætlað að koma í stað almenns eftirlits 

ráðherra að því leyti sem það er sambærilegt. 

 Eftirlit bankaráðs á grundvelli ákvæða 28. gr. sbl. er víðtækt og nær samkvæmt ákvæðinu 

til allrar starfsemi Seðlabankans, auk þeirrar starfsemi sem sérstaklega er talin upp í greininni. 

Í athugasemdum við greinina í frumvarpi því, sem varð að seðlabankalögunum, segir að 
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ákvæðið beri að skilja á þann vega, að bankaráði, sem kjörið er af Alþingi, sé falið að veita 

rekstri og starfsemi Seðlabankans aðhald og sinna eftirliti með honum af hálfu 

löggjafarvaldsins. 112 Eftirlit ráðherra á grundvelli 2. mgr. 13. gr. stjrl. leiðir aftur á móti af 

stöðu hans sem æðsta handhafa framkvæmdarvaldsins. Eftirlit ráðherra á grundvelli 2. mgr. 

13. gr. stjrl. annars vegar og bankaráðs á grundvelli 28. gr. sbl. er því byggt á ólíkum grunni 

og að því leyti ekki sambærilegt. Verður því að telja að eftirlit bankaráðs takmarki ekki 

eftirlitskyldu ráðherra á grundvelli 2. mgr. 13. gr. stjrl.  

 

3.7.5 Eftirlit ráðherra með tiltekinni starfsemi Seðlabankans  

Auk hins almenna eftirlits ráðherra með störfum sjálfstæðra stjórnvalda, sem leiðir af  2. mgr. 

13. gr. stjrl., geta lög kveðið á um sérstakt eftirlit ráðherra með tilteknum verkefnum eða 

þáttum í starfsemi þeirra. Af yfirstjórnunarheimildum ráðherra leiðir jafnframt skylda til 

eftirlits.113 Mætti því segja að í því veitingarvaldi, sem ráðherra hefur skv. 1. mgr. 23. gr. sbl. 

til að skipa seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra og jafnframt til að skipa 

nefndarmenn peningastefnunefdar skv. 2. mgr. 24. gr. sbl., felist skylda til sérstaks eftirlits 

með starfsemi þessara aðila. Ráðherra veitir einnig seðlabankastjóra erindisbréf samkvæmt 1. 

mgr. 38. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 (hér eftir 

skammstöfuð stml.).  

Í þeim ákvæðum laga, þar sem samþykki ráðherra er nauðsynlegt til þess að ákvörðun 

stjórnvalds öðlist gildi, felst jafnframt skylda til eftirlits um þá ákvörðun stjórnvaldsins.114 

Seðlabankinn hefur heimild í 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. sbl. til að lýsa yfir tölulegu markmiði um 

verðbólgu með samþykki ráðherra og samkvæmt 2. mgr. 18. gr. sbl. ákveður Seðlabankinn 

með samþykki ráðherra hvaða stefna skuli gilda um ákvörðun á verðgildi íslensku krónunnar 

gagnvart erlendum gjaldmiðlum.  

Í yfirstjórn ráðherra samkvæmt 2. mgr. 26. gr. sbl. felst að ákvarða þóknun bankaráðs. 

Jafnframt felur eftirlitsskylda ráðherra samkvæmt 4. mgr. 5. gr. sbl. í sér að ákveða, að 

fengnum tillögum Seðlabankans, lögun, útlit og fjárhæð seðla þeirra og myntar sem bankinn 

gefur út. Að sama skapi hvílir á ráðherra sérstök eftirlitsskylda skv. 3. gr. 5. gr. sbl., varðandi 

það hvert ágóði af sölu tilefnismyntar, sem Seðlabankinn gefur úr, rennur. Ennfremur má 

segja að í að í áritun ráðherra á ársreikningi Seðlabankans, skv. 2. mgr. 26. gr. sbl., felist 

sérstök eftirlitsskylda gagnvart bankanum. 
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 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 4578. 
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79 
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 82. 
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 Eftirlit ráðherra með Seðlabankanum samkvæmt sérstökum ákvæðum í lögum gæti falist í 

eftirliti með því að seðlabankastjóri, aðstoðarseðlabankastjóri eða nefndarmenn 

peningastefnunefndar sinni þeim verkefnum sem þeim eru falin í lögum.  Að sama skapi gæti 

eftirlit, sem felst í samþykki hans á verðbólgumarkmiði, byggst á því að markmiðið, sem 

bankinn hyggst setja sér, sé raunhæft og í samræmi við meginmarkmið bankans um stöðugt 

verðlag. Í samþykki ráðherra á gengisstefnu Seðlabankans gæti jafnframt falist eftirlit með því 

að sú stefna, sem bankinn velur, sé til þess fallin að ná markmiðum bankans og að sú 

gengisstefna ógni ekki gengisstöðuleika eða rýri gjaldeyrisforða þjóðarinnar um of. Eftirlit 

ráðherra samkvæmt 5. gr. sbl. gæti meðal annars falist í eftirliti með útiliti peningaseðla og að 

þær myndir, sem prýða seðlana, særi almennt ekki blygðunarkennd landsmanna eða að litið sé 

til jafnréttissjónarmiða við val á myndefni. Eftirlit ráðherra gæti einnig verið fólgið í eftirliti 

með því að ágóði af sölu tilefnismyntar renni í raun til þeirra málefna sem hann hefur 

ákveðið. Með áritun ráðherra á ársreikning bankans gæti til dæmis falist eftirlit með því að 

hann sé gerður eftir settum reglum og að rétt hafi verið staðið að endurskoðun hans. 

Eins og fram hefur komið ná þær almennu yfirstjórnunarheimildir, sem ráðherra hefur 

gagnvart lægra settum stjórnvöldum, ekki til sjálfstæðra stjórnvalda á borð við Seðlabankann. 

Hefur ráðherra aðeins þau úrræði gagnvart bankanum sem leiða af ákvæðum laga. Dæmi um 

úrræði, sem ráðherra hefur gagnvart Seðlabankanum, snertir það þegar seðlabankastjóri 

vanrækir störf sín. Ráðherra hefur heimild til að veita embættismanni lausn frá störfum um 

stundarsakir við tilteknar aðstæður, skv. 2. mgr. 26. gr. stml. Jafnframt hefur ráðherra heimild 

til þess að veita forstöðumanni stofnunar áminningu í 21. gr. stml., ef útgjöld fara fram úr 

fjárlagaheimildum, verkefnum stofnunarinnar er ekki sinnt sem skyldi eða þjónusta hennar 

telst óviðunandi. Þá getur ráðherra veitt forstöðumanni lausn frá embætti samkvæmt VI. kafla 

stml. ef hann hefur gerst sekur um ítrekaða eða stórfellda vanrækslu í starfi með nánar 

tilteknum hætti, sbr. 2. mgr. 28. gr. stml. Hugsast getur að einhverjar takmarkanir séu á 

þessum úrræðum ráðherra hvað sjálfstæð stjórnvöld áhrærir. Þannig kunna heimildir ráðherra 

til veitingar áminningar eða lausnar úr embætti að vera takmarkaðar ef þær lúta beinlínis að 

sjálfstæðri starfsemi stjórnvaldsins og ef með beitingu úrræðanna er grafið undan sjálfstæði 

þess eða auðséð að verið sé að reyna að sneiða hjá sjálfstæði þess.
115 

Ef eftirlit ráðherra með sjálfstæðu stjórnvaldi leiðir í ljós annmarka kann að koma upp sú 

staða að hann hafi engin úrræði sem hann getur beitt gagnvart stjórnvaldinu. Þegar sú aðstaða 

kemur upp getur ráðherra gefið stjórnvaldinu óbindandi álit sem þýðingu getur haft til 
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leiðbeiningar fyrir stjórnarframkvæmd á málefnasviði ráðherra, enda leiði ekki af lögum eða 

eðli máls að honum sé það óheimilt,
 116

 sbr. 3. mgr. 12. gr. stjrl. Jafnframt getur ráðherra flutt 

frumvarp til laga um breytingar á starfsemi stjórnvaldsins, sbr. 38. gr. og 55. gr. 

stjórnarskrárinnar. 

  

3.8 Stjórnsýslukæra 

Stjórnsýslukæra er það réttarúrræði þegar aðili máls eða annar sem kærurétt hefur skýtur 

stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds sem skylt er að endurskoða ákvörðunina.117 

Stjórnsýslukærum er ætlað að vera trygging fyrir því að ákvarðanir stjórnvalda séu sem best 

úr garði gerðar. Þá er þeim  ætlað það hlutverk að tryggja almennum borgurum ódýra, 

skilvirka og einfalda leið til að fá ákvörðun endurskoðaða.
118

 Sem réttarúrræði er 

stjórnsýslukæra sérstök að því leyti að í henni felst bæði eftirlitsheimild og 

yfirstjórnunarheimild. Eftirlitsheimildin felst í eftirliti æðra setts stjórnvalds með ákvörðunum 

lægra setts stjórnvalds og heimild til þess að fella úr gildi eða breyta ákvörðunum þess. 

Yfirstjórnunarheimildin felst í því að hið lægra setta stjórnvald er almennt séð bundið við 

fordæmi úrskurða æðra setta stjórnvaldsins.
119

  

 Ljóst er af stöðu Seðlabankans sem sjálfstæðs stjórnvalds að almenn kæruheimild 

stjórnsýslulaganna, sem fram kemur í 26. gr. þeirra, gildir ekki um ákvarðanir bankans.120 Í 

ákvæði 2. mgr. 37. gr. sbl. er aftur á móti að finna sérstaka kæruheimild til ráðherra á 

ákvörðunum Seðlabankans. Þær ákvarðanir Seðlabankans, sem heimilt er að kæra til ráðherra 

á grundvelli ákvæðisins, eru ákvarðanir um beitingu viðurlaga í formi dagsekta gagnvart 

lánastofnunum og verðbréfasjóðum hlíti þær ekki reglum bankans um bindiskyldu, 

lausafjárhlutfall og gjaldeyrisjöfnuð. Í kæruheimildinni felst að ráðherra hefur yfirstjórnunar- 

og eftirlitsheimildir með sektarákvörðunum Seðlabankans samkvæmt greininni. Hér er um að 

ræða matskennda stjórnvaldsákvörðun og verður því að telja að svigrúm ráðherra til 

endurskoðunar á sektarákvörðunum Seðlabankans sé nokkuð.
121

  

 Frá 1. apríl 2009 til 30. júní 2010 var heimild í 7. gr. gjrl. til að kæra synjun Seðlabankans 

um undanþágu frá reglum bankans um gjaldeyrismál. Þær takmarkanir á 
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fjármagnshreyfingum og gjaldeyrisviðskiptum, sem í reglunum fólust, auk annarra 

takmarkanna, hafa nú verið lögfestar í 13 gr. a. til 13. gr. n. gjrl. Kæruheimildin var afnumin 

með vísan til þess að almenn sjónarmið, sem liggja að baki stjórnsýslukæru um hagkvæma 

leið fyrir einstaklinga að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða, þóttu ekki eiga við um 

ákvarðanir bankans um undanþágur frá reglunum. Að auki þótti ekki eðlilegt að ákvarðanir 

bankans væru endurskoðaðar af ráðuneytinu, þar sem þær byggjast á sérfræðiþekkingu 

Seðlabankans á stöðu efnahagsmála og áhrif sem undanþága kynni að hafa á stöðuleika 

íslensku krónunnar.
122 

 Í seðlabankalögunum er ráðherra falið að skera úr um ágreining sem kann að koma upp 

vegna um þátttöku ýmissa aðila í atvinnurekstri utan bankans. Þannig sker ráðherra úr um 

ágreining sem rís um ákvæði 1. mgr. 25. gr. sbl., sem kveður á um að seðlabankastjóra og 

aðstoðarseðlabankastjóra sé óheimilt að sitja í stjórnum stofnana og atvinnufyrirtækja utan 

Seðlabankans eða taka þátt í atvinnurekstri að öðru leyti, nema slíkt sé boðið í lögum eða um 

sé að ræða stofnun eða atvinnufyrirtæki sem bankinn á aðild að. Einnig sker hann úr um 

ágreining um beiting ákvæðis 3. mgr. 25. gr. sbl. sem leggur bann við því að nefndarmenn 

peningastefnunefndar, sem ráðherra sjálfur skipar, sinni störfum utan Seðlabankans sem geta 

verið til þess fallin að draga óhlutdrægni þeirra í efa. Það er í verkahring bankaráðs að hafa 

eftirlit með starfsemi Seðlabankans, sbr. 28. gr. sbl., og undir því komið að ákveða hvort aðila 

er heimilt að sitja í stjórn fyrirtækis eða stofnunar utan bankans. Ef aðili er ósáttur við þá 

niðurstöðu getur hann leitað til ráðherra til þess að fá úrskurð hans um ákvörðun bankaráðs.  

Úrskurðarhlutverk ráðherra í þessum málum er að mörgu leyti sambærilegt 

endurskoðunarhlutverki ráðherra í kjölfar stjórnsýslukæru.  
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 Í frumvarpinu sem varð að lögum nr.  78/2010 segir: ,,Í ljós hefur komið að þær kærur sem berast ráðuneytinu 

vegna ákvarðana Seðlabanka Íslands um fyrrgreindar undanþágur eru yfirleitt tengdar atvinnurekstri og fjárhæðir 
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sérfræðistjórnvaldi á þessu sviði.“ Sbr. Þskj. 1165, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 5-6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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4 Sjálfstæði Seðlabanka Íslands  

4.1 Inngangur 

Seðlabanki Íslands hefur verið sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins frá því hann var stofnaður með 

lögum nr. 10/1961. Í 3. kafla var fjallað um stjórnskipulega stöðu Seðlabankans sem 

sjálfstæðs stjórnvalds og þær yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir sem ráðherra hefur með 

starfsemi bankans. Í þessum kafla verður sjálfstæði Seðlabankans skoðað í ljósi 

hagfræðikenninga um sjálfstæði seðlabanka í stjórnun peningamála sem núgildandi 

seðlabankalög byggjast að stórum hluta á.123 Fyrst verður stuttlega gert grein fyrir því hvað 

felst í hugtakinu ,,sjálfstæður seðlabanki“, síðan fjallað um sjálfstæði seðlabanka í samhengi 

við lýðræðiskenningar, því næst vikið að gagnrýni rannsóknarnefndar Alþingis á skipan 

bankastjóra Seðlabankans og að lokum fjallað um dóm Landsdóms frá 23. apríl 2012 í máli 

Alþingis gegn Geir Hilmari Haarde og ályktanir um sjálfstæði Seðlabanka Íslands dregnar af 

honum. 

 

4.2  Hugtakið ,,sjálfstæður seðlabanki“ 

4.2.1 Almennt 

Seðlabankar eru sem stofnanir í eðli sínu efnahagslegar í þeim skilningi að hlutverk þeirra í 

samfélaginu snýr að nær öllu leyti að hagfræðilegum og efnahagslegum atriðum. Að sama 

skapi mætti segja að seðlabankar séu í sumum atriðum einnig ,,pólitískar“ stofnanir og oftast 

nær hluti af framkvæmdarvaldinu, s.s. Seðlabanki Íslands. Þegar kemur að hagfræðihugtakinu 

,,sjálfstæður seðlabanki“ hefur sú kenning verið ríkjandi undanfarna áratugi að samsvörun sé 

á milli aukins sjálfstæðis seðlabanka og aukins efnahagslegs hagvaxtar,124 verðstöðugleika og 

skilvirkari stjórnun á peningastefnu.125 Á grundvelli kenningarinnar eru bein tengsl milli 

meginmarkmiðs Seðlabanka Íslands, sem kemur fram í 1. mgr. 3. gr. sbl., þ.e. að stuðla að 

stöðugu verðlagi, og sjálfstæði hans sem seðlabanka.   

 Hugtakið ,,sjálfstæður seðlabanki“ hefur verið skilgreint á þann veg að í því felist annars 

vegar frelsi seðlabanka til að ákveða með hvaða hætti hann leitast við að ná markmiðum 

sínum og hins vegar að önnur stjórnvöld geti ekki tekið fram fyrir hendur bankans í þeim 

ákvörðunum, eða að minnsta kosti sé þeim það mjög erfitt.126 Í hugtakinu felst hins vegar ekki 

að seðlabanki skuli ákvarða markmið sín sjálfur. Í því felst einungis frelsi til að ákvarða 
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hvernig best sé að ná þeim markmiðum sem seðlabankanum hefur verið fengið samkvæmt 

lögum.127 Hefur hugtakið því einnig verið skilgreint á þann hátt að í því felist sjálfstæði 

stjórntækja bankans (e. instrument independence) en ekki sjálfstæð markmiðssetning (e. goal 

independence).128  

 

4.2.2 Sjálfstæði frá fjármálafyrirtækjum 

Í hugtakinu ,,sjálfstæður seðlabanki“ felst annars vegar sjálfstæði frá stjórnvöldum og hins 

vegar sjálfstæði frá fjármálamörkuðum. Í hinu síðarnefnda felst að hvatinn að baki ákvarðana 

bankans um beitingu stjórntækja hans má ekki vera að þóknast fjármálafyrirtækjum, þ.e. 

bankinn má ekki falla í þá gryfju að fylgja vilja fjármálamarkaðarins.129 Seðlabanki verður að 

hafa nægjanlegt sjálfstæði frá fjármálafyrirtækjum til þess að geta tekið óvinsælar ákvarðanir. 

Sjálfstæði Seðlabankans í þessum skilningi snýr einna helst að fjármunarétti eða hagfræði og 

er því sjálfstæði Seðlabanka Íslands að þessu leyti óviðkomandi efni þessarar ritgerðar. Þó er 

rétt að vísa til gagnrýni á starfsemi Seðlabankans í aðdraganda efnahagshrunsins 2008, sem 

fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Í skýrslunni er Seðlabankinn gagnrýndur 

sérstaklega fyrir að hafa tekið ákvörðun um að slaka á kröfum um gjaldeyrisjöfnuð íslensku 

viðskiptabankanna á árunum fyrir hrunið, sem gerði bönkunum kleift að standast álagspróf 

Fjármálaeftirlitsins. Ákvörðun Seðlabankans um að slaka á kröfum um gjaldeyrisjöfnuð 

virkaði sem hvati á hraðan vöxt bankanna og jók að sama skapi gjaldeyrisáhættu 

þjóðarbúsins. Gagnrýni rannsóknarnefndarinnar beinist einkum að því að Seðlabankinn hafi 

ekki beitt þeim valdheimildum sem hann hafði til þess að draga úr of hröðum vexti bankanna. 

Jafnframt beindist gagnrýnin að því að Seðlabankinn hafi beinlínis gert þeim vöxtinn 

mögulegan með því draga úr kröfum um gjaldeyrisjöfnuð viðskiptabankanna. Mætti því segja 

að niðurstaða nefndarinnar sé að Seðlabankinn hafi ekki verið nægjanlega sjálfstæður frá 

fjármálafyrirtækjum í aðdraganda hrunsins. 

 

4.2.3 Sjálfstæði frá öðrum stjórnvöldum 

Í sjálfstæði seðlabanka frá öðrum stjórnvöldum felst sem fyrr segir sjálfstæði þeirra til 

ákvörðunartöku um hvaða aðgerðir eru best til þess fallnar að gera þeim kleift að ná því 

markmiði sem þeim hefur verið sett.130 Meginröksemdin fyrir því að veita seðlabönkum 
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sjálfstæði í þessum skilningi er sú að peningastefna byggist í eðli sínu á langtíma 

sjónarmiðum.131 Með því að gera seðlabanka sjálfstæðan er leitast við að gera hann ónæman 

fyrir skammtímahagsmunum sitjandi ríkisstjórnar. Þannig getur ríkisstjórn ekki beitt 

seðlabankanum til að stuðla tímabundið að auknum hagvexti með eftirlátssamri peningastefnu 

sem til lengri tíma hefur skaðleg áhrif á stöðugt verðlag.132  

 Við mat á því hversu sjálfstæður seðlabanki er frá öðrum stjórnvöldum hefur verið litið til 

fjögurra meginþátta í starfsemi hans.133  

 1) Fyrsti þátturinn lýtur að sjálfstæðri starfsemi bankans (e. functional independence). 

Þessi þáttur snýr að stjórntækjum bankans í peningamálum og því meginmarkmiði seðlabanka 

að viðhalda stöðugu verðlagi. Hér er því átt við hvort önnur markmið eða hlutverk, sem falin 

hafa verið seðlabankanum, eru af því tagi að þau stangist á við þetta meginmarkmið.  

 2) Annar þátturinn snýr að stofnanalegu sjálfstæði bankans (e. institutional independence). 

Þessi þáttur snýr að sjálfstæði seðlabankans frá öðrum stjórnvöldum, þ.e. hvort eða að hvaða 

leyti bankinn tekur við leiðbeiningum frá öðrum stjórnvöldum. Í þeim efnum vísast til 

umfjöllunar í 3. kafla. 

 3) Þriðji þátturinn lýtur að sjálfstæði starfsmanna bankans (e. personal independence). 

Þessi þáttur snýr að skipunartíma æðstu stjórnenda seðlabankans. Hversu auðvelt er að víkja 

þeim frá störfum og hvort eða að hvaða marki þeim sé heimilt að starfa utan bankans. Hvað 

varðar stjórnendur Seðlabanka Íslands vísast til umfjöllunar í 2. kafla.  

 4) Fjórða atriðið snýr að fjárhagslegu sjálfstæði bankans (e. financial independence). 

Lýtur sá þáttur að því hvort og að hvaða leyti seðlabanki er sjálfstæður frá fjárstuðningi 

ríkisins, þ.e. hvort bankinn hafi fjárhagslega burði til þess að sinna efnahagslegu hlutverki 

sínu sem seðlabanki. Ekki verður farið nánar út í sjónarmið sem snúa að fjárhagslegu 

sjálfstæði Seðlabanka Íslands í ritgerð þessari, þar sem þau varða ekki beint stöðu bankans 

innan stjórnsýslunnar. Rétt er þó að benda á að fjárhagslegt sjálfstæði seðlabanka hefur bein 

áhrif á aðra þætti er lúta að sjálfstæði hans. Sem dæmi má nefna að sjálfstæð peningastefna 

fjárhagslega ósjálfstæðs seðlabanka væri ótrúverðug ef seðlabankinn þyrfti að reiða sig á 

opinberar fjárveitingar til þess að halda úti peningastefnunni. Myndi fjárhagslegt ósjálfstæði 
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seðlabanka að sama skapi hafa áhrif á sjálfstæði stjórnenda seðlabankans og þær ákvarðanir 

sem teknar eru um stjórntæki í peningamálum.134 

 Rík áhersla hefur verið á sjálfstæði seðlabanka í löggjöf þróaðra lýðræðisríkja undanfarna 

áratugi. Með Maastricht-sáttmálanum, sem fól í sér breytingu á Rómarsáttmálanum, var 

kveðið sérstaklega á um sjálfstæði seðlabanka í aðildarríkjum sáttmálans og óhæði þeirra 

gagnvart ríkisstjórn. Reglur þar að lútandi voru meðal annars hafðar til hliðsjónar þegar 

seðlabankalögin voru samin.135 Nú er kveðið á um sjálfstæði seðlabanka aðildarríkja 

Evrópusambandsins og sjálfstæði Seðlabanka Evrópu (e. European Central Bank) í 130. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (e. Treaty on the Functioning of the European 

Union). Í greininni er Seðlabanka Evrópu, seðlabönkum aðildarríkjanna og öllum þeim sem 

fara með ákvörðunarvald um málefni sem lúta að starfsemi seðlabankanna, gert óheimilt að 

leita eftir eða taka við leiðbeiningum frá stofnunum eða nefndum Evrópusambandsins, frá 

ríkisstjórn aðildarríkis eða öðrum aðilum, þegar kemur að stjórntækjum þeirra í 

peningamálum. Einnig er lögð skylda á sömu aðila að virða þetta sjálfstæði seðlabankanna og 

reyna ekki að hafa áhrif á ákvarðanir þeirra.136 

 Núgildandi seðlabankalög falla ágætlega að kenningunni um sjálfstæðan seðlabanka. 

Þannig hefur löggjafinn sett Seðlabankanum tiltekið markmið, þ.e. að stuðla að stöðugu 

verðlagi, sbr. 1. mgr. 3. gr. sbl. Þá er honum heimilt með samþykki ráðherra að gefa út 

tölulegt viðmið þar að lútandi. Aftur á móti er það bankinn sjálfur sem ákveður hvernig hann 

beitir stjórntækjum sínum til að ná því markmiði án aðkomu annarra stjórnvalda (ríkisstjórnar 

eða ráðherra),137 sbr. 1. mgr. 24. gr. sbl. og ákvæða III. og IV. kafla laganna. Ákvæði 

seðlabankalaganna ganga þó ekki eins langt og ákvæði 130. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins í að tryggja þann hluta sjálfstæðis Seðlabankans er snýr að öðrum 

stjórnvöldum. Í þeim hluta er hins vegar að finna vissa samsvörun við stöðu Seðlabankans 

sem sjálfstæðs stjórnvalds, þ.e. ráðherra hefur ekki almenna yfirstjórnunar- eða 

eftirlitsheimild með starfsemi bankans, sem þegar hefur verið fjallað um.  
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4.3 Sjálfstæði seðlabanka og lýðræði 

4.3.1 Almennt 

Í iðnvæddum lýðræðisríkjum hefur þróun undanfarinna áratuga á stöðu seðlabanka gagnvart 

ríkisstjórn og öðrum stjórnvöldum verið á þá leið að sjálfstæði þeirra hefur aukist og er 

Seðlabanki Íslands þar engin undantekning.138 Seðlabönkum hefur verið veitt sjálfstæði frá 

ríkisstjórn, ráðherrum og þjóðþingum til þess að sinna hlutverki sínu í efnahagsstjórn ríkja og 

jafnframt hefur verið leitast við að gera þá sjálfstæða frá fjármálamörkuðum. Seðlabankar 

hafa verið gerðir að sjálfstæðum ríkisstofnunum, með tiltekið hlutverk og markmið, sérstaka 

stjórn sem ekki lýtur miðstjórnarvaldi ráðherra eða ríkisstjórnar. 139 Hefur sjálfstæði þeirra 

verið líkt við sjálfstæði dómstóla.140 Því hefur jafnvel verið haldið fram að þau völd, sem 

seðlabönkum eru fengin, séu af þeim toga og þeirri stærðargráðu, að með síauknu sjálfstæði 

þeirra frá öðrum stjórnvöldum sé í raun verið að skilja þann þátt í stjórn ríkis, sem snýr að 

peningamálum, frá því skipulagi sem felst í þrískiptingu ríkisvaldsins. Peningapólitík 

seðlabanka væri því í raun óháð vilja annarra stjórnvalda og ráðist af efnahagsaðstæðum í 

samfélaginu hverju sinni. Sjálfdæmi sem seðlabanka hefur verið fengið í ákvörðunum um 

peninga-, gjaldeyris- og gengismál í því skyni að koma í veg fyrir misnotkun ríkisstjórnar á 

peningastefnu væri svo víðtækt að í raun væri hægt aðgreina seðlabanka sem (de facto) fjórða 

hluta ríkisvaldsins. Samkvæmt því mætti komast svo að orði að seðlabanki færi með  

peningavaldið.141  

 Áhrifa ákvarðana seðlabanka gætir hvarvetna í samfélaginu, auk þess sem þær hafa bein 

áhrif á alla samfélagsþegna. Hafa því vaknað spurningar um það hvort aukið sjálfstæði 

seðlabanka brjóti gegn lýðræðisskipan ríkja.142 

 

4.3.2 Samband ríkisstjórnar og Seðlabankans 

Á fjórða og fimmta áratug síðustu aldar snerust umræður um stofnun sérstaks seðlabanka á 

Íslandi að verulegu leyti um hversu sjálfstæður slíkur banki ætti að vera gagnvart ríkisstjórn 

og hvert samband hans ætti að vera við hana143 Almenn umfjöllun um stjórnskipulag 

Seðlabanka Íslands, sjálfstæði hans og samband við ríkisstjórn í frumvarpi því, sem varð að 
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lögum nr. 10/1961 um Seðlabanka Íslands, gefur nokkuð greinargóða lýsingu á þeim 

lýðræðislegu álitaefnum sem koma til skoðunar í þessu samhengi. Kemur þar fram að þær 

umræður, sem áttu sér stað fyrir setningu laganna, snerust að miklu leyti um það, „hvort 

æskilegt væri að Seðlabankinn væri í störfum sínum og stefnu óháður þeirri ríkisstjórn, sem 

við völd er hverju sinni“.144 Þá var því til að mynda haldið fram úr annarri áttinni að 

Seðlabankinn ætti ,,að vera sem sjálfstæðastur og vera reiðubúinn að ganga í berhögg við 

stefnu ríkisstjórnarinnar, ef hann telur hana ranga eða hættulega“ og úr hinni áttinni að 

,,Seðlabankinn [væri] aðeins ein grein ríkisvaldsins og [ætti] að fara í einu og öllu eftir 

fyrirmælum ríkisstjórnarinnar“.145 

 Í frumvarpinu, sem varð að lögum nr. 10/1961, segir um rök gegn algeru sjálfstæði 

Seðlabankans:  

Reynsla flestra þjóða hefur sýnt það greinilega, að ekki er mögulegt fyrir seðlabanka, hversu 

óháður sem hann er að nafninu til, að reka til lengdar stefnu, sem gengur í berhögg við 

fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Ef til átaka kemur, hlýtur valdið að vera í 

höndum ríkisstjórnar, sem hefur á bak við sig meirihluta hinna kjörnu fulltrúa þjóðarinnar. Sú 

skipting framkvæmdarvaldsins, sem mundi felast í raunverulegu sjálfstæði Seðlabankans, er því 

ekki samrýmanleg þingræðisstjórn, eins og við þekkjum hana. Þetta hefur komið glögglega fram 

í því, að þeir seðlabankar, sem verið hafa í einkaeign, eins og áður var títt, hafa yfirleitt leitazt 

við að móta stefnu sína sem mest í samræmi við vilja ríkisvaldsins.
 146

 

 

 Um rök með sjálfstæði Seðlabankans segir: 

 
Á hinn bóginn er sjálfsagt, að tekið sé verulegt tillit til skoðana Seðlabankans varðandi stefnu í 

efnahagsmálum og honum gefið hæfilegt ákvörðunarvald í þeim málefnum, sem liggja innan 

starfsviðs hans. Í þessu sambandi er vert að íhuga, hverjar eru höfuðástæðurnar fyrir því, að sá 

háttur er nú kominn á í öllum löndum að fela sérstökum seðlabanka að fara með mikilvæga þætti 

í stjórn peninga- og gjaldeyrismála. Hér er annars vegar um það að ræða, að stjórn þessara mála 

er að verulegu leyti sérfræðilegt viðfangsefni, sem heppilegra er að hafa í höndum sérstakrar 

stofnunar, er hefur aflað sér reynslu og þekkingar til að leysa úr þeim án pólitískra afskipta. Hins 

vegar er það eitt meginhlutverk Seðlabankans að standa vörð um gjaldmiðil þjóðarinnar og 

varðveita traust manna til hans innan lands og utan. En þessu hlutverki getur hann því aðeins 

gegnt til fulls, að menn sjái, að hann sé annað og meira en verkfæri í höndum 

ríkisstjórnarinnar.
147

 

 

 Að vissu leyti má segja að í þessum tveimur efnisgreinum sé nokkuð skýrlega fjallað um 

höfuðvandamál í kenningunni um sjálfstæði seðlabanka, þ.e. á hvaða hátt skuli tryggja 

sjálfstæði seðlabanka og óhæði frá lýðræðislega kjörinni ríkisstjórn, og jafnframt sjá til þess 

að sjálfstæð starfsemi hans samræmist lýðræðislegri stjórnskipan. Svarið við þessari áleitnu 
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spurningu er margþætt og rétt að rekja hér helstu sjónarmið sem lúta að sjálfstæði seðlabanka 

og lýðræði.  

 1) Í fyrsta lagi má segja að heimild seðlabanka til að taka sjálfstæðar ákvarðanir megi 

rekja til laga sem sett hafa verið á lýðræðislegan hátt.148 Eru seðlabankar því bundnir innan 

ramma þeirra laga sem viðkomandi þjóðþing hefur ákveðið.149 Af þeim sökum mætti segja að 

sjálfstæði seðlabanka eigi rætur sínar að rekja til samfélagsins og lýðræðislega kjörnir 

fulltrúar hafi komið því svo fyrir að hann skuli veri sjálfstæður í ákvörðunartöku sinni. Er 

þetta skilyrði augljóslega uppfyllt í tilviki Seðlabanka Íslands.  

 2) Í öðru lagi getur löggjafinn, telji hann að þess sé þörf, afturkallað heimild seðlabanka til 

sjálfstæðis og jafnvel breytt ákvörðunum seðlabankans með lagasetningu.150 Þannig gæti til 

dæmis ráðherra í krafti frumkvæðisréttar síns samkvæmt 38. gr. stjórnarskrárinnar lagt fram 

frumvarp til laga telji hann að nauðsynlegt að grípa til aðgerða vegna starfa Seðlabanka 

Íslands. 

 3) Í þriðja lagi felst í hugtakinu ,,sjálfstæður seðlabanki“ að löggjafinn setur seðlabanka 

markmið í lögum sem hann ber að leitast við að ná.151 Því mætti segja að starfsemi sjálfstæðra 

seðlabanka taki mið af markmiði sem sett hefur verið á lýðræðislegan hátt. Er sá háttur hafður 

á í seðlabankalögunum, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna, þar sem mælt er fyrir um það 

meginmarkmið Seðlabankans að stuðla að stöðugu verðlagi. Nauðsynlegt er hins vegar að fá 

samþykki ráðherra ef lýsa á yfir tölulegu markmiði þar að lútandi. Önnur atriði koma einnig 

til skoðunar í samhengi við lögbundið hlutverk Seðlabankans og yfirlýst markmið hans. 

Þannig kemur fram í seðlabankalögunum að bankinn skuli stuðla að framgangi stefnu 

ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, svo lengi sem bankinn telji það ekki ganga gegn 

meginmarkmiðum sínum, sbr. 2. mgr. 3. gr. sbl. 

 4) Í fjórða lagi eru stjórnir seðlabanka oft skipaðar af lýðræðislega kjörnum fulltrúum 

samfélagsins eða ríkisstjórnum sem starfa í skjóli þingræðis.152 Stjórn Seðlabanka Íslands er 

skipuð bæði af Alþingi og ráðherra. Samkvæmt 26. gr. sbl. kýs Alþingi sjö manna bankaráð 

Seðlabankans sem fer með yfirstjórn og eftirlit með bankanum, sbr. 22. gr. og 28. gr. sbl. Þá 

skipar ráðherra seðlabankastjóra, aðstoðarseðlabankastjóra og tvo af fimm fulltrúum í 

peningastefnunefnd bankans, sbr. 23. gr. 24. gr. sbl.  
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 5) Í fimmta lagi hefur verið talið nauðsynlegt að samfara sjálfstæði seðlabanka í 

lýðræðislegum skilningi þurfi að vera gegnsæi í ákvörðunartöku hans í peningamálum og að 

þær forsendur, sem liggja að baki ákvörðununum, séu ljósar.153 Í ljósi þess mikla valds, sem 

seðlabönkum hefur verið fengið, er það skylda stjórnenda þeirra að vera hreinskilnir þegar 

þeir lýsa aðgerðum bankans í peningamálum og þeim markmiðum sem þeim er ætlað að ná.154 

Um ákvarðanatöku Seðlabanka Íslands í peningamálum kemur fram í 2. mgr. 24. gr. sbl. að 

peningastefnunefnd skuli setja sér starfsreglur, birta skuli fundargerðir hennar og gera grein 

fyrir ákvörðunum í peningamálum. Að sama skapi skal nefndin gefa út opinberar viðvaranir 

telji hún til staðar alvarleg hættumerki sem ógna fjármálakerfinu. 

 Af framansögðu er ljóst að samfara því sem Seðlabanka Íslands er veitt sjáflstæði í 

seðlabankalögunum er að miklu leyti tekið tillit til lýðræðislegra sjónarmiða er lúta að 

kenningunni um sjálfstæðan seðlabanka. Hefur í þessu samhengi verið bent á að hugtakið sem 

slíkt sé ekki endilega ólýðræðislegt, heldur velti niðurstaðan á því hversu mikið sjálfstæði 

seðlabanka er veitt með lögum.155  

 

4.4 Gagnrýni rannsóknarnefndar Alþingis á skipan bankastjóra Seðlabankans 

Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 vöknuðu áleitnar spurningar um sjálfstæði 

Seðlabanka Íslands og þá hvort stjórnmálaöfl hefðu haft of mikil áhrif innan vébandanda hans 

og þar með á ákvarðanir hans.156 Í þessu samhengi er fróðlegt að skoða gagnrýni 

rannsóknarnefndar Alþingis á skipan stjórnenda Seðlabankans og hvaða áhrif hún hafði á 

samskipti ráðherra í ríkisstjórn og viðbrögð þeirra við upplýsingum frá Seðlabankanum um 

alvarlega stöðu efnahagsmála. Í skýrslunni segir svo: 

 
Þegar gætt er að mikilvægi þess að tryggja sjálfstæði Seðlabanka Íslands og áhrifamátt 

stefnumörkunar bankans um peningamálastjórn og aðra þætti efnahagsmála sem bankinn fer 

með verður það ekki talin æskileg skipan mála að í starf seðlabankastjóra veljist fyrrverandi 

stjórnmálamenn líkt og tíðkast hefur um árabil í Seðlabanka Íslands. Það er til þess fallið að 

vekja upp efasemdir um einurð þeirra við að vinna að lögbundnu markmiði bankans, einkum ef 

slíkt er í andstöðu við efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar eða framkvæmd tiltekinna 

kosningaloforða. Þá er hætt við að tillögur slíks seðlabankastjóra verði, með réttu eða röngu, 

settar í ákveðið pólitískt samhengi sem þarf ekki á neinn hátt að endurspegla forsendur slíkra 

tillagna sem settar eru fram á grundvelli lögbundins hlutverks Seðlabanka Íslands. Síðast en 

ekki síst er slík aðstaða til þess fallin að rýra trúverðugleika Seðlabankans. 
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 Alan S. Blinder: Central Banking in Theory and Practice, bls. 67-68, Villy Bergström, ,,Självstädiga 

centralbanker i demokratier?“, bls. 6. 
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 Alan S. Blinder: Central Banking in Theory and Practice, bls. 67. 
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 Eivind Smith:  ,,,,Uavhengig“ sentralbank?“, bls. 528. 
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 Jón Sigurðsson: Seðlabanki Íslands, bls. 197-198, Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 264-267. 

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 267. 



 

 

50 

 

 

 Þegar tekið er mið af gagnrýni rannsóknarnefndarinnar á skipun stjórnenda Seðlabankans 

eru tvö atriði sem koma til skoðunar varðandi sjálfstæði bankans. Hið fyrra er að ef of sterk 

pólitísk tengsl eru milli stjórnenda Seðlabankans og ríkjandi stjórnvalda sé sjálfstæði bankans 

stefnt í hættu og þar með getu hans til að láta langtímasjónarmið ráða för við mótun 

peningastefnunnar. Hið síðara er að ef stjórnendur bankans og ráðherrar eru fyrrverandi 

pólitískir andstæðingar er ákvörðunum Seðlabankans mætt með tortryggni hjá þeim 

síðarnefndu, sem aftur vekur upp spurningar um heilindi í ákvörðunartöku bankans. 

Tortryggni ráðherra gagnvart sjálfstæðri ákvarðanatöku bankans er til þess fallin að kasta rýrð 

á trúverðugleika ákvarðana hans og Seðlabankans sjálfs sem stjórnanda í peningamálum. 

Trúverðugleiki er talinn einn stærsti áhrifaþátturinn í því hvort ákvarðanir seðlabanka ná 

tilætluðu markmiði.157 Þær breytingar, sem gerðar voru á stjórnskipulagi Seðlabankans og 

skipun í embætti innan hans með lögum nr. 5/2009, þ.e. að stofnuð var sérstök 

peningastefnunefnd og gerðar sérstakar menntunar- og hæfikröfur til seðlabankastjóra, var 

ætlað að ráða bót á þessu vandamáli.158 

 

4.5 Dómur Landsdóms í máli Alþingis gegn Geir Hilmari Haarde 

Í ljósi fyrri umfjöllunar um sjálfstæði Seðlabanka Íslands er áhugavert að skoða niðurstöðu 

Landsdóms í máli nr. 3/2011 Alþingi gegn Geir Hilmari Haarde um samband 

ríkisstjórnarinnar og bankans. Í niðurstöðu dómsins um þann hluta ákærunnar,
159

 sem sneri að 

því sambandi sem hér er til skoðunar, var ákærða gefið að sök að hafa af ásetningi eða 

stórfelldu hirðuleysi sýnt af sér alvarlega vanrækslu á starfsskyldum sínum sem 

forsætisráðherra á tímabilinu febrúar til október 2008 andspænis stórfelldri hættu, sem vofði 

yfir íslenskum fjármálastofnunum og ríkissjóði og honum var eða mátti vera kunnugt um. Var 

brotið talið felast í því að hann hefði vanrækt að hafa frumkvæði að virkum aðgerðum af 

hálfu ríkisvaldsins til að draga úr stærð íslenska bankakerfisins, til að mynda með því að 

stuðla að því að bankarnir minnkuðu efnahagsreikning sinn eða að einhverjir þeirra flyttu 

höfuðstöðvar sínar úr landi. Var háttsemi ákærða aðallega talin hafa varðað við b. lið 10. gr., 

sbr. 11. gr. laga nr. 4/1963 um ráðherraábyrgð, en til vara við 141. gr. almennra 

hegningarlaga. 

 Í niðurstöðum dómsins segir m.a. svo: 
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 Alan S. Blinder: Central Banking in Theory and Practice, bls. 62-66. 
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 Alþt. 2008-2009,  A-deild, bls. 2912. 
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 Ákæruliðir 1.1 og 1.4. 
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[Í] 2. mgr. 3. gr. [segir] að seðlabankinn skuli stuðla að framgangi stefnu ríkisstjórnarinnar í 

efnahagsmálum, enda telji hann það ekki ganga gegn meginmarkmiði sínu samkvæmt 1. mgr. 3. 

gr. Samkvæmt þessu bar seðlabankanum að fylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. 

Auk þess að fara sjálfur með hagstjórn almennt gat ákærði því á vettvangi ríkisstjórnarinnar 

mótað stefnu í þessum þætti efnahagsmála, sem seðlabankanum hefði borið að fylgja, eftir 

atvikum með því að beita valdheimildum sínum.  

 

[…] 
 

Með stoð í framangreindum ákvæðum160 gat Seðlabanki Íslands nýtt valdheimildir sínar til að 

þrýsta á bankana um að minnka efnahagsreikninga sína. Heimildirnar lúta bæði að kröfum um 

það lausafé, sem bönkum beri að hafa tiltækt, og um skyldu þeirra til að binda hluta af fé sínu í 

seðlabankanum. Auk þess gat bankinn haft áhrif með því að binda lánveitingar sínar í formi 

skuldabréfakaupa af bönkunum almennum skilyrðum, sem lutu að minnkun efnahagsreikninga 

þeirra í samræmi við áætlun, sem þeir hefðu lagt fram. 

 

[…]  
 

Ákærði beitti sér aldrei fyrir því að mótuð yrði stefna í ríkisstjórn, sem þurfti til að unnt yrði að 

beina þeirri kröfu eða tilmælum til Seðlabanka Íslands að bankinn nýtti þessar valdheimildir í 

því skyni að þvinga bankana til að draga úr stærð efnahagsreikninga sinna eða að þeir flyttu 

höfuðstöðvar sínar úr landi. 

 

[…]  

 

Þótt ganga verði út frá áðurgreindri meginreglu íslenskrar stjórnskipunar um að sérhver ráðherra 

fari með óskorað vald á því stjórnsýslusviði, sem undir hann heyrir, geta lög mælt öðru vísi 

fyrir, enda hefur tíðkast frá öndverðu að löggjafinn hafi lagt tiltekin mál undir ríkisstjórnina alla 

í heild. Hefur verið gengið út frá því í fræðilegri umfjöllun að ræða verði slík mál og afráða á 

ráðherrafundi samkvæmt 17. gr. stjórnarskrárinnar.  

 

[…] 
 

Frá því að Seðlabanki Íslands var settur á stofn með lögum nr. 10/1961 hefur ávallt verið kveðið 

á um það í lögum um bankann að hann skuli vinna að því að sú stefna, sem ríkisstjórnin markar 

hverju sinni í efnahagsmálum, nái tilgangi sínum, sbr. nú 2. mgr. 3. gr. laga nr. 36/2001. Af því 

ákvæði verður dregin sú ályktun að lögum samkvæmt sé það hlutverk ríkisstjórnarinnar í heild, 

en hvorki forsætisráðherra né annarra ráðherra, að móta efnahagsstefnu ríkisins á hverjum tíma. 

Meðal þess, sem þar hlýtur óhjákvæmilega að falla undir, er hvort ríkið skuli hafa afskipti af 

starfsemi viðskiptabanka og annarra fjármálafyrirtækja og þá hvernig þeim afskiptum skuli 

háttað. Enn fremur hvort fjármálastöðugleika og lánstrausti ríkisins kunni að stafa hætta af þeirri 

starfsemi og til hvaða úrræða skuli gripið til að koma í veg fyrir að sú ógn verði að veruleika. 

  

 Af niðurstöðu Landsdóms má ráða að í 2. mgr. 3. gr. sbl. felist skylda Seðlabankans til 

þess að beita valdheimildum sínum í samræmi við efnahagsstefnu ríkisins. Ef það hefði verið 

efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar að draga úr stærð bankakerfisins hefði Seðlabankinn átt að 

vinna að því markmiði svo fremi að bankinn teldi það ekki ganga gegn lögbundnum 
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 Hér vísar Landsdómur til heimilda Seðlabankans til að setja reglur um bindiskyldu, lausafjárhlutfall og 

gjaldeyrisjöfnuð íslensku bankanna. 
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markmiðum sínum að stuðla að verðstöðugleika og stöðugleika í fjármálakerfinu. Af því má 

ráða að í 2. mgr. 3. gr. felist ákveðin yfirstjórnunarheimild yfir starfsemi Seðlabankans sem 

ekki er í höndum ráðherra heldur ríkisstjórnarinnar í heild.  

 Áhugavert er að skoða niðurstöðu dómsins í ljósi hagfræðikenninga um sjálfstæði 

seðlabanka. Í kenningunni felst ekki sjálfstæði seðlabanka til þess að ákvarða markmið sín 

sjálfur heldur sjálfstæði til þess að ákveða hvernig unnið er að þeim markmiðum. Sjálfstæði 

seðlabanka í ákvörðunartöku um peningmál byggir á þeim grunni að takmarka aðkomu 

ríkisstjórnar að mótun peningastefnunnar. Hefur þannig verið bent á að í sjálfstæði seðlabanka 

felist viss takmörkun á meðferð framkvæmdarvaldsins á opinberu valdi líkt og felst í 

stjórnarskrá.161 Meginmarkmið Seðlabanka Íslands eru sett af löggjafanum og þau eiga, eins 

og áður segir, að stuðla að verðstöðugleika og fjármálastöðugleika. Seðlabankanum ber 

jafnframt á grundvelli 2. mgr. 3. gr. sbl. að vinna að markmiðum ríkisstjórnarinnar. Þau eru 

eðli málsins samkvæmt markmið framkvæmdarvaldsins.  

 Í ljósi fyrri umfjöllunar um sjálfstæði seðlabanka og lýðræðis er það eðlileg krafa í 

lýðræðisríki á borð við Ísland að Seðlabankinn starfi í samræmi við stefnu ríkisstjórnar í 

efnahagsmálum. Telji bankinn aftur á móti að þau markmið, sem ríkisstjórnin setur í 

efnahagsstefnu sinni gangi gegn lögbundnum meginmarkmiðum sínum, ber honum ekki að 

vinna eftir stefnunni, sbr. lokamálsl. 2. mgr. 3. gr. sbl. Mætti því segja að með 2. mgr. 3. gr. 

sbl. hafi löggjafinn gert Seðlabankanum skylt að vinna með ríkisstjórninni að framgangi 

efnahagsstefnu hennar en jafnframt verndað bankann frá ofríki hennar. Hefur löggjafinn 

þannig með ákvæði 2. mgr. 3. gr. tryggt sjálfstæði Seðlabankans með tilliti til lýðræðislegra 

sjónarmiða. Er niðurstaða dómsins um stöðu Seðlabankans gagnvart ríkisstjórn því í samræmi 

við kenninguna um sjálfstæði seðlabanka. 

 

 

5 Stjórnsýsla Seðlabanka Íslands 

5.1 Inngangur 

Meginmarkmið Seðlabanka Íslands er að stuðla að stöðugu verðlagi á Íslandi, sbr. 3. gr. sbl. Í 

því felst tvenns konar hlutverk, annars vegar er bankanum ætlað að tryggja verðstöðugleika 

og hins vegar er honum ætlað að tryggja fjármálastöðugleika.
162

 Bankanum er jafnframt ætlað 

að sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans, s.s. að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og 
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 Allan Drezen: „Central Bank Independence, Democracy and Dollarization“, bls. 10-11. 
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 Hlutverk seðlabanka í fjármálaeftirliti, bls. 37. 
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stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þar með talið öryggi greiðslukerfa í landinu og við 

útlönd, sbr. 4. gr. sbl. Seðlabankinn hefur jafnframt einkarétt á útgáfu íslensks lögeyrirs á 

grundvelli 5. gr. sbl. og 2. gr. laga nr. 22/1968 um gjaldmiðil Íslands. Á grundvelli ákvæða 

III. og IV. kafla sbl. er Seðlabankanum veitt heimild til þess að stunda viðskipti við 

fjármálafyrirtæki og lánastofnanir. Samhliða hefðbundinni seðlabankastarfsemi sinnir 

Seðlabankinn eftirliti með fjármálamarkaðnum, ýmist á grundvelli seðlabankalaga, 

gjaldeyrislaga eða reglna settum á grundvelli þessara laga.  

 Viðfangsefni þessa kafla er að skoða að hvaða leyti þessi starfsemi Seðlabankans telst 

opinber stjórnsýsla og þá sérstaklega hvaða ákvarðanir Seðlabankans teljast 

stjórnvaldsákvarðanir í skilningi stjórnsýslulaga.  

 

5.2 Starfsemi Seðlabanka Íslands 

5.2.1 Hefðbundin seðlabankastarfsemi 

Starfsemi Seðlabanka Íslands á grundvelli seðlabankalaga, gjaldeyrislaga og annarra laga 

miðast sem fyrr segir, við að tryggja verð- og fjármálastöðugleika á Íslandi. Samkvæmt II. 

kafla sbl. og lögum um gjaldmiðil Íslands nr. 22/1968 hefur Seðlabankinn einkarétt til útgáfu 

lögeyris á Íslandi. Bankinn stundar innlend viðskipti við lánastofnanir og önnur 

fjármálafyrirtæki á grundvelli III. kafla sbl. og samkvæmt IV. kafla sbl. á Seðlabankinn 

gjaldeyrirsviðskipti við fjármálafyrirtæki og heldur uppi reglulegum gjaldeyrismarkaði á 

Íslandi.  

 Seðlabankanum er ætlað að sinna ýmsum verkefnum á grundvelli seðlabankalaga, sem öll 

tengjast meginmarkmiði bankans, að stuðla að stöðugu verðlagi á Íslandi, sbr. 3. gr. sbl., og 

samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, s.s. að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að 

virku og öruggu fjármálakerfi, greiðslukerfi á Íslandi og við útlönd. Á grundvelli 6. gr., 7. gr., 

8. gr., 9. gr. og 17. gr. sbl. stundar Seðlabankinn ýmis viðskipti við fjármálafyrirtæki. Þannig 

geta fjármálafyrirtæki stofnað viðskiptareikning hjá bankanum, lagt fjármuni inn á reikning 

hjá honum, fengið lán frá honum til lengri eða skemmri tíma og átt viðskipti með ýmsa aðra 

fjármálagerninga. Bankinn setur einnig ýmsar reglur á grundvelli seðlabankalaganna um 

starfsemi fyrirtækja á fjármálamarkaði. Seðlabankinn annast jafnframt hvers konar 

bankaþjónustu fyrir ríkissjóð, sbr. 14. gr. sbl.  
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5.2.2 Eftirlitshlutverk Seðlabanka Íslands 

Á grundvelli seðlabankalaganna og annarra laga sinnir Seðlabankinn opinberu eftirliti með 

fjármálakerfinu í heild. Er þetta eftirlit bankans, ásamt því regluverki sem það byggist á, 

kallað þjóðhagsvarúð
163

 og er tilgangur eftirlitsins að stuðla að fjármálastöðugleika á Íslandi. Í 

eftirliti Seðlabankans með fjármálakerfinu er bankanum ekki ætlað að feta inn á verksvið 

Fjármálaeftirlitsins eða hlutverk þess eins og það skilgreint er í lögum um opinbert eftirlit 

með fjármálastarfsemi nr. 87/1998. Fjármálaeftirlitinu er ætlað að hafa eftirlit með einstaka 

fjármálastofnunum. Eftirlit Seðlabankans beinist fyrst og fremst að hinu þjóðhagslega 

umhverfi fjármálakerfisins og að fjármálakerfinu í heild, styrk þess og veikleikum. Er eftirliti 

bankans ætlað að stuðla að öryggi fjármálakerfisins.
164

  

Samkvæmt ákvæðum seðlabankalaga setur Seðlabankinn meðal annars reglur um 

bindiskyldu lánastofnana, sbr. 11. gr. sbl.
165

, reglur um lausafjárhlutfall lánastofnanna, sbr. 

12. gr. sbl.
166

 og reglur um gjaldeyrisjöfnuð fjármálafyrirtækja, sbr. 13. gr. sbl.
167

, auk annarra 

reglna um viðfangsefni bankans eftir því sem bankinn telur ástæður til, sbr. 37. gr. sbl.
168

 

Hefur bankinn jafnframt eftirlit með því að þeir aðilar fjármálakerfisins, sem reglurnar ná til, 

fari eftir ákvæðum þeirra.  

Hluti af því regluverki, sem Seðlabankinn setur og hefur eftirlit með, snýr að 

gjaldeyrismálum. Þannig setur bankinn reglur um starfsemi skipulegra gjaldeyrismarkaða eftir 

því sem kveðið er á um í lögum um gjaldeyrismál nr. 87/1992, sbr. 2. mgr. 18. gr. sbl.
169

 

Samkvæmt 2. gr. gjrl. eru gjaldeyrisviðskipti vegna inn- og útflutnings vöru og þjónustu 

óheft, svo og fjármagnshreyfingar og gjaldeyrisviðskipti vegna þeirra, nema annað sé ákveðið 

í lögum. Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 nýtti Seðlabankinn sér heimild í 2. mgr. 18. 

gr. sbl., 3. gr. gjrl. og bráðabirgðaákvæði I170 í gjaldeyrislögunum til þess að takmarka og 

stöðva tímabundið gjaldeyrisviðskipti og setja sérstakar reglur um gjaldeyrismál sem 
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 Hefur eftirlit á fjármálamarkaði verið skipt í þrjá flokka; 1) eindavarúð, þ.e. regluverki og eftirliti með öryggi 

og styrk einstakra fjármálafyrirtækja, 2) þjóðhagsvarúð, þ.e. regluverki og eftirliti með stöðugleika 

fjármálamarkaðarins í heild og 3) viðskiptaháttaeftirlit sem miðast m.a. við regluverk og eftirlit varðandi vernd 

neytenda fjármálaþjónustu. Sjá Hlutverk seðlabanka í fjármálaeftirliti, bls. 17-21. 
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 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 4571. 
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 Reglur nr. 373/2008. 
166

 Reglur nr. 317/2006. 
167

 Reglur nr. 950/2010. 
168

 Reglur sem Seðlabankinn hefur sett á þessum grundvelli eru: reglur nr. 31/2011 um greiðsluuppgjör 

kortaviðskipta, reglur nr. 805/2009 um viðskipti á millibankamarkaði í íslenskum krónum, reglur nr. 704/2009 

um starfsemi jöfnunarkerfa, reglur nr. 703/2009 um stórgreiðslukerfi Seðlabanka Íslands, reglur nr. 553/2009 um 

viðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabanka Íslands, reglur nr. 540/2007 um viðskiptareikninga við Seðlabanka 

Íslands. 
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 Reglur nr. 1098/2008 um gjaldeyrismarkað, reglur nr. 187/2001 um millibankamarkað með gjaldeyrisskipta-

samninga, reglur nr. 13/1995 um upplýsingaskyldu gjaldeyrisviðskipta og fjármagnshreyfinga milli landa. 
170

 Bráðabirgðaákvæði I var fellt úr gildi með lögum nr. 127/2011 sem tóku gildi 27. september 2011. 
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samþykktar voru af efnahags- og viðskiptaráðherra. Heimild Seðlabankans til þess að 

takmarka gjaldeyrisviðskipti á Íslandi var tímabundin skv. bráðabirgðaákvæði I og 3. gr. gjrl. 

og þurfti því að endurnýja heimild bankans á sex mánaða fresti. Síðast giltu reglur nr. 

370/2010 um gjaldeyrisviðskipti. Markmið þeirra reglna var að stöðva tímabundið tiltekna 

flokka fjármagnshreyfinga og gjaldeyrisviðskipta sem þeim tengjast, ef slíkar hreyfingar 

fjármagns til og frá landinu voru að mati Seðlabankans til þess fallnar að valda alvarlegum og 

verulegum óstöðugleika í gengis- og peningamálum. Er hér átt við hin svokölluðu 

,,gjaldeyrishöft“ sem síðar voru lögfest með lögum nr. 127/2011 um breytingar á lögum um 

gjaldeyrismál. 

 Samfara þeim takmörkunum, sem urðu á gjaldeyrisviðskiptum, jókst eftirlit Seðlabankans 

með gjaldeyrismörkuðum og viðskiptum með þeim flokkum fjármagnshreyfinga sem 

takmarkaðir voru í gjaldeyrisreglum bankans. Var því komið á sérstöku gjaldeyriseftirliti árið 

2009 sem heyrir beint undir seðlabankastjóra og hefur það hlutverk að hafa almennt eftirlit 

með gjaldeyrishöftunum, auk þess að rannsaka brot á þeim og veita undanþágur frá þeim.
171

 

Frá árinu 2009 hefur starfsemi gjaldeyriseftirlitsins aukist ár hvert. Sem dæmi má nefna að 

árið 2009 bárust Seðlabankanum 390 beiðnir um undanþágu frá gjaldeyrishöftunum 
172

, árið 

2010 voru þær 762 talsins
173

 og árið 2011 var fjöldi beiðna 971.
174

  

 Þær takmarkanir á gjaldeyrisviðskiptum sem áður var að finna í reglum Seðlabankans um 

gjaldeyrismál er nú að finna í ákvæðum 13. gr. a. til 13. gr. n. laga um gjaldeyrismál nr. 

87/1992. Ákvæði laganna og takmarkanir á gjaldeyrisviðskiptum sem í þeim felast eru ólíkar 

þeim sem er að finna í öðrum reglum Seðlabankans að því leyti að þær snúa ekki aðeins að 

aðilum á fjármálamarkaði, heldur einnig að einstaklingum og lögaðilum sem ekki lúta öðrum 

reglum bankans. Að sama skapi hefur Seðlabankinn ekki aðeins eftirlit með fjármálakerfinu í 

heild eins og hann gerir á grundvelli seðlabankalaganna heldur lúta einstaklingar og lögaðilar 

eftirliti bankans á grundvelli gjaldeyrislaganna. Má því segja að gjaldeyriseftirlit 

Seðlabankans sé annars eðlis en annað eftirlit bankans. Í því sambandi vaknar sú spurning 

hvort eða að hvaða leyti gjaldeyriseftirlitið samræmist eftirlitshlutverki Seðlabankans eins og 

það kemur fram í seðlabankalögum, það er að hafa eftirlit með fjármálakerfinu í heild. Einnig 

vaknar sú spurning, hvort það sé yfirhöfuð heppilegt að Seðlabankinn hafi eftirlit með 

einstaklingum og lögaðilum sem ekki tengjast fjármálakerfinu á beinan hátt. Líklegast er 

ekkert eitt rétt svar til við þessum spurningum. Þau sjónarmið, sem koma til skoðunar, eru 
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fjölmörg og álitaefnin flókin og ekki verður nánar vikið að þeim í þessari ritgerð. Aftur á móti 

er ljóst að gjaldeyrisstöðugleiki er grundvöllur þess að Seðlabankinn nái meginmarkmiði sínu 

um verðstöðugleika á Íslandi. Í því efnahagsumhverfi, sem ríkt hefur á Íslandi frá 

efnahagshruninu, hefur Seðlabankinn augljóslega ekki getað tryggt gjaldeyrisstöðugleika með 

venjulegum gjaldeyrisviðskiptum, sbr. 18. gr. sbl. Hefur bankinn talið nauðsynlegt að 

takmarka slík viðskipti með gjaldeyrishöftum. Verður að telja að eftirlit með slíkum höftum 

sé grundvöllur fyrir því að þau nái markmiði sínu um gengisstöðuleika. Nauðsynlegt er að 

eftirlitið nái til allra innlendra aðila, einstaklinga og lögpersóna, sem eru í þeim aðstæðum að 

geta átt gjaldeyrisviðskipti. Í því ljósi mætti segja að gjaldeyriseftirlitið samræmist hlutverki 

Seðlabankans og meginmarkmiði að tryggja verðstöðugleika og fjármálastöðugleika. 

 

5.3 Stjórnvaldsákvarðanir Seðlabankans 

5.3.1 Almennt  

Þegar starfsemi Seðlabankans á sviði opinbers markaðseftirlits með fjármálamarkaði og  

venjuleg seðlabankastarfsemi er skoðuð í ljósi reglna stjórnsýsluréttarins þarf sérstaklega að 

athuga hvenær Seðlabankinn tekur ákvarðanir um réttindi og skyldur aðila, sbr. 2. mgr. 1. gr. 

ssl., þ.e. hvenær bankinn tekur svokallaðar stjórnvaldsákvarðanir.  

Stjórnvaldsákvörðun hefur verið skilgreind sem ákvörðun sem tekin er í skjóli 

stjórnsýsluvalds og er beint milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum. Með 

ákvörðuninni er jafnframt kveðið á bindandi hátt um rétt eða skyldur aðilanna í ákveðnu og 

fyrirliggjandi máli.
175

 Stjórnsýslulögin gilda ekki aðeins þegar tekin hefur verið 

stjórnvaldsákvörðun heldur einnig í þeim málum þar sem til greina kemur að taka slíka 

ákvörðun, hvort sem slík ákvörðun er síðan tekin eða ekki.
176

 

 Þegar stjórnvald tekur íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun leiðir af lögmætisreglunni að hún 

þarf að eiga sér skýra lagastoð. Þessar ákvarðanir eru fremur auðgreinanlegar sökum þeirra 

lagaheimilda sem þær byggjast á. Dæmi um slíka íþyngjandi ákvörðun Seðlabankans væri 

ákvörðun um að beita aðila stjórnvaldssekt á grundvelli 15. gr. a gjrl. Aðrar augljósar 

stjórnvaldsákvarðanir Seðlabankans eru ákvarðanir í kjölfar þess að sótt hefur verið um 

undanþágur frá gjaldeyrishöftunum á grundvelli 7. gr. gjrl. Erfiðara er að greina þær 

ákvarðanir stjórnvalda sem ekki teljast íþyngjandi, þar sem slíkar ákvarðanir þurfa ekki eins 

skýra lagaheimild og íþyngjandi ákvarðanir. Í starfsemi Seðlabankans eru það helst 

ákvarðanir bankans í tengslum við beitingu stjórntækja hans í peningamálum sem þar koma til 
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga,   bls. 169. 
176

 Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsret, bls. 226. 



57 

 

 

skoðunar. Nánar verður vikið að ákveðnum þáttum í starfsemi Seðlabankans, þar sem til 

greina kemur að ákvarðanir bankans teljist stjórnvaldsákvarðanir, í næstu köflum. 

 

5.3.2 Matskenndar stjórnvaldsákvarðanir og reglan um skyldubundið mat stjórnvalda 

Matskenndar stjórnvaldsákvarðanir eru þær ákvarðanir stjórnvalda, þegar lög eða 

stjórnvaldsfyrirmæli tilgreina ekki að öllu leyti þau skilyrði, sem þurfa að vera fyrir hendi, 

svo ákvörðun verði tekin og/eða veita stjórnvaldinu að einhverju eða öllu leyti mat um það 

hvert efni ákvörðunarinnar skuli vera.177 Þannig má líta á matskenndar reglur sem nokkurs 

konar leiðbeiningarreglur sem skírskota til viss mælikvarða sem nota ber við úrlausn máls.178 

Matskennd lagaregla ákvarðar ekki til fullnustu þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi svo 

að ákvörðun verði tekin á grundvelli hennar og bindur slík regla ekki úrlausn máls við 

fyrirfram fastákveðin ytri atvik.179 Aftur á móti gefur matskennd regla stjórnvaldi ekki frjálsar 

hendur við úrlausn máls.180 

 Þegar stjórnvald tekur ákvörðun á grundvelli matskenndrar lagaheimildar þarf fyrst að 

túlka viðkomandi ákvæði og ákvarða hvað stjórnvöldum er heimilt að aðhafast á grundvelli 

þess.181 Stjórnvald verður að ákvarða hver hinn matskenndi þáttur reglunnar sé og hversu 

víðtæk heimild er til mats á grundvelli reglunnar og síðan að draga fram þau lagasjónarmið 

sem ákvörðunin skal byggjast á.182 Við val á þeim sjónarmiðum, sem lögð eru til grundvallar, 

hafa stjórnvöld ekki frjálsar hendur, heldur eru þau bundin af almennum efnisreglum 

stjórnsýsluréttarins, s.s. jafnræðisreglunni og meðalhófsreglunni svo og öðrum efnisreglum 

lögfestum og ólögfestum. Fer það eftir málaflokknum, lagaákvæðum og atvikum hverju sinni 

hversu mikið umræddar reglur takmarka mat stjórnvaldsins.183   

 Þegar stjórnvaldsákvörðun er tekin á grundvelli matskenndrar lagareglu verða þau 

lagasjónarmið, sem lögð eru til grundvallar ákvörðuninni, að vera málefnaleg.184 Þannig mæla 

lög og lögskýringargögn oft fyrir um hvaða sjónarmið skuli lögð til grundvallar þegar 

matskennd ákvörðun er tekin á grundvelli matskennds lagaákvæðis. Dæmi um matskennt 

lagaákvæði af þessu tagi er að finna í 7. gr. gjrl. Í ákvæðinu kemur fram að við mat á því 

hvort veita eigi undanþágu frá gjaldeyrishöftunum, skuli Seðlabankinn líta til þess hvaða 
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afleiðingar takmarkanir á fjármagnshreyfingum hafa fyrir umsækjanda, hvaða markmið eru að 

baki takmörkunum og hvaða áhrif undanþága hefur á stöðugleika í gengis- og peningamálum. 

Málefnaleg sjónarmið kunna einnig að leiða af markmiðum laga. Þau sjónarmið, sem almennt 

teljast málefnaleg, eru til þess fallin að ná fram markmiði þeirra laga sem ákvörðunin byggist 

á.185 Af seðlabankalögunum má ráða að sjónarmið að baki ákvörðunum Seðlabankans á 

grundvelli laganna, sem lúta að verðstöðugleika og fjármálastöðugleika, myndu teljast 

málefnaleg.186 Jafnframt teljast sjónarmið er lúta að jafnrétti og mannréttindum, sem lögð eru 

til grundvallar matskenndrar stjórnvaldsákvörðunar, almennt málefnaleg. Þau sjónarmið, sem 

almennt gætu talist ómálefnaleg, eru sjónarmið sem lúta að persónu manna, stéttar stöðu eða 

pólitískum skoðunum þeirra.187 Jafnframt hefur verið talið að fjárhagsleg sjónarmið hins 

opinbera séu ekki málefnaleg þegar teknar eru stjórnvaldsákvarðanir, nema það sé sérstaklega 

tekið fram í þeirri lagaheimild sem matskennd ákvörðun byggir á.188 

   Í reglunni um skyldubundið mat stjórnvalda felst að þegar markmið löggjafans með 

setningu lagaákvæðis hefur verið að fá stjórnvöldum í hendur matskenndar valdheimildir til 

þess að taka þá ákvörðun sem best á við í máli hverju, geta stjórnvöld ekki virt efni slíkra 

lagaákvæða að vettugi með því að afnema matið eða þrengja það verulega með því að setja í 

þess stað fastmótaða réttarreglu með verklagsreglum eða öðrum reglum sem tekur til allra 

mála.189 Í slíkum tilvikum er mat stjórnvalda skyldubundið og stjórnvaldi óheimilt að afnema 

það eða takmarka óhóflega þó að því kunni að vera heimilt í slíkum tilfellum að setja sér 

viðmiðunarreglur sem takmarka matið að einhverju leyti.190  

 

5.3.3 Ákvarðanir um stjórntæki Seðlabankans í peningamálum 

5.3.3.1 Almennt 

Seðlabankanum er með lögum falin sérstök verkefni á sviði efnahagsmála sem snúa að stjórn 

peningmála. Seðlabankanum eru fengin viss verkfæri til stjórnunar peningamála í 

seðlabankalögunum. Kallast þau stjórntæki í peningamálum. Þessi stjórntæki Seðlabankans í 

peningamálum eru sum hver í formi reglna sem fjármálafyrirtæki þurfa að lúta, s.s. reglur um 

bindiskyldu, lausafjárhlutfall og gjaldeyrisjöfnuð. Önnur stjórntæki Seðlabankans felast aftur 

á móti í viðskiptum Seðlabankans við fjármálafyrirtæki. 191  
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 Viðskipti Seðlabankans við fjármálafyrirtæki á grundvelli seðlabankalaganna  eru annars 

vegar lánveitingar til þeirra gegn veði á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. og hins vegar svokallaðar 

markaðsaðgerðir Seðlabankans. Markaðsaðgerðir eru gjaldeyrisviðskipti Seðlabankans á 

grundvelli 18. gr. sbl., kaup og sala ríkistryggðra verðbréfa og annarra tryggra innlendra 

verðbréfa á verðbréfamarkað eða í beinum viðskiptum við fjármálafyrirtæki, sbr. 8. gr. sbl., 

útgáfa og sala framseljanlegra verðbréfa í innlendri mynt til fjármálafyrirtækja, sbr. 9. gr. sbl., 

og önnur banka- og verðbréfaviðskipti sem samrýmast hlutverki Seðlabankans, sbr. 1. mgr. 

17. gr. sbl.  

 Á grundvelli þessara lagaákvæða gerir Seðlabankinn samninga við fjármálafyrirtæki með 

það að markmiði að hafa áhrif á fjármálamarkaðinn. Þau stjórnsýslulegu álitamál, sem koma 

til skoðunar í viðskiptum Seðlabankans við fjármálafyrirtæki, eru af tvennum toga. Annars 

vegar þarf að skera úr um hvort í gerð samninga um lánaviðskipti eða verðbréfaviðskipti felist 

beiting stjórnsýsluvalds eða hvort um sé að ræða einkaréttarlegra samninga. Hins vegar þarf 

að meta hvaða þýðingu ólögfestar meginreglur stjórnsýsluréttarins, sem gilda um starfsemi 

aðila í einokunarstöðu á markaði, hafa við gerð þessara samninga.192 Kemur því til athugunar 

hvort ákvarðanir Seðlabankans um að ganga til samninga um þessi viðskipti við 

fjármálafyrirtæki teljist stjórnvaldsákvarðanir í skilningi stjórnsýslulaga.  

 

5.3.3.2 Ákvarðanir á grundvelli reglna um bindiskyldu, lausafjárhlutfall og gjaldeyrisjöfnuð 

Sem fyrr segir hefur Seðlabankinn heimild til þess að setja reglur um bindiskyldu, sbr. 11. gr. 

sbl., lausafjárhlutfall, sbr. 12. gr. sbl, og gjaldeyrisjöfnuð fjármálafyrirtækja, sbr. 13. gr. sbl. 

Núgildandi reglur, sem settar hafa verið á grundvelli þessara lagaákvæða, eru reglur 

Seðlabankans um bindiskyldu nr. 373/2008, reglur um lausafjárhlutfall nr. 317/2006  og 

reglur um gjaldeyrisjöfnuð nr. 950/2010. Umræddar reglur leggja vissar skyldur á 

fjármálafyrirtæki og setja tiltekin skilyrði sem rekstur þeirra þarfa að uppfylla. Reglur um 

bindiskyldu nr. 373/2008 skylda til dæmis fjármálafyrirtæki til að leggja visst hlutfall af 

innlánum hjá fyrirtækinu á reikning þess hjá Seðlabankanum, sbr. 2. til 5. gr. reglnanna. 

Reglur um lausafjárhlutfall nr. 317/2006 skylda fjármálafyrirtæki til þess að eiga tiltekið 

hlutfall af eignum sínum í formi lausafjár til þess að tryggja að það geti staðið við 

greiðsluskuldbindingar sínar, sbr. 2. og 3. gr. reglnanna. Í reglum um gjaldeyrisjöfnuð nr. 

950/2010 eru jafnframt sett takmörk við mismun á eignum og skuldum fjármálafyrirtækja í 

erlendum og innlendum gjaldmiðlum.  
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 Augljóst er að í ákvæðum umræddra reglna felst beiting Seðlabankans á stjórnsýsluvaldi. 

Kemur því til álita að líta á ákvarðanir byggðar á þeim sem stjórnvaldsákvarðanir. Ákvarðanir 

teknar á grundvelli reglnanna sem teljast stjórnvaldsákvarðanir eru til dæmis ákvörðun um 

hvort fjármálafyrirtæki teljist til bindiskyldra aðila á grundvelli 2. gr. reglna nr. 373/2008, 

hvort veita eigi fjármálafyrirtæki undanþágu frá kröfum um gjaldeyrisjöfnuð á grundvelli 6. 

gr. eða bráðabirgðaákvæðis I reglna nr. 950/2010. Ákvarðanir Seðlabankans um hvert 

bindihlutfall, lausfjárhlutfall og gjaldeyrisjöfnuður fjármálafyrirtækja skal vera og sett er fram 

í umræddum reglum myndi aftur á móti ekki teljast stjórnvaldsákvörðun í skilningi 

stjórnsýslulaga, þar sem þessar ákvarðanir eru ekki þess eðlis að þær beinist að tilteknum 

aðila eða aðilum.   

 

5.3.3.3 Ákvarðanir um veitingu lána á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. 

Lánaviðskipti Seðlabankans við fjármálafyrirtæki á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. eru 

grunnþáttur í venjulegri seðlabankastarfsemi Seðlabankans. Lán á grundvelli 1. mgr. 7. gr. 

sbl. eru veitt í tengslum við önnur innlend viðskipti Seðlabankans, sbr.  ákvæði III. kafla sbl. 

Seðlabankinn setur reglur um vissa þætti í innlendum viðskiptum sínum við fjármálafyrirtæki. 

Þá setur hann reglur sem snúa að starfsemi þeirra fjármálafyrirtækja sem bankinn á viðskipti 

við. Þetta eru reglur nr. 540/2007 um viðskiptareikninga fjármálafyrirtækja við Seðlabanka 

Íslands, reglur nr. 533/2009 um viðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabanka Íslands ásamt 

reglum nr. 373/2008 um bindiskyldu, reglum nr. 317/2006 um lausafjárhlutfall og reglum nr. 

950/2010 um gjaldeyrisjöfnuð. Saman mynda þessar reglur ásamt ákvæðum III. kafla sbl. 

heildstætt regluverk um innlend viðskipti Seðlabankans við fjármálafyrirtæki.  

 Seðlabankinn tekur við innlánum frá fjármálafyrirtækjum, sbr. 6. gr. sbl. Til þeirra teljast 

viðskiptabankar, sparisjóðir, útibú erlendra innlánsstofnana og aðrar stofnanir og félög sem 

heimilt er lögum samkvæmt að taka við innlánum frá almenningi til geymslu og ávöxtunar. 

Jafnframt er Seðlabankanum heimilt að taka við innlánum frá öðrum lánastofnunum og 

fyrirtækjum í verðbréfaþjónustu. Um þessi viðskipti gilda reglur nr. 540/2007 um 

viðskiptareikninga Seðlabankans. Í 1. gr. reglnanna er nánar kveðið á um hvaða aðilar hafa 

heimild til þess að stofna viðskiptareikninga hjá Seðlabankanum. Í 2. gr. er kveðið á um hver 

séu skilyrði fyrir að eiga slíkan reikning. Í 3. gr. er fjallað um vexti af innstæðum 

fjármálafyrirtækja. Í 4. gr. er fjallað um yfirdrátt á viðskiptareikningum og í 5. gr. um lokun 

viðskiptareikninga og heimildir Seðlabankans til að ganga að tryggingum sem settar hafa 

verið fyrir stofnun viðskiptareiknings.  
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 Seðlabankinn hefur heimildir í 1. mgr. 7. gr. sbl. til þess að veita fjármálafyrirtækjum, sem 

eiga viðskiptareikning hjá bankanum á grundvelli 6. gr. sbl., lán með kaupum á verðbréfum 

eða á annan hátt gegn tryggingum sem bankinn metur gildar. Um viðskipti bankans 

samkvæmt þessari grein gilda reglur nr. 553/2009. Í 2. gr. reglnanna kemur fram hvaða 

fjármálafyrirtæki geti átt lánaviðskipti við Seðlabankann á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. Í 5. gr. 

er það gert að skilyrði fyrir lánaviðskiptum að fjármálafyrirtæki eigi viðskiptareikning hjá 

Seðlabankanum. Í 7. gr. eru þau viðskipti sem Seðlabankinn stundar samkvæmt 1. mgr. 7. gr. 

sbl. skilgreind. Í 8. og 9. gr. er fjallað um tilhögun viðskiptanna og kjör þeirra og í 10. - 16. 

gr. er fjallað um tryggingar fjármálafyrirtæka gegn lánum frá Seðlabankanum og atriði því 

tengd. Í 17. gr. er fjallað um úrræði Seðlabankans vegna vanefnda, í 18. gr. um útilokun 

viðskipta við fjármálafyrirtæki. Í 19. gr. er kveðið á um að fjármálafyrirtæki beri allan 

kostnað af viðskiptum við bankann og í 20. gr. um efni og undirritun fjármálafyrirtækis fyrir 

skilmálum Seðlabankans fyrir viðskiptum.   

 Sem fyrr segir er eitt megineinkenni stjórnvaldsákvarðanna að þær eru teknar í skjóli 

stjórnsýsluvalds.193 Í stjórnvaldsákvörðun felst því beiting stjórnsýsluvalds hjá stjórnsýslu 

ríkis eða sveitarfélaga, sbr. 1. mgr. 1. gr. ssl., þ.e. í þeim felst valdbeiting sem er 

allsherjarréttarlegs eðlis.194 Við mat á því hvort ákvörðun Seðlabankans um að veita 

fjármálafyrirtæki lán á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. telst stjórnvaldsákvörðun er því 

nauðsynlegt að skera úr um hvort þessar ákvarðanir séu einkaréttarlegs eðlis eða hvort að beitt 

sé stjórnsýsluvaldi þegar ákvarðanirnar eru teknar.195   

 Lánaviðskiptum Seðlabankans á grundvelli ákvæða 6. gr. og 1. mgr. 7. gr. sbl. svipar í 

grunninn mjög til venjulegrar bankastarfsemi viðskiptabanka. Mætti þannig líkja viðskiptum 

Seðlabankans og fjármálafyrirtækis á grundvelli ákvæðanna við viðskipti milli einstaklinga 

og viðskiptabanka. Lánaviðskipti Seðlabankans á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. líkist því 

starfsemi sem byggist almennt á einkaréttarlegum grundvelli. Þar með er þó ekki sagt að 

ákvarðanir, sem Seðlabankinn tekur í þessum viðskiptum, séu ekki stjórnvaldsákvarðanir. Þó 

svo að sams konar eða svipaðar ákvarðanir séu teknar bæði af einkaaðilum og stjórnvöldum 

kann ákvörðun að teljast stjórnvaldsákvörðun þegar hún er tekin af stjórnvaldinu en ekki 

þegar hún er tekin af einkaaðilanum.
196
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 Í þeim tilvikum þegar stjórnvald ræður niðurstöðu tiltekins og fyrirliggjandi máls til lykta 

með einhliða ákvörðun er það glöggt merki þess að stjórnvaldið hafi beitt stjórnsýsluvaldi.197 

Þannig mætti segja að ef ákvörðun er tekin einhliða af stjórnvaldi í þessum efnum gefi það 

sterka vísbendingu að um stjórnvaldsákvörðun sé að ræða.198 Að sama skapi mætti segja að 

ákvarðanir stjórnvalds, sem byggðar eru á tvíhliða samningi, séu ekki stjórnvaldsákvarðanir, 

þar sem slíkur samningur yrði almennt talinn byggður á einkaréttarlegum grunni. 199   

 Lánaviðskipti Seðlabankans við fjármálafyrirtæki á grundvelli 1. mgr. 7. gr. byggjast á 

gerð samninga milli bankans og fjármálafyrirtækjanna um lán gegn veði eða lán í formi 

viðskipta með tiltekna fjármálagerninga. Við mat á því hvort ákvörðun Seðlabankans að 

ganga til þessara samninga sé stjórnvaldsákvörðun er nauðsynlegt að meta hvort ákvörðunin 

er grundvölluð á gerð tvíhliða samnings eða hvort um er að ræða einhliða ákvörðun bankans 

sem tekin er í skjóli þess stjórnsýsluvalds sem bankanum hefur verið falið í lögum. Ef 

ákvörðunin er tekin á grundvelli tvíhliða samnings teldist Seðlabankinn almennt ekki vera að 

beita stjórnsýsluvaldi og því væri ekki um stjórnvaldsákvörðun að ræða. 

 Þó svo að lán séu almennt byggð á tvíhliða samningi kann ákvörðun stjórnvalds um að 

veita lán að vera talin stjórnvaldsákvörðun.200 Við mat á því hvort lánveiting telst 

stjórnvaldsákvörðun ræður það úrslitum á hvaða lagagrundvelli lánveitingin fer fram, en ekki 

hvort lánveitingin er framkvæmd með einkaréttarlegu skuldabréfi.201 Hefur verið talið að 

ákvörðun stjórnvalds um veitingu láns sem byggist á lagaheimild teljist stjórnvaldsákvörðun, 

ef aðstæður eru með þeim hætti að mælt er fyrir í lögum hverjir geta fengið lán hjá umræddu 

stjórnvaldi og lögin sjálf, eða stjórnvaldsfyrirmæli sett á grundvelli þeirra, mæla að einhverju 

leyti fyrir um kjör lánanna, s.s.um vexti eða endurgreiðslu þeirra. Ákvörðun um rétt til slíkra 

lögmæltra lána er því tekin í skjóli stjórnsýsluvalds.
202

 Sömu sjónarmið eiga við um ábyrgðir 

sem stjórnvald veitir á grundvelli lagaákvæðis.
203

  

 Þau lán sem Seðlabankinn veitir á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl.  eru skilgreind í 7. gr. 

reglna nr. 553/2009 um viðskipti við fjármálafyrirtækja við Seðlabanka Íslands og skiptast 

þau í þrjá flokka: Regluleg viðskipti, daglán og önnur viðskipti. Lán Seðlabankans til 
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fjármálafyrirtækja, sem flokkast sem regluleg viðskipti, eru lánasamningar til sjö daga um lán 

gegn fjárhagslegri tryggingarráðstöfun sem Seðlabankinn metur gilda og viðskipti með 

innstæðubréf Seðlabanka Íslands, þ.e. skuldabréf sem gefin eru út til fjármálafyrirtækja. 

Daglán eru lán sem Seðlabankinn veitir að ósk fjármálafyrirtækis geti það ekki uppfyllt 

bindiskyldu sína. Getur Seðlabankinn því veitt fjármálafyrirtæki daglán til að koma í veg fyrir 

yfirdrátt á viðskiptareikningi þess í lok viðskiptadags. Í öðrum viðskiptum Seðlabankans felst 

m.a. gerð sams konar lánasamninga og í reglulegum viðskiptum. Þessir samningar geta verið 

til lengri tíma en sjö daga.  

 Í 8. gr. reglna nr. 553/2009 er kveðið á um tilhögun reglulegra viðskipta Seðlabankans við 

fjármálafyrirtæki. Fara þessi viðskipti þannig fram að Seðlabankinn býður út takmörkuð 

viðskipti í hverjum lánaflokki, þar sem vextir eru ákvarðaðir af bankanum eða 

fjármálafyrirtæki gera tilboð í vexti. Seðlabankinn getur einnig óskað eftir tilboðum frá 

fjármálafyrirtækjum í lánaviðskipti án þess að takmarka heildarfjárhæð þeirra. Seðlabankinn 

hefur jafnframt heimild til þess að takmarka hversu stórt hlutfall þeirrar fjárhæðar, sem 

bankinn býður til viðskipta, rennur til einstaks fjármálafyrirtækis eða hafnað einstaka eða 

öllum tilboðum.  

 Í 9. gr. reglna nr. 553/2009 er kveðið á um kjör lánaviðskipta við Seðlabankann. 

Samkvæmt greininni eru vextir af lánunum ákvarðaðir samkvæmt vaxtatilkynningum 

Seðlabankans, sem hann birtir á vefsíðu sinni. Þar eru jafnframt birt önnur kjör viðskipta og 

skilyrði fjárhagslegra tryggingarráðstafana fyrir lánveitingu. Jafnframt er kveðið á um það í 

greininni að Seðlabankinn geti breytt kjörum daglána án fyrirvara.  

 Lán sem veitt eru á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. og reglna nr. 533/2009 eru aðeins veitt til 

fjármálafyrirtækja sem eiga viðskipti við Seðlabankann. Kjör lánanna eru að hluta til sett með 

stjórnvaldsfyrirmælum, sbr. 9. gr. reglnanna. Auk þess hafa reglurnar að geyma ýmis önnur 

skilyrði fyrir veitingu lánanna. Gætu ákvarðanir um veitingu þessara lána því talist 

stjórnvaldsákvarðanir í ljósi áðurnefndra sjónarmiða um lánveitingar stjórnvalda. 

Lánveitingarnar eru aftur á móti ekki alltaf algerlega einhliða af hálfu Seðlabankans. Þannig 

getur Seðlabankinn veitt fjármálafyrirtækjum tækifæri til að bjóða í vexti af lánum þegar 

Seðlabankinn ákveður að bjóða út takmarkaða heildarfjárhæð í reglulegum lánviðskiptum á 

grundvelli 2. tölul. 1. mgr. 8. gr. og 2. tölul. 2. mgr. 8. gr. reglnanna. Einnig geta aðilar að ósk 

Seðlabankans gert tilboð í fjárhæð reglulegra lánaviðskipta, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 8. gr. og 4. 

tölul. 2. mgr. 8. gr. reglnanna. Ákvarðanir um veitingu daglána og lána sem teljast til annarra 

viðskipta eru aftur á móti teknar einhliða af Seðlabankanum.   
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 Við mat á því hvort ákvarðanir um lánveitingu á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. séu 

stjórnvaldsákvarðanir þarf einnig að líta til þess að í inn- og útlánastarfsemi seðlabanka felst 

stjórntæki þeirra í peningamálum og þar með viss stýring hins opinbera á fjármálamarkaði.
204

 

Með viðskiptunum leitast Seðlabankinn við hafa áhrif á eftirspurn og framboð á lausafé í 

bankakerfinu, sbr. 1. mgr. 7. gr. reglna nr. 553/2009. Bendir þetta til þess að með ákvörðunum 

um lánveitingar sé Seðlabankinn að beita stjórnsýsluvaldi.  

 Af framansögðu er ljóst að ákvarðanir bankans um að eiga lánaviðskipti við 

fjármálafyrirtæki á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. og 7. gr. reglna nr. 553/2009 er tekin með 

heimild í lögum og reglum sem um viðskiptin gilda. Þær beinast milliliðalaust að því 

fjármálafyrirtæki sem óskar eftir láni og hefur heimild til þess að eiga viðskipti við 

Seðlabankann á grundvelli 6. gr. sbl. og 7. gr. sbl. og reglum nr. 553/2009. Kjör viðskiptanna 

eru ákveðin með stjórnvaldsfyrirmælum Seðlabankans sem sett eru með heimild í lögum og 

reglum um viðskiptin. Með ákvörðun bankans um viðskiptin er síðan kveðið endanlega á um 

rétt fjármálafyrirtækisins til lánanna. Lánviðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabankann á 

grundvelli 1. mgr. 7. gr. eru nauðsynlegur þáttur í starfsemi þeirra á fjármálamarkaði, og er 

lánunum meðal annars ætlað að gera fjármálafyrirtækjunum kleift að uppfylla þau skilyrði 

Seðlabankans sem gerð er til starfsemi þeirra, s.s. skilyrði um lausafjárhlutfall þeirra, sbr. 2. 

mgr. 7. gr. reglna nr. 553/2009. Án þessara lánaviðskipta verður að telja nær ómögulegt fyrir 

fjármálafyrirtæki að stunda eðlilega starfsemi á fjármálamarkaði. Í ljósi þessa verður að telja 

að ákvörðun Seðlabankans um viðskipti á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. og reglna nr. 553/2009 

feli í sér beitingu stjórnsýsluvalds og sé þar með stjórnvaldsákvörðun.  

 Niðurstöðunni til frekari stuðnings má benda á orðalag 3. mgr. 7. gr. reglna nr. 553/2009. 

Þar er tekið fram að ,,sérstaka ákvörðun“ Seðlabankans þurfi til þess að verða við ósk 

fjármálafyrirtækis um að eiga svokölluð önnur viðskipti við Seðlabankann á grundvelli 

ákvæðisins. Kemur hér einnig til skoðunar einokunarstaða seðlabanka á fjármálamarkaði til 

þess að veita fjármálafyrirtækjum tiltekna þjónustu.
205

 Slík einokunarstaða þýðir ekki 

endilega að ákvarðanir, sem teknar eru í skjóli hennar, teljist stjórnvaldsákvarðanir.
206

 Aftur á 

móti hefur í stjórnsýslurétti almennt verið lagt til grundvallar að á þeim sviðum, þar sem hið 

opinbera hefur einokunarstöðu samkvæmt lögum, gildi sömu eða sambærilegar reglur og um 

væri að ræða beitingu stjórnsýsluvalds.
207
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 Hér er þó rétt að benda á að gerður er greinarmunur á þeirri málsmeðferð, sem lýtur að 

töku ákvörðunar Seðlabankans um að veita fjármálafyrirtæki lán á grundvelli laga, og svo 

málsmeðferð vegna frágangs lánsskjala og samninga sem hugsanlega kunna að verða gerðir í 

tilefni af slíkri fyrirgreiðslu.208 

 

5.3.3.4 Ákvarðanir um aðrar markaðsaðgerðir Seðlabankans 

Hluti af stjórntækjum Seðlabankans í peningamálum eru svokallaðar markaðsaðgerðir 

bankans. Til þessara markaðsaðgerða teljast viðskipti Seðlabankans á verðbréfamarkaði, þar 

með talið endurhverf verðbréfaviðskipti Seðlabankans, á grundvelli heimilda í 8. 9. og 17. gr. 

sbl., og inngrip á gjaldeyrismarkaði samkvæmt heimild 18. gr. sbl. Í þessum 

markaðsaðgerðum felst gerð samninga við fjármálafyrirtæki um viðskipti með 

fjármálagerninga sem fara eftir ákvæðum reglna nr. 553/2009. Við mat á því hvort ákvarðanir 

Seðlabankans um viðskipti við fjármálafyrirtæki á grundvelli þessara ákvæða teljist 

stjórnvaldsákvarðanir þarf sérstaklega að skoða hvort í þeim felist beiting stjórnsýsluvalds af 

hálfu bankans. 

 Við mat á því hvort í markaðsaðgerðum Seðlabankans felist beiting stjórnsýsluvalds þarf 

að hafa í huga að í markaðsgerðunum felst stýring hins opinbera á fjármálamarkaði. 

Markaðsaðgerðum Seðlabankans er ætlað að hafa áhrif á stöðu fjármálamarkaða í heild og 

fjármálafyrirtæki og markmið þeirra að stuðla að verðstöðugleika og fjármálastöðugleika. 

Heimildir Seðlabankans til markaðsaðgerða eru lögákveðnar og um viðskiptin gilda reglur um 

viðskipti Seðlabankans við fjármálafyrirtæki nr. 553/2009. Í norrænum stjórnsýslurétti hefur 

verið talið að markaðsaðgerðir seðlabanka við framkvæmd peningastefnu þeirra, sem byggðar 

eru á lagaheimild, teljist að meginstefnu til vera teknar í skjóli stjórnsýsluvalds.209  

 Hér kemur þó til skoðunar hvort í umræddum markaðsaðgerðum felist tvíhliða 

samningsgerð milli Seðlabankans og viðsemjenda hans. Getur Seðlabankinn til dæmis boðið 

takmarkaða heildarfjárhæð þegar hann á viðskipti um kaup eða sölu endurhverfra verðbréfa 

og gefið fjármálafyrirtækjum kost á að bjóða í vexti af viðskiptunum, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 7. 

gr. reglna nr. 553/2009. Þannig mætti segja að samningar, sem gerðir eru á grundvelli 

markaðsaðgerða Seðlabankans, séu að einhverju leyti tvíhliða samningar. Hér þarf þó að hafa 

í huga að aðkoma fjármálafyrirtækja að gerð samninganna er takmörkuð við þær heimildir 

sem koma fram í reglum bankans um viðskiptin nr. 533/2009 og því ekki um að ræða 
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algerlega tvíhliða samningsgerð. Samningarnir eru í raun aðeins tvíhliða að því leyti sem 

Seðlabankinn ákvarðar. Niðurstaðan er því sú að í ákvörðunum Seðlabankans um 

markaðsaðgerðir felist beiting stjórnsýsluvalds af hálfu bankans og því grundvöllur fyrir því 

að líta á ákvarðanirnar um beitingu þeirra sem stjórnvaldsákvarðanir. Áðurnefnd sjónarmið 

um einokunarstöðu Seðlabankans á fjármálamarkaði á Íslandi renna stoðum undir þá 

niðurstöðu.  

 

5.3.4 Ákvörðun um veitingu neyðarláns á grundvelli 2. mgr. 7. gr. sbl. 

Í 2. mgr. 7. gr. sbl. hefur Seðlabankinn heimild við sérstakar aðstæður til þess að veita 

lánastofnun í lausafjárvanda ábyrgðir eða lán á sérstökum kjörum og gegn öðrum tryggingum 

en hann metur venjulega gildar. Í ákvæðinu er lögfest heimild Seðlabankans til þess að veita 

svokölluð neyðarlán til þess að varðveita traust á fjármálakerfinu í heild og er Seðlabankinn 

samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 7. gr. sbl. lánveitandi fjármálafyrirtækja til þrautavara (e. lender 

of last resort). Í ákvæðinu felst að meti bankinn það svo að fyrirgreiðsla hans sé nauðsynleg til 

þess að ekki skapist ótti um öryggi fjármálakerfisins eða möguleiki sé á keðjuverkun vegna 

erfiðleika eins fjármálafyrirtækis, geti bankinn gripið inn í til þess að fleyta viðkomandi 

fyrirtæki tímabundið yfir þá erfiðleika sem það kann að hafa ratað í.
210

  

 Við mat á því hvort ákvörðun Seðlabankans um að veita neyðarlán á grundvelli 2. mgr. 7. 

gr. sbl. teljist stjórnvaldsákvörðun þarf að skera úr um hvort í ákvörðuninni felist beiting 

stjórnsýsluvalds af hálfu Seðlabankans. Í umfjöllun um lán Seðlabankans til 

fjármálafyrirtækja á grundvelli 1. mgr. 7. gr. sbl. í kafla 5.3.3.3 voru talin upp sérstök 

sjónarmið til þess að ákvörðun stjórnvalds um veitingu láns teldist stjórnvaldsákvörðun. Þau 

voru annars vegar að ákvörðun þarf að byggist á lagaheimild þar sem mælt er fyrir um hverjir 

geta fengið umrædd lán og hins vegar að lög eða stjórnvaldsfyrirmæli mæli að einhverju leyti 

um kjör lánanna. 

 Samkvæmt ákvæði 2. mgr. 7. gr. sbl. eiga einungis lánastofnanir í tímabundnum 

lausafjárvanda möguleika að fá neyðarlán eða sérstakar ábyrgðir frá Seðlabankanum. 

Jafnframt er ljóst af ákvæðinu að neyðarlán er veitt á sérstökum kjörum og gegn öðrum 

tryggingum en Seðlabankinn tekur venjulega gildar. Lánastofnun, sem óskar eftir neyðarláni á 

grundvelli ákvæðis 2. mgr. 7. gr. sbl., er eðli málsins samkvæmt ekki í aðstöðu til þess að 

semja um kjör neyðarlánsins og því verður að telja að það sé á valdi Seðlabankans að ákvarða 

þessi sérstöku kjör. Einnig er gert ráð fyrir því í lögskýringargögnum að Seðlabankinn geti 
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sett lánastofnun sérstök skilyrði fyrir veitingu neyðarláns, s.s.að breytingar verði gerðar á  

starfsemi viðkomandi stofnunar eða yfirstjórn hennar.211 Eiga því áðurnefnd sjónarmið um 

lánveitingu stjórnvalda við í þeim tilfellum þar sem veitt er neyðarlán á grundvelli 2. mgr. 7. 

gr. sbl. Þar með mætti líta svo á að í ákvörðun um veitingu neyðarláns felist beiting 

stjórnsýsluvalds og ákvörðunin Seðlabankans á grundvelli 2. mgr. 7. gr. því 

stjórnvaldsákvörðun. 

 Rannsóknarnefnd Alþingis komst að þessari niðurstöðu um ákvörðun Seðlabankans um að 

hafna ósk viðskiptabankans Glitnis um neyðarlán í aðdraganda efnahagshrunsins 2008. Í 

skýrslu nefndarinnar segir svo: 

 

Með beiðni Glitnis um fyrirgreiðslu og með tilliti til fyrirsjáanlegra erfiðleika við að standa í 

skilum með greiðslur var komið fram hjá Seðlabanka Íslands erindi sem bankastjórninni bar að 

taka afstöðu til. Ákvæði 2. mgr. 7. gr. laga nr. 36/2001 um þrautavaralán og skylda fyrirgreiðslu 

Seðlabankans fela ekki í sér að lánastofnun eigi rétt til slíkrar fyrirgreiðslu að uppfylltum 

tilteknum skilyrðum heldur er þetta matskennd heimild sem Seðlabankinn tekur afstöðu til hvort 

beita eigi. Ákvörðun Seðlabankans um hvort og hvernig hann leysir úr erindi lánastofnunar um 

slíka fyrirgreiðslu til þrautavara kann augljóslega að hafa bein áhrif á það hvort hlutaðeigandi 

lánastofnun getur framvegis rækt þær skyldur sem á henni hvíla samkvæmt því starfsleyfi sem 

hún hefur fengið frá stjórnvöldum og að sama skapi rétt hennar til að nýta sér leyfið. Jafnframt 

kann ákvörðun Seðlabankans við þessar aðstæður að hafa afdrifarík áhrif á verðmæti 

eignarhluta í viðkomandi lánastofnun. Þegar litið er til þeirra atriða sem tilgreind eru í 2. mgr. 7. 

gr. laga nr. 36/2001 og haft í huga hversu afdrifarík og fjárhagslega mikilvæg ákvörðun um 

afgreiðslu slíks erindis gat orðið með tilliti til hagsmuna lánastofnunarinnar verður að telja að 

ákvörðun Seðlabanka Íslands á grundvelli 2. mgr. 7. gr. laga nr. 36/2001 feli í sér meðferð 

opinbers valds sem lúti reglum um stjórnvaldsákvarðanir, sbr. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993. Rannsóknarnefnd Alþingis telur á hinn bóginn ástæðu til að árétta að þótt ekki væri 

byggt á stjórnsýslulögum nr. 37/1993 við úrlausn málsins, myndu hinar almennu óskráðu 

meginreglur stjórnsýsluréttarins gilda. Hin óskráða rannsóknarregla og hin óskráða regla um 

skyldu til að tilkynna um lyktir máls, leiða til sömu niðurstöðu í máli þessu og ákvæði 

stjórnsýslulaga.
212

  

 

 Í þeim tilvikum, þar sem til greina kemur að veita lánastofnun neyðarlán eða sérstakar 

ábyrgðir, eru augljóslega miklir hagsmunir í húfi fyrir þann sem sækir á náðir Seðlabankans. 

Niðurstaða rannsóknarnefndarinnar um að ákvörðun um veitingu neyðarláns á grundvelli 2. 

mgr. 7. gr. teljist stjórnvaldsákvörðun byggir öðru fremur á því að afleiðingar ákvörðuninnar 

séu þess eðlis fyrir starfsemi þess fjármálafyrirtækis, sem leitar eftir láninu, að í ákvörðuninni 

felist ákvörðun um réttindi og skyldur þess sem óskar eftir neyðarláni.   
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5.3.5 Ákvarðanir í tengslum við eftirlit 

5.3.5.1 Almennt 

Á grundvelli almennra og sérstakra heimilda í lögum getur Seðlabankinn hafið rannsókn á því 

hvort aðili hafi gerst brotlegur við þær reglur sem bankinn setur eða þau lög sem hann hefur 

eftirlit með. Þau stjórnsýslumál, sem Seðlabankinn hefur til meðferðar á grundvelli 

eftirlitsins, hefjast eðli málsins samkvæmt flest að frumkvæði bankans. Þannig getur almennt 

eftirlit Seðlabankans á grundvelli gjaldeyrislaganna vakið grun um lögbrot, auk þess sem 

bankanum gætu borist ábendingar frá einkaaðilum. Ákvæði stjórnsýslulaganna gilda í þeim 

málum þar sem til greina kemur að taka stjórnvaldsákvörðun.  

 Af undanfarandi umfjöllun má vera ljóst að íþyngjandi ákvarðanir, s.s. ákvörðun um 

beitingu stjórnsýsluviðurlaga og stjórnvaldssekta, eru stjórnvaldsákvarðanir. Stjórnsýslulögin 

gilda því í þeim málum sem Seðlabankinn hefur til athugunar og til greina kemur að leggja 

stjórnvaldssekt á aðila, svo sem málum sem kunna að enda með stjórnvaldssekt á grundvelli 

1. mgr. 37. gr. sbl. eða 15. gr. a gjrl.  

 Stjórnvaldsákvörðun er samkvæmt skilgreiningu ákvörðun sem kveður á bindandi hátt um 

rétt eða skyldu aðila í fyrirliggjandi máli. Í því felst að ákvarðanir um málsmeðferð 

stjórnsýslumáls teljast ekki stjórnvaldsákvarðanir. Þetta eru svokallaðar formákvarðanir eða 

málsmeðferðarákvarðanir.213 Sem dæmi telst ákvörðun stjórnvalds um að hefja mál ákvörðun 

um málsmeðferð.
214

 Gilda því stjórnsýslulögin ekki um slíkar ákvarðanir. Í þessu samhengi er 

rétt að benda á að samkvæmt 3. mgr. 16. gr. b  gjrl. gilda ákvæði IV. - VII. kafla 

stjórnsýslulaganna ekki um ákvörðun Seðlabankans um að kæra mál til lögreglu. Í 

athugasemdum við greinina segir í lögskýringargögnum að ákvörðun um að kæra mál til 

lögreglu á grundvelli 3. mgr. 16. gr. b gjrl. teljist ekki stjórnvaldsákvörðun og því gildi 

ákvæði IV. -  VII. kafla stjórnsýslulaganna ekki um þær ákvarðanir.215 Í þessum ummælum 

felst viss mótsögn þar sem ljóst er að ákvæði stjórnsýslulaganna gilda aðeins um 

stjórnvaldsákvarðanir, sbr. 2. mgr. 1. gr. ssl., og því þyrfti vart að taka fram að nokkrir kaflar 

laganna giltu ekki um ákvörðun á grundvelli ákvæðisins ef hún teldist ekki vera 

stjórnvaldsákvörðun. Hér er því nauðsynlegt að kanna hvort sú ákvörðun Seðlabankans, að 

kæra mál til lögreglu á grundvelli 16. gr. b gjrl., er stjórnvaldsákvörðun.  

 Því hefur verið haldið fram í íslenskum stjórnsýslurétti að sú ákvörðun stjórnvalds, að 

kæra tiltekna háttsemi til lögreglu, teldist almennt ekki vera stjórnvaldsákvörðun. Þar hefur 
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verið lagt til grundvallar að í kæru stjórnvalds til lögreglu felist í raun framsending máls án 

þess að komist sé að endanlegri niðurstöðu í málinu. Ákvörðunin um að kæra til lögreglu er 

með öðrum orðum ákvörðun um meðferð máls.216 Á hinn bóginn kann ákvörðun um kæru til 

lögreglu að teljast stjórnvaldsákvörðun ef stjórnvaldinu er með lögum gert að taka afstöðu til 

þess hvort háttsemi sé refsiverð eða brotið alvarlegt og í þeim tilvikum þegar brot sætir aðeins 

ákæru að undangenginni kæru stjórnvalds. 217 Ef þessi sjónarmið eru lögð til grundvallar er 

ljóst að ákvörðun Seðlabankans um að kæra háttsemi til lögreglu á grundvelli 16. gr. b gjrl. er 

stjórnvaldsákvörðun.   

 Almennt er litið svo á að þær ákvarðanir stjórnvalda, sem fela í sér sérstök 

þvingunarúrræði, s.s. ákvörðun um beitingu dagsekta eða afturköllun leyfa, teljist vera 

stjórnvaldsákvarðanir.
218

 Dæmi um ákvarðanir Seðlabankans um beitingu þvingunarúrræða 

sem telja verður stjórnvaldsákvarðanir eru ákvarðanir um beitingu dagsekta á 

fjármálafyrirtæki hlíti það ekki reglum Seðlabankans um bindiskyldu, lausafjárhlutfall og 

gjaldeyrisjöfnuð, sbr. 2. mgr. 37. gr. Hið sama gildir um ákvarðanir bankans um dagsektir ef 

aðili veitir bankanum ekki þær upplýsingar sem bankinn á rétt á eða sinnir ekki kröfum 

bankans um úrbætur vegna brota reglum hans, sbr. 15. gr. h. gjrl. og 3. mgr. 37. gr. sbl. 

 Í lögskýringargögnum með stjórnsýslulögunum kemur fram að leiki vafi á því að 

ákvörðun teljist stjórnvaldsákvörðun ber fremur að álykta svo að stjórnsýslulögin gildi, heldur 

en þau gildi ekki.
219

 Með markmiðstúlkun á ákvæðum 1. gr. ssl. kemur því til álita að líta á 

ákvarðanir stjórnvalda um beitingu rannsóknarúrræða sem eru sérstakar og í eðli sínu mjög 

íþyngjandi fyrir málsaðila, sem stjórnvaldsákvarðanir.
220

 Þannig hefur í dönskum 

stjórnsýslurétti verið talið að í einstaka tilviki sé réttlætanlegt að telja slíkar ákvarðanir 

stjórnvaldsákvarðanir.221 Við mat á því hvort ákvörðun um beitingu tiltekinna 

rannsóknarúrræða teljist stjórnvaldsákvörðun er litið til þess hvort málavextir eru með þeim 

hætti að aðili máls hafi mikla hagsmuni af því að koma að sínum sjónarmiðum áður en að 
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ákvörðunin er tekin. Að sama skapi kann að vera nauðsynlegt fyrir stjórnvald að fá viðhlítandi 

upplýsingar um þá hagsmuni sem í húfi eru og vegast á í málinu.
222

  

 Á grundvelli seðlabankalaga og gjaldeyrislaga hefur Seðlabankinn víðtækar 

rannsóknarheimildir, auk þess sem skylt er að veita bankanum ýmsar upplýsingar og gögn 

óski hann þess. Þau rannsóknarúrræði, sem Seðlabankanum eru fengin með lögum, eru mörg 

þess eðlis að þau geta talist mjög íþyngjandi fyrir aðila stjórnsýslumáls. Aftur á móti eru 

ákvarðanir um beitingu slíkra úrræða almennt liður í rannsókn máls og binda þær því ekki 

enda á fyrirliggjandi stjórnsýslumál. Því verður að líta á slíkar ákvarðanir Seðlabankans sem 

ákvarðanir um meðferð máls en ekki stjórnvaldsákvarðanir. 

 

5.3.5.2 Lögmætisreglan og matskenndar ákvarðanir 

Stjórnvaldsákvarðanir Seðlabankans í tengslum við eftirlit bankans með fjármálamörkuðum 

verða samkvæmt lögmætisreglunni að eiga sér stoð í lögum. Þær mega heldur ekki brjóta í 

bága við lög. Við mat á því hvort að tiltekin ákvörðun stjórnvalds uppfylli skilyrði reglunnar 

eru gerðar breytilegar kröfur til lagaheimildar eftir eðli og efni þeirrar ákvörðunar sem tekin 

er. Þannig mætti segja að beiting lögmætisreglunnar sé afstæð.
223

 Sem dæmi eru almennt 

gerðar meiri kröfur til skýrleika lagaheimildar ef um íþyngjandi ákvörðun er að ræða.
224 

 Á sviði opinbers markaðseftirlits eru til staðar sérstakar aðstæður sem oft leiða til 

strangara afbrigðis af lögmætisreglunni og sérstakrar þýðingar hennar.
225

 Í ljósi 

lögmætisreglunnar hefur verið gerð ríkari krafa til skýrleika lagaheimilda á sviði 

fjármálaeftirlits en á öðrum sviðum opinbers markaðseftirlits, sér í lagi þegar teknar eru 

íþyngjandi ákvarðanir.226 Starfsemi Seðlabankans sem eftirlitsstofnun getur leitt af sér inngrip 

í stjórnarskrárvarin réttindi eða önnur mannréttindi. Jafnframt gerir lögmætisreglan strangar 

kröfur til ákvarðana stjórnvalda ef þær eru byggðar á matskenndum lagaheimildum. 

Lagaheimildir sem eftirlitsstofnun byggir á veita henni oft talsvert svigrúm til mats á því 

hvort skilyrði eru til beitingar viðkomandi heimildar, sem og um það hvort og hvernig 

heimildunum verður beitt.
227

 Að þessu leyti gerir lögmætisreglan ríkar kröfur til starfsemi 

Seðlabankans, eftirlits hans með fjármálamarkaði og gjaldeyrishöftunum, þar sem slíkar 

reglur skerða í eðli sínu stjórnarskrárvarin réttindi á borð við eignarrétt og atvinnufrelsi. Að 

því leyti sem eftirlit bankans og ákvarðanir byggja á matskenndum heimildum gerir 
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lagaáskilnaðarregla lögmætisreglunnar strangar kröfur til ákvarðana bankans. Er beitingu 

valdheimilda Seðlabankans á grundvelli eftirlitsskyldu hans þannig sett tiltekin ytri mörk. 

 

 

6 Málsmeðferð Seðlabanka Íslands  

6.1 Inngangur 

Eins og áður hefur komið fram er Seðlabanki Íslands sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins. Sem 

ríkisstofnun ber Seðlabankanum í störfum sínum að fara eftir þeim almennu lögum og reglum 

sem gilda um starfsemi ríkisstofnana og meðferð stjórnsýsluvalds, auk þeirra sérstöku laga 

sem sett hafa verið um starfsemi bankans.228 
Ber bankanum sem stjórnvaldi meðal annars að 

fara að reglum stjórnsýslulaga og óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttar þegar bankinn 

beitir stjórnsýsluvaldi, auk þess sem honum ber að fylgja vönduðum stjórnsýsluháttum í 

störfum sínum.  

 Óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttarins, s.s. rannsóknarreglan, jafnræðisreglan og 

meðalhófsreglan, gilda um öll þau störf Seðlabankans sem teljast til opinberrar stjórnsýslu. Í 

þeim tilvikum þar sem Seðlabankinn tekur stjórnvaldsákvarðanir gilda einnig ákvæði 

stjórnsýslulaga um málsmeðferð og efni þeirra ákvarðana. Í eftirfarandi umfjöllun verður 

sérstaklega vikið að þeim málsmeðferðar- og efnisreglum stjórnsýslulaga sem koma til 

skoðunar við málsmeðferð Seðlabankans.  

 

6.2 Rannsóknarreglan 

6.2.1 Almennt 

Rannsóknarregla stjórnsýslulaganna kemur fram í 10. gr. þeirra og kveður á um að stjórnvald 

skuli sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Stjórnvald skal 

þannig rannsaka það sem er nauðsynlegt og jafnframt nægjanlegt til þess að geta tekið 

efnislega rétta ákvörðun í hverju máli fyrir sig.
229

 Í rannsóknarreglunni felst að áður en hægt 

er að taka stjórnvaldsákvörðun í máli verður að undirbúa málið og rannsaka með það 

markmið að afla nauðsynlegra upplýsinga um málsatvik og er það skylda stjórnvalds að sjá til 

þess, að eigin frumkvæði, að málsatvik stjórnsýslumáls séu nægjanlega upplýst áður en 
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ákvörðun er tekin.
230

 Í reglunni felst að þá fyrst er hægt að taka ákvörðun í máli þegar að öll 

nauðsynleg gögn liggja fyrir.231 

 Ljóst er að í þeim tilfellum, þar sem til greina kemur að Seðlabankinn taki 

stjórnvaldsákvörðun, gildir rannsóknarregla 10. gr. ssl. Jafnframt gildir óskráð meginregla um 

rannsóknarskyldu stjórnvalds þar sem reglum stjórnsýslulaganna sleppir. Hversu ítarleg 

rannsókn Seðlabankans þarf að vera í fyrirliggjandi máli fer eftir eðli þeirrar ákvörðunar sem 

taka skal. Þannig er almennt talið, að því tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi sem 

stjórnvaldsákvörðun er fyrir aðila og þeim mun minni þörf sé á að ákvörðun sé tekin fljótt, og 

þeim mun strangari er sú almenna krafa að stjórnvald gangi úr skugga um að upplýsingar, 

sem búa að baki ákvörðun, séu sannar og réttar.
232 

 Rannsóknarreglan tengist jafnframt öðrum reglum stjórnsýsluréttarins sterkum böndum, 

s.s. leiðbeiningarskyldu stjórnvalda í 7. gr. ssl., málshraðareglu 9. gr. ssl. og andmælareglu 

IV. kafla ssl. Að sama skapi telst mál almennt ekki nægjanlega upplýst nema aðili njóti 

andmælaréttar, honum hafi verið gefinn kostur á að kynna sér gögn máls, svo og að koma að 

frekari upplýsingum um málsatvik.
233

 Jafnframt mætti segja að rannsóknarreglan togist á við 

málshraðareglu þegar kemur að því að afgreiða mál eins fljótt og auðið er.
 234 

 

6.2.2 Tengsl við málshraðareglu 

Í 1. mgr. 9.gr. ssl. er lögfest sú óskráða meginregla stjórnsýsluréttar, að ákvarðanir í málum 

skuli taka svo fljótt sem unnt er.
235

 Hefur reglan því víðtækara gildissvið en stjórnsýslulögin 

og gildir um alla stjórnsýslu Seðlabankans, en ekki aðeins í þeim málum sem kunna að enda 

með stjórnvaldsákvörðun. Í því felst að mál skal afgreiða svo fljótt sem unnt er og jafnframt 

að það sé rannsakað á viðhlítandi hátt áður en ákvörðun er tekin.236 

 Málshraðareglan er afstæð að efni til og verður að meta málsmeðferð stjórnvalds 

heildstætt í hverju tilviki og hvað talist getur eðlilegur afgreiðslutími. Verður því að líta til 

umfangs máls og atvika hverju sinni.
237

 Segja má að opinberum eftirlitsstofnunum hafi verið 

veitt nokkurt svigrúm hvað varðar tímalengd meðferðar máls hjá stjórnvaldinu. Sem dæmi má 

nefna að í Hrd. 2003 bls. 3698 (37/2003) var 18 mánaða málsmeðferð hjá Samkeppnisstofnun 
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ekki talin brjóta gegn 9. gr. ssl. Í þessu samhengi er vert að líta á Hrd. 18. nóvember 2010 

(188/2010): 

 

Málavextir voru þeir að í kjölfar verðstríðs á matvörumarkaði í febrúar og mars 2005 hóf 

Samkeppniseftirlitið (S) rannsókn á aðgerðum Haga (H) á markaðinum. Með ákvörðun S, sem 

staðfest var af áfrýjunarnefnd samkeppnismála í mars 2009, var talið að H, sem meðal annars 

rak verslunarkeðjuna Bónus, hafi á tímabilinu 2005 til miðs árs 2006 brotið gegn 11. gr. 

samkeppnislaga nr. 44/2005, sama ákvæði eldri laga nr. 8/1993, og misnotað markaðsráðandi 

stöðu sína með aðgerðum sem beindust gegn keppinautum félagsins á matvörumarkaði. Var um 

að ræða aðgerðir sem fólu í sér umfangsmikla undirverðlagningu á mjólkurvörum í verslunum 

Bónus. Því var haldið fram af H í málinu að brotið hafi verið gegn 9. gr. ssl. við meðferð 

málsins hjá samkeppnisyfirvöldum þar sem að ekki hafi verið gripið strax til aðgerða þegar 

verðstríðið hófst og að eitt ár hafi að jafnaði liðið milli þess sem fjallað hafi verið um málið og 

stefnanda gefinn kostur á að tjá sig um það. Jafnframt hafi liðið fjögur ár frá því að verðstríðið 

hófst þar til úrskurður áfrýjunarnefndarinnar lá fyrir. Hæstiréttur féllst ekki á þessar röksemdir 

H. Í dómi héraðsdóms Reykjavíkur sem staðfestur var af Hæstarétti segir: ,,Dómurinn lítur svo á 

að það hljóti að vera háð mati hverju sinni hve langan tíma tekur að leysa úr máli og hvað þurfi 

að liggja fyrir þegar ákvörðun er tekin um að hefja athugun eða rannsókn á meintum brotum á 

samkeppnislögum. Ákvörðun um að beita stjórnvaldssekt var tekin innan þess frests sem 

tiltekinn er í 37. gr. a samkeppnislaga, sbr. 3. gr. laga nr. 52/2007. Þegar virt er umfang og eðli 

málsins verður ekki fallist á að brotið hafi verið gegn lagafyrirmælum um málshraða við úrlausn 

málsins þannig að ógildingu varði á hinum umdeilda úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála.“ 

 

 Ýmsir dómar Hæstaréttar, s.s. Hrd. 2003 bls. 3698 (37/2003) og Hrd. 18. nóvember 2010 

(188/2010), taka málsmeðferð á sviði samkeppnismála til athugunar. Telja verður að þeir gefi 

vísbendingu um að Seðlabankanum yrði sem opinberum eftirlitsaðila veitt töluvert svigrúm 

við mat á því hvort málsmeðferð brjóti gegn 9. gr. ssl. ef til meðferðar væri  umfangsmikið 

eða flókið mál. Er í þessu samhengi rétt að benda á að ófullnægjandi rannsókn á máli verður 

ekki réttlætt á grundvelli málshraðareglunnar enda þótt slakað verði á kröfum um rannsókn 

mála við ákveðnar aðstæður.
238

  

 

6.2.3 Tengsl við leiðbeiningarskyldu 

Í leiðbeiningarskyldu 1. mgr. 7. gr. ssl. felst skylda stjórnvalda til þess að veita þeim sem til 

þess leita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar varðandi þau mál sem snerta starfssvið þess. Í 

leiðbeiningarskyldu stjórnvalds felst ekki aðeins skylda til þess að svara fyrirspurnum heldur 

einnig skylda fyrir stjórnvaldið til þess að leiðbeina aðilum að eigin frumkvæði.
239 
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 Á milli rannsóknarreglur 10. gr. ssl. og leiðbeiningarskyldu 7. gr. ssl. eru náin tengsl og 

um ákveðin atriði er samspilið svo náið að vart verður skilið á milli reglnanna.
240

 Í 

rannsóknarreglu 10. gr. ssl. felst skylda stjórnvalds til að sjá til þess að eigin frumkvæði að 

málsatvik stjórnsýslumáls séu nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Í þeim 

tilvikum þegar aðili sækir um tiltekin réttindi eða fyrirgreiðslu hjá stjórnvaldi, getur stjórnvald 

beint þeim tilmælum til hans að hann veiti upplýsingar og leggi fram þau gögn sem 

nauðsynleg eru og með sanngirni má ætla að hann geti lagt fram án þess að það íþyngi honum 

um of. Ber stjórnvaldi á grundvelli 7. gr. ssl að leiðbeina málsaðila um öflun umbeðinna 

gagna.
241

 Jafnframt felst í leiðbeiningarskyldu stjórnvalds samkvæmt 7. gr. ssl að leggi aðili 

ekki fram nauðsynleg gögn í umsókn sinni beri stjórnvaldi að tilkynna honum um hvaða gögn 

skorti og hvaða afleiðingar það getur haft. Stjórnvaldi er ekki heimilt að synja umsókn aðila 

eða vísa henni frá vegna þess eins að henni fylgi ekki fullnægjandi gögn, án þess að málið sé 

kannað nánar.
242 

 Stjórnvald getur samkvæmt 7. gr. ssl. veitt leiðbeiningar, bæði skriflegar og munnlegar. 

Jafnframt geta upplýsingarnar verið almennar, til dæmis í formi auglýsinga eða sérstakra 

bæklinga, auk þess sem nauðsynlegt er að veita einstaklingsbundnar leiðbeiningar sé þess 

óskað. 
243

 Ber stjórnvaldi meðal annars að veita leiðbeiningar um það hvaða réttarreglur gilda 

á viðkomandi sviði, hvernig meðferð mála er venjulega hagað, hvaða gögn aðila ber að leggja 

fram og hversu langan tíma það tekur venjulega að afgreiða mál. Gerðar eru strangari kröfur 

til stjórnvalda þegar borgurum eru veittar leiðbeiningar er varða málsmeðferð.244  

 Stjórnvaldsákvörðun telst almennt ekki ógildanleg ef einungis er brotið gegn 

leiðbeiningarskyldunni. Aftur á móti kann ákvörðun að teljast ógildanleg ef skortur á 

leiðbeiningum leiðir til þess að mál verður ekki nægjanlega upplýst eða það hefur haft áhrif á 

niðurstöðu málsins.
245

  

 Þegar gjaldeyrishöftin áttu stoð í reglum Seðlabankans nr. 37/2010 gaf bankinn út 

almennar leiðbeiningar við reglurnar. 
246

 Eftir að gjaldeyrisreglurnar voru lögfestar í 13. gr. a. 

til 13. gr. q. gjrl. hafa ekki verið gefnar út nýjar leiðbeiningar. Þetta kemur þó vart að sök þar 

sem greinarnar eru efnislega samhljóða gjaldeyrisreglum nr. 370/2010. Jafnframt hefur 

Seðlabankinn útbúið sérstakt staðlað form á umsóknum um undanþágu frá 
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gjaldeyrishöftunum. 
247

 Verður að telja að bankinn hafi með þessu uppfyllt almenna 

leiðbeiningarskyldu sína vegna gjaldeyrishaftanna og umsóknum um undanþágu frá þeim. 

Leiðbeiningarskylda bankans um málsmeðferð í einstökum málum gæti sem dæmi falist í 

leiðbeiningum til aðila um að leggja fram gögn sem nauðsynleg eru til þess að hægt sé að taka 

afstöðu til beiðni hans um undanþágu.  

 Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er fjallað um leiðbeiningarskyldu Seðlabankans í 

þeim tilvikum þegar óskað er eftir lánafyrirgreiðslu bankans. Í skýrslunni segir um beiðni 

Glitnis banka um lán frá Seðlabankanum vegna fyrirsjáanlegs greiðslufalls Glitnis á erlendum 

lánum sínum: 

 

Fyrir liggur að af hálfu Glitnis var ekki lagt fram neitt skriflegt erindi um þá beiðni sem 

formaður stjórnar Glitnis reifaði fyrst á fundi með bankastjórum Seðlabankans í hádeginu 25. 

september 2008. Þá liggur ekki fyrir að slíkt skjal hafi verið lagt fram á síðari fundum 

stjórnenda og starfsmanna Glitnis með fulltrúum Seðlabankans að öðru leyti en því að síðar 

voru lagðar fram upplýsingar um þau veð sem Glitnir bauð. [...] Þótt erindi Glitnis hefði þannig 

sýnilega átt að vera betur undirbúið áður en það var lagt fyrir stjórnendur Seðlabankans breytir 

það ekki því að það var á ábyrgð stjórnenda Seðlabankans að afgreiða framkomna beiðni Glitnis 

í samræmi við stjórnsýslureglur.  

 

 Um samband leiðbeiningarskyldu Seðlabankans og rannsóknarreglunnar segir 

rannsóknarnefndin: 

 

Samkvæmt skilningi stjórnenda Seðlabankans var í reynd verið að óska eftir láni til þrautavara á 

grundvelli 2. mgr. 7. gr. laga nr. 36/2001 og rannsóknarnefndin telur ekki tilefni til að gera 

athugasemdir við þá afstöðu Seðlabankans. Af því leiddi hins vegar að fram var komin beiðni af 

hálfu lögaðilans, Glitnis banka hf., um að stjórnvaldið, Seðlabanki Íslands, tæki afstöðu til 

erindis sem varðaði ekki einungis verulega fjárhagslega hagsmuni Glitnis og gat haft áhrif um 

tilvist félagsins til framtíðar heldur einnig hvort beitt yrði lagaheimild sem beindist að því að 

varðveita traust á fjármálakerfi landsins og laut því að verulegum almannahagsmunum. Á 

Seðlabankanum og stjórnendum hans hvíldi sú skylda að tryggja að skýrt lægi fyrir hvert væri 

efni þess erindis sem þeir þurftu að taka afstöðu til og þar með að hvaða atriðum meðferð þeirra 

á erindinu þyrfti að lúta þannig að það yrði afgreitt með fullnægjandi hætti gagnvart þeim sem 

setti beiðnina fram. Rannsóknarnefnd Alþingis telur, að með tilliti til þess hversu afdrifaríkt 

málefni var um að ræða og með hliðsjón af vönduðum stjórnsýsluháttum, hefði Seðlabankinn í 

þessu tilviki átt að ganga eftir því að Glitnir legði fram formlegt og skriflegt erindi um beiðni 

sína þar sem fram kæmi rökstuðningur fyrir henni og því væri lýst hvernig Glitnir teldi að 

umbeðin fyrirgreiðsla ætti að gagnast bankanum í fyrirsjáanlegum erfiðleikum.
248

  

 

Rannsóknarnefndin taldi að meðferð Seðlabankans á beiðni Glitnis um neyðarlán hefði 

ekki verið í samræmi við stjórnsýslureglur og vandaða stjórnsýsluhætti. Ljóst var að beiðni 

Glitnis var ófullnægjandi. Beiðnin var óskýr, auk þess sem ekki hafði verið veittur 

rökstuðningur fyrir henni. Í ljósi rannsóknarreglu 10. gr. ssl. og leiðbeiningarskyldu 7. gr. ssl 
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hefði Seðlabankinn átt að eigin frumkvæði að leiðbeina stjórnendum Glitnis um að setja fram 

skriflega beiðni um neyðarlán, þar sem fram kæmi rökstuðningur Glitnis fyrir því hvers vegna 

veita ætti bankanum lánið. Áður en Seðlabankinn tók afstöðu til beiðnar Glitnis var því ekki 

ljóst hver rökstuðningur bankans fyrir beiðninni væri eða hvernig lánafyrirgreiðslan ætti að 

hjálpa bankanum að komast yfir tímabundna erfiðleika. Að þessu leyti olli skortur á 

leiðbeiningum Seðlabankans því að málið var ekki nægjanlega upplýst áður en tekin var 

ákvörðun í málinu. 

 

6.3 Andmælaréttur 

6.3.1 Almennt 

Í IV. kafla stjórnsýslulaga er að finna reglur sem lúta að andmælarétti aðila stjórnsýslumáls. Í 

andmælarétti felst samkvæmt 13. gr. ssl. réttur aðila máls til þess að tjá sig um efni máls áður 

en stjórnvald tekur ákvörðun í því. Til þess að aðili geti notið andmælaréttar ber stjórnvaldi að 

tilkynna aðila máls að mál hans sé til meðferðar, sbr. 14. gr. ssl., og hann á jafnframt rétt á því 

að kynna sér skjöl og önnur gögn sem málið varðar, sbr. 15. gr. ssl. Í andmælarétti felst að 

aðili máls, sem til meðferðar er hjá stjórnvaldi, á að eiga kost á því að tryggja réttindi sín og 

hagsmuni með því að kynna sér gögn máls og málsástæður er ákvörðun mun byggjast á. Aðili 

getur þá leiðrétt þegar fram komnar upplýsingar telji hann þær rangar og jafnframt komið að 

frekari upplýsingum um málsatvik áður en stjórnvald tekur ákvörðun í máli hans.
249

  

 

 

6.3.2 Andmælaréttur samkvæmt 13. gr. ssl. 

Í 13. gr. ssl. segir að aðili máls skuli eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald 

tekur ákvörðun í því, enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni 

eða slíkt sé augljóslega óþarft. Að baki reglunni um andmælarétt liggja þau sjónarmið að aðili 

máls skuli hafi möguleika á því að verja hagsmuni sína, sjálfan sig og svara fyrir sig áður en 

ákvörðun er tekin í málinu.
250

 Andmælareglunni er ekki aðeins ætlað að tryggja hagsmuni 

aðila, heldur er tilgangur hennar einnig að stuðla að því að mál verði betur upplýst. Á þann 

hátt tengist reglan rannsóknarreglu 10. gr. ssl.
251

  

 Samkvæmt 13. gr. ssl. getur málsaðili komið athugasemdum sínum á framfæri við 

stjórnvald, bent á misskilning eða ónákvæmni í gögnum máls og jafnframt bent á heimildir 
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sem væru betri grundvöllur að ákvörðun máls. Aftur á móti er ekki nauðsynlegt að veita 

málsaðila andmælarétt ef afstaða hans liggur fyrir í málsgögnum eða um er að ræða hreina 

ívilnandi ákvörðun, til dæmis ef taka á umsókn aðila til greina að öllu leyti.
252

 

 Í þeim tilvikum, þar sem aðili máls hefur sótt um tiltekin réttindi eða fyrirgreiðslu hjá 

stjórnvaldi og fyrir liggur afstaða hans í gögnum málsins, þarf almennt ekki að veita honum 

frekara færi á að tjá sig um málsefnið. Þegar aðila er hins vegar ókunnugt um að ný gögn og 

upplýsingar hafa bæst við í máli hans og telja verður að upplýsingarnar séu honum í óhag og 

hafi verulega þýðingu við úrlausn málsins er stjórnvaldi almennt óheimilt að taka ákvörðun í 

málinu fyrr en honum hefur verið gefinn kostur á að kynna sér upplýsingarnar og tjá sig um 

þær.
253

 Þannig þyrfti ekki að veita aðila andmælarétt ef sótt er um undanþágu frá 

gjaldeyrishöftunum, sbr. 7. gr. gjrl. nema að við meðferð umsóknar aðila komi fram 

upplýsingar eða gögn sem hafa verulega þýðingu við úrlausn málsins sem eru aðilanum í 

óhag. Í þeim tilvikum, þar sem Seðlabankinn hefur mál til meðferðar sem komið hefur upp 

vegna eftirlitsskyldna bankans og til greina kemur að taka stjórnvaldsákvörðun, er aftur á 

móti mikilvægt að aðila málsins sé veittur andmælaréttur samkvæmt 13. gr. ssl. Getur það t.d. 

átt við um þau tilvik þar sem máli getur lokið með því að lagðar verði stjórnvaldssektir eða 

dagsektir á málsaðila.  

 Í 13. gr. ssl. er ekki mælt fyrir um hvort aðili skuli tjá sig skriflega eða munnlega þegar 

honum er veittur andmælaréttur og er það á valdi stjórnvalds að ákveða hvor hátturinn er 

hafður á.
254

 Í reglum bankans nr. 389/2002 um beitingu viðurlaga í formi dagsekta er þó tekið 

fram að veita skuli aðila sjö daga frest til að koma að skriflegum andmælum áður en tekin er 

ákvörðun um beitingu dagsekta vegna brota á reglum Seðlabankans um bindiskyldu, 

lausafjárhlutfall og gjaldeyrisjöfnuð. Í ljósi rannsóknarskyldu bankans og sjónarmiða um 

vandaða stjórnsýsluhætti getur verið nauðsynlegt að veita málsaðila færi á að koma að 

skriflegum athugasemdum í stjórnsýslumáli.
255

 Tjái aðili sig munnlega ber stjórnvaldi að skrá 

athugasemdir hans á minnisblað.
256

  

 Brot á andmælarétti aðila máls telst almennt verulegur annmarki sem leiðir til þess að 

íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun telst ógildanleg.
257

 Ef æðra sett stjórnvald bætir úr 
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annmarkanum verður úrskurður þess ekki felldur úr gildi vegna brota á andmælarétti.
258

 Hér 

ber að hafa í huga að þetta getur einungis átt við þegar um er að ræða ákvarðanir um beitingu 

dagsekta vegna brota á reglum Seðlabankans um bindiskyldu, lausafjárhlutfall eða 

gjaldeyrisjöfnuð þar sem aðrar ákvarðanir bankans verða ekki kærðar til ráðherra, enda um 

sjálfstætt stjórnvald að ræða.   

 

6.3.3 Tilkynning um meðferð máls 

Í 14. gr. ssl. er lögfest sú regla að eigi aðili stjórnsýslumáls rétt á að tjá sig um efni þess skv. 

13. gr. ssl, skal stjórnvald, svo fljótt sem því verður við komið, vekja athygli málsaðilans á 

því að mál hans sé til meðferðar, nema ljóst sé að hann hafi fengið vitneskju um það 

fyrirfram. Í reglunni kemur fram sú meginregla að ætla megi að aðila máls sé ókunnugt um að 

mál hans sé til meðferðar hjá stjórnvaldi, skuli stjórnvald vekja athygli hans á því eins fljótt 

og kostur er. Reglunni er ætlað að tryggja að aðili máls eigi kost á því að neyta andmælaréttar 

síns.
259

 Það gefur auga leið að hafi aðili máls ekki vitneskju um að mál hans sé til meðferðar 

getur hann ekki nýtt þennan rétt sinn. Reglan gildir bæði í þeim tilvikum þar sem mál hefst að 

frumkvæði annarra aðila eða stjórnvalds.
260

  

 Í þeim tilvikum, þar sem Seðlabankinn hefur til meðferðar mál sem til greina kemur að 

taka stjórnvaldsákvörðun, ber bankanum skv. 14. gr. ssl. að tilkynna aðila málsins um tilvist 

þess eins fljótt og því verður við komið. Heimildir stjórnvalda til þess að fresta slíkri 

tilkynningu, meðal annars vegna rannsóknarhagsmuna, eru almennt taldar þröngar og geta 

aðeins átt við í undantekningartilvikum.
261

 Orðalag ákvæðisins um að tilkynna beri aðila um 

meðferð stjórnsýslumáls ,,eins fljótt og því verður við komið“ gefur þó til kynna að 

stjórnvöldum sé veitt visst svigrúm séu verulegir rannsóknarhagsmunir fyrir hendi.  
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6.3.4 Upplýsingaréttur málsaðila 

Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. á aðili máls rétt á því að kynna sér skjöl og önnur gögn er mál hans 

varða. Reglan er forsenda þess að málsaðili geti tjáð sig um málefni svo að fullt gagn sé að.
262

 

Samkvæmt greininni ber stjórnvaldi að veita aðila aðgang að gögnum óski hann þess. Yrði 

andmælaréttur aðila samkvæmt 13. gr. ssl. lítils virði ef að aðili máls gæti ekki kynnt sér þau 

gögn sem stjórnvald hyggist byggja ákvörðun sína á.
263

 Samkvæmt 2. mgr. 15. gr. ssl. 

takmarkar lagaákvæði um þagnarskyldu starfsmanna ekki skyldu stjórnvalds til þess að veita 

málsaðila aðgang að gögnum máls.  

 Samkvæmt ákvæðum 15. gr. ssl. er Seðlabankanum skylt að veita aðila stjórnsýslumáls 

aðgang að gögnum og upplýsingum er málið varða. Réttur málsaðila er aftur á móti ekki 

ótakmarkaður; þannig eru ákveðin skjöl undanþegin upplýsingarétti skv. 16. gr. ssl. Aðili 

máls á sem dæmi ekki rétt til bréfskipta stjórnvalds við sérfróða menn til afnota í dómsmáli 

eða við athugun á því hvort slíkt mál skuli höfðað, sbr. 2. tölul. 2. mgr. 16. gr. ssl. Aðili máls 

á heldur ekki rétt til vinnuskjala sem stjórnvald hefur ritað til eigin afnota nema vinnuskjölin 

hafi að geyma endanlega ákvörðun um afgreiðslu máls eða upplýsingar sem ekki verður aflað 

annars staðar, sbr. 3. tölul. sömu greinar. Seðlabankanum er einnig heimilt að takmarka 

aðgang málsaðila að gögnum máls þegar sérstaklega stendur á, ef hagsmunir hans af því að 

notfæra sér vitneskju úr þeim þykja eiga að víkja fyrir mun ríkari almanna- eða 

einkahagsmunum, sbr. 17. gr. ssl. Ber að líta á heimildarákvæðið sem þrönga 

undantekningarreglu frá upplýsingarétti aðila.
264 

 Í 3. mgr. 15. gr. er gerð undantekning á upplýsingarétti málsaðila í rannsókn sakamála og 

meðferð þeirra að öðru leyti. Aðili getur ekki krafist aðgangs að gögnum málsins meðan mál 

er til rannsóknar hjá lögreglu og öðrum stjórnvöldum áður en ákvörðun er tekin um ákæru.
265

 

Um takmörkun á upplýsingarétti aðila kemur fram í áliti umboðsmanns Alþingis UA 31. júlí 

2002 (3309/2001) að ákvæði 3. mgr. 15. gr. ber að túlka þröngt, þar sem í því felst 

undantekning frá meginreglu 1. mgr. 15. gr. ssl. um upplýsingarétt aðila máls. Í álitinu kemur 

einnig fram að almennt verður að miða við að þau gögn, sem óskað er aðgangs að, falli aðeins 

undir ákvæði 3. mgr. 15. gr. ssl. ef þeirra hefur verið aflað af hálfu lögreglu eða annars 

stjórnvalds sem hefur það hlutverk með höndum að lögum að rannsaka hvort framin hafi 

verið refsiverð háttsemi og hafi heimildir til þess að lýsa því yfir að aðili máls hafi réttarstöðu 
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sakbornings við slíka rannsókn og geti eftir atvikum gert tilteknar ráðstafanir í tilefni af 

rannsókn, s.s. með útgáfu ákæru eða beitingu sekta í tilefni af refsiverðu athæfi.  

 Á grundvelli ákvæða gjaldeyrislaga sinnir Seðlabankinn rannsóknarhlutverki vegna brota 

á lögunum, þar sem einstaklingar geta öðlast réttarstöðu sakbornings, sbr. 15. gr. c gjrl., og að 

undangenginni rannsókn hefur Seðlabankinn heimild til þess að leggja stjórnvaldssektir á 

aðila sem brotið hafa gegn lögunum, sbr. 15. gr. a til 15. gr. e gjrl. Ef þau sjónarmið, sem 

koma fram í UA 31. júlí 2002 (3309/2001), eru lögð til grundvallar er ljóst að ákvæði 3. mgr. 

15. gr. ssl. nær til þeirra gagna sem aflað er við rannsókn Seðlabankans á brotum á 

gjaldeyrislögunum. 

 

6.4 Jafnræðisreglan 

6.4.1 Almennt 

Ákvæði 1. mgr. 11. gr. ssl. kveður á um að við úrlausn mála skulað við úrlausn mála skul. 

Samkvæmt 2. mgr. er óheimilt að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, 

sem byggjast á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, 

stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum. Með 

ákvæðinu er lögfest meginregla stjórnsýsluréttar um jafnræði í úrlausnum stjórnvalda.266  

 Reglan hefur því víðtækara gildissvið en ákvæði stjórnsýslulaganna. Í jafnræðisreglunni 

felst að þegar stjórnvald hefur byggt ákvörðun sína á tilteknu sjónarmiði ber því að leysa úr 

sambærilegu máli á grundvelli sama eða sömu sjónarmiða þegar það er til úrlausnar á 

grundvelli sömu réttarheimilda.
267

 Hefur verið talið að í jafnræðisreglunni felist einnig sú 

regla að ekki verði leyst á sama hátt úr ósambærilegum málum.
268

  

 

6.4.2 Jafnræði í viðskiptum við fjármálafyrirtæki 

Jafnræðisregla stjórnsýslulaganna kemur sérstaklega til skoðunar í viðskiptum Seðlabankans  

við fjármálafyrirtæki á grundvelli seðlabankalaganna og þeirra reglna sem settar hafa verið 

um þessi viðskipti og fjallað var um í kafla 5.3.3. Seðlabankinn þarf því að gæta jafnræðis 

þegar hann á viðskipti við fjármálafyrirtæki á grundvelli ákvæða III. og IV. kafla sbl. og 

reglna nr. 553/2009.  

 Ákvæði reglna Seðlabankans, sem fjármálafyrirtæki þurfa að lúta, geta jafnframt verið 

misíþyngjandi fyrir fjármálafyrirtæki. Til dæmis geta ákvæði reglna nr. 373/2008 um 
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bindiskyldu fjármálafyrirtækja verið misíþyngjandi fyrir fjármálafyrirtæki eftir starfsemi 

þeirra. Í 3. gr. reglnanna koma fram þeir skuldaliðir sem mynda bindigrunn fjármálafyrirtækis 

og í 4. gr. er fjallað um bindihluta hvers liðs í bindigrunni. Sem dæmi má nefna að 

bindihlutfall er 0% á bundnum innlánum hjá fjármálafyrirtæki og skuldabréfum með 

umsömdum lánstíma lengur en tvö ár en 2% á aðra liði, s.s. útgefin peningamarkaðsbréf og 

útgefin skuldabréf. Hafa reglur um bindiskyldu því mismunandi áhrif á fjármálafyrirtæki eftir 

starfsemi þeirra og samsetningu bindiskyldra skuldaliða í efnahagsreikningi þeirra. Í tilvikum, 

þar sem reglur seðlabanka hafa mismunandi áhrif á fjármálafyrirtæki, hefur verið lagt til 

grundvallar að því meira sem reglurnar um viðskiptin eru mótaðar af bankatækni (d. 

banketekning) og hefðbundinni markaðshagfræði (d. markedsøkonomi), því réttlætanlegra sé 

að þær hafi á mismunandi hátt áhrif á fjármálafyrirtæki. Hefur það ekki verið talið brjóta 

jafnræðisreglu ef sjónarmiðin að baki mismununinni, sem í reglunum felast, eru 

markaðsmiðuð og reglunum beitt á hlutlægan hátt. 269  

 

6.4.3 Jafnræði í undanþágum frá gjaldeyrislögum 

Seðlabankinn hefur ýmsar heimildir til þess að veita aðilum undanþágur frá lögum og reglum 

sem hann starfar eftir. Í 7. gr. gjrl. hefur Seðlabankinn heimild til þess að veita aðilum 

undanþágur frá gjaldeyrishöftunum. Berast Seðlabankanum fjölmargar beiðnir um 

undanþágur á ári hverju. Hefur það verið talið felast í jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar að þegar 

stjórnvöld beita heimildum til þess að veita undanþágur frá lögum og reglum verði ávallt að 

gæta þess að samræmi sé í lagaframkvæmd og leyst úr sambærilegum málum á grundvelli 

sömu sjónarmiða, eftir því sem við verður komið.270  

 Við mat á því hvort veita skuli aðila undanþágu frá gjaldeyrishöftunum ber 

Seðlabankanum að líta til þess hvaða afleiðingar takmarkanir á fjármagnshreyfingum hafa 

fyrir umsækjanda, hvaða markmið eru að baki takmörkunum og hvaða áhrif undanþága hefur 

á stöðugleika í gengis- og peningamálum, sbr. 2. mgr. 7. gr. gjrl. Ljóst er af þeim 

sjónarmiðum, sem Seðlabankanum ber að líta til, að ákvarðanir byggðar á 7. gr. gjrl. eru 

matskenndar stjórnvaldsákvarðanir. Seðlabankinn hefur heimild samkvæmt 2. mgr. 13. gr. o. 

gjrl. til að setja reglur um nánari framkvæmd gjaldeyrishaftanna, þ.e. ákvæða 13. gr. b - n gjrl. 

Hafa slíkar reglur ekki verið settar. Hins vegar er ljóst að slíkar reglur þurfa að taka mið af 

meginreglunni um skyldubundið mat stjórnvalda og mega þær því ekki afnema eða takmarka 

um of lögbundið mat á grundvelli 2. mgr. 7. gr. gjrl. 
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 Seðlabankinn birtir ekki opinberlega ákvarðanir sínar um veitingu undanþága frá 

gjaldeyrishöftunum og honum ber ekki skylda til að veita aðgang að þeim á grundvelli 1. mgr. 

3. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 vegna þagnarskylduákvæðis 15. gr. gjrl., sbr. úrskurð 

úrskurðarnefndar upplýsingamála frá 26. janúar 2011 (A-536/2011). Er því nær ómögulegt 

að greina hvaða atriði koma helst til skoðunar við mat á því hvort veita beri aðila undanþágu 

frá gjaldeyrishöftunum, í ljósi matskenndra sjónarmiða 2. mgr. 7. gr. gjrl. Að sama skapi er 

það erfitt fyrir þá, sem synjað hefur verið um undanþágu, að kanna hvort jafnræðis hafi verið 

gætt. Geta verið verulegir hagsmunir í húfi fyrir málsaðila og hljóta því að verða gerðar 

miklar kröfur til þess að Seðlabankinn líti til sömu sjónarmiða í ákvörðunum sínum þegar um 

sambærileg mál er að ræða.    

  

6.5 Meðalhófsreglan 

6.5.1 Almennt 

Þegar efni ákvörðunar stjórnvalds er að einhverju leyti komið undir mati stjórnvaldsins er það 

bundið af meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar.271  Reglan er ein af óskráðum grundvallarreglum 

stjórnsýsluréttar og er lögfest í 13. gr, ssl. Þar er mælt fyrir um að stjórnvald skuli því aðeins 

taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með 

öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. 

Í meðalhófsreglu stjórnsýslulaga felst í fyrsta lagi að stjórnvaldsákvörðun verður að vera til 

þess fallin að ná því markmiði sem að er stefnt, í öðru lagi að hafi stjórnvald val um úrræði 

sem að gagni geta komið ber því að velja það úrræði sem er vægast og í þriðja lagi að 

stjórnvald verður gæta hófs við beitingu þess úrræðis sem valið er..272  

 

6.5.2 Ákvörðun sekta og viðurlaga 

Sé stjórnvaldi fengið mat við ákvörðun sekta og annarra viðurlaga ber stjórnvöldum almennt 

að huga að meðalhófsreglunni. Leiðir af reglunni að eðlilegt samræmi verður að vera á milli 

eðli og grófleika brots annars vegar og þyngdar þeirra viðurlaga sem ákvörðuð eru hins 

vegar.273  Seðlabankinn hefur heimildir í lögum til þess að beita aðila dagsektum eða 

stjórnvaldssektum. Sem dæmi getur bankinn lagt á fjármálafyrirtæki dagsektir hlíti þau ekki 

reglum bankans um bindiskyldu, laust fé og gjaldeyrisjöfnuð, sbr. 2. mgr. 37. gr. sbl., auk 
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þess sem hann getur beitt þá aðila, sem vanrækja að veita bankanum upplýsingar, dagsektum, 

sbr. 3. mgr. 37. gr. sbl. 

 Í 15. gr. a. gjrl. hefur Seðlabankinn heimild til þess að leggja stjórnvaldssektir á hvern 

þann sem brýtur reglur sem settar eru skv. 3. gr. gjrl. um takmarkanir eða stöðvun tiltekinna 

skammtímahreyfinga fjármagns í allt að sex mánuði, ákvæðum 4. gr. gjrl. um takmarkanir á 

gjaldeyrisviðskiptum vegna fjármagnshreyfinga vegna beinna fjárfestinga erlendra aðila í 

atvinnurekstri, viðskipta erlendra aðila með hlutabréf í innlendum fyrirtækjum,  og 

fasteignakaupa erlendra aðila hér á landi, ákvæðum 8. gr. gjrl. um milligöngu um 

gjaldeyrisviðskipti og verslun með erlendan gjaldeyri, ákvæði 10. gr. um skyldu aðila sem 

annast gjaldeyrisviðskipti til að hafa til reiðu upplýsingar um slíka þjónustu, ákvæði 11. gr. 

gjrl. um skyldu aðila til að verða við ósk viðskiptamanns um að ljúka tiltekinni yfirfærslu, 

ákvæði 12. gr. gjrl. um tímamörk til að ljúka yfirfærslu, ákvæðum 13. gr. a – 13. gr. n um 

bann við fjármagnshreyfingum og gjaldeyrisviðskiptum og ákvæði 15. gr. um þagnarskyldu.  

 Sektir á grundvelli 15. gr. a gjrl. geta numið frá 10 þúsund krónum til 20 milljón króna á 

einstaklinga og frá 50 þúsund krónum til 75 milljón króna á lögaðila. Seðlabankananum ber 

samkvæmt greininni að líta til alvarleika brots, hvað það hefur staðið lengi, samstarfsvilja 

hins brotlega aðila og hvort um ítrekað brot er að ræða. Við mat á alvarleika brots verður að 

líta til eðlis og umfangs brots hverju sinni og í ljósi meginreglunnar um skyldubundið mat 

stjórnvalda ber að leggja umrædd sjónarmið til grundvallar ákvörðunar um stjórnvaldssekt á 

grundvelli ákvæðisins.274  Í 15. gr. b hefur bankinn heimild til þess að ljúka málum með sátt ef 

ekki er um meiriháttar brot að ræða sem refsiviðurlög liggja við.  

 Ljóst er að heimildir Seðlabankans til ákvörðunar dagsekta og stjórnvaldssekta eru 

matskenndar heimildir og ber bankanum því að gæta meðalhófs við beitingu þeirra. Sem 

dæmi er sá rammi, sem markaður er fyrir fjárhæð stjórnvaldssekta í 15. gr. a. gjrl., rúmur og 

hefur Seðlabankinn því mikið svigrúm við ákvörðun sektanna. Einnig hefur bankinn heimild 

til þess að ljúka málum vegna brota á gjaldeyrislögunum með sátt við aðila í stað þess að 

leggja á þá stjórnvaldssekt. Ef stjórnvald hefur val um úrræði sem að gagni geta komið ber 

því að velja það úrræði sem er vægast, sbr. Hrd. 14. maí 2009 (479/2008). 

 

Í málinu krafðist I ehf. ógildingar á úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem staðfesti 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins (S) um að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 1.000.000 krónur á 

I ehf., með vísan til 19. gr. og 37. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, fyrir að veita ekki 

upplýsingar innan þess frests sem I ehf. var gefinn. Samkvæmt 38. gr. samkeppnislaga var 

einnig hægt að beita I ehf. dagsektum fyrir háttsemina. Komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu 
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að S hefði ekki gætt meðalhófs í sektarákvörðun sinn og var úrskurður áfrýjunarnefndarinnar 

því felldur úr gildi. Í dómnum segir: ,, [I ehf.] varð ekki við skyldu sinni innan þessa frests og 

braut með því gegn fyrrnefndum ákvæðum 19. gr. samkeppnislaga. Þrátt fyrir það beitti [S] ekki 

þegar í stað viðurlögum samkvæmt i. lið 1. mgr. 37. gr. laganna, heldur ítrekaði enn í bréfi 18. 

júlí 2007 kröfu sína um upplýsingar og gögn, sem hann veitti stefnda frest til að verða við til 25. 

sama mánaðar. Í þeim efnum tók [S] einnig fram að hann myndi taka ákvörðun um beitingu 

dagsekta samkvæmt 38. gr. samkeppnislaga ef stefndi yrði ekki við kröfu hans. Líta verður svo 

á að [S] eigi hverju sinni mat um það hvort hann bregðist við broti gegn 19. gr. samkeppnislaga 

með ákvörðun sektar samkvæmt 37. gr. laganna eða álagningu dagsekta eftir 38. gr. þeirra. Eins 

og hér stóð á mátti stefndi líta svo á að [S] hafi með bréfinu 18. júlí 2007 tekið ákvörðun um að 

gefa honum enn tækifæri til að komast hjá stjórnvaldssekt með því að verða við skyldu sinni að 

viðlögðum dagsektum og beita þannig vægari úrræðum til að ná því markmiði, sem að var 

stefnt, sbr. 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þegar bréf þetta hafði borið þann árangur að 

stefndi veitti viðunandi svör innan þess frests, sem síðast var gefinn, var ósamrýmanlegt þessum 

aðdraganda öllum að [S] tæki að auki ákvörðun um að leggja á hann stjórnvaldssekt.“ 

 

 Af framangreindum dómi Hæstaréttar verður ráðið að gæti eftirlitsstjórnvald ekki 

meðalhófs við beitingu refsikenndra viðurlaga getur það leitt til þess að stjórnvaldsákvörðun r 

talin ógildanleg. Ákvarðanir um beitingu stjórnvaldssekta verða almennt taldar mjög 

íþyngjandi stjórnvaldsákvarðanir. Í ljósi heimilda Seðlabankans til þess að binda enda á 

stjórnsýslumál með sátt við málsaðila kann bankanum, í ljósi meðalhófsreglu 

stjórnsýslulaganna, að vera skylt að beita þeirri heimild ef því verður við komið, sérstaklega 

þegar sátt er til þess fallin að ná sömu markmiðum og stjórnvaldssekt og þegar þegar ekki er 

forsvaranlegt að beita háum stjórnvaldssektum. 

 

6.5.3 Hóf í beitingu rannsóknarúrræða 

Eins og áður segir er meðalhófsreglan óskráð grundvallarregla stjórnsýsluréttarins og hefur 

því víðtækara gildissvið en stjórnsýslulögin. Í meðalhófsreglunni felst að stjórnvaldi ber ávallt 

að haga rannsókn máls með þeim hætti að ekki séu notaðar meira íþyngjandi aðferðir en þörf 

er á og að þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar eru sé ekki beitt á harkalegri hátt en efni 

standa til.275 

 Sem dæmi má nefna 4. mgr. 15. gr. e gjrl. um rannsóknarheimild Seðlabankans. 

Samkvæmt ákvæðinu  hefur Seðlabankinn heimild til að gera sérstakar athuganir og leggja 

hald á gögn í samræmi við ákvæði laga um meðferð sakamála. Til þess að bankinn geti beitt 

fyrir sig greinni þurfa að vera ríkar ástæður til að ætla að einstaklingar og lögaðilar hafi brotið 

gegn lögunum eða reglum sem eru settar á grundvelli þeirra eða ástæða er til að ætla að 

athuganir eða aðgerðir Seðlabankans nái að öðrum kosti ekki tilætluðum árangri. Í greininni 

kemur fram að ekki er heimilt að gera húsleit eða leggja hald á gögn ef að önnur vægari 

úrræði eru til þess fallin að skila sama árangri. Jafnframt felst í meðalhófsreglunni að ekki er 
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heimilt að leggja hald á gögn ef ljóst er að haldlagningin getur af einhverjum ástæðum ekki 

komið að notum við að upplýsa fyrirliggjandi mál.276  Leiðir af meðalhófsreglunni að ekki ber 

að taka önnur gögn en nauðsynlegt er til að upplýsa mál og þegar rannsókn lýkur ber að skila 

málsaðila öðrum gögnum en þeim sem niðurstöður rannsóknar eru byggðar á og þörf er að 

halda til að nota við meðferð dómsmáls eða stjórnsýslumáls.277  Einnig ber rannsóknaraðila að 

líta til hagsmuna þess aðila sem rannsóknarúrræðið beinist að og er honum skylt að veita 

málsaðila aðgang að bókhaldsgögnum til þess að hann geti sinnt lögmætri bókhaldsskyldu 

sinni.278   

 

 

7 Niðurstöður 

Stjórnskipulag Seðlabanka Íslands er sambærilegt stjórnskipulagi seðlabanka Danmerkur, 

Noregs og Svíþjóðar. Í seðlabönkum landanna er starfandi bankaráð sem hefur eftirlit með 

starfsemi þeirra. Daglegur rekstur bankanna er í höndum eins seðlabankastjóra sem er andlit 

bankans út á víð og tekur þátt í opinberri umræðu fyrir hönd bankans. Stjórn bankanna er hins 

vegar í höndum og á ábyrgð fjölskipaðra bankastjórna, en ekki eins seðlabankastjóra eins og 

hjá Seðlabanka Íslands. Bankastjórnir seðlabankanna taka ákvarðanir um stjórntæki í 

peningamálum og eru þær því einnig peningastefnunefndir þeirra. Mætti því segja að 

peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands sé í vissum atriðum bankastjórn Seðlabanka Íslands.  

 Seðlabanki Íslands er sjálfstætt stjórnvald og ráðherra hefur því ekki almenna heimild til 

yfirstjórnar á starfsemi bankans. Stjórnunarheimildir ráðherra yfir Seðlabankanum eru aðeins 

þær sem leiða af ákvæðum laga. Seðlabankinn er einnig sjálfstæður í hagfræðilegum skilningi 

þar sem hann ákveður sjálfur hvernig stjórntækjum bankans í peningamálum er beitt. 

Sjálfstæði Seðlabankans í stjórnun peningamála brýtur ekki í bága við lýðræðislega 

stjórnskipan á Íslandi.  

 Lögbundin starfsemi Seðlabankans fellur undir opinbera stjórnsýslu í skilningi 

stjórnsýsluréttar. Ýmsar ákvarðanir Seðlabankans í tengslum við eftirlit með fjármálakerfinu 

og gjaldeyrishöftunum teljast stjórnvaldsákvarðnir í skilningi stjórnsýslulaga, s.s. ákvarðanir 

um beitingu stjórnvaldssekta, dagsekta og um að kæra brot á gjaldeyrislögunum til lögreglu. 

Ákvarðanir Seðlabankans um undanþágubeiðnir frá þeim lögum og reglum, sem bankinn 
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hefur eftirlit með, eru einnig stjórnvaldsákvarðanir. Í venjulegri seðlabankastarfsemi 

Seðlabankans teljast einnig stjórnvaldsákvarðanir þær ákvarðnir bankans um viðskipti við 

fjármálafyrirtæki sem byggðar eru á seðlabankalögum og reglum settum á grundvelli þeirra. 

Þetta eru ákvarðanir um að veita fjármálafyrirtækjum lán sem teljast til reglulegra viðskipta, 

daglána eða annarra viðskipta samkvæmt reglum bankans. Einnig eru ákvarðanir um viðskipti 

við fjármálafyrirtæki, sem teljast til markaðsaðgerða Seðlabankans, stjórnvaldsákvarðanir, s.s. 

ákvarðanir um endurhverf verðbréfaviðskipti og gjaldmiðlsaskiptasamninga. Ákvörðun um að 

veita fjármálafyrirtæki er einnig stjórnvaldsákvörðun. 

 Starfsemi Seðlabankans er bundin óskráðum grundvallarreglum og öðrum meginreglum 

stjórnsýsluréttarins. Þarf því bankinn að líta til jafnræðisreglunnar, rannsóknarreglunnar og 

meðalhófsreglunnar í allri starfsemi sinni. Þegar bankinn tekur stjórnvaldsákvarðanir er hann 

einnig bundinn af málsmeðferðar- og efnisreglum stjórnsýslulaganna, s.s. reglum um 

andmælarétt málsaðila, leiðbeiningarskyldu og málshraða. 
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