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1 Inngangur 

Í áranna rás hafa fræðimenn og aðrir sem hafa það hlutverk að túlka lög velt fyrir sér 

mikilvægi löggjafans í tengslum við lögskýringu. Ítalski lögspekingurinn Tómas af Aquino 

(1225 – 1274 e. Kr.) taldi að ekki mætti aðeins túlka lögin eftir orðalagi þeirra heldur þyrfti 

einnig að komast að þeim skilning sem löggjafinn hafði í huga við setningu þeirra.
1
 Ekki er 

hægt að útiloka að markatilvik komi upp í tengslum við löggjöf þó svo að menn hafi á sínum 

tíma talið hana skýra og ótvíræða.
2
 Með því að komast að því hver viljinn á bakvið setningu 

tiltekinnar réttarreglu eða löggjafar er má afmarka afstöðu þeirra sem komu að gerð hennar. 

Oft þarf að slá því föstu þegar háttsemi er heimfærð undir tiltekið lagaákvæði hver vilji 

löggjafans var með lagasetningunni. Vilji hans kemur þó ekki alltaf skýrt fram í texta 

lagaákvæðis. Því þarf oft að kanna hin ýmsu undirbúningsgögn sem orðið hafa til við ferlið 

þegar frumvarp verður að gildandi löggjöf. Gögnin geta veitt vísbendingar um það hvernig 

löggjafinn hafði hugsað sér að reglunum yrði beitt. Vilji löggjafans getur því haft ríka 

þýðingu sem lögskýringarsjónarmið. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvort og með hvaða hætti vilji löggjafans verður leiddur 

af undirbúningsgögnum. Skoðað verður einnig hvernig álitaefni sem rísa upp af beitingu 

gagnanna eru til lykta leidd af umboðsmanni Alþingis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A. C. Cicognani ofl.: Canon Law, bls. 480. 

2
 Skúli Magnússon: Túlkun laga og vilji löggjafans, bls. 368. 
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2 Vilji löggjafans 

Samkvæmt íslenskum rétti eru fyrir hendi heimildir sem notaðar eru til að komast að 

niðurstöðu um lög.
3
 Þessar heimildir nefnast réttarheimildir og um réttarheimildir segir 

Sigurður Líndal:  

 
Réttarheimildir eru þau viðmið – gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað – 

sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings þegar réttarreglu 

er slegið fastri eða hún mótuð almennt eða í ákveðnu tilviki.
4
 

 

 

Ein af mikilvægustu réttarheimildunum í íslenskum rétti eru sett lög. Það er eina 

réttarheimildin sem er gagngert sköpuð með það að leiðarljósi að búa til nýjar réttarreglur. 

Ásetningur þeirra sem fara með valdheimildir hverju sinni verður því að vera til staðar svo 

unnt sé að setja reglur um ákveðin málefni.
5
 Hvort að reglur séu settar og öðlist gildi í 

samfélaginu veltur því á vilja þeirra sem fara með valdheimildir löggjafans. Um þetta segir 

Skúli Magnússon: 

 
Með öðrum orðum stenst það ekki heilbrigða skynsemi að tilteknir menn hafi það 

hlutverk, innan marka tiltekinnar stofnunar, að setja samfélaginu reglur, ef það skiptir 

engu máli hver ætlun þeirra er með viðkomandi reglum. Ef ekkert mark er tekið á vilja 

þeirra sem falið hefur verið að setja samfélaginu reglur eru aðstæður svipaðar og kylfa sé 

látin ráða kasti við lagasetningu. Ef við viðurkennum gildi virks löggjafarvalds á annað 

borð er þannig ljóst að vilji löggjafans á að skipta máli við lögskýringu.
6
 

 

 

Við skýringu hugtaksins vilji löggjafans í íslenskum rétti er átt við afstöðu alþingismanna til 

merkingar tiltekins lagatexta eða til markmiða laga. Þeir aðilar sem fara með valdheimildir 

verða að hafa sameiginlegan vilja svo unnt sé að halda því fram að löggjafarvilji sé fyrir 

hendi. Með öðrum orðum táknar vilji löggjafans því viðhorf þeirra þingmanna sem stóðu að 

samþykkt laganna.
7
 Orð og hugtök lagatexta geta verið tvíræð og ekki er alltaf ljóst hverju 

löggjafinn stefndi að með tiltekinni lagasetningu. Hlutverk þess sem skýrir lög er því að afla 

upplýsinga sem nauðsynlegar eru til þess að leiða vilja löggjafans í ljós.
8
 

Því hefur verið haldið fram að kenningar um vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmið 

séu ófullkomnar. Þetta hefur verið orðað svo að löggjafinn getur ekki hafa hugsað              

                                                           
3
 Skúli Magnússon: Túlkun laga og vilji löggjafans, bls. 359. 

4
 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 75. 

5
 Skúli Magnússon: Túlkun laga og vilji löggjafans, bls. 364. 

6
 Skúli Magnússon: Túlkun laga og vilji löggjafans, bls. 365-366. 

7
 Ármann Snævarr: Almenn Lögfræði, bls. 376. 

8
 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 39. 
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fyrir öllum þeim atvikum sem upp geta komið við nýja lagasetningu. Samkvæmt            

Lárusi H. Bjarnasyni þá er: 

  

... lífið sjálft ríkara að atburðum heldur en jafnvel framsýnasti löggjafi að 

fyrirhyggju.
9
 

  

 

Því telja sumir að vilji löggjafans geti ekki alltaf verið fyrir hendi. Í ákveðnum tilvikum 

geta því komið upp þær aðstæður að löggjafinn hafi ekki hugsað fyrir því hvernig ákvæðum 

laga skuli beitt í tengslum við markatilvik. Hér verður því kannað nánar hvort og við hvaða 

aðstæður mætti telja að löggjafarviljinn sé ekki fyrir hendi. 

  

2.1 Er vilji löggjafans alltaf fyrir hendi? 

Áður en frumvarp verður hluti af settum rétti þarf það að ganga í gegnum ferli. Hér má sem 

dæmi nefna að lagafrumvarp má ekki samþykkja hér á landi nema það hafi gengið í gegnum 

þrjár umræður á Alþingi, sbr. 44. gr. laga nr. 33/1944 um Stjórnarskrá Íslands, hér á eftir 

skammstafað stjskr. Eðli máls samkvæmt getur lagafrumvarp ekki orðið til nema einhverjir 

einstaklingar hafi samið það. Spurningin um vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmið er 

því spurning um hvaða vægi skuli gefa hugmyndum þeirra einstaklinga sem komu að 

samþykkt frumvarps. Ljóst er að þegar lagatexti er ótvíræður þarf reyndin ekki alltaf að vera 

sú að handhafar löggjafarvaldsins hafi velt því nánar fyrir sér hvaða merkingu þeir hafi viljað 

ljá lagatextanum. Skúli Magnússon segir um þetta atriði:   

 
Við þessar aðstæður kemur ekki til greina að miða við það sem löggjafinn ,,hefði viljað“ 

ef hann hefði velt fyrir sér tilteknu álitaefni og tekið afstöðu til þess. Það er því engin leið 

að vita hvað löggjafinn hefði viljað, ef hann hefði staðið frammi fyrir álitaefninu, og því 

ekkert meira um málið að segja á þeim grundvelli. Túlkun sem byggir á því sem 

löggjafinn hefði viljað er því byggð á rangri frumspekilegri forsendu í þessum tilvikum, 

þ.e. tilvísun til einhvers sem einfaldlega er ekki til.
10

 

 

 

Skúli Magnússon virðist hér slá því föstu að upp geti komið þær aðstæður að löggjafinn hafi 

ekki haft neinar vel ígrundaðar hugmyndir um merkingu tiltekins lagatexta. Við þessar 

aðstæður þá er löggjafarviljinn ekki til staðar nema að því marki sem hann birtist í 

lagatextanum.
11

 

                                                           
9
 Lárus H. Bjarnason: Um lög og lögskýring, bls. 39. 

10
 Skúli Magnússon: Túlkun laga og vilji löggjafans, bls. 367. 

11
 Skúli Magnússon: Túlkun laga og vilji löggjafans, bls. 367. 
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Þrátt fyrir að þær aðstæður geti komið upp að ekki sé hægt að afmarka vilja löggjafans þá 

er mun algengara að löggjafinn hafi haft ákveðnar hugmyndir í tengslum við setningu 

löggjafar. Ennfremur að hægt sé að draga ályktanir af þeim gögnum sem liggja löggjöfinni til 

grundvallar og af þeim ályktunum sé hægt að leiða löggjafarviljann í ljós. Ekki geta öll gögn 

sem fylgja með löggjöf gefið vísbendingar um hver vilji löggjafans hafi verið með 

lagasetningunni. Í framkvæmd hefur skapast sú venja að líta til tiltekinna gagna sem talin eru 

endurspegla vilja löggjafans við túlkun lagatexta. Í fyrsta lagi má  nefna að útgangspunkturinn 

hlýtur alltaf að vera texti löggjafarinnar. Texti löggjafarinnar er það sem birtist þegnum 

samfélagsins út á við. Með því að samfélagsþegn lesi texta löggjafar á hann að geta dregið 

ályktanir um réttindi sín og skyldur. Þegar texti lagaákvæðis er skýr og ótvíræður þá hafa 

dómstólar og umboðsmaður Alþingis gætt mikillar varfærni við að víkja frá þeim skilningi 

sem þar er að finna. Þetta á sérstaklega við ef vilji löggjafans, til dæmis eins og hann birtist í 

greinargerð, gefur annan skilning til kynna.
12

 Hinsvegar ef texti lagaákvæðis er óskýr eða upp 

koma markatilvik þá getur verið nauðsynlegt að líta til undirbúningsgagna. Þar er hægt að 

finna upplýsingar um viljann og þann skilning sem löggjafinn lagði í lagatextann. Með 

þessum upplýsingum er hægt að draga ályktanir og hafa þær að leiðarljósi við nánari túlkun 

og beitingu lagatextans. Því verður hér að taka til skoðunar hvaða undirbúningsgögn er stuðst 

við í íslenskum rétti og hvernig þessi undirbúningsgögn geta endurspeglað vilja löggjafans. 

 

3 Undirbúningsgögn 

3.1 Hugtakið undirbúningsgögn 

Til þess að unnt sé að beita vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmiði þá er nauðsynlegt að 

hægt sé að leiða þann vilja af áþreifanlegum gögnum. Með öðrum orðum þá er ekki hægt gefa 

sér að löggjafinn hafi haft ákveðin markmið eða vilja með lagasetningu ef ekki er hægt að 

styðja þá röksemd við nein gögn.  

Dómstólar og aðrir sem leysa úr réttarágreining í íslenskum rétti styðjast við ýmis gögn og 

upplýsingar við túlkun lagaákvæða. Þessi gögn eru þó ekki hluti laganna sjálfra í formlegum 

skilningi og nefnast þau lögskýringargögn.
13

 Lögskýringargögn eru heimildir sem geta veitt 

vísbendingar um vilja löggjafans og viðhorf hans til tiltekins lagaákvæðis.
14

 

Undirbúningsgögn eru lögskýringargögn í þrengri merkingu. Þessi gögn eru hluti af þinglegri 

meðferð máls og verða þau til við undirbúning löggjafar á tilteknu sviði. Venja er að telja til 

                                                           
12

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 54. 
13

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 49. 
14

 Ármann Snævarr: Almenn Lögfræði, bls. 379. 
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undirbúningsgagna, lagafrumvarpið sjálft og greinargerð með því, umræður um 

lagafrumvarpið á Alþingi, nefndarálit og upplýsingar um meðferð frumvarps í þinginu.
15

 

Róbert R. Spanó telur að undir hugtakið undirbúningsgögn geti fallið öll þau opinberu gögn 

sem eru útbúin til að taka afstöðu til þess hvort lagasetningar er þörf, áður en lagafrumvarp er 

lagt fram. Hann telur hinsvegar álitamál hvaða áhrif slík gögn skuli síðan hafa við túlkun 

lagaákvæða.
16

  

 

3.2 Lagafrumvörp og greinargerðir með þeim 

Í 36. gr. laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 er mælt fyrir um gerð lagafrumvarpa. Í 

ákvæðinu segir að frumvarp skuli samið með lagasniði og dreift til þingmanna á fundi. Þar 

segir ennfremur að hverju frumvarpi skuli fylgja stutt greinargerð með skýringu á tilgangi 

frumvarpsins og höfuðákvæðum þess. Efniskröfur 36. gr. laga um þingsköp Alþingis veita 

greinargerðum ákveðna löghelgan umfram önnur lögskýringargögn. Ákvæðið leggur því 

grundvöll fyrir þá almennt viðurkenndu aðferð að rétt sé og heimilt að líta til upplýsinga í 

greinargerðum með lagafrumvörpum við túlkun lagaákvæða.
17

  

Greinargerð með lagafrumvarpi er að jafnaði skipt upp í almennan og sérstakan hluta. Í 

almenna hlutanum er vikið að hvaða markmiðum lagafrumvarpið á að þjóna og hver sé 

þjóðfélagslegur aðdragandi þess.
18

 Í sérstaka hlutanum er að finna skýringar og athugasemdir 

við einstakar greinar. Hér er átt við útskýringar á hugtökum eða einstaka orðum sem geta nýst 

við túlkun ákvæðanna og hvaða lögskýringakostir eigi helst við um þau.
19

 Úr 

dómaframkvæmd Hæstaréttar má finna mörg dæmi um að vísað sé bæði til ummæla sem 

koma fram í hinum almenna hluta og í hinum sérstaka hluta. Ljóst er að báðir þessir hlutar 

hafa þýðingu þegar leitað er upplýsinga um hvernig skal túlka lagaákvæði.
20

  

Í íslenskum rétti er almennt viðurkennt að greinargerðir séu mikilvæg gögn við 

lögskýringu. Þeir sem aðhyllast kenningar um að vilji löggjafans eigi að skipta meginmáli við 

túlkun lagaákvæða hafa tilhneigingu til þess að gefa greinargerðum mikið vægi sem helstu 

heimildunum um þann vilja. Óháð því hvaða kenningar menn aðhyllast þá er ljóst að ef víkja 

á frá skýringum sem koma fram í athugasemdum í greinargerð þurfa að vera fyrir hendi gild 

rök ef þessar skýringar samrýmast orðalagi ákvæðisins.
21

   

                                                           
15

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 49. 
16

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 102. 
17

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 106. 
18

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 104. 
19

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 54. 
20

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 105. 
21

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 54. 
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Þrátt fyrir að greinargerðir séu mikilvæg gögn eru athugasemdir sem þar koma fram ekki 

bindandi fyrir dómstóla við úrlausn ágreiningsefna. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má samt 

sem áður ráða að athugasemdum í greinargerð er oft gefið mikið vægi. Tilvísanir til atriða 

sem koma þar fram eru hluti af viðurkenndri lögfræðilegri aðferðarfræði. Aðferðafræðin sem 

oft er beitt af Hæstarétti og umboðsmanni Alþingis er með þeim hætti að fyrst er litið til 

lagatextans og hvað má lesa úr honum eftir viðurkenndum lögskýringarsjónarmiðum. Það fer 

síðan eftir því hve ótvíræður lagatextinn er í tengslum við ákveðið ágreiningsatriði hvaða 

vægi athugasemdir í greinargerð skuli hafa. Ef tiltekin merking lagaákvæðis er lögð til 

grundvallar og athugasemdir í greinargerð styðja þá niðurstöðu getur það haft áhrif á úrlausn 

máls. Ekki er alltaf hægt að ráða beint af lagatextanum niðurstöðu ágreiningsefnis og getur 

það orðið til þess að athugasemdir í greinargerð hafi úrslitaþýðingu um málalok. Þetta á 

sérstaklega við þegar ummæli í greinargerð eru skýr og ótvíræð um hvernig skal beita 

ákveðnu lagaákvæði.
22

 

 

3.3 Nefndarálit 

Fastanefndir Alþingis eru átta talsins samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp 

Alþingis. Það hefur skapast föst venja fyrir því að frumvarpi skuli vísað til viðeigandi nefndar 

að lokinni fyrstu umræðu. Þrátt fyrir það eru engar lagalegar skorður settar fyrir vísun þess til 

nefndar á seinni stigum.
23

  

Hlutverk nefnda Alþingis er að taka frumvörp til skoðunar og afla nauðsynlegra 

upplýsinga um þau. Á grundvelli 28. gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis geta 

nefndirnar óskað skriflegra athugasemda aðila utan þings. Einnig geta aðilar innan þings beint 

skriflegum athugasemdum sínum til nefndanna. Þegar nefnd hefur lokið athugun sinni á máli 

gefur hún álit sitt sem er síðan dreift á meðal þingmanna samkvæmt 29. gr. sömu laga.
24

 Í 

álitum nefndar er að finna nánari skýringar á einstökum ákvæðum og eftir atvikum 

markmiðum frumvarps. Nefndarálit geta gegnt þýðingarmiklu hlutverki við að varpa ljósi á 

sjónarmið og vilja þeirra sem stóðu að gerð frumvarpsins. Um þetta segir Ármann Snævarr:  

 
Nefndarálit hafa svipað gildi sem lögskýringargögn og umræður á Alþingi eða ummæli í 

greinargerð; öll geta þessi gögn horft til upplýsinga um viðhorf löggjafans til 

lagaákvæða.
25

  

 

 

                                                           
22

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 54. 
23

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 279. 
24

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 108. 
25

 Ármann Snævarr: Almenn Lögfræði, bls. 397. 
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Eftir að mál hafa gengið í gegnum meðferð nefndar er algengt að gerðar séu 

breytingartillögur. Tillögurnar geta lotið að smávægilegum eða þýðingarmiklum atriðum sem 

varða frumvarpið. Með tillögunum fylgja oft skýringar sem geta komið að notum síðar við 

skýringu einstakra ákvæða. Af tillögunum er síðan hægt að draga ályktanir varðandi túlkun 

ákvæða frumvarpsins þegar það verður að gildandi lögum.
26

 

Nefndarálit geta verið mjög rík af upplýsingum um sjónarmið og afstöðu þingmanna til 

frumvarpsins. Sérstaklega þeirra sem sitja í viðkomandi nefnd. Af nefndarálitum er því oft 

hægt að nálgast upplýsingar um það hver hafi verið vilji löggjafans. Á þetta einkum við þegar  

álit nefndar hefur að geyma nánari skýringar á einstökum ákvæðum frumvarpsins. Þessar 

skýringar geta skipt verulegu máli ef reynir á þessi ákvæði fyrir dómstólum eða umboðsmanni 

Alþingis. 

 

3.4 Umræður á Alþingi 

Samkvæmt 44. gr. stjskr. má ekki samþykkja lagafrumvarp fyrr en það hefur verið rætt við 

þrjár umræður á Alþingi, sbr. 38. gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis.
27

 Við þessar 

lögbundnu umræður þá geta þingmenn komið fram og lýst viðhorfum sínum og skilningi á því 

lagafrumvarpi sem er til umræðu. Við fyrstu umræðu er frumvarpið rætt í grófum dráttum. 

Eftir að nefnd hefur skilað nefndaráliti fer önnur umræða fram. Þá er fjallað um einstök 

ákvæði frumvarpsins ásamt breytingartillögum ef þær hafa komið fram. Við þriðju umræðu er 

frumvarpið rætt í heild sinni og að henni lokinni fer fram atkvæðagreiðsla sem ákvarðar hvort 

það verður að gildandi lögum.
28

 

Umræður á Alþingi geta helst haft þýðingu sem undirbúningsgögn, sem bera vott um vilja 

löggjafans, þegar í þeim koma fram upplýsingar um hvaða skilning einstakir alþingismenn 

eða ráðherrar höfðu á ákvæðum frumvarpsins.
29

 Umræðurnar eru af mismunandi tagi. Í 

framkvæmd hefur verið gengið út frá því að yfirlýsingar ráðherra og framsögumanna nefnda 

hafi mest vægi ásamt ræðum flutningsmanna frumvarpa og breytingartillagna.
30

 Fyrst og 

fremst er vísað til ummæla einstakra þingmanna við lögskýringu ef þau geta staðið til 

styrkingar við það sem ráða má af lagatextanum. Hér má nefna að ef ákveðin túlkun á 

lagaákvæði er lögð til grundvallar og umræður á Alþingi eru í samræmi við þá túlkun getur 

                                                           
26

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 62. 
27

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 293. 
28

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 110. 
29

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 110. 
30

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 395. 
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það haft áhrif á niðurstöðu máls.
31

 Ef skilningur þingmanna á texta lagaákvæðis, sem kemur 

fram við umræður á Alþingi, er ekki samrýmanlegur þeim skilningi sem má draga af 

lagaákvæðinu þá er gildi umræðnanna takmarkaðra. Hér má sem dæmi nefna Hrd. 1965, bls. 

236 þar sem deilt var um kaupgreiðslu í slysaforföllum samkvæmt lögum nr. 16/1958. Þar tók 

Hæstiréttur meðal annars fram að: 

 
Ummæli á Alþingi í sambandi við setningu laganna, sem getið er í héraðsdómi, breyta hér 

engu um, eins og á stendur, gegnt afdráttarlausum ákvæðum lagatextans. 

 

 

Í þessum dómi sló Hæstiréttur því föstu að ummæli á Alþingi gátu ekki breytt þeim skilningi 

sem fékkst af afdráttarlausum ákvæðum lagatextans. Niðurstaðan var rökstudd á þann hátt að 

ummælin breyttu engu um skýringu ákvæðisins þar sem þau voru ekki í samræmi við skýr orð 

þess.
32

  

Ekki hefur verið full samstaða um það hvort beita eigi umræðum á Alþingi, ásamt öðrum 

undirbúningsgögnum, við lögskýringu. Áður en álit umboðsmanns verða reifuð og skýrð er 

hér því rétt að víkja að þeim rökum sem mæla með og gegn notkun undirbúningsgagna við 

lögskýringu. 

 

4 Rök með og á móti notkun undirbúningsgagna við lögskýringu 

4.1 Inngangur 

Eins og áður hefur verið nefnt er það almennt viðurkennt að heimilt sé að líta til 

undirbúningsgagna við túlkun lagaákvæða. Í fræðilegum skilningi skiptir máli að greina frá 

þeim röksemdum sem mæla með notkun undirbúningsgagna við lögskýringu.
33

 Eins skiptir 

máli að greina frá þeim röksemdum sem mæla gegn notkun þeirra. Þau rök sem styðja notkun 

undirbúningsgagna má einkum skipta í þrjá flokka: Stjórnspekilegar röksemdir, röksemdir 

sem byggja á grundvallarreglunni um lýðræði og röksemdum tengdum sjónarmiðum um 

réttaröryggi. Þær röksemdir sem mæla gegn notkun undirbúningsgagna styðjast við sömu 

flokkun. Hér verður því fyrst vikið að rökum sem mæla með notkuninni og síðan verða 

mótrökin tekin til skoðunar. 

 

 

 

                                                           
31

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 65. 
32

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 65. 
33

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 116. 
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4.2 Rök með notkun undirbúningsgagna 

Hinar stjórnspekilegu röksemdir sem mæla með notkun undirbúningsgagna byggjast á þeirri 

grunnforsendu að lagaákvæði séu viljayfirlýsingar stofnunar sem hefur valdheimildir til að 

setja reglur. Með stofnun Alþingis var einstaklingum sem þar sitja gefið vald til setja reglur 

sem gilda ættu í samfélaginu. Þetta virka löggjafarvald endurspeglast meðal annars í 2. gr. 

stjskr. en þar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið. Ef 

löggjafarvaldið er á annað borð viðurkennt þá hlýtur vilji löggjafans, og þar með notkun 

undirbúningsgagna, að skipta máli við lögskýringu.
34

 

Rök sem byggja á grundvallarreglunni um lýðræði mæla einnig með notkun 

undirbúningsgagna. Þeir sem fara með löggjafarvaldið eru fulltrúar meirihluta samfélagsins 

og eiga að tryggja það að viljaafstaða meirihlutans ákvarði hvaða reglur skuli gilda á hverjum 

tíma.
35

 Ef vafi leikur á um túlkun tiltekins lagaákvæðis myndi það ekki samrýmast 

fyrirkomulaginu um lýðræði ef dómstólar og aðrir aðilar sem leysa úr réttarágreining myndu  

virða að vettugi þær upplýsingar sem búa að baki ákvæðinu. Lýðræðisrökin eiga að minnsta 

kosti við um túlkun tvíræðra eða óskýrra lagaákvæða. Sérstaklega þegar unnt er að staðreyna 

vilja löggjafans út frá upplýsingum í undirbúningsgögnum. Röksemdirnar endurspeglast 

einnig í því að dómarar reyna að sýna löggjafanum hollustu við túlkun lagaákvæða í 

vafatilvikum.
36

 

Sjónarmið um réttaröryggi mæla einnig með notkun undirbúningsgagna. Um þetta segir 

Róbert R. Spanó:  

 
Með því að leggja til grundvallar að almennt skuli lagt mat á þær upplýsingar sem fram 

koma í lögskýringargögnum við túlkun lagaákvæða er því verið að skapa hagnýtt tæki til 

þess að draga úr svigrúmi þess sem leysir úr ágreiningi.
37

  

 

Ef þeim sem leysa úr réttarstöðu einstaklinga er gefið ótakmarkað svigrúm til þess að draga 

inn upplýsingar og sjónarmið sem standa utan við ákvæðið þá er vegið að réttaröryggi þeirra. 

Ljóst er að ef dómarar mættu óheft beita gögnum sem liggja utan við lagaákvæði án þess að 

styðjast við almennt viðurkennd sjónarmið gæti skapast mikill réttaróvissa. Þetta gæti leitt til 

þess að réttaröryggi yrði takmarkaðra. Það er að segja að dómsúrlausnir myndu grundvallast í 

ríkara mæli á geðþóttaákvörðunum dómara. Með því að draga línuna við ákveðin gögn við 

                                                           
34

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 118. 
35

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 118. 
36

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 119. 
37

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða,  bls. 120. 
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túlkun lagaákvæða þá eru fest í sessi sjónarmið sem stuðla að því að réttaröryggi borgaranna 

sé gætt.
38

 

 

4.3 Rök gegn notkun undirbúningsgagna  

Mótrökin gegn hinum stjórnspekilegu röksemdum byggjast á því að vilji löggjafans sé ekki 

til. Róbert Spanó segir um þetta: 

 

Hópur manna innan stofnunar, sem falið er að setja reglur, svo sem fjölskipuð 

löggjafarsamkunda, geti strangt til tekið ekki viljað eitthvað í þeim skilningi sem hér 

skiptir máli, að minnsta kosti ekki þannig að raunverulega þýðingu hafi fyrir þann sem 

ákvarðar merkingu lagaákvæðis í vafatilvikum.
39

  

 

 

Þrátt fyrir að gengið sé út frá því að lagaákvæði séu viljayfirlýsingar felst ekki endilega í því 

að vilja löggjafans sé að finna í undirbúningsgögnum. Þeir sem aðhyllast þessar röksemdir 

halda því fram að hin eiginlegi löggjafarvilji geti ekki farið fram úr því sem birtist í texta 

lagaákvæðisins. Það er að segja að afmörkun á vilja löggjafans eigi að takmarkast við 

lagatextann og ekki ná til gagna sem standa utan við hann. 

Mótrök gegn hinum lýðræðislegu röksemdum mæla einnig gegn notkun 

undirbúningsgagna við lögskýringu. Þessar röksemdir byggja á því að löggjafarviljinn eigi að 

endurspeglast í texta lagaákvæðis. Með því veita þeim sem túlkar lög heimild til að ákvarða 

merkingu ákvæðis á grundvelli upplýsinga sem þar eru ekki til staðar er vegið gegn 

lýðræðisfyrirkomulaginu. Það er hinsvegar ljóst að þegar upplýsingar í undirbúningsgögnum 

samrýmast ekki texta lagaákvæðisins þá er gildi þeirra takmarkaðra. Með því sjónarmiði er í 

rauninni staðið vörð um að merking ákvæðis sé ekki túlkuð á þann veg að það fari gegn 

orðum þess sjálfs.
40

 

Mótrökin við sjónarmiðum um réttaröryggi byggjast meðal annars á því að í réttarríki eiga 

þegnar að geta lesið sér til um rétt sinn og skyldur í lögunum sjálfum. Það 

grundvallarsjónarmið gildir um réttarríki að upplýsingar um þær reglur sem gilda eiga að vera 

skýrar, fyrirsjáanlegar og aðgengilegar. Réttarríkið mælir með því að samfélagsþegnar leggi 

traust sitt á að hægt sé að leiða vilja löggjafans af texta lagaákvæðis.
41

 Notkun 

undirbúningsgagna við lögskýringu getur því vegið að réttaröryggissjónarmiðinu á þann hátt 

að upplýsingar sem ekki verða beinlínis leiddar af ákvæðinu sjálfu eru notaðar til þess að 

                                                           
38

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 365. 
39

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 121. 
40

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 125. 
41

 Skúli Magnússon: ,,Túlkun laga og vilji löggjafans,“ bls. 371. 
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ákvarða merkingu þess. Eins og áður segir þá sýna dómstólar og umboðsmaður Alþingis 

varkárni við að gefa lagaákvæði merkingu sem fer gegn afdráttarlausum orðum þess. Í þessari 

framkvæmd er því í rauninni tryggt að tekið sé tillit til sjónarmiða um réttaröryggi. 

 

5 Álit umboðsmanns Alþingis 

5.1 Inngangur 

Þær úrlausnir sem helst hafa fordæmisgildi í íslenskum rétti eru dómar Hæstaréttar Íslands og 

álit umboðsmanns Alþingis. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar og af úrlausnum umboðsmanns 

má ráða að vægi vilja löggjafans sé oft mikið. Algengt er að vísað sé til undirbúningsgagna 

sem varpað geta ljósi á þann vilja við túlkun lagaákvæða og úrlausn ágreiningsefna. Hér 

verður dómaframkvæmd Hæstaréttar ekki könnuð heldur verða hér reifuð og skýrð nokkur álit 

umboðsmanns sem varpa ljósi á viðfangsefni ritgerðarinnar. Í þessum kafla verður kannað 

hvaða vægi vilji löggjafans hefur almennt í úrlausnum umboðsmanns Alþingis. Einnig verður 

tekið til skoðunar til hvaða undirbúningsgagna er almennt litið og hvert gildi þeirra er.  

 

5.2 Greinargerðir í álitum umboðsmanns Alþingis 

5.2.1 Inngangur 

Áður hefur komið fram að greinargerðir eru mikilvægt undirbúningsgagn og taldar hafa mest 

vægi við lögskýringu. Umboðsmaður hefur í mörgum tilvikum rakið athugasemdir í 

greinargerðum þegar þær varða mál sem er til úrlausnar. Hér verða tekin til skoðunar tvö álit 

þar sem athugasemdir í greinargerðum höfðu mikið vægi. 

 

5.2.2 Vægi athugasemda í greinargerð 

Í UA 4. september 1998 (2301/1997) réðust úrslit máls að miklu leyti af þeim athugasemdum 

sem komu fram í greinargerð með lagafrumvarpi. Aðdragandi málsins var sá að A, sem var 

gæsluvarðhaldsfangi, kvartaði til umboðsmanns Alþingis. Kvörtunin varðaði það að 

gæsluvarðhaldsfangar fengu ekki greidda dagpeninga á meðan þeir voru vistaðir í 

afplánunarfangelsum. Umboðsmaður kannaði fyrst orðalag 3. mgr. 74. gr. reglugerðar nr. 

179/1992 um gæsluvarðhaldsvist en þar var kveðið á um að gæsluvarðhaldsfangar ættu ekki 

rétt á dagpeningum. Þetta átti við jafnvel þó fangar ættu ekki möguleika á vinnu í vistinni. Í 

ákvæðinu var hins vegar ekki fjallað um kjör gæsluvarðhaldsfanga sem vistaðir væru í 

afplánunarfangelsum. Umboðsmaður leit því til laga nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist en 

þar kom fram að fangelsi skiptust í afplánunarfangelsi og gæsluvarðhaldsfangelsi. Í 4. mgr. 3. 

gr. þeirra laga kom fram að vista mætti gæsluvarðhaldsfanga í afplánunarfangelsum ef 
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einangrun teldist ekki vera nauðsynleg. Í athugasemdum í greinargerð var svofelld 

athugasemd: 

 
Ef gæsluvarðhaldsfangi er vistaður í afplánunarfangelsi sætir hann almennum kjörum 

afplánunarfanga.
42

 

 

 

Ákvæði 4. mgr. 3. gr. laga nr. 48/1988 tók breytingum með 2. gr. laga nr. 123/1997 um 

breytingu á lögum um fangelsi og fangavist. Helsta ástæða breytinganna var sú að með 

niðurlagningu fangelsins að Síðumúla var ekki til nein afplánunarstofnun sem féll undir 

skilgreiningu laganna um gæsluvarðhaldsfangelsi. Umboðsmaður taldi að þrátt fyrir 

breytinguna raskaði það ekki því grunnsjónarmiði sem bjó að baki lagaákvæðinu. 

Umboðsmaður taldi að vilji löggjafans stæði til þess að við mat á almennum kjörum 

afplánunarfanga og gæsluvarðhaldsfanga bæri að gæta samræmis á milli þeirra þegar hinir 

síðarnefndu væru vistaðir í afplánunarfangelsum. Niðurstaða umboðsmanns var því sú að 

gæsluvarðhaldsfangar sem vistaðir væru í afplánunarfangelsum ættu að njóta sömu kjara og 

afplánunarfangar með tilliti til greiðslu dagpeninga. Í framhaldi af þessu beindi hann þeim 

tilmælum til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins að breyta þyrfti 3. mgr. 74. gr. reglugerðar nr. 

179/1992 þannig að sá réttur yrði tryggður.  

Í áliti umboðsmanns ræðst niðurstaða hans í málinu af þeim athugasemdum sem komu 

fram í greinargerð með 4. mgr. 3. gr. laga nr. 48/1988. Lögin höfðu ekki að geyma neinar 

vísbendingar um hvernig ætti að bregðast við aðstæðum sem þessum. Umboðsmaður varð því 

að reyna að finna svörin í undirbúningsgögnum. Vægi athugasemdanna í þessu máli var því 

mjög mikið þar sem lagatextinn sjálfur tók ekki afstöðu til þess álitaefnis sem á reyndi í 

málinu. 

 

5.2.3 Skyldubundin aðild 

Í UA 12. apríl 2001 (3204/2001) tók umboðsmaður að eigin frumkvæði til skoðunar ákvæði 6. 

og 8. gr. laga nr. 24/1986 um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins. 

Skoðun hans beindist að því hvort ákvæðin samrýmdust 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar nr. 

33/1944 um félagafrelsi, sbr. 2. mgr. 12. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995.
43

 Ákvæði laganna 

lögðu skyldu á einstaklinga sem tóku til vinnslu og sölu sjávarafurðir af opnum bátum og 

                                                           
42

 Alþt. 1987, A-deild, bls. 2091. 
43

 Ákvæðið 6. gr. laga nr. 24/1986 var svohljóðandi: ,,Framleiðendur sjávarafurða og aðrir fiskkaupendur og svo 

þeir sem taka sjávarafurðir í umboðssölu skulu greiða 8,4% af samanlögðu hráefnisverði þess afla, sem þeir 

taka við af opnum bátum og þilfarsbátum undir 10 lestum, inn á sérstakan greiðslumiðlunarreikning smábáta 

hjá Lífeyrissjóði sjómanna eftir sömu reglum og greinir í 5. gr., eftir því sem við getur átt.“ 
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þilfarsbátum undir 10 lestum til þess að greiða hlutfall af hráefnisverðinu til Landssambands 

smábátaeigenda. Umboðsmaður leit til athugasemda í greinargerð sem fylgdu ákvæði 74. gr. 

stjskr. en þar sagði: 

 

Í 2. mgr. 12. gr. er lagt til að ákvæðið um rétt manna til að standa utan félaga verði sett 

fram með þeim hætti að í byrjun sé mælt fyrir um þá meginreglu að engan megi skylda til 

aðildar að félagi, en í kjölfarið verði nefndar tvenns konar undantekningar frá 

meginreglunni. Samkvæmt orðalagi ákvæðisins yrði heimild til undantekninga í báðum 

tilvikum háð þeim skilyrðum að um hana yrði að vera mælt í lögum og skyldan til 

félagsaðildar yrði að vera nauðsynleg til að viðkomandi félag gæti sinnt hlutverki sem því 

væri ákveðið með lögum.
44

 

 

 

Umboðsmaður dró ályktanir af athugasemdunum í greinargerð varðandi hvaða aðferðarfræði 

skyldi beita þegar metið væri hvort að lagaákvæði samrýmdist kröfum 2. mgr. 74. gr. stjskr. Í 

fyrsta lagi yrði að taka til skoðunar hvort að ákvæði laganna skylduðu einstakling til aðildar 

að félagi samkvæmt 2. mgr. 74. gr. stjskr. Ef svo reyndist vera þá yrði í öðru lagi að líta til 

þess hvort að lagaheimild væri til staðar. Þá yrði í þriðja lagi að líta til þess hvort að slík 

skylda væri nauðsynleg til þess að félag gæti sinnt lögbundnu hlutverki sínu á grundvelli 

almannahagsmuna eða réttinda annarra.  

Umboðsmaður varð því að meta hvort ákvæði laganna skylduðu einstakling til aðildar að 

félagi. Við það mat yrði að líta til þess hvort að þeim væri skylt samkvæmt lögum að greiða 

framlög til félagsins. Einnig hvort að með skyldunni væri vegið að rétti þeirra til að vera í 

öðru samsvarandi félagi. 

Við fyrstu sýn þá virðist orðalag 2. mgr. 74. gr. stjskr. eingöngu eiga við um þær aðstæður 

þegar einstaklingum er skylt að vera aðili að félagi. Umboðsmaður taldi hinsvegar í samræmi 

við athugasemdir í greinargerð þá gæti slík skylda einnig verið fyrir hendi ef einstaklingi yrði 

gert að greiða framlag til félagsins. Þó svo að hann væri ekki beint skyldaður til aðildar að 

því. Umboðsmaður sagði ennfremur: 

 
Ég tel rétt að ítreka að nefnd lögskýringargögn að baki stjórnarskráákvæðinu benda með 

skýrum hætti til þess að tilvist skyldu til að ,,greiða framlög“ til tiltekins félags verði talin 

hafa þýðingu við mat á því hvort um sé að ræða slíka aðstöðu að lögum. 

 

 

Helsta álitaefnið var því hvort að lögbundin skylda einstaklings til að greiða til félags félli 

undir gildissvið 2. mgr. 74. gr. stjskr. og fæli þar með í sér skyldu til aðildar. Orðalag 

ákvæðisins skar ekki úr um þetta álitaefni en athugasemdir í greinargerð gáfu það hinsvegar 

                                                           
44

 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2107-2108. 
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til kynna að slík skylda gæti fallið undir gildissvið greinarinnar.
45

 Umboðsmaður taldi því að 

skylda einstaklings til að greiða til Landssambands smábátaeiganda hlutfall af hráefnisverði 

fæli í sér lögbundna skyldu til aðildar að félagi. Ennfremur að þessi skylda væri í andstöðu 

við meginreglu 2. mgr. 74. gr. stjskr. Umboðsmaður tók því næst til skoðunar hvort að 

undantekningaskilyrðin samkvæmt 2. mgr. 74. gr. væru fyrir hendi í málinu. Eftir að hafa 

kannað skilyrðin taldi umboðsmaður að vafi væri á því að ákvæði 6. og 8. gr. laga um 

skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins væru í samræmi ákvæði 2. mgr. 74. 

gr. stjskr. Umboðsmaður vakti því athygli Alþingis og sjávarútvegsráðuneytisins á 

niðurstöðum sínum og beindi þeim tilmælum til þeirra að endurskoða þyrfti viðkomandi lög. 

 

5.3 Nefndarálit í álitum umboðsmanns Alþingis 

5.3.1 Inngangur 

Nefndarálit geta verið mikilvæg lögskýringargögn og veitt vísbendingar um vilja löggjafans í 

tengslum við löggjöf eða ákveðin ágreiningsefni. Umboðsmaður hefur í mörgum tilvikum 

vísað til nefndarálita í niðurstöðum sínum. Hér verða tekin til skoðunar tvö álit umboðsmanns 

þar sem nefndarálit höfðu áhrif á niðurstöðu málsins. 

 

5.3.2 Skyldubundið mat í nefndaráliti 

Í UA 19. desember 2008 (5328/2008) var aðdragandi málsins sá að leigubílstjóra var synjað 

um framlengingu á atvinnuleyfi á grundvelli 4. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 397/2003.
46

 

Ákvæðið sótti stoð í 7. mgr. 9. gr. laga um leigubifreiðar nr. 134/2001. Umboðsmaður rakti 

ákvæði 7. mgr. 9. gr. laga nr. 134/2001. Þar komu fram skilyrði fyrir niðurfellingu og 

framlengingu atvinnuleyfa.
47

 Í ákvæðinu kom einnig fram heimild til þess að kveða nánar um 

þessi atriði í reglugerð.  

Umboðsmaður tók til skoðunar meðferð frumvarpsins hjá þinginu og leitaði þar að 

vísbendingum um vilja löggjafans varðandi ákvæðið. Í ummælum formanns 

                                                           
45

 Athugasemdirnar sem beindu umboðsmanni í átt að þeim skilning sem hann lagði til grundvallar voru 

svohljóðandi: ,,Meðal þeirra má benda á að án takmarkana á kosti löggjafans til að mæla fyrir um skyldu 

manna til að ganga í féleg getur sú staða komið upp að manni verði gert að eiga aðild að félagi sem starfar að 

málefnum gagnstætt sannfæringu hans eða skoðunum og greiða jafnvel framlög til þess.“ Alþt. 1994-1995, A-

deild, bls. 2107-2108.  
46

 Reglugerðarákvæðið var svohljóðandi: ,,Atvinnuleyfi skal ekki framlengt ef viðkomandi leyfishafi hefur haft 

undanþágu frá akstri bifreiðar vegna veikinda í samtals meira en sjö mánuði, síðustu tólf mánuði fyrir 

afmælisdag þann sem marka myndi ella upphafsdag framlengingar.“ 
47

 Ákvæðið var svohljóðandi: „Atvinnuleyfi fellur úr gildi við lok 70 ára aldurs leyfishafa. Þó er heimilt að 

framlengja atvinnuleyfi til eins árs í senn þar til atvinnuleyfishafi nær 76 ára aldri ef hann telst hæfur til að 

stunda leigubifreiðaakstur. Nánar má kveða á um þessi atriði í reglugerð.“ 
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samgöngunefndar, þar sem vikið var að umræddu lagaákvæði, var  rætt um þau próf sem fram 

skyldu fara á grundvelli ákvæðisins: 

 
Það er jafnframt álit og skoðun nefndarinnar og það var álit þeirra aðila sem nefndin 

kvaddi til fundar við sig, að það hæfnispróf sem hér er um rætt verði raunverulegt 

hæfnispróf og hér verði um raunverulega læknisskoðun að ræða en ekki leyfisveitingar 

meira og minna sem gefnar eru út eftir að gengið hefur verið undir slík próf til 

málamynda. 

 

 

Umboðsmaður taldi á grundvelli nefndarálits samgöngunefndar Alþingis, og orðalags 7. mgr. 

9. gr. laga nr. 134/2001, skyldi fara fram skyldubundið mat stjórnvalda á hæfni þeirra bílstjóra 

sem framlengja vildu leyfi sitt eftir 70 ára aldur. Umboðsmaður taldi að ásetningur löggjafans 

væri sá að fram færi skyldubundið mat. Því væri það ekki hlutverk stjórnvalda að takmarka 

það mat með því að setja reglu sem tók til allra sambærilegra og ósambærilegra tilvika. 

Umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu að ákvæði 4. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 397/2003 

hefði í framkvæmd afnumið og takmarkað hið skyldubundna mat sem átti að fara fram á 

grundvelli 7. mgr. 9. gr. laga nr. 134/2001. Þar sem vilji löggjafans var sá að fram skyldi fara 

skyldubundið mat þá taldi umboðsmaður að hið umdeilda reglugerðarákvæði ætti sér ekki 

stoð í lögum. Hann beindi því til samgönguráðuneytisins að endurskoða reglugerðarákvæðið í 

ljósi niðurstöðunnar. 

Sú aðferðarfræði sem umboðsmaður beitir í þessu áliti byggist á því að hann tekur til 

skoðunar hvaða hlutverki hið skyldubundna mat átti að gegna. Einnig hvort að heimilt væri að 

takmarka það með þeim hætti sem framkvæmdarvaldið gerði. Í niðurstöðum umboðsmanns þá 

skiptir nefndarálitið miklu máli. Þar kemur fram að forsenda löggjafans fyrir setningu 

ákvæðisins var sú að raunverulegt hæfnispróf og læknisskoðun færi fram. Löggjafinn veitti 

framkvæmdarvaldinu heimildir til þess að útfæra nánar hvernig prófin skyldu framkvæmd. 

Þetta fól hinsvegar ekki í sér heimild til þess að takmarka matið eða afnema það. 

Umboðsmaður afmarkaði því næst vilja löggjafans á grundvelli þeirra undirbúningsgagna sem 

lágu fyrir í málinu. Komst hann að þeirri niðurstöðu að reglugerðarákvæðið væri ekki í 

samræmi við þann vilja sem leiddur yrði af gögnunum og hefði því ekki lagastoð. 

 

5.3.3 Lögbundin viðmið í nefndaráliti 

Í UA 23. október 2005(4530/2005) byggði umboðsmaður niðurstöðu sína meðal annars á 

nefndaráliti að baki ákvæðinu sem um var deilt. Aðdragandi málsins var sá að A kvartaði yfir 

ákvörðun heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytisins um að veita B lyfsöluleyfi og einnig 

gerði A athugasemdir við málsmeðferð bæjarstjórnar í málinu. Taldi A að ekki hefði verið 
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fylgt þeim lögbundnu viðmiðum sem leggja hefði átt til grundvallar við veitingu 

lyfsöluleyfisins. Ákvæðið sem á reyndi í þessu máli var 3. mgr. 20. gr. lyfjalaga nr. 93/1994. 

Þar er kveðið á um þá málsmeðferð og ákvarðanatöku sem fram fer að fara í tengslum við 

veitingu lyfjasöluleyfis.
48

 Umboðsmaður kannaði forsögu viðkomandi ákvæðis. Ákvæði 3. 

mgr. 20. gr. laganna tók breytingum hjá heilbrigðis- og tryggingarnefnd Alþingis við meðferð 

frumvarpsins á þinginu. Nefndin lagði fram breytingartillögu og var ákvæðið samþykkt í 

samræmi við tillöguna. Í athugasemdum meirihluta heilbrigðis- og tryggingarnefndar með 

breytingartillögunni sagði meðal annars: 

 
Meginbreytingin sem lögð er til á 20. gr., felur í sér að stuðst skuli við umsagnir 

sveitarstjórnar áður en lyfsöluleyfi eru veitt, einnig að stuðst skuli við íbúafjölda að baki 

lyfjabúð og fjarlægð hennar frá næstu lyfjabúð. Breytingunni er ætlað að koma í veg fyrir 

að rekstrargrundvelli apóteka í dreifbýli verði stefnt í hættu eins og hagsmunaaðilar óttast 

að óbreyttu frumvarpi. Meirihluti nefndarinnar telur afar mikilvægt að tryggð sé örugg 

lyfjadreifing um land allt. 

 

 

Umboðsmaður kannaði málsmeðferðina sem umsókn lyfsöluleyfisins hafði fengið 

bæði fyrir bæjarstjórn og hjá heilbrigðis-og tryggingarmálaráðuneytinu. Komst hann að 

þeirri niðurstöðu að höfuðáhersla hefði verið lögð á að ný lyfjabúð myndi efla virka 

samkeppni við sölu lyfja í bæjarfélaginu. Taldi hann þetta ekki samræmast þeim 

lögbundnu viðmiðum sem lögð voru til grundvallar í 3. mgr. 20. gr. laganna. Einnig að 

skýra yrði orðalag 3. mgr. 20. gr. með hliðsjón af nefndaráliti meirihluta heilbrigðis- og 

tryggingarnefndar. Vilji löggjafans samkvæmt nefndarálitinu fólst í því að þegar 

umsókn um lyfsöluleyfi væri tekin fyrir yrði að leggja höfuðáherslu á að tryggja 

rekstralegan grundvöll þeirra lyfjabúða sem fyrir væru í dreifbýli. Með hliðsjón af þeim 

lögbundnu viðmiðum sem komu fram í nefndarálitinu væri ráðuneytinu og bæjarstjórn 

skylt að afla nauðsynlegra upplýsinga til þess að matið gæti farið fram. Umboðsmaður 

taldi að þessara upplýsinga hefði ekki verið aflað. Því hefði ráðuneytið og bæjarstjórn 

ekki kannað þau atriði sérstaklega sem þeim var skylt að gera samkvæmt 3. mgr. 20. gr. 

laganna. Niðurstaðan var því sú að málsmeðferð og ákvörðun heilbrigðis-og 

tryggingarmálaráðuneytisins og bæjarstjórnar hefði ekki samrýmst þeirri málsmeðferð 

sem 3. mgr. 20. gr. laganna kvað á um. 

Þetta álit endurspeglar mikilvægi nefndarálita í þeim aðstæðum þegar nýju ákvæði 

er bætt inn í frumvarp í meðförum þingsins. Nefndarálitið í þessu máli veitti dýpri 

                                                           
48

 Ákvæðið var svohljóðandi: ,,Umsóknir um ný lyfsöluleyfi skal ráðherra senda viðkomandi sveitarstjórn til 

umsagnar. Við mat umsóknar skal m.a. stuðst við íbúafjölda að baki lyfjabúðinni og fjarlægð hennar frá næstu 

lyfjabúð. Leggist umsagnaraðili gegn veitingu nýs leyfis er ráðherra heimilt að hafna umsókninni.“ 
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skilning á hlutverkinu sem löggjafinn ætlaði ákvæði 3. mgr. 20. gr. lyfjalaga. Eins og 

fram kemur í nefndarálitinu þá var ákvæðinu einkum ætlað að koma í veg fyrir að 

rekstargrundvelli lyfjabúða væri stefnt í hættu. Til þess að tryggja þetta voru tvö viðmið 

lögfest sem fylgja átti við málsmeðferð og ákvarðanatöku. Þar sem ekki var lögð áhersla 

á þessi lögbundnu viðmið við meðferð málsins þá samrýmdist það ekki vilja löggjafans 

eins og hann var afmarkaður í 3. mgr. 20. gr. laganna. 

 

5.4 Umræður á Alþingi í álitum umboðsmanns Alþingis 

5.4.1 Inngangur  

Umræður á Alþingi geta haft vægi sem lögskýringargagn og er framsöguræðum almennt gefið 

meira gildi heldur en öðrum ummælum.
49

 Þegar umræðum á Alþingi er beitt sem 

lögskýringargagni er það oftast til þess að styrkja tiltekna lögskýringarleið sem einnig má 

leiða af öðrum gögnum. Sjaldgæft er að umræður á Alþingi ráði úrslitum varðandi 

ágreiningsefnið. Hér er á eftir verða tekin til skoðunar þrjú álit þar sem umræður á Alþingi 

tengdust úrlausn mála. 

 

5.4.2 Túlkun ákvæðis á grundvelli umræðna 

Umboðsmaður Alþingis vísaði til umræðna á Alþingi í UA 25. október 2005 (4332/2005) og 

(4398/2005). Aðdragandi málsins var sá að A ehf. og B höfðu sótt um aukna aflahlutdeild 

vegna breytinga og lagfæringa á sóknardagabátum sínum á grundvelli 4. máls. 2. tölul. 1. mgr. 

ákvæðis XXXV. til bráðabirgða í lögum nr. 38/1990, sbr. lög nr. 74/2004.
50

 Fiskistofa hafnaði 

umsókn þeirra og staðfesti sjávarútvegsráðuneytið síðan ákvarðanir Fiskistofu. 

Sjávarútvegsráðherra taldi að einungis væri heimilt að veita auknar aflahlutdeildir vegna 

endurnýjunar báts í skilningi bráðabirgðarákvæðisins ef aðilar sem um þær sóttu hefðu fengið 

sér annan bát. Í framhaldi af því þyrfti að færa allar sóknarheimildirnar af gamla bátnum yfir á 

þann nýja. Endurnýjun í orðalagi ákvæðisins var þannig túlkuð af sjávarútvegsráðuneytinu að 

þar féllu ekki undir breytingar eða lagfæringar á bát. Umboðsmaður tók því til skoðunar hvort 

að rétt væri að leggja þennan þrönga skilning á hugtakinu ,,endurnýjun“ til grundvallar við 

úrlausn málsins.  

                                                           
49

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 394. 
50

 Ákvæðið var svohljóðandi: ,,Taka skal tillit til áætlaðrar aflaaukningar, allt að 20 lestum í þorski á hvern bát, 

miðað við óslægðan fisk, vegna aukningar afkastagetu sóknardagabáta vegna endurnýjunar þeirra á 

fiskveiðiárinu 2002/2003 eða á fiskveiðiárinu 2003/2004 fram til 28. maí 2004, enda hafi sóknargetan ekki 

nýst til myndunar aflareynslu samkvæmt nánari reglum er ráðherra setur.“ 
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Umboðsmaður leit til tilgangs og orðalags ákvæðisins og taldi að ekki væri haldbært að 

túlka hugtakið á þann þrönga hátt sem sjávarútvegsráðuneytið hafði byggt á. Í áliti 

umboðsmanns segir ennfremur: 

 
Málflutningur þeirra þingmanna sem þátt tóku í umræðunum, en það voru einkum 

nefndarmenn í sjávarútvegsnefnd, bendir til þess að þeir hafi skilið ákvæðið svo að það 

tæki jafnt til þeirra tilvika þegar nýr bátur kæmi í stað gamals og þegar gerðar hefðu verið 

breytingar eða endurbætur á bát. 

 

 

Niðurstaða umboðsmanns var sú að merking hugtaksins ,,endurnýjun“ í ákvæðinu sem 

sjávarútvegsráðuneytið lagði til grundvallar ætti sér ekki stoð í lögum.  

Aðferðarfræðin sem umboðsmaður beitir í áliti sínu einkennist af því að hann lítur til 

hvaða upplýsingar var að finna um hið umdeilda ákvæði við meðferð þess á þinginu. Til að 

styðja við skilninginn sem hann dró af lagatextanum sjálfum og umræðum þingmanna voru 

einnig önnur lögskýringarsjónarmið sem hnigu í átt að sömu túlkun. Þetta varð til þess að 

styrkja þá lögskýringu sem umboðsmaður beitti. Álitið sýnir að umboðsmaður telur að 

umræður á Alþingi geti haft vægi við lögskýringu. 

 

5.4.3 Hin neikvæði löggjafarvilji 

Í UA 11. nóvember 1999 (2828/1999) var aðdragandi málsins kvörtun yfir því að fulltrúar 

stjórnmálaflokka væru viðstaddir kjörfundi, skráningu þeirra á því hverjir mættu til kjörfunda 

og eftirfarandi meðferð þeirra upplýsinga. Taldi aðili málsins að þetta samrýmdist ekki lögum 

nr. 80/1987 um kosningar til Alþingis, með síðari breytingum, og færi einnig í bága við lög 

nr. 121/1989 um skráningu og meðferð persónuupplýsinga. Í niðurstöðu sinni vísaði 

umboðsmaður meðal annars til umræðna um breytingartillögu við lög nr. 52/1959 um 

kosningar til Alþingis. Þar var fyrirhuguð upptaka ákvæðis sem bannaði fulltrúum 

stjórnmálaflokka að skrá niður hverjir hafi mætt til kjörfundar.
51

 Þetta ákvæði var hins vegar 

fellt niður í meðferð þingsins og vék umboðsmaður að ræðu forsætisráðherra varðandi málið.  

Þar sagði ráðherra að neðri deild hefði:  

 
… samþykkt að taka aftur upp heimild fyrir flokkana til þess að skrifa upp í kjördeildum, 

hverjir hafi kosið, og hafa samband við sína kosningaskrifstofu um það.
52

 

 

                                                           
51

 Breytingartillagan miðaði að því að koma inn nýrri grein í lögin, 103. gr., en hún var svohljóðandi: 

,,Frambjóðendum og umboðsmönnum þeirra er óheimilt: 1. að hafa meðferðis á kjörfundi kjörskrár eða aðrar 

slíkar skrá; 2. að rita til minnis á kjörfundi nöfn þeirra, er neyta atkvæðisréttar; 3. að senda af kjörfundi eða 

láta í té upplýsingar um, hverjir neyta atkvæðisréttar eða hverjir hafa ekki sótt kjörfund.“ 
52

 Alþt. 1959, A-B deild, bls. 428. 
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Umboðsmaður rannsakaði þau gögn sem gátu gefið upplýsingar um vilja löggjafans. Hann 

komst að þeirri niðurstöðu að vilji löggjafans væri sá að heimilt væri fyrir fulltrúa 

stjórnmálaflokka að vera viðstaddir kjörfundi og skrá niður upplýsingar um hverjir mættu  

þangað. Hann byggði niðurstöðu sína á áðurgreindum ummælum forsætisráðherra og 

umræðna um þá breytingartillögu sem var felld í meðferð þingsins.  

Þetta álit er áhugavert fyrir þær sakir að beina lagaheimild skorti fyrir viðveru fulltrúa 

flokkanna á kjörfundum og skrásetningu þeirra upplýsingar sem um var deilt. Hinsvegar hafði 

verið leitað eftir samþykki löggjafans varðandi ákvæði sem bannaði viðveru fulltrúanna og 

skrásetningu upplýsinga á kjörfundum. Það var þó fellt í meðferð þingsins. Þessi þögn í 

lögunum var til staðar fyrir vilja löggjafans. Var hún því ekki til marks um að þetta væri 

óheimilt heldur leiddi til gagnstæðra niðurstöðu. Hér var því einskonar neikvæður 

löggjafarvilji sem réð úrslitum í málinu. 

 

5.4.4 Umræður samrýmast ekki texta lagaákvæðis 

Umræður á Alþingi geta verið áhrifavaldur varðandi val á lögskýringarleið. Í sumum tilvikum 

geta umræðurnar haft afgerandi áhrif á úrslit máls. Þrátt fyrir þetta má ekki líta framhjá þeirri 

staðreynd að ef undirbúningsgögnin samrýmast ekki texta lagaákvæðisins þá getur vægi 

þeirra orðið verulega takmarkað. Álitaefni varðandi þetta kom fram í UA 18. maí 2005 

(4182/2004). Aðdragandi málsins var sá að A kvartaði yfir ákvörðun Samskiptamiðstöðvar 

heyrnalausra og heyrnaskertra sem síðar var staðfest af menntamálaráðherra.  Ákvörðunin 

fólst í því að synja beiðni A um túlkaþjónustu án endurgjalds. Menntamálaráðherra tók 

ákvörðun sína á grundvelli 6. gr. laga nr. 129/1990 um Samskiptamiðstöð heyrnalausra og 

heyrnarskerta. Það ákvæði veitti ráðherranum heimild til að ákveða gjaldtöku fyrir 

táknmálsþjónustu með gjaldskrá.
53

 Umboðsmaður rakti ákvæði laga nr. 129/1990 og kannaði 

þau lögskýringargögn sem lágu að baki 6. gr. laganna. Í athugasemdum við frumvarpið 

varðandi 6. gr. laganna kom fram svohljóðandi athugasemd: 

 
Eðlilegt þykir að taka megi gjald fyrir þjónustu veitta öðrum aðilum en heyrnarlausum og 

heyrnarskertum.
54

 

 

 

Ennfremur kom fram í framsöguræðu menntamálaráðherra er hann mælti fyrir frumvarpinu á 

Alþingi að það yrði mjög lítill hluti starfsemi stofnunarinnar sem þyrfti á gjaldskrá að halda. 

                                                           
53

 Ákvæðið var svohljóðandi: ,,Samskiptamiðstöð gerir fjárhags- og framkvæmdaráætlun til allt að fimm ára. 

Stjórn stofnunarinnar staðfestir áætlanir og fylgist með framkvæmd þeirra. Menntamálaráðherra getur, að 

fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar, sett gjaldskrá fyrir þá þjónustu sem samskiptamiðstöðin veitir.“ 
54

 Alþt. 1990-1991, A-deild, bls. 1230. 
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Ráðherrann taldi að helst yrði um gjaldtöku að ræða þegar stofnanir eins og Alþingi þyrftu á 

túlkaþjónustu að halda.
55

 Hér voru því tvenn undirbúningsgögn sem bentu til þess skilnings á 

6. gr. laganna að gjaldtaka samkvæmt ákvæðinu ætti ekki að taka til almennrar þjónustu við 

heyrnalausa eða heyrnarskertra.  

Umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu að framangreind ummæli í lögskýringargögnum 

gætu ekki haft áhrif á heimildir menntamálaráðherra samkvæmt orðalagi ákvæðisins. 

Menntamálaráðherra gæti því ákveðið að gjaldtaka fyrir túlkaþjónustu samskipta-

miðstöðvarinnar tæki til þjónustu sem veitt væri heyrnarlausum eða heyrnarskertum. Byggði 

hann niðurstöðu sína á því að umrædd takmörkun á gjaldtöku kæmi ekki fram í texta 

lagaákvæðisins. Umboðsmaður taldi að ekki væru lagalegar forsendur til þess að gera 

athugasemdir við úrskurð menntamálaráðuneytisins í máli A. Þrátt fyrir það þá taldi hann 

engu að síður rétt að vekja athygli Alþingis og menntamálaráðuneytisins á því misræmi sem 

væri á milli lögskýringargagna og orðalags 6. gr. laganna. 

Í þessu máli stóð umboðsmanni til boða að velja eina af tveimur lögskýringarleiðum. 

Hann hafnaði því að beita þeirri lögskýringarleið sem samrýmdist ekki orðalagi ákvæðisins. 

Þær takmarkanir sem hægt var að leiða af lögskýringargögnunum voru ekki að finna í texta 

ákvæðisins. Gat það því ekki haggað þeirri túlkun sem leidd var af ákvæðinu samkvæmt 

afdráttarlausum texta þess. 

Undirbúningsgögn hafa það almenna hlutverk að gefa vísbendingar um þann skilning eða 

vilja sem liggja að baki setningu tiltekins ákvæðis eða frumvarps. Varðandi 6. gr. laganna sem 

á reyndi í málinu þá var vilji löggjafans sá að gjaldtökuheimildinni yrði ekki beitt vegna 

almennrar þjónustu við heyrnarlausa og heyrnarskerta. Þrátt fyrir þetta var ekki lagt bann við 

gjaldtöku af því tagi heldur var stuðst við orðalagið ,,eðlilegt þykir“. Ákvæðið sjálft gefur 

menntamálaráðherra í raun óheftar heimildir til að setja gjaldskrá. Því hefði ekki verið 

óeðlilegt að taka mið af þeim skilningi sem löggjafinn lagði í ákvæðið meðal annars með 

tilliti til 1. mgr. 76. gr. stjskr. Hinsvegar er ljóst að ekki er hægt að láta úrslit máls ráðast af 

vilja löggjafans ef sá vilji endurspeglast ekki í orðalagi ákvæðis að einhverju leyti. Hér ræð 

því það sjónarmið úrslitum að undirbúningsgögnin, þar á meðal framsöguræða 

menntamálaráðherra, gátu ekki breytt þeim skilningi sem leiða mátti af orðalagi ákvæðisins. 

 

 

                                                           
55 Alþt. 1990-1991, B-deild, dálkur  651. 
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6 Niðurstöður 

Þegar vafi leikur á um túlkun lagaákvæðis þarf oft að finna þann vilja sem lá á bakvið 

setningu þess. Rökrétt er að afmarka vilja löggjafans við þessar aðstæður. Vilji löggjafans er 

viðurkennt lögskýringarsjónarmið í íslenskum rétti. Sjónarmiðið felur í sér öflun upplýsinga 

sem nauðsynlegar eru til að leiða vilja löggjafans í ljós. Hlutverk þess sem túlkar lög er því 

meðal annars fólgin í þessari upplýsingaöflun. Við upplýsingaöflunina verður að líta til 

áþreifanlega gagna. Þessi gögn nefnast undirbúningsgögn og eru þau lagafrumvarpið sjálft og 

greinargerð með því, umræður um lagafrumvarpið á Alþingi, nefndarálit og upplýsingar um 

meðferð frumvarps í þinginu. 

Bæði eru til rök með og á móti notkun undirbúningsgagna við túlkun laga. Byggjast 

röksemdirnar á stjórnspekilegum grunni, lýðræðisfyrirkomulaginu og réttaröryggis-

sjónarmiðum. Mótrökin eru til þess fallin að gagnrýna beitingu vilja löggjafans sem 

lögskýringarsjónarmiði. Með þeim er gerð krafa um að sjónarmiðið sé notað með tilteknum 

hætti og staðið sé vörð um ákveðin grunnréttindi. 

Umboðsmaður Alþingis hefur oft beitt lögskýringarsjónarmiðinu, vilja löggjafans, við 

úrlausn ágreiningsefna. Finna má þónokkur álit sem varpa ljósi á aðferðarfræðina sem 

umboðsmaður beitir. Fela þau í sér að umboðsmaður lítur almennt til þeirra 

undirbúningsgagna sem orðið hafa til við ferlið þegar að frumvarp verður að gildandi lögum. 

Aðferðir umboðsmanns gefa til kynna að rétt sé að beita sjónarmiðinu við túlkun laga. Á þetta 

sérstaklega við þegar lagaákvæði er tvírætt eða óskýrt. Þegar aðstæður eru með þeim eykst 

vægi undirbúningsgagna. Ber þó að hafa í huga að mikilvægasta atriðið við úrlausn lagalegs 

ágreinings hlýtur að vera texti ákvæðisins. Sérstakar aðstæður þurfa að vera fyrir hendi svo 

hægt sé að réttlætta að vikið sé frá afdráttarlausum orðum lagaákvæðis. 

Höfundur telur að vilji löggjafans sé líklega það sjónarmið sem eigi að hafa mest vægi við 

lögskýringu. Það er ljóst að ekki er fullkomin samsvörun á milli þess hvernig sjónarmiðið er 

sett fram í fræðiskrifum og hvernig það er í framkvæmd. Það væri  því efni í framtíðarskrif að 

kanna nánar hvernig sjónarmiðinu er beitt af fræðimönnum og hvort og þá með hvaða hætti 

það samsvarar í raun og veru störfum Alþingis. 
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