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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um feril og gæðaviðmið við lagagerð, einkum með tilliti til 

undirbúnings. Í ritgerðinni er því áhersla lögð á hve mikilvægt er að vanda til 

undirbúnings lagafrumvarpa, m.a. til þess að lög verði aðgengileg, skýr og skiljanleg. 

Þegar horft er til undirbúnings er átt við þríþætt ferli frumvarpsgerðar. Í fyrsta lagi 

þá vinnu sem almennt birtist ekki í lagatexta heldur er sýnileg í almennum 

athugasemdum sem fylgja frumvarpi. Með því er átt við að frumvarpshöfundar láti 

fara fram mat á nauðsyn nýrra lagareglna áður en hafist er handa. Þá er og átt við að 

frumvarpshöfundar meti áhrif nýrra lagareglna við vinnslu frumvarps, sem þó er gert 

ráð fyrir að birtist í frumvarpi þegar það er lagt fram. Sama gildir um umfjöllun um 

samráð á vinnslustigi. Tilgreining á slíku samráði skal koma fram í frumvarpi. Í öðru 

lagi lýtur undirbúningur að framsetningu lagafrumvarpa en frumvörp skulu samin 

með lagasniði. Með lagasniði er vísað til  uppbyggingar lagafrumvarpa. Í þriðja lagi 

nær undirbúningur við lagagerð til algengra efnisatriða lagafrumvarpa, svo sem 

samræmi við ákvæði stjórnarskrár, alþjóðlega sáttmála, reglugerðarheimilda, 

markmiðsákvæða, gildistökuákvæða o.fl. 

Því betur sem að undirbúningi lagafrumvarpa er staðið er líklegra að komast megi 

hjá vandkvæðum sem stafa af lagasetningu síðar meir. Þannig er hægt á frumstigi 

lagagerðar að afmarka um hvað lög verða sett, fá viðhorf helstu hagsmunaaðila, nýta 

þekkingu fagaðila og fá yfirsýn yfir þær afleiðingar sem fyrirhugaðar reglur munu 

hafa í för með sér fyrir ríki, sveitarfélög, borgara og aðra. Þá skal við samningu 

lagafrumvarps hafa að markmiði að lögin verði skýr og á góðu máli og huga að 

aðgengi borgaranna að lögum. 

 Frumvarpshöfundar þurfa, sbr. framangreint, ávallt að gæta að því hvort og þá 

hvernig tekið skuli á algengum efnisatriðum, t.d. útfærslu og efni 

reglugerðarheimilda. Góður undirbúningur lagasetningar er mjög þýðingarmikill og 

því mikilvægt að skoða það ferli sérstaklega. 

Til að kanna viðfangsefnið verður í öðrum kafla fjallað almennt um mikilvægi 

þess að vandað sé til verka við samningu lagafrumvarpa. Þar verður vikið að áratuga 

langri umræðu um hvernig megi auka gæði lagafrumvarpa. Þá verður fjallað um 

hverjir fara með vald til lagasetningar og hvernig framkvæmd hennar er í raun. Því 

næst verður fjallað um hvernig hugmynd verður að frumvarpi og ólíkar tegundir 

lagafrumvarpa skoðaðar. 
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Í þriðja kafla er fjallað um hvernig á að standa að samningu lagafrumvarpa, hvaða 

viðmið gilda og þann feril sem frumvörp fara í gegnum áður en þau verða að lögum. 

Umfjöllun verður skýrð nánar með vísun til dómaframkvæmdar og álita 

umboðsmanns Alþingis. Í lok kaflans verður stuttlega vikið að eftirfylgni með 

lagafrumvörpum. 

Til að kanna viðfangsefni ritgerðarinnar nánar skoðaði höfundur stjórnarfrumvörp 

til heildarlaga sem lögð voru fram á tímabilinu 1. október 2008 til og með 28. apríl 

2013.
1
 Könnunin laut að þeim þremur meginþáttum undirbúnings sem greint var frá 

hér að framan. Í ljósi þess að hlutlæg viðmið skorti um flest efnisatriði lagafrumvarpa 

var ákveðið að beina sjónum eingöngu að reglugerðarheimildum og 

markmiðsákvæðum en sleppa öðrum efnisþáttum. Frá könnun höfundar er nánar 

greint í fjórða kafla. Við þessa rannsókn las höfundur yfir þau frumvörp og almennar 

athugasemdir og eftir atvikum skýringar við einstök ákvæði sem voru til skoðunar og 

skráði niður og bar þau saman við þau viðmið sem fjallað er um í þriðja kafla. Af 

þeirri yfirferð var dregin ályktun og tekin saman dæmi um það sem vel var gert og 

það sem betur hefði mátt fara.  

Í fimmta kafla verður fjallað um meginatriði ritgerðarinnar og helstu niðurstöður. 

Þar kemur m.a. fram að með tilkomu Handbókar um undirbúning og frágang 

lagafrumvarpa og gæðaeftirlits skrifstofu löggjafarmála í forsætisráðuneytinu má sjá 

breytingar hins betra. Þessar breytingar eru þó stutt á veg komnar og mikilvægt er að 

haldið verður áfram því góða starfi og umræðu sem skapast hefur á undanförnum 

áratugum um aukin gæði lagasetningar. Þá verður bent á að fastmótaðar reglur um 

samningu lagafrumvarpa kunna að vera vel til þess fallnar að bæta gæði 

lagafrumvarpa og þar með lagasetningar. Því telja verður að flestir geti verið sammála 

um það að með vandaðri lagasetningu má komast hjá vandkvæðum sem leiða af 

lögunum síðar meir. 

 

  

                                                 
1 Við þessa könnun voru ekki skoðuð frumvörp til bráðabirgðalaga, fjárlaga, laga sem þjóðaratkvæði 

þarf til eða laga sem gefin eru út af forseta Íslands án atbeina Alþingis. Þá var aðdragandi annarra 

réttarheimilda, t.d. stjórnvaldsfyrirmæla á borð við reglugerðir, ekki skoðaður. 
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2 Almennt um lagasetningarferlið 

Í þessum kafla verður fjallað um lagasetningu og reynt að veita yfirsýn yfir 

lagasetningarferlið og þær hugmyndir sem komið hafa fram um úrbætur á því. Í fyrsta 

lagi verður fjallað almennt um gæði lagasetningar og hvernig umræðan sem á rætur 

sínar að rekja allt til ársins 1929 hefur birst og þróun hennar allt til dagsins í dag. Í 

öðru lagi verður fjallað um hvar frumkvæðisréttur að lagasetningu liggur, þ.e. valdið 

til að leggja fram lagafrumvörp og hvernig framkvæmdarvaldið er helsta uppspretta 

löggjafar á Íslandi, þrátt fyrir 2. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 (hér eftir nefnd 

stjórnarskrá), sem kveður á um þrígreiningu ríkisvalds. Í þriðja lagi verður fjallað um 

forsendur skynsamlegrar lagasetningar, þ.e.  um nauðsyn þess að fyrir hendi sé 

viðurkennd aðferð til að komast að lagalegri niðurstöðu, atriði sem huga þarf að við 

samningu lagafrumvarpa og hagsmuni sem hljótast af góðri lagasetningu. Í fjórða og 

síðasta lagi verða lagafrumvörp flokkuð eftir uppruna sínum og fjallað um þrjár 

mismunandi tegundir lagafrumvarpa.  

2.1 Aukin gæði lagasetningar 

Umræða um gæði lagasetningar hefur lengi verið áleitin. Árið 1929 voru samþykkt 

lög á Alþingi um laganefnd, nr. 48/1929. Þar var kveðið á um að laganefnd skyldi 

vera ríkisstjórn, alþingismönnum, þingnefndum og milliþingnefndum til aðstoðar við 

samningu lagafrumvarpa, samræmingu laga og annan undirbúning löggjafarmála. 

Lögin voru í gildi allt fram að gildistöku laga nr. 38/2012, um breytingu á lögum um 

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað nr. 15/2005, með síðari breytingum. Í 2. gr. þeirra 

laga var kveðið á um að lög um laganefnd skyldu falla úr gildi við gildistöku nýju 

laganna. Laganefnd tók þó aldrei til starfa meðan lögin voru í gildi.
2
  

Í áliti UA 23. október 2009 (5112/2007) var vakin athygli á ósamræmi milli 

ákvæða laga um laganefnd og 17. tölul. 3. gr. reglugerðar um Stjórnarráð Íslands nr. 

177/2007, sem fjallaði um útgáfu prentaðs lagasafns. Í kjölfar þeirrar athugasemdar 

hófst endurskoðun á lögum um laganefnd, sem leiddi á endanum til þess að lögin voru 

felld úr gildi.
3
 

Árið 1999 var gefin út skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með 

starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum. Skýrsluhöfundar bentu á að hér á landi 

væri ekki starfandi lagaskrifstofa sem hefði það hlutverk að gera lögfræðilega athugun 

                                                 
2 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 66-67. 
3 Innsent erindi forsætisráðuneytis vegna þskj. 787, 138. löggjafarþing, 2009-2010 (enn óbirt í A-deild 

Alþt.). 
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á öllum stjórnarfrumvörpum áður en þau væru lögð fyrir Alþingi. Auk þess bentu þeir 

á að ekki væri starfandi lagaráð hjá Alþingi sem hefði þetta hlutverk með höndum.
4
  

Skýrsluhöfundar töldu þá staðreynd, að ekki væri farið ítarlega og skipulega yfir 

öll lagafrumvörp og kannaðir lagatæknilegir ágallar áður en þau væru lögð fyrir 

Alþingi, standa í beinu samhengi við að fleiri hnökrar voru þá á íslenskri löggjöf en á 

löggjöf annarra Norðurlanda. Studdu þeir staðhæfingar sínar með því að benda á að 

Umboðsmaður Alþingis hefði séð tilefni til að vekja athygli á meinbugum á lögum í 

fyrstu 45 af 2000 málunum sem hann fékk til afgreiðslu eftir stofnun embættisins. Til 

samanburðar hafði umboðsmaður danska þingsins vakið athygli á færri málum vegna 

meinbuga á lögum frá því að það embætti var stofnað árið 1954.
5
  

Árið 1999 var lagt fram á Alþingi frumvarp til breytinga á lögum um þingsköp 

Alþingis, nr. 55/1991 (hér eftir nefnd þingskapalög). Lagt var til að lögfest yrði 

heimild handa forseta Alþingis til þess að setja leiðbeiningarreglur um uppbyggingu 

og frágang lagafrumvarpa. Í skýringum við 22. gr. með frumvarpinu voru tillögur um 

hvernig mætti gera lagafrumvörp aðgengilegri, bæði fyrir þingmenn og almenning, 

einkum þannig að betur kæmi fram hverju væri breytt hverju sinni. Þannig var nefnt í 

dæmaskyni að gildandi lagatexti og frumvarpstexti yrðu prentaðir hlið við hlið í 

dálkum eða að breytingar sem lagðar væru til með frumvarpi yrðu felldar inn í 

gildandi lagatexta og prentaðar þannig með frumvarpi. Þá var einnig talið 

ákjósanlegra að almennar athugasemdir við lagafrumvarp sem og úrdráttur um efni 

þess kæmu fremst í þingskjali en ekki á eftir frumvarpstexta eins og nú er. 

Frumvarpið hlaut ekki brautargengi.
6
 Aftur var lagt fram frumvarp árið 2007 sem 

kvað á um heimild handa forseta Alþingis til að gefa út leiðbeiningarreglur og var það 

samþykkt sem lög nr. 68/2007, um breytingu á þingskapalögum, sbr. lög nr. 74/1992 

og lög nr. 102/1993. 

Þann 17. október 2006 samþykkti ríkisstjórnin á fundi sínum aðgerðaráætlun um 

Einfaldara Ísland og var í kjölfarið skipaður samráðshópur ráðuneyta, skrifstofu 

Alþingis, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins sem skyldi vera forsætisráðherra til 

                                                 
4 Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við 

réttarbrotum í stjórnsýslu var unnin í kjölfar samþykktar þingsályktunartillögu 2. júní 1998. 

Forsætisráðherra skipaði nefnd 19. ágúst 1998 og var henni m.a. ætlað að semja skýrslu um almennar 

efnisreglur stjórnsýsluréttarins. Nefndin fól formanni, Páli Hreinssyni, að undirbúa texta skýrslunnar en 

jafnframt var leitað til tveggja annarra sérfræðinga um textagerð, Skúla Magnússonar og Róberts R. 

Spanó. 
5 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 72-73. 
6 Alþt. 1998-1999, A-deild, bls. 3632. 
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aðstoðar við að framfylgja áætluninni. Áætluninni var ætlað að stuðla með 

markvissum hætti að einföldu og skilvirku opinberu regluverki. Meginmarkmiðið var 

að létta reglubyrði af borgurum og atvinnulífi, m.a. með því að fækka reglum og gera 

þær markvissari. Til þess að ná markmiðum áætlunarinnar var sjónum m.a. beint að 

lagasetningu og undirbúningi hennar. Sérstök áhersla var lögð á aukið samráð við 

hagsmunaaðila áður en lög yrðu sett og lagt til að áhrif lagafrumvarpa yrðu metin 

fyrirfram í auknum mæli með áherslu á atvinnulíf, borgarana, sveitarfélög og önnur 

stjórnvöld. Fram til þessa hafði áherslan við slíkt mat verið á kostnað fyrir ríkissjóð af 

samþykkt lagafrumvarps.
7
  

Þá var komið á fót samráðshóp ráðuneyta, skrifstofu Alþingis, Alþýðusambands 

Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Stærstu verkefni hópsins voru gerð 

einföldunaráætlana af hálfu ráðuneytanna og útgáfa handbókar um frágang og 

undirbúning lagafrumvarpa. Í handbókinni er að finna þau viðmið sem telja má að 

gildi um framsetningu og undirbúning lagafrumvarpa og athugasemda með þeim.
8
 

Með henni var stefnt að því að þingmál, sem koma frá ríkisstjórninni, verði sem best 

undirbúin og stuðli þannig að vandaðri lagasetningu.
9
 

Þáttaskil urðu 1. október 2009 en þá var sett á fót skrifstofa löggjafarmála í 

forsætisráðuneytinu. Skrifstofunni er ætlað stórt hlutverk við að auka gæði 

lagasetningar. Með gæðum lagasetningar er m.a. átt við að lög séu auðskiljanleg, þau 

fullnægi lagatæknilegum gæðakröfum, séu í samræmi við stjórnarskrá og 

alþjóðasamninga og þannig úr garði gerð að pólitískum markmiðum verði náð með 

sem minnstum tilkostnaði fyrir atvinnulíf og borgara. Skrifstofunni er einkum ætlað 

að sinna ráðuneytum en stærstur hluti samþykktra laga frá Alþingi kemur frá 

ríkisstjórninni. Þá er stefnt að því að skrifstofan verði miðstöð þekkingar á góðum 

lagasetningarháttum sem nýst geti þingmönnum og starfsfólki Alþingis.
10

 

Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, sem skilað var 12. apríl 2010, eru birt dæmi 

um tilvik þar sem formlegt gæðaeftirlit með undirbúningi löggjafar hefði líklega 

takmarkað verulega þær skaðlegu afleiðingar sem urðu vegna skorts á faglegum 

undirbúningi pólitískra stefnumála.
11

 

                                                 
7 Þjálli reglur í þágu atvinnulífs og almennings, bls. 5-6. 
8 Samkvæmt upplýsingum af www.forsaetisraduneyti.is er ný útgáfa handbókarinnar í undirbúningi og 

mun væntanlega koma út ekki síðar en 2015. 
9 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 7. 
10 Innsent erindi forsætisráðuneytis vegna þskj. 787, 138. löggjafarþing, 2009-2010 (enn óbirt í A-deild 

Alþt.). 
11 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir bankahrunsins 2008, bls. 229. 
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Árið 2011 var í tillögum stjórnlagaráðs að frumvarpi að stjórnskipunarlögum lagt 

til að kosin yrði ráðgefandi nefnd á fimm ára fresti, sem fengi heitið Lögrétta. Hún 

hefði það hlutverk að gefa álit um hvort lagafrumvörp stæðust stjórnarskrá og 

samræmdust þjóðréttarlegum skuldbindingum.
12

 

Fyrir 141. löggjafarþing (2012-2013) var lögð fram skýrsla um vandaða 

lagasetningu, áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2006-

2011. Skýrslan var unnin í forsætisráðuneyti í samráði við ráðgjafanefnd um 

opinberar eftirlitsreglur.
13

 Með skýrslunni var leitast við að gefa yfirlit um gæðastarf 

við setningu reglna hérlendis, þ.e. setningu laga og reglugerða. Á grundvelli þess 

yfirlits var fjallað um mögulega stefnumótun með hliðsjón af framkvæmd í 

nágrannaríkjum okkar. Samhliða skýrslunni var mælt fyrir um þingsályktunartillögu 

um vandaða lagasetningu og frumvarpi til laga um brottfall laga um opinberar 

eftirlitsreglur, nr. 27/1999, með síðari breytingum. Þingsályktunartillagan var lögð 

fram þar sem lögin voru ekki talin í fullu samræmi við þá heildstæðu 

reglusetningarstefnu sem þróast hefur í ríkjum OECD.
14

 

Tillögur um Lagaráð eða Lagaskrifstofu Alþingis hafa verið fluttar margsinnis á 

Alþingi án þess að hljóta samþykki sem lög eða þingsályktunartillögur. Á 116. 

löggjafarþingi (1992-1993) flutti Páll Pétursson tillögu til þingsályktunar þar sem lagt 

var til að sett yrði á fót lagaráð. Leggja skyldi öll stjórnarfrumvörp fyrir ráðið, til 

ráðgjafar um lögfræðileg álitaefni, einkum hvað varðar stjórnarskrá, mannréttindi og 

alþjóðlegar skuldbindingar og til að gæta lagasamræmis.
15

  Tillöguna lagði hann fram 

óbreytta á 117. löggjafarþingi (1993-1994) og 118. löggjafarþingi (1994-1995). 

Tillögur hans hlutu ekki brautargengi. 

Á 126. löggjafarþingi (2000-2001) var lagt fram þingmannafrumvarp til laga um 

lagaráð. Var þar mælt fyrir um að á Alþingi starfaði ráðgefandi lagaráð sem hefði það 

hlutverk að setja samræmdar reglur um samningu lagafrumvarpa og annan 

undirbúning löggjafarmála.
16

 Frumvarpið var endurflutt á 127. löggjafarþingi (2001-

2002). Frumvarpið hlaut í hvorugt skiptið brautargengi. 

                                                 
12 Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum, bls. 128-129. 
13 Þar áttu sæti fulltrúar Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins, Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og tveir sérfræðingar sem voru skipaðir án tilnefningar. 
14 Skýrsla forsætisráðherra um vandaða lagasetningu, áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf 

ráðgjafanefndar 2006-2011, bls. 4. 
15 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 4298-4299. 
16 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 695-697. 
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Á 144. löggjafarþingi (2014-2015) var lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga um 

lagaskrifstofu Alþingis. Með því er lagt til að sett verði á fót lagaskrifstofa, sem er 

m.a. ætlað það hlutverk að samræma reglur um samningu lagafrumvarpa og annan 

undirbúning löggjafarmála. Frumvarpið hefur ekki enn verið samþykkt sem lög, en 

það var lagt fram á 138. (2009-2010), 139. (2010-2011), 140. (2011-2013), 141. 

(2012-2013), 143. (2013-2014) og nú á 144. löggjafarþingi.
17

 

Eins og að framan greinir hafa verið gerðar margar tilraunir til þess að koma á 

samræmdum og fastmótuðum reglum um samningu og frágang lagafrumvarpa. Mikið 

hefur áunnist en þar ber hæst útgáfa á áðurnefndri Handbók um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa, útgáfa skjaladeildar Alþingis á samantekt um breytingalög og 

ekki síst tilkoma skrifstofu löggjafarmála í forsætisráðuneyti. Að mörgu öðru er þó að 

hyggja svo einfalda megi vinnu við gerð lagafrumvarpa og tryggja samræmi og 

gagnsæi og að auki að tryggja samræmdan undirbúning, framsetningu og birtingu 

laga. 

2.2 Handhafar löggjafarvalds og framkvæmd lagasetningar 

Það er talið æskilegt að í samfélaginu séu stofnanir sem hafa vald til að búa til 

réttarreglur og setja lög.
18

 Til staðar þurfa að vera tilteknir einstaklingar sem eru í 

fyrirsvari fyrir ríkið, fara með vald þess, ráðstafa réttindum þess, skuldbinda það 

o.s.frv. Þeir eru þá handhafar ríkisvalds, sbr. 2. gr. stjórnarskrárinnar. Handhöfn þess 

er ekki bundin við persónur heldur stofnanir og embætti. Um þrígreiningu 

ríkisvaldsins er kveðið á í 2. gr. stjórnarskrárinnar.
19

 

Forseti Íslands og Alþingi fara saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur 

stjórnvöld samkvæmt stjórnarskrá og öðrum landslögum fara með 

framkvæmdarvaldið og dómendur með dómsvaldið, sbr. 2. gr. stjórnarskrárinnar. Þó 

svo forseta Íslands sé ætlað stórt hlutverk við lagasetningu skv. 2. gr. 

stjórnarskrárinnar þá er vald hans lítið ef frá er talið vald hans til að neita lögum 

staðfestingar. Þetta leiðir af öðrum ákvæðum stjórnarskrárinnar, þ.e. 13. gr. um að 

forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt, 14. gr. um að ráðherrar beri ábyrgð á 

stjórnarframkvæmdum öllum og 11. gr. um að sjálfur sé forseti ábyrgðarlaus. Í raun er 

aðkoma forsetans að lagasetningu undirritun skv. 19. gr. stjórnarskrárinnar.
20

  

                                                 
17 Þskj. 192, 144. lögþ. 2014-2015, bls. 1-5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
18 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 15-16. 
19 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 121. 
20 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 131. 
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Alþingi er æðsta stofnun íslenska ríkisins. Þar eiga sæti fulltrúar sem kosningabær 

hluti þjóðarinnar á hverjum tíma hefur kosið til að fara með löggjafarvald. Starf 

Alþingis er ekki einskorðað við löggjafarstarf heldur eru störf þess margvísleg, t.d. 

sinnir það útgáfu þingsályktana, beinir fyrirspurnum til ríkisstjórnar og á Alþingi 

sinnir ráðherra skýrslugjöf um opinber málefni sem hann kýs að gera grein fyrir. 

Alþingi er aftur á móti fyrst og fremst löggjafarsamkoma, sbr. 32. gr. 

stjórnarskrárinnar.
21

  

Þingmenn eru sjálfstæðir í störfum sínum og eru eingöngu bundnir við 

sannfæringu sína við störf en ekki skipun kjósenda eða flokkstjórnar, sbr. 48. gr. 

stjórnarskrárinnar. Óánægðir kjósendur geta ekki afturkallað umboð þingmanns og 

það fellur ekki niður þrátt fyrir að hann skipti um flokk. Alþingismönnum er tryggt 

víðtækt málfrelsi, sbr. 2. mgr. 49. gr. stjórnarskrárinnar en þar segir að alþingismaður 

verði ekki krafinn reikningsskapar utan þings fyrir það sem hann hefur sagt í þinginu 

nema með leyfi Alþingis. Ákvæðið hefur verið skýrt þannig að það nái ekki eingöngu 

til þingræðu heldur til alls þess sem þingmaður leggur til þingmála á Alþingi, hvort 

sem það er á þingfundi eða þingnefndarfundi, tjáð munnlega eða skriflega og verið 

gert með tillögum, greinargerðum eða nefndarálitum. Þá hefur þessi réttur þingmanns 

einnig verið talinn ná til atkvæðagreiðslu hans. Sennilegt er að ákvæðinu yrði beitt 

með lögjöfnun um ráðherra.
22

 

Samkvæmt embættisstöðu sinni eiga ráðherrar sæti á Alþingi og hafa rétt til að 

taka þátt í umræðum eins oft og þeir vilja innan þeirra marka sem þingskapalög kveða 

á um. Atkvæðisrétt hafa þó aðeins þeir ráðherrar sem jafnframt eru þingismenn, sbr. 

51. gr. stjórnarskrárinnar.
23

 

Þrátt fyrir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið þá er 

framkvæmdarvaldið helsta uppspretta löggjafar á Íslandi, líkt og í öðrum 

lýðræðisríkjum.
24

 Flest samþykkt lög á Íslandi eiga rætur sínar að rekja til 

ríkisstjórnar og eru lögð fyrir þingið sem stjórnarfrumvörp. Ástæða þess er bæði 

pólitísk og tæknileg. Ástæðan er pólitísk í þeim skilningi að ríkisstjórn situr í skjóli 

þingmeirihluta og flokksaga. Á Alþingi mynda þeir stjórnmálaflokkar sem hafa 

meirihluta þingmanna almennt meirihluta sem stendur að ríkisstjórn. Helstu 

                                                 
21 Sama heimild, bls. 185 og 263-267. 
22 Sama heimild, bls. 187 og 235. 
23 Skýrsla forsætisráðherra um vandaða lagasetningu, áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf 

ráðgjafarnefndar 2006-2011, bls. 16. 
24 Þorsteinn Magnússon: „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds“, bls. 31. 
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forystumenn þeirra flokka taka svo að jafnaði sæti í ríkisstjórn. Þá eru þeir ekki aðeins 

oddvitar framkvæmdarvalds heldur einnig hins pólitíska meirihluta á Alþingi. Þannig 

fer sami pólitíski aðilinn almennt með stjórn meginstofnana löggjafar- og 

framkvæmdarvaldsins, þ.e. Alþingis og Stjórnarráðsins.
25

  

Ástæðan er tæknileg á þann hátt að sú sérþekking sem er nauðsynleg til 

undirbúnings stefnumótunar er að jafnaði innan framkvæmdarvaldsins. Þannig nýtur 

framkvæmdarvalið þekkingarforskots á löggjafarvaldið sem leiðir til þess að þingið 

getur ekki keppt við framkvæmdarvaldið um gæði undirbúningsvinnu.
26

 Með tilliti til 

þessa velta gæði lagasetningar að verulegu leyti á því hvernig lagafrumvörp eru 

undirbúin af hálfu ráðuneyta áður en þau eru lögð fram af ráðherrum. Jens Peter 

Christensen hefur fjallað um að í raun beinist krafan um aukin gæði lagasetningar að 

framkvæmdarvaldinu og ráðherrum en ekki að þjóðþinginu enda stafar meirihluti 

samþykktra laga frá framkvæmdarvaldinu.
27

 

Þess ber þó að geta að Alþingi er fjarri því að vera samansafn einsleitra skoðana. 

Þar eiga sæti þingmenn ríkisstjórnarflokka og stjórnarandstöðuflokka. Þar er 

pólitískur margbreytileiki, ólíkt því sem gerist innan hinnar pólitísku forystu 

framkvæmdarvaldsins og geta ráðherrar því almennt ekki stýrt Alþingi með sama 

hætti og þeir stýra framkvæmdarvaldinu.
28

 Þar geta því verið gerðar breytingar á 

frumvörpum ráðherra við meðferð þingsins.
29

  

Hér hefur verið leitast við að lýsa aðkomu handhafa löggjafarvaldsins að 

lagasetningu, kannað var hvernig réttarreglur gera ráð fyrir að sú aðkoma sé og í 

kjölfar þess var vikið að hvernig aðkoma þeirra er í reynd. 

2.3 Frá hugmynd til laga 

Í lögfræði hefur um langa hríð verið lögð áhersla á að fjalla um lögin eins og þau eru 

en lagasetningarferlinu gefinn lítill gaumur. Stjórnarskráin stendur á gömlum merg og 

þar er m.a. mælt fyrir um hvernig lög verða til, þ.e. hverjir geti átt frumkvæði að 

lagasetningu, gerðar kröfur um málsmeðferð á Alþingi, mælt fyrir um að forseti 

Íslands skuli staðfesta lög og að þau skuli birt. Hér á landi hafa smám saman verið að 

þróast gæðaviðmið um lagasetningu. Þau gæðaviðmið eru umfjöllunarefni þriðja kafla 

                                                 
25 Þorsteinn Magnússon: „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds“, bls. 31. 
26 Gunnar Helgi Kristinsson: „Tillögur um að ráðherrar sitji ekki á þingi“, 

http://www.forsaetisraduneyti.is/. 
27 Jens Peter Christensen: „Lovgivningskvalitet og enkeltsagsstyret lovgivning“, bls. 96-97. 
28 Þorsteinn Magnússon: „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds“, bls. 32. 
29 Friðgeir Björnsson: „Tvískipt ríkisvald.“, bls. 1-4. 
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ritgerðarinnar en þau eru þó heldur sveigjanleg. Viðmiðin birtast helst 

þingskapalögum, sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011, reglum um starfshætti 

ríkisstjórnarinnar nr. 11/2013 og Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa 

sem gefin var út árið 2007 af forsætisráðuneytinu, dómmálaráðuneytinu og skrifstofu 

Alþingis.
30

 

Með lögum er gjarnan kveðið á um viðmið sem fjalla um mannlega háttsemi og 

með þeim er mælt fyrir um hvernig borgararnir eigi að hegða sér. Helsta markmið 

laga er að hafa áhrif á mannlega háttsemi. Þannig hefur löggjöf áhrif á líf 

borgaranna.
31

  

Alþingi getur ekki sinnt hlutverki sínu nema því megi vera ljóst hvers efnis 

reglurnar eru, sem það setur hverju sinni. Því þarf að vera fyrirsjáanlegt hvernig 

reglurnar verða skýrðar, hvernig þeim verður beitt af dómstólum og hvernig þær 

munu móta háttsemi almennings þegar þær hafa verið settar. Lagasetning byggir á 

þeirri forsendu að fyrir hendi sé viðurkennd aðferð til að komast að lagalegri 

niðurstöðu, þ.e. einhvers konar lögtækni. Lögtækni er þannig forsenda skynsamlegrar 

lagasetningar.
32

 

Til að álykta um gæði laga er notuð aðferð án tillits til þess hvort reglan, sem 

ályktað er um, sé siðferðislega góð eða slæm. Því er hægt að álykta um að lög séu 

tæknilega góð án þess að taka afstöðu til siðfræði.
33

 Grundvallarforsenda þess að lög 

séu tæknilega góð í framangreindum skilningi er hvernig frumvarp til laganna var 

undirbúið og frágangi þess háttað.
34

 

Við undirbúning og frágang lagafrumvarps er að mörgu að hyggja. Það þarf m.a. 

að huga að efni, uppbyggingu, hugtakanotkun og aðgengi borgaranna að lögunum, 

enda hefur samspil margra þátta áhrif á gæði laganna. Ábyrgð á tæknilega góðri 

lagasetningu hvílir víða, m.a. hjá þeim sem koma að samningu lagafrumvarpa.
35

 

Vandaður undirbúningur lagafrumvarpa eykur ekki eingöngu skilvirkni og 

hagkvæmni stefnumótunar viðkomandi málaflokks, heldur dregur hann einnig úr 

líkum á stefnureki í framkvæmd og að dómstólar fái óljósa löggjöf til túlkunar.
36

 

                                                 
30 Páll Þórhallsson: „Vönduð löggjöf – áskoranir og leiðir til úrbóta“, http://www.logfraedingafelag.is. 
31 Vejledning om lovkvalitet, bls. 117. 
32 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 15-16. 
33 Sama heimild, bls. 12-14. 
34 Vejledning om lovkvalitet, bls. 117. 
35 When laws become too complex, bls. 1 og 20. 
36 Viðbrögð stjórnsýslunnar við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, bls. 37. 
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Ef enginn þekkir lögin, skilur þau né getur farið eftir þeim eru þau ekki til þess 

fallin að geta haft áhrif á háttsemi manna og hægt er að tala um að slík lög séu 

tæknilega gölluð enda ná þau ekki markmiði sínu.
37

 Borgarar hafa nú greiðari aðgang 

að löggjöfinni en áður enda hefur upplýsingatæknin gert lögin aðgengilegri fyrir þá.
38

  

Miklir hagsmunir kunna að vera af því að lög séu vel úr garði gerð. Þannig eru 

einstaklingar og lögaðilar líklegri til að sætta sig við vönduð lög og fara eftir þeim. 

Borgararnir þurfa að hafa kost á að skilja lögin og lesa sig til um rökin að baki þeim. 

Þannig aukast jafnframt líkur á virkri þátttöku þeirra innan ramma laganna. Þá auka 

vönduð lög traust almennings til stofnana ríkisins og kunna að spara ríkinu, 

atvinnulífinu og borgurunum kostnað.
39

 

Gæðaviðmið um lagasetningu lúta bæði að því hvernig lagatexti er úr garði gerður 

og að undirbúningi. Gerðar eru kröfur um að texti lagafrumvarpa sé skýr, skiljanlegur 

og settur skipulega fram. Áður en lagafrumvarp er samið skal hafa farið fram mat á 

nauðsyn lagsetningar og lög skulu að jafnaði ekki sett nema sýnt hafi verið fram á 

nauðsyn þeirra. Gerð er krafa um að lagafrumvörp séu framkvæmanleg, í samræmi 

við önnur lög og án mótsagna. Í lagafrumvarpi skal rökstyðja af hverju sú leið sem er 

farin varð fyrir valinu fremur en önnur og fjalla skal um samráð á undirbúningsstigi 

frumvarpa og mat á áhrifum, t.d. á fjárhag ríkisins, sbr. 37. gr. þingskapalaga, eða 

sveitarfélaga, sbr. 129. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011 (hér eftir 

sveitarstjórnarlög).
40

  

Í stuttu máli má segja að lög þurfi að vera nauðsynleg, skýr, heildstæð, aðgengileg 

og til þess fallin að ná þeim markmiðum sem stefnt er að svo þau uppfylli viðmið og 

einkenni góðra laga. Hvernig þessu markmiði verður náð verður skoðað nánar í þriðja 

kafla. 

2.4 Tegundir lagafrumvarpa 

Lagafrumvörp geta verið lögð fram á Alþingi af ríkisstjórn, þingmönnum eða 

fastanefndum Alþingis. Flest frumvörp sem hljóta samþykkt Alþingis eru 

stjórnarfrumvörp. Með aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu hefur þó orðið sú 

                                                 
37 Vejledning om lovkvalitet, bls. 117. 
38 When laws become too complex, bls. 20. 
39 Páll Þórhallsson: „Vönduð löggjöf – áskoranir og leiðir til úrbóta“, http://www.logfraedingafelag.is. 
40 Sama heimild 
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breyting á að nú á stór hluti samþykktra laga frá Alþingi rætur sínar að rekja til 

Evrópusambandsins.
41

 

Hver og einn þingmaður nýtur bæði réttinda og ber skyldur til að taka þátt í öllum 

störfum Alþingis eftir því sem stjórnarskrá og þingskapalög kveða á um.
42

 Rétt til að 

flytja lagafrumvörp hafa bæði Alþingismenn og ráðherrar, sbr. 38. gr. 

stjórnarskrárinnar. Tillaga um nýja lagasetningu er lögð fyrir Alþingi í formi 

frumvarps, hvort sem um er að ræða tillögu til nýrra laga eða breytinga á eldri lögum. 

Tillagan nefnist þá lagafrumvarp. Samkvæmt þingskapalögum skulu lagafrumvörp 

samin með „lagasniði“. Lagafrumvörp skal prenta og útbýta meðal þingmanna á 

fundi. Hverju frumvarpi skal fylgja greinargerð og skýring á höfuðákvæðum, sbr. 1. 

mgr. 37. gr. þingskapalaga.  

Þegar lögskýringargögn eru skoðuð, bæði þau sem fylgdu frumvarpi til núgildandi 

og eldri þingskapalaga, má sjá að hvergi er útlistað hvað felst í kröfunni um 

„lagasnið“. Öðrum lögum og reglum um inntak hugtaksins er ekki til að dreifa. Um 

hugtakið lagasnið hafa aftur á móti orðið til venjur.
43

  

Alþingi kemur saman annan þriðjudag í september ár hvert, sbr. 4. mgr. 1. gr. 

þingskapalaga, og stendur þing til jafnlengdar næsta árs, að því gefnu að kjörtímabil 

Alþingismanna hafi ekki runnið út í millitíðinni eða þing verið rofið.  

Réttaráhrif þingloka eru m.a. þau að mál sem Alþingi hefur tekið til meðferðar en 

ekki lokið, þ.á m. lagafrumvörp, falla niður við þinglok. Hafi lagafrumvarp farið í 

gegnum tvær umræður og á aðeins eftir að fara í gegnum eina umræðu til að verða að 

lögum þá yrði slíkt frumvarp nýtt ef það er lagt fram óbreytt þegar þing kemur aftur 

saman í septembermánuði þar sem þingmál flytjast ekki milli löggjafarþinga.
44

 Þó 

þarf meðferð fyrra þings ekki að hafa verið gagnslaus en líklegt er að síðara þing 

myndi styðjast við athugun fyrra þings á málinu og afgreiðsla þess yrði greiðari fyrir 

vikið.
45

  

Samkvæmt 1. mgr. 47. gr. þingskapalaga skal fylgja eftirriti stefnuræðu 

forsætisráðherra við upphaf þings yfirlit um þau mál sem ríkisstjórn ætlar að leggja 

fram á þinginu ásamt áætlun um hvenær frumvörpum verður útbýtt. Þetta yfirlit er í 

daglegu tali nefnt „þingmálaskrá“. Ríkisstjórnin skal jafnframt við upphaf vetrarþings, 

                                                 
41 Þorsteinn Magnússon: „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds“, bls. 43. 
42 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 240. 
43 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 63. 
44 Það athugast að verkanir þingloka eru allt aðrar en þingfrestunar, t.d. þegar þingi er frestað vegna 

jólaleyfis. 
45 Gunnar G Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 251-255. 
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að loknu jólahléi, afhenda forseta Alþingis endurskoðaða áætlun um framlagningu 

stjórnarfrumvarpa á vetrar- og vorþingi ásamt áætluðum útbýtingardegi.  

Á málþingi um undirbúning lagasetningar, sem var haldið í Norræna húsinu 4. 

júní 2014 fyrir starfsfólk ráðuneyta og Alþingis kom fram að þingmálaskráin bæri 

þess oft merki að vera „óskalisti ráðherra“ fremur en raunhæf áætlun um þau 

lagafrumvörp sem lögð verða fram á löggjafarþinginu. Þar kom fram að á 143. 

löggjafarþingi lagði forsætisráðherra aðeins fram tvö af þeim sex lagafrumvörpum 

sem voru á þingmálaskrá. Mennta- og menningarmálaráðherra lagði fram fjögur af tíu 

lagafrumvörpum og fjármálaráðherra lagði fram 27 af 42 lagafrumvörpum.
46

 

2.4.1 Stjórnarfrumvörp  

Ráðherrar hafa rétt til að flytja lagafrumvörp á Alþingi, sbr. 38. gr. og 55. gr. 

stjórnarskrárinnar. Atkvæðisrétt eiga þó eingöngu þeir ráðherrar sem jafnframt eru 

alþingismenn, sbr. 51. gr. stjórnarskrárinnar. Ráðherrar bera ábyrgð á 

stjórnarframkvæmdum öllum, hver á sínu málefnasviði, sbr. 14. gr. stjórnarskrárinnar 

og 2. málsl. 1. mgr. 1. gr. laga um stjórnarráð Íslands nr. 115/2011. Ráðherrar veita 

forstöðu í stjórnardeildum eða stjórnarskrifstofum sem nefnd eru ráðuneyti, sbr. 1. 

mgr. 2. gr. laga um stjórnarráð Íslands nr. 115/2011.  

Ráðherrar geta þurft að sæta refsiábyrgð fyrir störf sín eða eftir atvikum 

athafnaleysi, sbr. 2. gr. laga um ráðherraábyrgð, nr. 4/1963. Ráðherra hefur 

yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart undirmönnum og undirstofnunum 

sínum.
47

 Telja verður frumkvæðisrétt ráðherra til að flytja lagafrumvörp, sbr. 38. gr. 

stjórnarskrárinnar, eitt af veigamestu úrræðum sem ráðherra hefur kost á vilji hann 

grípa til aðgerða og koma markmiðum til leiðar á málefnasviði sínu.
48

  

Í tillögum stjórnlaganefndar um eflingu löggjafarvalds gagnvart 

framkvæmdarvaldi, lagt fram 9. maí 2011, kom fram að á fyrstu stigum við vinnslu 

þeirra tillagna var talið heppilegt að afnema frumkvæðisrétt ráherra til að flytja 

lagafrumvörp. Þannig hefðu þingmenn einir slíkan rétt. Eftir að hafa ráðfært sig við 

sérfræðinga taldi nefndin aftur á móti að vandi löggjafarmála hér á landi tengdist ekki 

                                                 
46 Sigrún Brynja Einardóttir: „Samspil ráðuneyta og Alþingis við að tryggja gæði.“, erindi haldið í 

Norræna húsinu í málstofu um vandaðan undirbúning lagasetningar fyrir starfsfólk ráðuneyta og 

Alþingis, dags. 4. júní 2014, http://www.forsaetisraduneyti.is. 
47 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Ekki batnar allt þó bíði“, bls. 61. 
48  Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 5. bindi, bls. 45-47. 
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í meginatriðum því að flest samþykkt lög frá Alþingi væru stjórnarfrumvörp. Vandinn 

fælist miklu frekar í því að undirbúningur lagafrumvarpa væri ekki nægilegur.
49

 

Í minnisblaði sem Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri á skrifstofu löggjafarmála í 

forsætisráðuneyti, sendi stjórnlaganefnd vegna þessa segir hann að í Bandaríkjunum, 

þar sem mörk framkvæmdarvalds og löggjafarvalds eru hvað skýrust, megi glögglega 

sjá áhrif framkvæmdarvaldsins á löggjöf. Þarlendis hafa þingmenn einir rétt til að 

flytja lagafrumvörp. Hann segir óumdeilt að löggjafarþing gegni lykilhlutverki í 

lagasetningu allra vestrænna ríkja. Þó sé mismunandi hvernig aðrir aðilar og stofnanir 

komi við sögu í því hlutverki. Öll Evrópuríki eiga það sameiginlegt að 

framkvæmdarvaldshafar hafi rétt til að leggja fram lagafrumvörp. Í minnisblaðinu 

kemur enn fremur fram að í skýrslu Feneyjarnefndar Evrópuráðsins hafi verið greint 

frá því að m.a. með sífellt flóknara nútímasamfélagi hafi skil milli greina ríkisvaldsins 

almennt orðið óskýrari.
50

  

Stjórnarfrumvörp eru þó sjaldnast samin af ráðherra. Þess í stað er það 

ríkisstjórnin (eða tiltekinn ráðherra) sem lætur semja fyrir sig lagafrumvarp um 

mikilvægustu mál líðandi stundar og flytur á Alþingi.
51

 Almennt eru frumvörpin 

samin af starfsmönnum viðkomandi ráðuneytis eða nefnd, sem kvödd hefur verið til 

verksins. Slík nefnd er þá skipuð sérfróðum einstaklingum á viðkomandi sviði.
52

  

Í almennum athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til breytinga á hjúskaparlögum 

auk fleiri laga og um brotfall laga um staðfesta samvist, sem varð að lögum nr. 

65/2010, er rakið að dómsmálaráðherra hafi farið þess á leit við Rannsóknarstofnun 

Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni að stofnunin tæki að sér að semja frumvarp 

til breytinga á hjúskaparlögum o.fl. ásamt athugasemdum í samræmi við áform 

ríkisstjórnarinnar um að í gildi séu ein hjúskaparlög fyrir alla.
53

  

Lagafrumvörp eru þó að jafnaði könnuð af viðkomandi ráðuneyti áður en til 

framlagningar á Alþingi kemur, sbr. framangreint. Þar segir: „Rannsóknastofnun 

Ármanns Snævarr fól Hrefnu Friðriksdóttur, lektor í sifja- og erfðarétti við lagadeild 

Háskóla Íslands, að semja frumvarp sem skilað var til ráðuneytisins og er hér lagt 

fram með fáeinum orðalagsbreytingum.“.
54

 

                                                 
49 Frumvarp til stjórnskipunarlaga, bls. 121-122. 
50 Páll Þórhallson: Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu, http://www.stjornlagarad.is/. 
51 Þorsteinn Magnússon: „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds“, bls. 43. 
52 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 381. 
53 Þskj. 836, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
54 Þskj. 836, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Í opinberri umræðu hefur oft mátt skynja gagnrýni á að stærstur hluti samþykktra 

lagafrumvarpa eru stjórnarfrumvörp. Þannig er oft rætt um ofríki 

framkvæmdarvaldsins og talið óeðlilegt að þingmenn eigi ekki oftar frumkvæði að 

löggjöf. Fyrirkomulagið er aftur á móti hliðstætt því sem tíðkast í öðrum 

lýðræðisríkjum og á sér skýringar. Mikil sérþekking er innan ráðuneyta og hjá 

undirstofnunum þeirra og vitneskja um vandamál sem koma upp í framkvæmd sem 

kalla á lagabreytingar. Þar að auki halda ráðuneytin utan um alþjóðleg samskipti, t.d. 

vegna EES samningsins, og eiga margar lagabreytingar rætur sínar að rekja til 

nýmæla á þeim vettvangi.
55

  

2.4.2 Þingmannafrumvörp 

Þingmannafrumvörp nefnast þau lagafrumvörp sem eru lögð fram af einstaka 

þingmanni eða þingmönnum sameiginlega á grundvelli 38. gr. stjórnarskrárinnar.
56

 

Þau eru almennt ekki eins ítarleg og stjórnarfrumvörp og fela oft í sér tillögur að 

breytingum á gildandi lögum. Þingmannafrumvörp eru yfirleitt samin og unnin af 

þingmönnum sem njóta eftir atvikum aðstoðar sérfræðinga innan eða utan þings. Flest 

þingmannafrumvörp eru flutt af þingmönnum sem tilheyra stjórnarandstöðu en sú 

staðreynd kann að skýra að einhverju leyti hvers vegna svo fá þingmannafrumvörp 

hljóta brautargengi hjá Alþingi.
57

 

Ákveðinn vandi er fólginn í því að þingmannafrumvörp fara ekki í gegnum sama 

gæðaeftirlit og stjórnarfrumvörp. Með fyrrnefndum reglum um starfshætti 

ríkisstjórnarinnar hafa verið auknar kröfur um faglegan undirbúning 

stjórnarfrumvarpa en slíkar kröfur hafa ekki verið gerðar til þingmannafrumvarpa. Því 

er hætt við að þingmannafrumvörp séu ekki jafn vönduð þegar þau eru lögð fram og 

stjórnarfrumvörp.
58

 Þingmönnum stendur þó til boða aðstoð frá sérfræðingum á 

nefndarsviði Alþingis við gerð þingmála. Óski þingmaður aðstoðar er honum 

úthlutaður viðeigandi sérfræðingur á nefndarsviði í þeirri röð sem beiðnir þingmanna 

berast auk þess sem þeim er unnt að leita til nefndarritara með lagaleg úrlausnarefni í 

tengslum við meðferð þingmála.
59

 

                                                 
55 Samhent stjórnsýsla, bls. 51. 
56 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 511. 
57 Þorsteinn Magnússon: „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds“, bls. 43. 
58 Samhent stjórnsýsla, bls. 44. 
59 Háttvirtur þingmaður, bls. 30. 
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2.4.3 Nefndarfrumvörp 

Nefndarfrumvörp má telja enn eina tegund lagafrumvarpa, en það kallast þau 

frumvörp sem flutt eru af fastanefndum Alþingis. Um fastanefndir er kveðið á í II. 

kafla þingskapalaga. Þróunin hefur orðið sú að þingmál sem samin eru í ráðuneytum 

eru í auknum mæli flutt af fastanefndum Alþingis. Þykir sú staðreynd áhugaverð þar 

sem á sama tíma og nefndarfrumvörpum hefur fjölgað hafa verið gerðar auknar 

gæðakröfur til stjórnarfrumvarpa.
60

  

Velta má fyrir sér hvort nefndarfrumvarp kunni að vera vænlegur kostur fyrir 

ráðherra undir ákveðnum kringumstæðum. Stjórnarfrumvarp verður ekki lagt fram á 

Alþingi án athugasemdarlausrar umsagnar skrifstofu löggjafarmála í forsætisráðuneyti 

og kostnaðarmats skrifstofu opinberra fjármála í fjármála- og efnahagsráðuneyti. Í 

aðdraganda þess að umsögn fæst eiga sér gjarnan stað skoðanaskipti á milli skrifstofu 

löggjafarmála og starfsmanns ráðuneytis þess ráðherra sem hyggst leggja fram 

frumvarpið.
61

  

Það er því ljóst að það kostar bæði vinnu og tíma að fá slíkar umsagnir. Um 

tímafresti til að leggja fram lagafrumvörp svo taka megi þau á dagskrá þingsins fyrir 

jólahlé annars vegar og fyrir sumarleyfi hins vegar er kveðið á í 2. og 3. mgr. 37. gr. 

þingskapalaga. Af þessum tímafrestum leiðir að oft þarf að vinna hratt er þessi 

tímamörk nálgast. Þrátt fyrir þessa tímafresti er gert ráð fyrir að unnt sé að veita 

afbrigði frá þingsköpum ef tveir þriðju hluti þeirra þingmanna sem greiða atkvæði 

tillögu þess efnis samþykkir, sbr. 94. gr. þingskapalaga. Við þær aðstæður getur 

reynst erfitt að koma frumvarpi í fyrstu umræðu enda naumur tími fram að jólahléi 

eða sumarleyfi.
62

  

Velta má fyrir sér hvort ráðherrar freistist til, þegar líða fer að framangreindum 

tímamörkum, að fara með frumvarp bakdyramegin inn á Alþingi með því að fá 

fastanefnd til að mæla fyrir lagafrumvarpinu enda sæta slík frumvörp ekki sama 

gæðaeftirliti og stjórnarfrumvörp. Því verður þó ekki svarað í þessari ritgerð. 

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um þá umræðu og skrif sem liggja fyrir um það hvernig 

auka megi gæði lagasetningar. Af henni má draga þá ályktun að þörfin fyrir skýrar 

                                                 
60 Sigrún Brynja Einardóttir: „Samspil ráðuneyta og Alþingis við að tryggja gæði.“, erindi haldið í 

Norræna húsinu í málstofu um vandaðan undirbúning lagasetningar fyrir starfsfólk ráðuneyta og 

Alþingis, dags. 4. júní 2014, http://www.forsaetisraduneyti.is. 
61 Páll Þórhallsson: „Vönduð löggjöf – áskoranir og leiðir til úrbóta“, http://www.logfraedingafelag.is. 
62 Björn Bjarnason: „Stjórnarandstaðan forðast efnisumræður.“, http://www.bjorn.is. 
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reglur um hvernig lagafrumvörp skulu úr garði gerð er brýn og enn frekari úrbóta er 

þörf. Ekki hefur þó enn tekist að útbúa fastmótaðar og samræmdar reglur um þau 

gæðaviðmið. Það sem helst hefur unnist er útgáfa Handbókar um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa og stofnun skrifstofu löggjafarmála í forsætisráðuneyti að 

erlendri fyrirmynd. Því næst var fjallað stuttlega um hver fer með löggjafarvaldið, 

hvernig skipan þess er háttað með lögum og hvernig raunveruleg framkvæmd þess er.  

Þá var fjallað um að stærstur hluti lagafrumvarpa á rætur sínar að rekja til 

framkvæmdarvaldsins. Ástæða þess er m.a. að ríkisstjórnin situr í skjóli meiri hluta 

þings, flokksagi er ríkjandi og sérþekking er fyrir hendi innan ráðuneyta. Svo var 

vikið að forsendum skynsamlegar lagasetningar, þar sem m.a. var fjallað um nauðsyn 

þess að frumvarpshöfundar þekki vel markmið með samningu lagafrumvarps, hver sé 

ábyrgð höfunda og hagsmuni sem vel unnið lagafrumvarp kunni að hafa í för með sér. 

Einnig var fjallað um hvernig lögfræðin hefur beint sjónum sínum að því hvernig lög 

eru úr garði gerð frekar en að gefa lagasetningarferlinu sjálfu gaum. Að lokum var 

fjallað um þrjár tegundir lagafrumvarpa. 
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3 Lagasetning 

Í þessum kafla verður fjallað um lagasetningarferlið frá upphafi til enda. Markmiðið 

er að greina frá lagasetningarferlinu og tengja það við raunhæf dæmi úr löggjöf, 

dómaframkvæmd og álit umboðsmanns Alþingis.  

Umfjöllunin miðast við stjórnarfrumvörp og sérstaklega verður skoðað það  

gæðaeftirlitið sem er með þeim frumvörpum umfram önnur. Fyrst verður skoðað 

hvernig standa ber að samningu lagafrumvarpa, formi og efni þeirra. Því næst verður 

vikið að gæðaeftirliti og þinglegri meðferð lagafrumvarpa. Þá verður fjallað um 

staðfestingu og birtingu laga. Að lokum verður umfjöllun um eftirfylgni með lögum 

og nokkur álit umboðsmanns Alþingis um meinbugi á lögum reifuð. 

3.1 Undirbúningur lagafrumvarpa 

3.1.1 Tilefni og nauðsyn 

Hugmynd að lögum getur komið víða frá, m.a. frá ráðherrum, þingmönnum, 

hagsmunaaðilum, vegna fjölmiðlaumfjöllunar eða sprottið af ábendingum almennra 

borgara.
63

 Að jafnaði ætti ekki að hefjast handa við gerð lagafrumvarps fyrr en mat á 

tilefni og nauðsyn nýrrar lagasetningar hefur farið fram.
64

 Áður en farið er af stað við 

að semja frumvarp ætti ávallt að meta hvort æskilegt sé að að nota lög umfram önnur 

stjórntæki. Hafa ber hugfast að lög eru ekki eina stjórntækið sem unnt er að beita til 

að ná þeim markmiðum sem að er stefnt enda hefur ríkið fjölmörg önnur úrræði ef 

þörf er á opinberri íhlutun. Óþörf lög kunna að vera til þess fallin að grafa undan helgi 

laganna.
65

 

Löggjafinn hefur þó ekki alltaf frjálsar hendur um hvaða stjórntæki hann beitir en 

t.d. setur 77. gr. stjórnarskrárinnar honum skorður. Þar er kveðið á um að 

skattamálum skuli skipað með lögum og ekki megi fela stjórnvöldum ákvörðun um 

hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema.
66

 

Það leiðir af lögmætisreglunni að íþyngjandi ákvarðanir stjórnvalda þurfa að eiga 

sér stoð í lögum. Þannig nægir löggjafanum ekki að mæla fyrir um á almennan  hátt 

                                                 
63 „Fra idé til lov“, http://www.ft.dk. 
64 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 9. 
65 Ragna Árnadóttir: „Hvernig má vanda betur til lagasetningar, bls. 174. 
66 Á þetta reyndi í Hrd. 1985, bls. 1544 (Kjarnfóðurgjald) þar sem gjald var ákveðið allt að 200% af 

innkaupaverði kjarnfóðurs. Landbúnaðarráðherra var falið að ákveða endurgreiðslu gjaldsins að 

fengnum tillögum Framleiðsluráðs. Talið var að með því að ákveða gjaldið svo hátt en heimila svo 

endurgreiðslu gjaldsins að hluta eftir reglum sem Framleiðsluráð ákvað hafi skattlagningarvald í raun 

verið hjá Framleiðsluráði. Slíkt framsal Alþingis á skattlagningavaldi til stjórnvalds var talið brjóta í 

bága við 40. gr. stjórnarskrárinnar.  
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að stjórnvöldum sé heimilt að íþyngja borgurunum heldur verður hann að setja 

fastmótaðar reglur um hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo ákvörðun verði 

tekin.
67

 Jafnframt felur meginreglan um lögbundnar refsiheimildir það í sér að 

mönnum verður ekki refsað nema fyrir því sé stoð í lögum, sbr. 1. mgr. 69. gr. 

stjórnarskrárinnar. Nánar er fjallað um þetta skilyrði í kafla 3.2.4.4 í þessari ritgerð. 

Í 9. gr. reglna um starfshætti ríkisstjórnarinnar frá 9. janúar 2013 er kveðið á um 

að í almennum athugasemdum við lagafrumvarp sem lagt er fyrir ríkisstjórn skuli 

greina frá tilefni lagasetningar og rökstyðja hvers vegna ný lagasetning er nauðsynleg. 

Þar er einnig mælt fyrir um að greina skuli frá þeim valkostum sem fyrir hendi voru 

við útfærslu frumvarpsins og hvers vegna sú leið sem farin er var valin umfram aðrar. 

Það getur verið matskennt hvort setja skuli ný lög, einkum þegar lagafrumvarp 

felur frekar í sér pólitískar áherslur á málefni heldur en að efni þess verði talið 

nauðsynlegt út frá lögfræðilegu sjónarmiði.
68

  

3.1.2 Samráð 

Við undirbúning lagasetningar á sér jafnan stað samráð af ýmsu tagi. Ekki hafa verið 

settar samræmdar reglur um hvernig samráði og kynningu stjórnarfrumvarpa á 

undirbúningsstigi skuli háttað, t.d. hvort birta skuli frumvörp á vef ráðuneyta til 

kynningar og umsagnar fyrir hagsmunaaðila. Samráð hjá ráðuneytunum á vinnslustigi 

frumvarps kemur til viðbótar þeirri ríku hefð sem er fyrir samráði þegar frumvarp er 

tekið til umræðu hjá fastanefndum Alþingis.
69

 

Í 2. mgr. 11. gr. reglna um starfshætti ríkisstjórnarinnar frá 9. janúar 2013 segir að 

í almennum athugasemdum við lagafrumvörp skuli gera grein fyrir því hverja 

frumvarp snerti fyrst og fremst, hvernig samráði hafi verið háttað, hvaða sjónarmið 

komu fram, hvort brugðist hafi verið við þeim og hvaða áhrif samráðið hafi haft á 

fyrirliggjandi frumvarp.  

Hægt er að flokka samráð við samningu lagafrumvarp upp í þrjár megintegundir. Í 

fyrsta lagi pólitískt samráð, en með því er átt við að ráðherra þarf samþykki 

ríkisstjórnar og þingflokka áður en hann leggur fram frumvarp á Alþingi. 

Þingflokkarnir veita stundum ráðherra samþykki með fyrirvara um afgreiðslu þess á 

þingi. Eftir að lagafrumvarp hefur verið samþykkt af ríkisstjórn og þingflokkum og 

þar til það er lagt fram á Alþingi eru engar efnislegar breytingar heimilar á því. Þá ber 

                                                 
67 Í Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherji) er kveðið beint á um þessa meginreglu en þar segir „Löggjöfin 

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

réttindaskerðingar, sem talin er nauðsynleg.“. 
68 Ragna Árnadóttir: „Hvernig má vanda betur til lagasetningar“ bls. 173 
69 Páll Þórhallsson: „Margslungin gæði lagasetningar“, http://www.logfraedingafelag.is. 
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að geta þess að með 1. mgr. 11. gr. reglna um starfshætti ríkisstjórnarinnar frá 9. 

janúar 2013 er mælt fyrir um að kynna skuli veigameiri mál í ríkisstjórn áður en 

samning frumvarps hefst.
70

  

Í öðru lagi flokkast samráð í faglegt samráð á milli ráðuneyta ef lagafrumvarp 

varðar málefnasvið annars ráðuneytis en þess ráðherra sem leggur frumvarp fram. 

Faglegt samráð milli ráðuneyta er æskilegt svo sérþekking ráðuneyta nýtist sem best. 

Frumvarp skal borið undir viðkomandi ráðuneyti á undirbúningsstigi, sbr. 1. mgr. 11. 

gr. reglna um starfshætti ríkisstjórnarinnar frá 9. janúar 2013. Þar segir að kynna skuli 

frumvarp fyrir öðrum ráðuneytum með hæfilegum fyrirvara fyrir ríkisstjórnarfund ef 

ætla má að efni þess tengist málefnasviðum þeirra.
71

  

Þriðja og síðasta tegund samráðs er samráð við hagsmunaaðila og almenning. 

Sum ráðuneyti hafa það sem reglu að birta drög að frumvörpum á heimasíðum sínum 

á undirbúningsstigi og gefa þannig almenningi kost á að koma með athugasemdir á 

vinnslustigi.
72

 Sá háttur hefur m.a. þann kost að þá er gjarnan auðveldara að taka tillit 

til athugasemda en þegar þær eru bornar upp við fastanefndir Alþingis við þinglega 

meðferð lagafrumvarps.
73

 

Til viðbótar birtingu frumvarpsdraga á vefsíðu ráðuneytis getur verið heppilegt að 

senda drögin sérstaklega með tölvupósti til tiltekinna hagsmunaaðila eða aðila sem 

hafa sérþekkingu á efninu. Sem dæmi má nefna að þegar frumvarp til laga um 

breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari breytingum 

(öryggisráðstafanir o.fl.), var lagt fram á Alþingi á 141. löggjafarþingi (2012-2013) 

gerði Páll Matthíasson, framkvæmdastjóri Geðsviðs Landspítalans, ítarlegar og 

alvarlegar athugasemdir við frumvarpið, en eftirfarandi kemur fram í grein hans:
 74

 

„Hegningarlögin eru orðin rúmlega 70 ára gömul og hafa verið í endurskoðun 

hjá refsiréttarnefnd í nokkur ár.  Í því ferli hefur aldrei verið leitað samráðs við 

Geðsvið Landspítalans eða nokkra geðlækna hvað varðar fyrirkomulag 

öryggisráðstafana en þeim er einkum beitt þegar um fanga með geðsjúkdóma er 

að ræða. Það er miður að öll þessi vinna sé í rauninni til einskis því þegar ég og 

kollegar mínir fá loksins að sjá frumvarpið þá er það komið í umfjöllun 

allsherjarnefndar Alþingis. Það sætir reyndar furðu að allsherjarnefnd sendi 

frumvarpið til umsagnar út um allar trissur en ekki til Landspítalans, sem má 

gera ráð fyrir að beri í rauninni hitann og þungann af afleiðingum frumvarpsins. 

En þar er vonandi vangá um að kenna. Spyrja má hvers vegna refsiréttarnefnd 

ákveður að vinna í algeru tómarúmi án samráðs við sérfræðinga á sviði 

réttargeðlækninga.“. (feitletrun höfundar) 

                                                 
70 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 10. 
71 Sama heimild, bls. 10. 
72 Páll Þórhallsson: „Margslungin gæði lagasetningar“, http://www.logfraedingafelag.is. 
73 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 10. 
74 Páll Matthíasson: „Aldrei leitað samráðs um frumvarpið“, http://www.laeknabladid.is/. 
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Sérstakir kynningar- eða samráðsfundir geta einnig verið góð leið til að fá viðbrögð 

við frumvarpsdrögum.
75

 Nýlegt dæmi um slíkan kynningarfund er þegar aðgerðir 

ríkisstjórnarinnar varðandi leiðréttingu verðtryggðra húsnæðislána voru kynntar á 

blaðamannafundi sem forsætisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra stóðu fyrir 

30. nóvember 2013.
76

 Ef drög eru birt á heimasíðu eða send út með tölvupósti þarf að 

veita aðilum tíma til að bregðast við en miðað hefur verið við að veita að lágmarki 

tvær vikur. Kynningafundi ætti að boða með minnst viku fyrirvara.
77

 

 Æskilegt er að lýsa í athugasemdum með frumvarpi því samráði sem átti sér stað 

og þeim áhrifum sem það hafði á endanlega útgáfu frumvarpsins. Gjarnan veldur 

tímaskortur því að samráði er ekki gefinn nægilegur gaumur við samningu 

lagafrumvarps en ráðuneytin hafa ekki sett sér skýr markmið á þessu sviði um aukið 

samráð.
78

 

3.1.3 Mat á áhrifum 

Þegar tillögur að nýjum reglum eru mótaðar ber að meta áhrif og gæta þess að draga 

úr neikvæðum áhrifum þeirra.
79

 Þetta mat er oft óskráð og því ekki sýnilegt nema að 

því leyti þar sem það birtist í tillögum að breytingum á gildandi lögum.
80

 Það er 

æskilegt að mat á áhrifum fari ekki einungis fram á lokastigum frumvarpssmíðinnar 

til að fullnægja formkröfum heldur sé um raunverulegt tæki að ræða sem hjálpar til 

við að velja bestu útfærslu reglunnar.
81

  

Samkvæmt 1. mgr. 37. gr. þingskapalaga skal fylgja öllum stjórnarfrumvörpum 

mat á kostnaði fyrir ríkissjóð af lögfestingu þeirra. Þá er lögfest með 1. mgr. 129. gr. 

sveitarstjórnarlaga að fram skuli fara sérstakt mat á áhrifum lagafrumvarpa á fjárhag 

sveitarfélaga ef fyrirsjáanlegt er að lögfesting þeirra muni hafa fjárhagsleg áhrif á 

sveitarfélög. Nánar verður fjallað um þessi atriði í kafla 3.4.1. 

Fjallað er um mat á áhrifum frumvarpa í 12. gr. reglna um starfshætti 

ríkisstjórnarinnar frá 9. janúar 2013. Þar segir að í almennum athugasemdum með 

frumvörpum skuli koma fram stutt og almennt mat á áhrifum fyrirhugaðrar 

lagasetningar. Þar skuli og fjalla um afleiðingar fyrir almannahagsmuni og helstu 

                                                 
75 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 10-11. 
76 „Leiðréttingin – kynning“, http://www.forsaetisraduneyti.is. 
77 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 10-11. 
78 Skýrsla forsætisráðherra um vandaða lagasetningu, áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf 

ráðgjafarnefndar 2006-2011, bls. 20-23. 
79 Páll Þórhallsson: „Margslungin gæði lagasetningar“, http://www.logfraedingafelag.is. 
80 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 12 
81 Páll Þórhallsson: „Margslungin gæði lagasetningar“, http://www.logfraedingafelag.is/. 
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hagsmunaaðila, rekja áhrif á stjórnsýslu eftir því sem tilefni er til og rökstyðja hvers 

vegna ávinningurinn af samþykkt frumvarps sé meiri en hugsanleg neikvæð og 

íþyngjandi áhrif. Þetta ákvæði reglnanna er almennt orðað og því kann það að virka 

meira í framkvæmd sem tilmæli um góða reglusetningu frekar en fastmótuð regla.
82

  

Til samanburðar má nefna að í Danmörku er skylt að gera grein fyrir hvaða áhrif 

frumvarpið hefur á efnahagslífið og borgarana ef áhrifin eru talin vera veruleg. Við 

mat á því hvort áhrifin séu veruleg er horft til þess hve margir verða fyrir áhrifum af 

frumvarpinu, hvort áhrifin séu umtalsverð og hvort þau séu langvarandi.
83

 Engar 

almennar reglur eru í gildi hér á landi um hvort eða hvenær rétt er að meta áhrif 

þingmannafrumvarpa þar .
84

 

3.2 Form og efni lagafrumvarpa 

Við samningu lagafrumvarpa er að ýmsu að huga en þau atriði lúta bæði að formi og 

efni þeirra. Um form er fjallað í þingskapalögum að því leyti að þar er gerð krafa um 

að þau séu samin með lagasniði, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 37. gr. þingskapalaga. Í 

skýringum við greinina í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til þingskapalaga, bæði 

gildandi og eldri laga, er ekki að finna nánari útlistun um hvað lagasnið felur í sér.
85

 

Uppbygging lagafrumvarpa ræðst af efni en þau eru misjöfn í umfangi. 

Lagafrumvörp geta verið allt frá einni grein upp í fjölmargar greinar. Mat á því hvort 

leggja skuli fram frumvarp að heildarlögum eða breytingalögum ræðst gjarnan af því 

hvort þörf sé á grundvallarbreytingum eða ekki. Þegar breyta þarf fleiri en einum 

lögum um skyld málefni eða til að ná tilteknu markmiði eru gjarnan lagðar fram 

lagabreytingar í einu og sama frumvarpinu.
86

 

Umboðsmaður Alþingis hefur iðulega í álitum sínum bent á meinbugi í lögum. 

Dæmi um hnökra sem falla í þann flokk eru misræmi eða árekstrar milli lagaákvæða, 

prentvillur, óskýr lagatexti, mismunun án viðhlítandi raka og ósamræmi laga við 

                                                 
82 Skýrsla forsætisráðherra um vandaða lagasetningu, áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf 

ráðgjafarnefndar 2006-2011, bls. 21.  
83 „Cirkulære om bemærkninger til lovforslag og andre regeringsforslag og om fremgangsmåden ved 

udarbejdelse af lovforslag, redegørelser, administrative forskrifter m.v.“, 

https://www.retsinformation.dk. 
84 Skýrsla forsætisráðherra um vandaða lagasetningu, áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf 

ráðgjafarnefndar 2006-2011, bls. 22.  
85 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning, lagasnið“, bls. 63. 
86 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning, lagasnið“, bls. 69-70. 



 23 

ákvæði stjórnarskrár og alþjóðaskuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist 

samkvæmt alþjóðasáttmálum.
87

 

3.2.1 Tungumálið 

Mönnum eru tjáskipti nauðsynleg.
88

 Með tungumálinu skipuleggjum við hugsanir 

okkar og reynslu. Það er því ekki einvörðungu tæki til tjáskipta. Með því t.d. að ljá 

hlutum, athöfnum og tilfinningum nöfn leitumst við að koma röð og reglu á 

veruleikann. Tungumálið gerir okkur kleift að koma orðum að innbyrðis sambandi 

hluta og jafnframt miðla reynslu okkar á þeirri þekkingu sem við höfum öðlast. 

Tungumálið er þó flóknara en svo að til sé eitt orð fyrir sérhvern hlut eða fyrirbæri. Í 

raunveruleikanum geta fleiri en eitt orð vísa til sama hlutar og einnig getur eitt orð 

haft mismunandi merkingar. Þessi tilhneiging getur flækt notkun tungumálsins.
89

 

Þegar almenn málsvenja er lögð til grundvallar getur merking orða bæði verið 

óljós og mótsagnakennd. Þannig getur merking einstakra orða verið háð mótsögnum 

svo að óljóst verður hvort almenningur sé sammála um þýðingu þeirra. Þetta á t.a.m. 

við orð eins og réttlátt, fegurð og gott. Úr lögum má nefna friðhelgi eignaréttarins en 

hann hefur af sumum verið talinn ímynd óréttlætis en af öðrum grundvöllur réttlætis.
90

  

Orðið hefur gefið tilefni til nokkurrar skoðunar á því hvert sé réttarlegt gildi þess 

og hvert hafi verið markmið löggjafans í öndverðu með orðavali sínu.
91

 Færð hafa 

jafnframt verið fram rök fyrir því að friðhelgi feli ekki í sér neina sjálfstæða tryggingu 

fyrir eignaréttinn sem ákveðna réttartilhögun og að orðalagið beri því frekar merki að 

um sé að ræða einkenni hátíðlegrar stefnuyfirlýsingar.
92

  

Eitt einkenni lagamáls er að setningar eru oft langar og oft eru undantekningar frá 

reglunni aðeins afmarkaðar með kommu. Slík framsetning ruglar lesandann og dregur 

úr áhrifamætti aðalreglunnar.
93

  

Hægt er að tala um að skýrt mál sé tvíþætt. Annars vegar gefur það til kynna að 

mál eigi að vera auðskilið og hins vegar nákvæmt. Þetta tvennt þarf þó ekki alltaf að 

fara saman. Hugsanlegt er að ítarlegur lagatexti sé nákvæmari en almennur texti 

                                                 
87 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 72-73. 
88 Hjördís Hákonardóttir: „Tungutak lögfræðinnar.“, bls. 262. 
89 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 24-25. 
90 Sama heimild, bls. 25. 
91 Í neðanmálsgrein í riti sínu Stjórnskipunarréttur og mannréttindi, bls. 446, segir Björg Thorarensen 

að fyrirmyndin sé vafalaust sótt í sambærileg upphafsorð í 17. gr. frönsku 

mannréttindayfirlýsingarinnar. 
92 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 446. 
93 Hjördís Hákonardóttir: „Tungutak lögfræðinnar.“, bls. 267. 
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myndi vera en ítarlegi textinn getur hins vegar verið torlesnari. Við ritun lögfræðilegs 

texta ætti að vera kappsmál að hafa texta bæði skýran, auðlesinn og sem næst 

almennri málvenju.
94

 Ástæða þess er að efni sem er skrifað á skýru máli kemst betur 

til skila bæði fyrir löglærða og almenna borgara. Frumvarpshöfundar mega ekki 

gleyma hagsmunum þeirra síðarnefndu af því að vita til hvers þjóðfélagið ætlast af 

þeim.
95

  

Það má ekki gleymast að flest lög beinast að borgurunum og það eru þeirra 

samskipti sem þorri lagaákvæða fjallar um. Athöfnum þeirra er gjarnan stjórnað af 

lögum. Þess vegna er grundvallaratriði að borgurunum sé gert kleift að skilja innihald 

laganna og hafi kost á að skilja hvaða áhrif lagafrumvarp muni hafa á réttarstöðu 

þeirra.
96

 

Tungumálið er atvinnutæki lögfræðinga en þeir eru sífellt að vinna með texta sem 

menn hafa samið, m.a. lög.
97

 Með 10. gr. laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensk 

táknmáls nr. 61/2011 er kveðið á um að í starfsemi ríkis og sveitarfélaga eða á vegum 

þeirra skuli nota vandað, einfalt og skýrt mál. Í skýringum við greinina sem fylgdi 

frumvarpi að lögunum segir að það sé sjálfsagt að allur almenningur skilji það 

tungutak sem notað er í textum sem eiga að vera opinberir öllum, svo sem í lögum. 

Viðmið 10. gr. laganna tekur bæði til undirbúnings lagasetningar og hvernig texti skal 

úr garði gerður. Í skýringum segir og að með kröfu um að mál skuli vera einfalt sé átt 

við að það skuli vera sem næst venjulegu vönduðu talmáli og með kröfu um að það sé 

skiljanlegt er átt við að málfari sé þannig hagað að viðtakandi megi skilja.
98

  

Handhafar lagasetningarvalds eiga oft úr vöndu að ráða hvernig tilteknu atriði 

skuli skipað með lögum. Þegar skipan þessara mála hefur verið ákveðin og hugsun 

orðuð í lögum reynir gjarnan á hvert er efni umræddra laga. Við úrlausn um efni 

ákvæðis er fyrst og fremst litið til orðalags ákvæðisins með svonefndri 

textaskýringu.
99

 Meginreglan við skýringu orða í lagatexta er að orð eru skýrð í 

samræmi við almenna málvenju eða málvenju á því sviði sem um ræðir.
100

  

Af framansögðu leiðir að orðaval frumvarpshöfunda getur haft mikla þýðingu 

verði frumvarpið að lögum, sbr. álit UA 24. október 2005 (4186/2004). Þar voru 

                                                 
94 Hjördís Hákonardóttir: „Tungutak lögfræðinnar.“, bls. 271-272. 
95 Sama heimild,  bls. 277. 
96 Vejledning om lovkvalitet, bls. 119 
97 Hjördís Hákonardóttir: „Tungutak lögfræðinnar.“, bls. 262. 
98 Þskj. 870, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
99 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 371. 
100 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 23. 
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málavextir þeir að A kvartaði yfir úrskurði úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga 

þar sem staðfest var ákvörðun úthlutunarnefndar þess efnis að A bæri að endurgreiða 

einfaldar ofgreiddar atvinnuleysisbætur. Þá var bótaréttur hennar einnig felldur niður 

tímabundið vegna þess að hún hafði aðstoðað maka sinn við pappírsvinnu og 

samningagerð, titlað sig sem markaðs- og sölustjóra og aðstoðað við öflun nýrra 

verkefna. Í 1. mgr. 15. gr. þágildandi laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 12/1997, 

sagði að sá sem reynir að afla sér bóta með því að gefa rangar eða villandi 

upplýsingar eða leyna upplýsingum um hagi sína missir rétt til bóta. Í áliti 

umboðsmanns sagði: 

Í 15. gr. laga nr. 12/1997 er mælt fyrir um að bótaþegi missi bótarétt sinn ef hann 

„reynir“ að afla sér bóta með því að gefa „rangar eða villandi“ upplýsingar eða 

„leyna“ upplýsingum um hagi sína. Af sögninni „að reyna“ sem löggjafinn hefur 

valið að nota í ákvæðinu verður ekki önnur ályktun dregin að mínu áliti en að 

það þurfi að hafa verið meðvituð ætlun bótaþega að afla sér bóta með þeim hætti 

sem nánar er lýst: með öðrum orðum, maður „reynir“ ekki eitthvað af gáleysi. 

Styðst þessi ályktun einnig við lýsingu ákvæðisins á þeirri háttsemi að bótaþegi 

„leyni“ upplýsingum um hagi sína. Orðalag 15. gr. laga nr. 12/1997 virðist 

þannig útiloka þann skilning að bótaþegi geti misst bótarétt sinn ef aðeins er sýnt 

fram á að röng eða villandi upplýsingagjöf eða skortur á upplýsingum um hæfi 

hans verður rakin til gáleysis. 

Af framangreindu áliti umboðsmanns má ráða að orðaval löggjafans hafi leitt til þess 

að tilvik A féll ekki undir ákvæðið og því geti orðaval og hugtakanotkun í 

lagafrumvarpi haft grundvallarþýðingu þegar á lagaákvæðið reynir síðar.
101

 

3.2.2 Heildarlög, breytingalög og bandormar 

Þegar metið er hvort setja eigi heildarlög eða hvort breytingalög dugi ræðst það 

gjarnan af því hvort þörf sé á grundvallarbreytingum eða hvort ráðgert er að breyta 

einstökum ákvæðum.
102

 Þannig geta heildarlög verið um einstök réttaratriði, þannig 

að verið er að setja lög þar sem áður voru til staðar dreifðar réttarreglur en mikill 

hagur er í því að hafa helstu ákvæði á viðkomandi réttarsviði í einum lagabálki. Dæmi 

um slíka lagabálka má nefna almenn hegningarlög nr. 19/1940 og erfðalög nr. 

8/1962.
103

  

Heildarlög eru einnig oft sett þar sem áður var fjallað um málefni í sérlögum, t.d. í 

lögum um ýmsar stofnanir.
104

 Dæmi um slík heildarlög má nefna lög um 

                                                 
101 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 60-61. 
102 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 27. 
103 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 174. 
104 Sama heimild, bls. 175. 
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framhaldsskóla nr. 57/1988, sem síðar voru leyst af hólmi með lögum um 

framhaldsskóla nr. 92/2008, en lög nr. 57/1988 afnámu sérlög um ýmsa skóla.  

Til er sú tegund frumvarpa þar sem eingöngu er mælt fyrir um breytingar á 

gildandi lögum. Eru ákvæði frumvarpa þá sett fram í sömu röð og ákvæði þeirra laga 

sem fyrirhugað er að breyta.
105

 Sem dæmi um slíkt frumvarp má nefna nýsamþykkt 

lög um breytingar á lögum um framhaldsskóla (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild 

o.fl.), nr. 5/2015, þar sem lagðar voru til breytingar á ýmsum ákvæðum laga um 

framhaldsskóla, nr. 92/2008. 

Þegar miklar breytingar eru gerðar á tilteknum stofnunum eða lagatilhögun á 

afmörkuðum sviðum krefst það oft samræmingar á löggjöf. Er það gjarnan gert með 

lögum sem ná til fjölmargra laga, svonefndum bandormum. Bæði getur verið um að 

ræða breytingar og að lög séu felld brott.
106

 Þannig voru, með lögum um breytingar á 

ýmsum lögum vegna heildarendurskoðunar á lögum um Stjórnarráð Íslands nr. 

126/2011, gerðar breytingar á fjölmörgum lögum. Með lögunum var fagheiti ráðherra 

eða ráðuneytis felld úr lögum og þess í stað komu hugtökin „ráðherra“ eða 

„ráðuneyti“. Með frumvarpinu voru lagðar til breytingar á 545 lögum með 546 

köflum en sá síðasti laut að gildistöku laganna. 

Þá geta lagafrumvörp haft þann tilgang einan að afnema lög án þess að settar séu 

nýjar efnisreglur í staðinn. Þannig geta m.a. verið felld úr gildi úrelt lög, lög sem ekki 

hefur verið fylgt í reynd eða lög sem ganga í berhögg við grundvallarreglur.
107

 Hafi 

lagafrumvarp áhrif á efni annarra laga skal tiltaka þær breytingar í lok lagafrumvarps, 

þ.e. í síðustu grein lagafrumvarpsins.
108

 

3.2.3 Lagasnið 

Lagafrumvörp skulu samin með „lagasniði“, sbr. 1. mgr. 37. gr. þingskapalaga. Inntak 

hugtaksins lagasnið er hvergi lögfest.
109

 Í næstu köflum verður leitast við skoða 

hvernig lagafrumvörp eru almennt byggð upp og hvert er hið viðurkennda lagasnið 

frumvarpa. 

                                                 
105 Breytingalög, bls. 6. 
106 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, 175. 
107 Sama heimild, bls. 175 
108 Vejledning om lovkvalitet, bls. 120. 
109 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 63. 
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3.2.3.1 Fyrirsagnir, kaflaskipting og undirkaflar 

Við samningu lagafrumvarps þarf að huga að fyrirsögnum eða heitum lagafrumvarpa. 

Þær skulu vera í samræmi við og endurspegla sem best efni þess.
110

 Þegar um lög 

ræðir getur útfærsla fyrirsagna verið mismunandi. Má nefna fyrirsögn nýsamþykkts 

frumvarps til laga um örnefni, nr. 22/2015. Þá má nefna frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um leiðréttingu verðtryggðra fasteignalána, nr. 35/2014 

(frádráttarliðir) og frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lánasjóð íslenskra 

námsmanna, nr. 21/1992, með síðari breytingum. Dæmi um mjög langa fyrirsögn 

frumvarps má nefna frumvarp til laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu um 

gildi laga nr. 1/2010, um breytingu á lögum nr. 96/2009, um heimild til handa 

fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs 

innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu. 

Við samningu lagafrumvarps þarf að gefa því gaum hvort skipta eigi 

lagafrumvarpi upp í kafla. Gjarnan er lagafrumvörpum skipt upp í kafla, 

millifyrirsagnir settar fyrir framan kafla eða einstökum ákvæðum þess gefin heiti. 

Með þessu skal þó alltaf leitast við að gera lögin aðgengilegri en ella.
111

  

Mat á hvort kaflaskiptingar sé þörf skal byggja á lengd og efni þess 

lagafrumvarps sem um ræðir hverju sinni. Lagafrumvörpum skal ekki skipt í kafla 

nema þau innihaldi 15 greinar eða fleiri en það kann að vera heppilegt að skipta svo 

stórum frumvörpum upp í kafla. Verði sú leið fyrir valinu að skipta lagafrumvarpi upp 

í kafla þá er samkynja greinum skipað í sama kafla sem ber eina yfirskrift.  

Kaflafyrirsagnir skulu vera stuttar og lýsandi fyrir efni kaflans.
112

 Kaflaskipting 

er að jafnaði til þess fallin að gera framsetningu laga skýrari og lögin þar með 

aðgengilegri fyrir borgarana og alla þá sem þurfa að notast við lögin.
113

 Sem dæmi um 

lög þar sem notast er við kaflaskiptingu og framsetning þeirra þannig gerð skýrari eru 

hjúskaparlög, nr. 31/1993. Hér verða kaflafyrirsagnir einstakra kafla laganna birtar 

með það fyrir augum að benda á hve lýsandi þær eru fyrir notanda laganna sem ætlar 

eingöngu að finna ákvæði sem fjalla um tiltekið atriði, t.d. hjónaband: 

II. kafli. Hjónavígsluskilyrði. 

III. kafli. Könnun á hjónavígsluskilyrðum. 

IV. kafli. Hjónavígsla. 

V. kafli. Ógilding hjúskapar. 

VI. kafli. Hjónaskilnaðir. 

                                                 
110 Sama heimild, bls. 69. 
111 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 69. 
112 Vejledning om lovkvalitet, bls. 121. 
113 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 69. 
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3.2.3.2 Lagagrein, málsgrein, málsliðir og staf- og töluliðir 

Lagagrein er tölusett grein í settum lögum.
114

 Lagafrumvarp skiptist í eina eða fleiri 

lagagreinar. Hver þeirra fjallar um tiltekið efni, þannig að ekki eru höfð óskyld atriði 

saman í einni og sömu lagagrein.
115

 Hver og ein lagagrein er auðkennd tölustaf og 

fylltum ferningi, sbr. eftirfarandi dæmi: 

 1. gr. Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn. 

Gjarnan eru hafðar fyrirsagnir á einstökum greinum en slíkt er ekki skylda. Ef sú leið 

er farin skal hafa fyrirsögn skýra og hnitmiðaða og gefa öllum greinum frumvarpsins 

fyrirsögn. Þegar um breytingalög að ræða er eðlilegt að taka mið af því hvort 

heildarlögin séu með greinafyrirsögnum eða ekki, svo samræmis sé gætt innan 

lagabálksins. Hafa ber hugfast að fyrirsögn greinar er ekki hluti lagatextans og skal 

hvorki vísa til fyrirsagnar í lagatexta né athugasemdum.
116

 Sem dæmi um fyrirsagnir á 

einstökum ákvæðum laga má benda á ákvæði stjórnsýslulaga, nr. 37/1993.  Þar ber 

t.d. 13. gr. til að mynda heitið andmælaréttur, 14. gr. nefnist tilkynning um meðferð 

máls og 15. gr. upplýsingaréttur. 

Málsgrein í lögum er afmörkuð efnisgrein.
117

 Málsgrein er sá hluti lagagreinar sem 

afmarkast af greinarskilum.
118

 Lagagrein getur verið ein eða fleiri málsgrein og hefst 

ný málsgrein ávallt með nýrri línu. Upphaf nýrrar málsgreinar er auðkennt með 

opnum ferningi, sbr. hvernig 2. mgr. eftirfarandi ákvæðis stjórnarskrárinnar er 

auðkennd: 

 13. gr. Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt. 

 Ráðuneytið hefur aðsetur í Reykjavík. 

Hver málsgrein samanstendur af einum eða fleiri málslið en einn málsliður samsvarar 

einni málsgrein í setningarfræði og er afmörkuð með punkti. Almennt er eitt 

efnisatriði útfært með einni málsgrein.
119

  

Bæði lagagreinar og málsgreinar eru oft brotnar upp í töluliði eða stafliði, sem 

byrja á nýrri og inndreginni línu.
120

 Algengast er að notast við töluliði eða stafliði í 

                                                 
114 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 235. 
115 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 70. 
116 Sama heimild, 70-71. 
117 Sama heimild, bls. 72. 
118 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 280. 
119 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 72. 
120 Sama heimild, bls. 71-72. 
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lágstöfum en ekki hástafi. Dæmi um notkun töluliða er í 31. gr. stjórnsýslulaga, nr. 

37/1993, sbr. eftirfarandi: 

Úrskurður æðra stjórnvalds […] glöggan hátt:  

   1. Kröfur aðila. 

   2. Efni það sem til úrlausnar er, þar á meðal hin kærða ákvörðun. 

   3. Stutt yfirlit um málsatvik og ágreiningsefni málsins. 

   4. Rökstuðningur fyrir niðurstöðu máls skv. 22. gr. 

   5. Aðalniðurstöðu skal draga saman í lok úrskurðar í sérstakt úrskurðarorð. 

Dæmi um notkun stafliða er í 1. mgr. 48. gr. almannatryggingalaga, nr. 100/2007, sbr. 

neðangreint: 

Enginn getur samtímis […] samkvæmt lögum þessum. Saman mega þó fara:  

   a. Bætur til ekkju eða ekkils skv. a-lið 1. mgr. 35. gr. og allar aðrar bætur. 

   b. Barnalífeyrir og dagpeningar. 

   c. Slysadagpeningar og ellilífeyrir. 

   d. Aðrar bætur ef svo er fyrir mælt í lögunum. 

Þess eru engu að síður dæmi um að notaðir séu hástafir, sbr. 7. gr. laga um tekjuskatt, 

nr. 90/2003, sem skipt er niður í A-, B- og C- lið. Unnt er að brjóta stafliði og töluliði 

niður í frekari undirliði og eru þá oftast notaðir stafliðir eða töluliðir til skiptis, t.d. 1. 

tölul. a-liðar 1. mgr. 1. gr. eða a-liður 1. tölul. 1. mgr. 1. gr., sbr. eftirfarandi dæmi úr 

1. mgr. 32. gr. almannatryggingalaga, nr. 100/2007: 

1. Að fullu skal greiða: 

a. Læknishjálp sem samið hefur verið um samkvæmt lögum um 

sjúkratryggingar. 

b. Sjúkrahúsvist, svo lengi sem afleiðingar slyssins gera hana nauðsynlega, sé 

hinn slasaði ekki sjúkratryggður samkvæmt lögum um sjúkratryggingar. 

Það er almennt auðveldara fyrir lesandann að tileinka sér efni lagafrumvarps ef því er 

skipt í fleiri greinar, sem innihalda fáar málsgreinar, en ef það inniheldur fáar greinar 

sem innihalda margar málsgreinar. Sem viðmið má hafa að hver grein sé u.þ.b. þrjár 

til fjórar málgreinar.
121

  

Úr lögum um fæðingarorlof, nr. 95/2000, má nefna dæmi um lagagrein þar sem 

þessum viðmiðum hefur ekki verið fylgt. Þannig inniheldur 13. gr. þeirra laga, sem 

fjallar um rétt foreldra til greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði, tólf málsgreinar. Sú 

lagagrein er ekki einsdæmi innan lagabálksins hvað varðar fjölda málsgreina en 18. 

gr., sem fjallar um fæðingarstyrk til foreldris utan vinnumarkaðar, inniheldur einnig 

tólf málsgreinar og 19. gr., sem fjallar um fæðingarstyrk foreldris í fullu námi, 

inniheldur 16 málsgreinar. 

                                                 
121 Vejledning om lovkvalitet, bls. 121. 
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Velta má fyrir sér hvort ekki hefði mátt skipta ákvæðunum upp í fleiri lagagreinar 

og þannig gera efni laganna aðgengilegra. Sem dæmi má nefna að 13. gr. fjallar um 

ólík efnisatriði, t.d. hvernig staðið er skilum á tryggingagjaldi og framkvæmd greiðslu 

fer fram. Að endingu er verðugt að huga að því málefnasviði sem lögin eru á og hvort 

þau gefi enn frekara tilefni til skýrleika og aðgengileika enda eru um að ræða réttindi 

sem stór hluti fólks nýtir sér og þreifar fyrir sínum réttindum með lestri 

lagaákvæðanna. 

3.2.4 Efni 

Meginreglan er að löggjafanum er í sjálfsvald sett hvort og um hvað lög verða sett.
122

 

Fræðimenn hafa ekki verið á eitt sáttir um hvernig lög skulu úr garði gerð en 

prófessor emeritus Sigurður Líndal hefur tekið saman nokkur atriði sem hann telur 

fræðimenn vera í meginatriðum sammála um. Að þessum atriðum verður því sá sem 

semur lagafrumvarp að gæta. Sum þeirra lúta að efni laganna, en þau eiga að vera 

almenn og taka til allra sem eins stendur á um. Þau þurfa að vera framvirk en ekki 

afturvirk svo menn geti hagað gjörðum sínum í samræmi við efni þeirra. Þá þurfa þau 

að vera aðgengileg, skýr og afdráttarlaus en tvíræð og torskilin lög eru til þess fallin 

að afvegaleiða borgarana. Enn fremur þurfa þau að vera án mótsagna þar sem 

borgararnir mega ekki vera nauðbeygðir til að fremja brot gegn einu lagaákvæði ef 

þeir kjósa að fylgja öðru lögfestu ákvæði. Að lokum verða þau að vera þannig orðuð 

að unnt sé að fylgja þeim.
123

 

Í aðdraganda löggjafar er þó ekki nóg að fylgja eingöngu hugmyndum um hvernig 

lögin eigi að vera. Þrátt fyrir meginregluna um sjálfsvald löggjafans um efni laga þá 

eru honum settar tilteknar skorður við lagasetningu. Sett lög mega ekki brjóta í bága 

við ákvæði stjórnarskrár.
124

  

Jafnvel þó hvergi í stjórnarskrá megi finna almennar reglur um vald- og verksvið 

löggjafans þá takmarkast það af ákvæðum sem kveða á um að tilteknum málefnum 

megi eða eigi að skipa með lögum. Þar sem þessum ákvæðum stjórnarskrár sleppir má 

með lögum setja öll þau fyrirmæli sem hún hefur ekki boðið beint eða óbeint eða sett 

skyldu um með öðrum hætti.
125

 

                                                 
122 Vejledning om lovkvalitet, bls. 119. 
123 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 52. 
124 Ragna Árnadóttir: „Hvernig má vanda betur til lagasetningar“, bls. 176. 
125 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 294. 
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Af meginreglunni um lögbundnar refsiheimildir leiðir að borgurunum verður ekki 

refsað fyrir háttsemi sína nema fyrir því sé stoð í lögum, sbr. 1. mgr. 69. gr. 

stjórnarskrárinnar. Því er nauðsynlegt, ef löggjafinn ætlar að háttsemi verði refsiverð, 

að afmarka þá háttsemi á skýran hátt í lagafrumvarpi. Valdmörk löggjafans 

takmarkast einnig af meginreglum réttarins, t.d. lögmætisreglunni. Lögmætisreglan 

felur í sér að þær ákvarðanir stjórnvalda, sem eru íþyngjandi fyrir borgarana, verða að 

eiga sér stoð í lögum.
126

 Því meira íþyngjandi sem ákvörðun og/eða athöfn stjórnvalda 

er, því strangari kröfur verða gerðar til skýrleika lagaheimildarinnar.
127

  

Fastmótaðar reglur búa borgurunum meira réttaröryggi en matskenndar reglur. 

Fastmótaðar reglur kveða skýrt á um hvaða skilyrði skulu uppfyllt svo ákvörðun verði 

tekin á grundvelli reglnanna. Beiting þeirra er almennt fljótvirk, ódýr og einföld fyrir 

stjórnvöld. Þar að auki leiða þær til samræmdrar framkvæmdar og eftirlit með 

framkvæmd laganna verður auðveldara. Vegna þessara kosta er eftirsóknarvert að 

setja fastmótuð lagaákvæði í lagafrumvörp fremur en matskennd.
128

 

Á þetta álitaefni reyndi í Hrd. 2000, bls. 1621 (Stjörnugrís) en þar var ráðherra 

fengið ákvörðunarvald án lagaheimildar til að taka ákvörðun sem skerti eignarrétt og 

atvinnufrelsi S hf. Málsatvik voru þau að S. hf. keypti jörð til að reisa svínabú og hóf 

undirbúning að starfsemi. Félagið lét vinna deiliskipulag lóðar á jörðinni þar sem búið 

skyldi reist og fékk samþykki hreppsnefndar, sem var auglýst. Bréf barst frá 

nágrönnum og óskaði ráðherra í kjölfarið álits skipulagsstjóra á hvort framkvæmdin 

skyldi fara í umhverfismat samkvæmt lögum nr. 63/1993. Að fenginni tillögu og áliti 

hreppsnefndar, byggingarnefndar og heilbrigðiseftirlits ákvað ráðherra að 

umhverfisáhrif skyldu metin á grundvelli 6. gr. laganna. Þar sagði að 

umhverfisráðherra væri heimilt að fengnu áliti skipulagsstjóra að ákveða hvort tiltekin 

framkvæmd eða framkvæmdir, sem kynnu að hafa í för með sér umtalsverð áhrif á 

umhverfi, náttúruauðlindir og samfélag, en ekki væri getið í 5. gr., yrðu háðar mati á 

umhverfisáhrifum. Í 5. gr. voru taldar upp framkvæmdir sem skilyrðislaust voru háðar 

mati á umhverfisáhrifum. Niðurstaða dómsins var að 6. gr. laganna fengi ráðherra 

vald til að ákveða, að fengnu áliti skipulagsstjóra, að tilteknar framkvæmdir yrðu 

háðar mati á umhverfisáhrifum. Um þetta sagði Hæstiréttur:  

                                                 
126 Ragna Árnadóttir: „Hvernig má vanda betur til lagasetningar“, bls. 174. 
127 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 424. 
128 Ragna Árnadóttir: „Hvernig má vanda betur til lagasetningar“, bls. 174. 
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Engar efnisreglur koma fram í þessu ákvæði, eins og raunin er í 5. gr. laganna og 

fylgiskjali með þeim. Þessi heimild er því ótakmörkuð af öðru en almennri 

markmiðslýsingu 1. gr. og háð mati ráðherra, eins og stefndi viðurkennir og telur 

nauðsynlegt til að ná tilgangi laganna og tilskipunar nr. 85/337/EBE, sbr. lög nr. 

2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Umhverfisráðherra hefur því í raun fullt 

ákvörðunarvald um það, hvort tiltekin framkvæmd, sem ekki fellur undir 5. gr. 

laga nr. 63/1993, skuli sæta mati á umhverfisáhrifum samkvæmt 6. gr., en slík 

ákvörðun getur haft í för með sér umtalsverða röskun á eignarráðum og 

atvinnufrelsi þess, er í hlut á. Svo víðtækt og óheft framsal löggjafans á valdi 

sínu til framkvæmdarvaldsins stríðir gegn framangreindum 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og er ólögmætt. 

Þannig hafði Alþingi í reynd falið ráðherra óheft vald til að ákveða á grundvelli 6. gr. 

laganna á hvaða forsendum starfsemi skyldi sæta mati á umhverfisáhrifum. Slík 

ákvörðun hafði á för með sér, að mati Hæstaréttar, umtalsverða röskun á eignarráðum 

og atvinnufrelsi S hf. í skilningi 72. og 75. gr. stjórnarskrárinnar, en það frelsi verður 

samkvæmt stjórnarskránni ekki skert nema með lögum. 

Þar sem ákvæðum stjórnarskrár og meginreglum réttarins sleppir styðst vald 

löggjafans um hvort gripið skuli til lagasetningar um tiltekið efni eða ekki við 

valdgreiningu 2. gr. stjórnarskrárinnar. Samkvæmt því þarf löggjöf til ef mæla á fyrir 

um almennar réttarreglur, hvort sem um ræðir fyrirmæli um háttsemi manna, viðurlög 

eða lögskipti á sviði einka- eða allsherjarréttar. Sú regla er viðurkennd í íslenskum 

rétti að skerðing á eignum og frjálsræði geti aðeins átt sér stað samkvæmt lögum eða 

með heimild í lögum.
129

  

Ákvæði um réttindi og skyldur borgaranna eiga að vera meginandlag laga. Það er 

mikilvægt að nákvæmlega sé tiltekið í lögum hver skulu vera réttindi og hverjar 

skyldur borgaranna enda er réttur þeirra að vita um réttindi og skyldur sínar. Slíkt er 

forsenda þess að hægt sé að koma í veg fyrir geðþóttaákvarðanir.
130

 

Að lokum ber að geta þess að við samningu lagafrumvarpa er óþarfi að endurtaka 

málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, ef ætlunin er að láta meginreglur 

laganna gilda. Sé ætlunin hins vegar að þrengja eða víkja frá meginreglum þeirra ber 

að tiltaka það sérstaklega, sbr. t.d. 1. málsl. 1. mgr. 55. gr. laga um fjölmiðla, nr. 

38/2011, sem mælir fyrir um að ákvarðanir fjölmiðlanefndar séu fullnaðarúrlausnir 

innan stjórnsýslunnar og sæti ekki stjórnsýslukæru.
131

 

                                                 
129 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 297. 
130 Sigurður Líndal: „Reglugerðarríkið“, bls. 115-117. 
131 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 38. 
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3.2.4.1 Markmiðsákvæði 

Lög eru m.a. tæki til að ná markmiðum í stjórnmálum og mótast þau af því. Lög eiga 

að vera afdráttarlaus um hvernig skuli að verki staðið til að ná þessum markmiðum. 

Þá er mikilvægt að með þeim sé á skýran hátt kveðið á um hver eru réttindi og skyldur 

borgaranna samkvæmt þeim. Fyrirmæli um réttindi og skyldu eiga að vera aðalefni 

laga en ekki almennar yfirlýsingar eða hugleiðingar þess sem semur lagafrumvarpið. 

Stefnuyfirlýsingar og önnur ákvæði sem hafa að geyma hugleiðingar um sjálfsögð 

og ágreiningslaus atriði má finna í lögum. Slíkum ákvæðum er vandkvæði að 

framfylgja með þeim úrræðum sem ríkisvaldið ræður yfir.
132

 Það er vafamál hvort 

lagatexti eigi að vera vettvangur pólitískra stefnuyfirlýsinga sem vandséð er hvort hafi 

raunverulega þýðingu að lögum.
133

 

Markmiðsákvæði eru oft á tíðum stefnuyfirlýsingar sem hvorki skapa rétt eða 

skyldu fyrir borgarana en geta skipt máli við túlkun annarra ákvæða laganna.
134

 Hvað 

sem því líður eru slík ákvæði lagalega bindandi rétt eins og önnur lagaákvæði.
135

  

Það fer eftir atvikum hverju sinni, einkum hvernig markmiðsákvæði er orðað, því 

málefni sem lög fjalla um og samspili markmiðsákvæðis og þess lagaákvæðis sem 

túlkunin beinist að, hversu mikið gildi markmiðsákvæðið hefur. Hafa má sem 

almenna leiðbeiningarreglu að því almennara sem markmiðsákvæði er orðað því 

minna vægi hefur það við túlkun einstakra lagaákvæða. Þá má velta fyrir sér hvaða 

tilgangi það þjóni að hafa mjög almenn og opin markmiðsákvæði í lögum. Fara þarf 

varlega í að draga of víðtækar ályktanir af slíkum ákvæðum.
136

 

Víða má sjá í lögum að fjallað sé um tilgang eða markmið laganna með sérstöku 

ákvæði.
137

 Þannig hefur sú leið gjarnan verið farin á síðari tímum að lögfesta sérstök 

markmiðsákvæði í upphafi lagabálks.
138

 Sem dæmi um slíkt lagaákvæði má nefna 2. 

mgr. 1. gr. laga um almannavarnir, nr. 82/2008, sem er svohljóðandi: 

Markmið almannavarna er að undirbúa, skipuleggja og framkvæma ráðstafanir 

sem miða að því að koma í veg fyrir og takmarka, eftir því sem unnt er, að 

almenningur verði fyrir líkams- eða heilsutjóni, eða umhverfi eða eignir verði 

fyrir tjóni, af völdum náttúruhamfara eða af mannavöldum, farsótta eða 

hernaðaraðgerða eða af öðrum ástæðum og veita líkn í nauð og aðstoð vegna 

tjóns sem hugsanlega kann að verða eða hefur orðið. 

                                                 
132 Sigurður Líndal: „Reglugerðarríkið“, bls. 114-115. 
133 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 187. 
134 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 36. 
135 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 87. 
136 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 187. 
137 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 127-128. 
138 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 186. 
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Gildi ákvæða af þessu tagi er óljóst. Stundum er óljóst hvort slík ákvæði hafi yfir 

höfuð einhver áhrif á raunverulega réttarstöðu aðila og að hvaða marki þau binda 

hendur stjórnvalda eða annarra sem annast lagaframkvæmd. Þá má velta fyrir sér ef 

aðilar byggja á slíkum ákvæðum fyrir rétti hvort þau hafi eitthvert sjálfstætt gildi eða 

hvort þau verði aðeins notuð til skýringar á öðrum ákvæðum laganna ef á reynir.
139

 

Í Hrd. 2000, bls. 4480 (Öryrkjadómur I) komst meirihluti Hæstaréttar að 

niðurstöðu um önnur ákvæði sem á reyndi með vísan til markmiðsákvæðis í 1. gr. 

laga um málefni fatlaðra, nr. 59/1992, en þar segir: 

Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar hefur almenni löggjafinn vald um það 

hvernig þessu skipulagi skuli háttað. Skipulag, sem löggjafinn ákveður, verður 

þó að fullnægja þeim lágmarksréttindum, sem felast í ákvæðum 76. gr. 

stjórnarskrárinnar. Þá verður það að uppfylla skilyrði 65. gr. 

stjórnarskrárinnar um að hver einstaklingur njóti samkvæmt því jafnréttis á við 

aðra sem réttar njóta, svo og almennra mannréttinda. Almenni löggjafinn hefur 

skilgreint stefnumörkun sína varðandi þessi mannréttindi, svo sem þau horfa við 

öryrkjum, í 1. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra, en markmið þeirra laga er 

sagt vera að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. 

Það kemur síðan enn skýrar fram í Hrd. 1996, bls. 3962 (Lyfjalög) að 

markmiðsákvæði þeirra laga var þá notað til skýringar á öðrum ákvæðum laganna, 

sbr: 

Ákvæði 3. mgr. 20. gr. lyfjalaga ber að skýra á grundvelli þeirra markmiða, sem 

fram eru sett í 1. gr. laganna. 

Velta má fyrir sér hvort markmiðsákvæði séu almennt að verða markvissari en áður. Í 

því samhengi er áhugavert að skoða hvernig staðið var að markmiðsákvæði frumvarps 

til laga um opinber fjármál, sem lagt var fram á 144. löggjafarþingi (2014-2015). 

Augljóst er af lestri ákvæðisins að mikil vinna hefur verið lögð í það og er það 

ákveðinn hornsteinn fyrir önnur efnisatriði laganna. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Markmið laga þessara er að stuðla að góðri hagstjórn og styrkri og ábyrgri stjórn 

opinberra fjármála. Í því skyni er lögum þessum ætlað að tryggja: 

1.     heildstæða stefnumörkun í opinberum fjármálum til lengri og skemmri 

tíma,  

2.     vandaðan undirbúning áætlana og lagasetningar sem varða efnahag 

opinberra aðila og öflun og meðferð opinbers fjár,  

3.     skilvirka og hagkvæma opinbera fjárstjórn og starfsemi,  

4.     að opinber reikningsskil séu í samræmi við viðurkenndar bókhalds- og 

reikningsskilareglur,  

5.     virkt eftirlit með stjórn og ráðstöfun opinbers fjár, eigna og réttinda.  

                                                 
139 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 127-128. 
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Þá fylgja ákvæðinu ítarlegar skýringar þar sem m.a. kemur fram að framsetning 

töluliða eigi að endurspegla kaflaskiptingu frumvarpsins og fjallað nokkuð ítarlega 

um hvern og einn tölulið.
140

 Verði þróunin sú að markmiðsákvæði framtíðarinnar 

verði með þessu móti má vel sjá fyrir sér að slík ákvæði verði þýðingarmeiri þegar 

fram líða stundir. 

3.2.4.2 Gildissvið 

Gildissvið laga er það málefnasvið eða safn tilvika sem lög fjalla um.
141

 Stundum er 

kveðið á um gildissvið laga með sérstöku ákvæði en þó er ekki alltaf raunhæft að 

afmarka gildissvið laga.
142

 

Dæmi um lögfest gildissvið laga má finna í 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, 

sem er svohljóðandi: 

Lög þessi taka til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. 

Lögin gilda þegar stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir 

um rétt eða skyldu manna. Þau gilda þó ekki um samningu reglugerða né annarra 

almennra stjórnvaldsfyrirmæla. 

Ákvæði II. kafla um sérstakt hæfi gilda einnig um gerð samninga einkaréttar 

eðlis. 

Með 1. mgr. ákvæðisins er kveðið á um að lögin taki til allrar stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga. Með stjórnsýslu er átt við þá starfsemi sem framkvæmdarvaldið sinnir 

skv. 2. gr. stjórnarskrárinnar. Lögin taka því hvorki til löggjafarvaldsins né 

dómsvaldsins. Samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins gilda lögin þegar ákvarðanir eru teknar 

um rétt og/eða skyldu manna í ákveðnu máli í skjóli stjórnsýsluvalds. Ákvarðanir 

einkaréttarlegra aðila falla því ekki undir lögin og ekki heldur ákvarðanir sem ekki eru 

teknar í skjóli stjórnsýsluvalds, t.d. samningur um kaup á vöru. Lögin gilda heldur 

ekki um þjónustustarfsemi hins opinbera, t.d. umönnun aldraðra. Slík þjónusta byrjar 

þó oft með stjórnvaldsákvörðun og gilda stjórnsýslulögin um þá ákvörðun. Fram 

kemur í 3. mgr. að II. kafli laganna um sérstakt hæfi gildi um samninga sem eru 

einkaréttarlegs eðlis.
143

 Þetta ákvæði stjórnsýslulaganna er gott dæmi um hvernig 

löggjafanum er kleift að takmarka til hverra reglurnar ná og í hvaða tilvikum þær eiga 

við. 

Í Hrd. 1942, bls. 153 (forkaupsréttur sveitarfélags) reyndi á gildissvið laga. Þar 

voru málavextir þeir að gerð var breyting á lögum um forkaupsrétt leiguliða og 

                                                 
140 Þskj. 232, 144. lögþ. 2014-2015, bls. 50 (enn óbirt í Alþt.). 
141 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók, bls. 167. 
142 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 68. 
143 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 43-49. 
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hreppsfélaga á jarðeignum, nr. 40/1919, þess efnis að „forkaupsréttarákvæði þeirra 

skyldu eigi gilda, er eigandi seldi jörð í byggingu barni sínu, kjörbarni, fósturbarni, 

systkini eða foreldri.“. Eftir breytinguna ætlaði G að selja barnabörnum sínum jörð 

sína að Urriðakoti og var þá deilt um hvort barnabörn féllu undir ákvæði sem fjallaði 

um forkaupsrétt. Í niðurstöðu Hæstaréttar er vísað til greinargerðar með frumvarpi að 

lögunum og rakinn tilgangur lagabreytingarinnar. Með tilliti til þess komst Hæstiréttur 

að þeirri niðurstöðu að barnabarn rúmaðist innan ákvæðisins þrátt fyrir að vera ekki 

nefnt í tæmandi upptalningu laganna. 

Róbert R. Spanó gagnrýnir þennan dóm í riti sínu Túlkun lagaákvæða en þar segir 

hann að þrátt fyrir að niðurstaða Hæstaréttar virðist sanngjörn og réttlát þá skortir það 

grundvallaratriði að sú merking sem Hæstiréttur gefur lagaákvæðinu rúmist innan 

merkingarfræðilegs ramma þess.
144

 

3.2.4.3 Skilgreiningar 

Við túlkun á hugtökum og orðum í lagatexta skal að jafnaði miða við það sem telst 

hin eðlilega eða sanngjarna merking hugtaka lagatextans, þ.e. í samræmi við almenna 

málvenju eða daglegt mál, sbr. Hrd. 1997, bls. 2763 (Sæluhús við Álftavatn), þar sem 

segir:
145

  

Hugtakið sæluhús er hvorki skýrt í lögum um tekjustofna sveitarfélaga né í 

öðrum lögum, þótt ákvæði hafi löngum verið í vegalögum um byggingu 

sæluhúsa á fjallvegum og annars staðar, sem þurfa þyki. Í orðabók 

Menningarsjóðs er orðið skýrt sem „hús til að gista í í óbyggðum, á öræfum“. Er 

fallist á það með héraðsdómara, að svo rúm skýrgreining geti ekki átt við um 

hugtakið sæluhús í merkingu 1. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995. Er eðlilegra í því 

tilliti að skýra það sem hús eða skýli, sem hafi því meginhlutverki að gegna, að 

þeir, sem eiga ferð um landið, og þá einkum þeir, sem lenda í hrakningum, geti 

leitað þar skjóls. 

Ef ætlunin er við smíði lagafrumvarps að láta tiltekið hugtak eða hugtök hafa 

fastmótaða eða afbrigðilega merkingu er unnt að lögfesta skýringu á hugtaki sem 

notað er í lagabálki. Þannig kemur skilgreining hugtaksins almennt fremst í því 

frumvarpi, og síðar lagabálki, sem um ræðir. Þó er ekki útilokað að skilgreiningar 

komi fram í síðari ákvæðum.
146

 

EB og EES löggjöf hefur að geyma fjöldan allan af lögfestum hugtökum. Með 

aðild Íslands að Samningnum um hið evrópska efnahagssvæði (EES-samningnum) 

                                                 
144 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 61-62. 
145 Sama heimild, bls. 68. 
146 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 262. 
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hefur lögbundnum skilgreiningum fjölgað til muna.
147

 Haldið er utan um hugtökin hjá 

þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins en þar eru þýddir lagatextar sem falla undir 

EES-samninginn. Eitt stærsta verkefni þýðingarmiðstöðvarinnar er skilgreining nýrra 

hugtaka. Oft þarf að smíða nýyrði ef ekki finnst íslensk þýðing. Safnið telur nú 

rúmlega 70.000 færslur.
148

 

Vert er að huga að því hvort hin ríka hefð fyrir lögfestum skilgreiningum í EES 

rétti hafi haft þau áhrif að frumvarpshöfundar almennt séu líklegri til að leggja til 

lögfestar skilgreiningar nú en áður. Þeirri spurningu verður ekki svarað í þessari 

ritgerð. Ábúðarlög, nr. 80/2004, eru dæmi um lagabálk, sem kemur ekki frá EES, en 

hefur að geyma fjölda skilgreininga.
149

 Þá má einnig nefna lög um lax- og 

silungsveiði, nr. 61/2006, en það frumvarp hefur að geyma 63 skilgreiningar hugtaka. 

Að lokum verður hér nefnt frumvarp til laga um opinber fjármál sem var lagt fyrir 

Alþingi á 144. löggjafarþingi (2014-2015) en í 3. gr. þess eru 16 hugtök frumvarpsins 

skilgreind. Af þessum frumvörpum má leiða að skilgreiningar séu orðnar talsvert 

algengar í íslenskum lögum. 

3.2.4.4 Refsiákvæði 

Með 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar er mælt fyrir um að engum verði gert að sæta 

refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var refsiverð samkvæmt lögum 

á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. 

Viðurlög mega ekki verða þyngri en heimiluð voru í lögum þá er háttsemin átti sér 

stað. Þessi regla er í samræmi við 1. mgr. 7. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.
150

 

 Þótt ákvæðið hafi ekki komið inn í stjórnarskrá fyrr en með stjórnskipunarlögum 

nr. 97/1995, um breytingu á stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944, með síðari breytingum, 

þá hafa efnisreglur 1. mgr. 69. gr. um lögbundnar refsiheimildir, bann við afturvirkni 

og ákvörðun refsiviðurlaga verið í íslenskum hegningarlögum og þannig verið hluti af 

íslenskum rétti um langt skeið.
151

  

Inntak reglunnar um lögbundnar refsiheimildir og bann við afturvirkni þeirra er 

tvíþætt.
152

 Í því felst annars vegar að ekki megi dæma menn til refsingar nema til 

                                                 
147 Stefán Már Stefánsson: EES samningurinn og lögfesting hans, bls. 58. 
148 Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins, http://www.hugtakasafn.utn.stjr.is/. 
149 Í 14. mgr. 2. gr. ábúðarlaga, nr. 80/2004, er jafnframt kveðið á um að ef ágreiningur rís um 

skilgreiningar samkvæmt lögunum sker ráðherra úr um.  
150 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 155. 
151 Björg Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 191. 
152 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 156. 
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staðar sé refsiheimild í lögum þegar hin refsiverða háttsemi á sér stað og hins vegar að 

viðurlög megi ekki vera þyngri en mælt var fyrir um í lögum þegar háttsemin átti sér 

stað. Ástæða þess að mönnum verður ekki refsað nema refsiheimild sé til staðar í 

lögum er m.a. sú að þeim skal ekki refsað á grundvelli geðþóttaákvarðana stjórnvalda 

heldur eftir fyrirfram ákveðnum reglum sem settar eru á hlutlægum grundvelli. 

Reglan girðir fyrir að refsiheimildir komi fyrir í stjórnvaldsfyrirmælum 

framkvæmdarvaldsins og gerir lagaheimild að skilyrði þess að mönnum verði 

refsað.
153

 

Gengið hefur verið út frá því að settar verði fyrirfram ákveðnar reglur, sem eru 

birtar og aðgengilegar, um hvað teljist leyfilegt fyrir borgarana svo þeir geti hagað 

gjörðum sínum í samræmi við það. Ekki er nægilegt fyrir löggjafann að lögfesta 

almennar og opnar reglur um hvað telst vera refsiverð háttsemi þar sem veitt er of 

mikið svigrúm til að ákveða hvað fellur þar undir. Þannig er sú krafa talin felast í 1. 

mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar að lýsing á háttsemi í refsiheimildarákvæðum skal vera 

skýr og ótvíræð þannig að ljóst sé til hvaða tilvika hún nær. Ekki verður beitt 

rýmkandi lögskýringu við túlkun á háttseminni.
154

 

Þá segir Sigurður Líndal í grein sinni „Um lagaskil og afturvirkni laga“ að ekkert 

sé því til fyrirstöðu að mælt sé fyrir um með nýjum lögum að fyrri brot manna skuli 

hafa ítrekunaráhrif enda þó engin slík ákvæði hafi verið að finna í eldri lögum. Við 

þær aðstæður taka hin nýju lög til verknaðar sem framinn er í tíð yngri laga en heimila 

að við ákvörðun refsingar sé tekið tillit til athafna manna sem framdar voru í tíð eldri 

laga.
155

 

Í Hrd. 1995, bls. 3149 (Hlutlæg ábyrgð skipstjóra) reyndi á hvort heimilt væri að 

beita hlutlægri refsiábyrgð þegar slíkt var ekki tekið fram með berum orðum í 

lagaákvæðinu. Málsatvik voru þau að skipstjóri var ákærður fyrir brot gegn lögum nr. 

81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Skip hans hafði staðið að ólöglegum 

veiðum, en umræddur skipstjóri var sofandi í káetu þegar þær veiðar fóru fram. Í 

niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna hans, sagði 

að meginreglan væri að virða vafa um hvort refsiákvæði tæki til háttsemi ákærða í 

hag. Jafnvel þó lesa mætti út úr ákvæðum laganna að ekki yrðu aðrir en skipstjóri 

                                                 
153 Björg Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur – mannréttindi, bls. 191. 
154 Sama heimild, bls. 195-196. 
155 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 44 
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saksóttir fyrir fiskveiðibrot væri hvergi með berum orðum tilgreint að skipstjóri skyldi 

bera hlutlæga refsiábyrgð. Af þessum ástæðum var skipstjórinn sýknaður.    

Í Hrd. 2005, bls. 1547 (Svipting ökuréttinda) reyndi á skilyrðið um lögbundnar 

refsiheimildir. Málsatvik voru þau að S var ákærður fyrir ölvunarakstur en 

vínandamagn í blóði hans mældist 2,37‰. Hann var ákærður á grundvelli 3. mgr. 

102. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987, en ákvæðinu hafði verið breytt með lögum nr. 

84/2004, um breytingu á umferðarlögum nr. 50/1987, með síðari breytingum. Eftir 

breytinguna var mælt fyrir um að stjórnandi ökutækis skyldi sviptur ökurétti eigi 

skemur en í tvö ár ef vínandamagn í blóði hans mældist yfir 2‰ og vínandamagn í 

lofti færi yfir 1,00 milligramm í lítra lofts. Fyrir breytinguna var kveðið á um að 

stjórnandi ökutækis skyldi sviptur ökurétti ekki skemur en eitt ár ef vínandamagn í 

blóði næmi 1,20‰ eða meira eða vínandamagn í lofti næmi 0,60 milligrömmum í 

lítra lofts eða meira. Af hálfu ákærða var því haldið fram að skilyrði til að svipta hann 

ökuréttindum skorti þar sem ekki hafði farið fram mæling á vínandamagni í blóði og 

lofti. Þrátt fyrir þá breytingu sem gerð hafði verið á lögunum komst Hæstiréttur að 

þeirri niðurstöðu að ekki væri áskilið að báðar tegundir sýna væru þyrftu til 

ökuleyfissviptingar á grundvelli ákvæðisins. Var m.a. vísað til þess að í frumvarpi að 

lögunum væri hvergi fjallað um að ætlun löggjafa hafi verið að bæði þyrfti að mæla 

vínandamagn í blóði og lofti og herða þannig á sönnunarfærslu fyrir dómi. Þá var 

vísað til áratuga langrar dómvenju um að blóðmæling teldist fullgild sönnun 

ölvunarástands. Því taldi Hæstiréttur, þrátt fyrir breytt orðalag ákvæðisins, að engin 

haldbær ástæða væri til að líta svo á, að ætlunin hafi verið sú að áskilja að mæling á 

vínanda í útöndun stjórnanda ökutækis yrði gerð til að styrkja þá sönnun sem fengin 

hefur verið með venjuhelgaðri mælingu vínanda í blóði hans. 

Róbert R. Spanó gagnrýnir þennan dóm í riti sínu Túlkun lagaákvæða en hann 

telur í ljósi þess að í málinu reyndi á refsiákvæði megi deila um hvort röksemdir 

Hæstaréttar haldi, sérstaklega m.t.t. þess að með því að víkja frá skýru orðalagi 

ákvæðisins varð niðurstaða dómsins ákærða í óhag.
156

 

3.2.4.5 Innleiðing EES réttar 

Íslensk stjórnskipan byggir á kenningunni um tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar. Af 

henni leiðir að milliríkjasamningum verður ekki beitt gagnvart íslenskum þegnum fyrr 

en lögleiðing samningsákvæðanna eða efnis þeirra hefur átt sér stað. Áhrif þjóðaréttar 

                                                 
156 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 294-296. 
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eru þó víðtækari en svo en t.d. í Hrd. 1990, bls. 2 (Aðskilnaðardómur III) skýrði 

Hæstiréttur íslensk lagaákvæði með tilliti til skuldbindinga íslenska ríkisins um vernd 

æru, persónufrelsis og tjáningarfrelsis í alþjóðlegum sáttmálum sem íslenska ríkið 

hafði fullgilt en höfðu ekki verið leiddar í lög. 

EES samningurinn er víðtækasti þjóðréttarsamningur sem Ísland hefur 

undirgengist og hefur lögfesting hans og sú löggjöf sem af honum leiðir haft mikil 

áhrif á íslenskt lagaumhverfi.
157

 Vegna innleiðingar EES samningsins er hætt við að 

ógreinilegt sé hvaða hlutar íslenskrar löggjafar séu íslenskir að uppruna og hvaða 

hlutar hennar eiga rætur sínar að rekja til EES samningsins.
158

 

Með 7. gr. samningsins er kveðið á um hvernig íslensk stjórnvöld skulu lögleiða 

EES reglur. Samkvæmt ákvæðinu eru íslensk stjórnvöld skuldbundin til þess að taka 

þær gerðir sem vísað er til í samningnum upp í landsrétt.
159

 Innleiðing EES-gerða í 

landsrétt á sér stað með setningu laga eða stjórnvaldsfyrirmæla.
160

 EB reglugerðir þarf 

að lögfesta óbreyttar sem þýðir að aðildarríkin mega hvorki né geta breytt þeim með 

löggjöf sinni. EB tilskipanir þarf ekki að lögfesta, en þær kveða oft á um ramma eða 

lágmarkskröfur um tiltekið efni sem verður að fullnægja.
161

  

Annaðhvort er notast við umritunaraðferð eða tilvísunaraðferð við innleiðingu 

EES gerða. Við umritun eru ákvæði gerða tekin efnislega upp í landsrétt með setningu 

nýrra laga eða stjórnvaldsfyrirmæla. Að jafnaði á þetta við þegar markmið gerða er 

aðeins bindnadi en aðildarríkin hafa val um form og aðferð við framkvæmdina. 

Tilvísun felst aftur á móti í að mælt sé fyrir um með lögum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum að tiltekin gerð öðlist gildi og þarf hún þá að birtast sem 

fylgiskjal með lögunum. Sú aðferð er fyrst og fremst notuð við innleiðingu gerða í 

heild sinni. Eftir að gerðir hafa verið innleiddar í íslenskan rétt þarf að tilkynna 

Eftirlitsstofnun EFTA með hvaða hætti þær hafa verið innleiddar.
162

 

                                                 
157 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 41-42. 
158 Stefán Már Stefánsson: EES samningurinn og lögfesting hans, bls. 58. 
159 7. gr. samningsins hljóðar svo:  

Gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við samning þennan, eða ákvörðunum sameiginlegu 

a. EES-nefndarinnar, binda samningsaðila og eru þær eða verða teknar upp í landsrétt sem hér segir: 

gerð sem samsvarar reglugerð EBE skal sem slík tekin upp í landsrétt samningsaðila; 

b. gerð sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum samningsaðila val um form og aðferð við 

framkvæmdina. 
160 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 53-57. 
161 Stefán Már Stefánsson: EES samningurinn og lögfesting hans, 63-64 
162 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 53-57. 
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Við innleiðingu á EES-gerðum, tilskipunum og reglugerðum í íslenskan rétt skal 

setja ákvæði í lagatexta með vísan til hlutaðeigandi gerðar. Ekki er nóg að vísa til 

innleiðingarinnar í greinargerð með lagafrumvarpi.
163

 Þannig má nefna dæmi úr 

lögum um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til að starfa hér á landi, nr. 

26/2010, en í 10. gr. þeirra laga segir: 

Lög þessi fela í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2005/36/EB frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri menntun og 

hæfi, eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, sem birt var 10. apríl 

2008 í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19/2008. 

3.2.4.6 Reglugerðarheimildir og takmörk fyrir framsali lagasetningarvalds 

Reglugerðir eru reglur sem handhafar framkvæmdarvalds setja. Reglugerðir eru ólíkar 

lögum m.a. að því leyti að þeim fylgja hvorki greinargerðir né önnur 

lögskýringargögn og því stundum torvelt að átta sig á því á hvaða vanda þær eiga að 

taka.
164

 Þeim er almennt ætlað að hafa rúmt gildissvið, þ.e. ætlað að binda borgarana 

almennt.
165

 Um er að ræða algengustu tegund stjórnsýslufyrirmæla, sem ráðherra 

stendur yfirleitt að.
166

  

Ekki er alltaf nauðsynlegt að kveða nákvæmlega á um efnisatriði í lagatexta 

heldur er í sumum tilvikum nóg að kveða á um heimild eða skyldu ráðherra til að setja 

reglugerð um nánari útfærslu efnisatriðis. Kröfur til reglugerðarheimilda eru 

misstrangar, fer það einkum eftir því um hve íþyngjandi þær reglur eru fyrir 

borgarana.
167

  

Lengi hefur verið viðurkennt að löggjafanum sé slíkt framsal heimilt en 

margvísleg rök mæla með því. Í fyrsta lagi má nefna að annars yrðu lagabálkar 

óhæfilega langir og flóknir. Í öðru lagi er nauðsynlegt að lög séu stöðug en stjórnsýsla 

liðug. Reglur um stjórnarframkvæmd og aðra stjórnsýslu er því iðulega nauðsynlegt 

að laga að fenginni reynslu og breyttum þörfum. Í þriðja lagi gerir slíkt framsal 

regluverk þjóðfélagsins þjálla og sveigjanlegra. Í fjórða lagi nýtist sérþekking betur 

með slíku framsali. Í fimmta lagi er valdframsal heppilegt þar sem setja á reglur á 

grundvelli fræðilegrar niðurstöðu og ekki reynir á pólitískt mat. Þá er framsal til 

sérfróðra og sérhæfðra stjórnvalda eðlilegt og því réttlætanlegt. Í sjötta og síðasta lagi 

                                                 
163 Handbók  um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 46. 
164 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 113 og 123. 
165 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 180. 
166 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 116-117. 
167 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 45. 
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má nefna að því lengra sem löggjafinn seilist með reglur sínar í samfélagið þeim mun 

meiri þörf er á heimild til framsals.
168

  

Reglugerðir eiga rætur sínar að rekja til heimildar eða skyldu í lögum um að setja 

reglur um nánari framkvæmd þeirra laga sem um ræðir.
169

 Dæmi um nýleg lög í 

íslenskum rétti sem bæði hafa að geyma skyldu og heimild til handa ráðherra til að 

gefa út reglugerð eru lög um Heyrnar- og talmeinastöð, nr. 42/2007. Í 5. gr. þeirra 

segir að ráðherra skuli setja reglugerð, að höfðu samráði við Heyrnar- og 

talmeinastöð, um þátttöku ríkisins í kostnaði við hjálpartæki vegna heyrnar- og 

talmeina. Í 8. gr. sömu laga er ráðherra veitt heimild til að setja reglugerð um 

framkvæmd laganna. 

Ef lög hafa að geyma reglugerðarheimildir þá má yfirleitt finna þær aftarlega í 

lagabálki, sbr. t.d. 23. gr. safnalaga, nr. 141/2011. Þar er kveðið er á um í síðasta 

ákvæði laganna á undan gildistökuákvæði að ráðherra skuli setja reglugerð um nánari 

framkvæmd annars, þriðja, fimmta og sjötta kafla laganna.  

Ef heimildin er um tiltekið ákvæði, eins og algengt er, þá er gjarnan sett 

reglugerðarheimild við það ákvæði en jafnframt er þá sett ein auka reglugerðarheimild 

aftarlega í lagabálkinn. Sú leið að tengja reglugerðarheimild við tiltekið ákvæði hefur 

þann ókost að örðugra getur verið að hafa yfirsýn yfir reglugerðarheimildir laganna en 

ella. Skýrast er að tiltaka atriði sem setja á reglugerð um í einu ákvæði.
170

  

Í þessu samhengi má nefna lög um miðlun vátrygginga, nr. 32/2005. Hér er um 

stóran og ítarlegan lagabálk að ræða sem hefur að geyma margar 

reglugerðarheimildir, ýmist í niðurlagi einstakra greina eða sérstakar 

reglugerðarheimildir í lok einstakra kafla. Mjög erfitt er að öðlast yfirsýn yfir 

reglugerðarheimildir laganna. 

Í lögunum má finna reglugerðarheimildir sem tengdar eru við tiltekin ákvæði en 

þær eru m.a. í 3. mgr. 17. gr. og 3. málsl. 1. mgr. 20. gr. Fyrrnefnda heimildin 

heimilar ráðherra að setja nánari reglur um hæfisskilyrði starfsmanna 

vátryggingamiðlara og síðarnefnda heimildin kveður á um að ráðherra sé heimilt að 

fjalla nánar um gildissvið starfsábyrgðartryggingar með reglugerð. 

Í lögunum má einnig finna reglugerðarheimildir sem tengdar eru við einstaka 

kafla laganna, sbr. reglugerðarheimildir í lok fimmta, tíunda og tólfta kafla. Í lok 

                                                 
168 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 122. 
169 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 180. 
170 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 45. 
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fimmta kafla er mælt fyrir um að ráðherra hafi heimild til að kveða á um starfshætti 

vátryggingamiðlara, sem er jafnframt heiti kaflans. Með síðasta ákvæði tíunda kafla er 

kveðið á um að ráðherra hafi heimild til að kveða á um starfshætti 

vátryggingaumboðsmanna, en kaflinn ber jafnframt það heiti. Þá er í lok tólfta kafla 

að finna reglugerðarheimild þar sem mælt er fyrir um að ráðherra geti sett reglugerð 

um heimildir erlendra vátryggingamiðlara eða vátryggingaumboðsmanna til að stunda 

starfsemi hér á landi og innlendra vátryggingamiðlara eða vátryggingaumboðsmanna 

til að stunda starfsemi erlendis, en kaflinn ber heitið Starfsemi milli landa. Þrátt fyrir 

að síðastnefnda reglugerðarheimildin mæli fyrir um heimild til handa ráðherra til að 

setja reglugerð kveður 2. málsl. ákvæðisins á um að með reglugerðinni „skal m.a. 

kveðið á um eftirlit með og nánari kröfur til útibúa og umboðsskrifstofa erlendra aðila 

og um heimildir innlendra aðila til að stunda starfsemi erlendis“. Því er ekki fullljóst 

af lestri ákvæðisins hvort um ræði heimild eða skyldu ráðherra til að setja reglugerð, 

eða hvort síðari málsliðurinn eigi aðeins við kjósi ráðherra að setja reglugerð. 

Það er sérstakt álitaefni hversu mikið vald löggjafinn hefur til að framselja 

framkvæmdarvaldinu vald sitt og hversu langt honum er heimilt að ganga í þeim 

efnum. Þegar vald löggjafans er framselt framkvæmdarvaldinu hefur það þær 

afleiðingar að ákvörðunarvald er flutt frá lýðræðislega kjörnum fulltrúum þjóðarinnar 

til embættismanna í stjórnarskrifstofum. Þar eru teknar ákvarðanir án vitundar 

almennings og án þess að tekið sé tillit til hagsmuna og hugmynda sem móta 

afgreiðslu mála á kjörnum þjóðþingum.
171

 

Grundvallardómur um þetta atriði er Hrd. 1988, bls. 1532 (Frami) þar sem fjallað 

var um missi atvinnuleyfis til aksturs leigubifreiðar á grundvelli reglugerðar. 

Bifreiðastjórinn S taldi það brjóta gegn þáverandi 69. gr. stjórnarskrárinnar að gera 

aðild að bifreiðastjórafélaginu Frama að skilyrði fyrir veitingu atvinnuleyfis. Þetta 

skilyrði kom fram í reglugerð sem sett var með stoð í 10. gr. þágildandi laga um 

leigubifreiðar, nr. 36/1970. Hvergi í ákvæðum umræddra laga var mælt fyrir um 

skyldu leyfishafa til aðildar að stéttarfélagi. Þá var heldur ekki mælt fyrir um að 

aðeins mætti veita félagsmönnum í stéttarfélagi bifreiðastjóra atvinnuleyfi. Um þetta 

segir Hæstiréttur: 

 

                                                 
171 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 123. 



 44 

Samkvæmt 69. gr. stjórnarskrárinnar þarf lagaboð til að leggja bönd á 

atvinnufrelsi manna. Með orðinu ,,lagaboð“ er átt við sett lög frá Alþingi. 

Reglugerðarákvæði nægja ekki ein sér. Lagaákvæði er takmarka mannréttindi 

verða að vera ótvíræð. Sé svo ekki, ber að túlka þau einstaklingi í hag, því að 

mannréttindaákvæði eru sett til verndar einstaklingum en ekki stjórnvöldum. 

Í ljósi þess að lagaheimild fyrir skilyrðinu skorti var ekki grundvöllur til að skylda S 

með reglugerð til aðildar að stéttarfélaginu Frama. 

3.2.4.7 Gildistökuákvæði o.fl. 

Í 26. gr. stjórnarskrárinnar segir að staðfesting forseta lýðveldisins veiti lagafrumvarpi 

gildi eða eftir atvikum synjun hans, en betur verður vikið að því í kafla 3.6.  

Ákvæði um gildistöku laga er almennt stillt upp í lok lagafrumvarps í sérstakri 

grein eða með svonefndu gildistökuákvæði.
172

 Við samningu lagafrumvarps skal gæta 

sérstaklega að gildistöku þess en algengast er að kveðið sé á um að lög skulu þegar 

taka gildi.
173

 Þá er kveðið á um með 2. mgr. 8. gr. laga um Stjórnartíðindi og 

Lögbirtingablað, nr. 15/2005, að birt fyrirmæli skulu binda alla frá og með deginum 

eftir útgáfudag þeirra í Stjórnartíðindum ef þau geyma ekki aðrar ákvarðanir um 

gildistöku sína. 

Vafi um hvernig túlka skal gildistökuákvæði verður skýrður borgurunum í vil. Ef 

gildistökudag vantar í lög má ætla að þau taki gildi samkvæmt fyrrnefndu ákvæði laga 

um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað. Sama á við ef gildistökuákvæði er óskýrt, 

mótsagnakennt eða stenst ekki.
174

   

Í Hrd. 1997, bls. 2446 (Skattalagabrot) var um að ræða gildistökuákvæði sem 

stóðst ekki. Þar reyndi á hvort unnt væri að ákvarða manni viðurlög samkvæmt 

refsiheimild sem var óbirt þegar háttsemi átti sér stað. Málsatvik voru þau að með 

lögum nr. 39/1995, um breytingu á almennum hegningarlögum voru þyngd viðurlög 

við skattalagabrotum skv. 262. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. 

Breytingarlögin voru birt í Stjórnartíðindum 9. mars 1995, en samkvæmt 

gildistökuákvæði áttu þau að taka gildi 1. janúar 1995. Sú dagsetning var liðin þegar 

lögin voru birt. Með tilliti til þessa taldi Hæstiréttur að fara ætti um gildistökuna eftir 

7. gr. þágildandi laga nr. 64/1943, um birtingu laga og stjórnvaldserinda, sem fjallaði 

                                                 
172 Vejledning om lovkvalitet, bls. 120. 
173 Sigurður Líndal: „Um birtingu laga og annarra fyrirmæla auk nokkurra athugasemda um 

gildistöku“, bls. 269-270. 
174 Sama heimild, bls. 269-270. 
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um almennan gildistökufrest eftir birtingu laga. Hæstiréttur féllst ekki á að heimilt 

væri að beita fyrirmælum laganna með afturvirkum hætti. 

Þá er það vel þekkt að lög hafi að geyma sérstakan gildistökudag. Í sumum 

tilvikum er langur frestur veittur þar til lög taka gildi og á það einkum við ef um 

ítarlega lagabálka er að ræða, sbr. þegar lög um aðskilnað dómsvalds og 

framkvæmdarvalds í héraði, nr. 92/1989, voru sett.
175

 

Athyglisvert er hvernig gildistökudegi þeirra laga var beitt í Hrd. 1990, bls. 2 

(Aðskilnaðardómur III). Málsatvik voru þau að G hafði gerst sekur um að svíkja út 

hjólbarða og varahluti í bifreið og var ákærður vegna þessa. Fulltrúi sýslumanns hafði 

bæði komið að rannsókn málsins á stjórnsýslustigi sem og uppkvaðningu dóms á 

neðra dómsstigi. Í málinu komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að með því 

fyrirkomulagi var ekki talin næg trygging fyrir óhlutdrægni fulltrúans í dómstörfum. 

Niðurstaða Hæstaréttar er ítarlega rökstudd, enda er rétturinn að víkja frá ótvíræðum 

fordæmum með dómnum, en m.a. er niðurstaðan rökstudd með eftirfarandi hætti: 

Alþingi hefur sett lög um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, sem 

taka eiga gildi 1. júlí 1992. 

Hafa ber hugfast að dómurinn gekk 9. janúar 1990. Vissulega er rétt hjá Hæstarétti að 

Alþingi hafði samþykkt lög um aðskilnað dómsvald og umboðsvalds. Aftur á móti var 

skýrlega kveðið á um í þeim lögum að þau skyldu ekki taka gildi fyrr en 1. júlí 1992. 

Út frá framangreindri röksemd Hæstaréttar má velta því fyrir sér hvort lög sem 

Alþingi hefur samþykkt en hafa enn ekki tekið gildi eigi að hafa áhrif þegar ályktað er 

um gildandi rétt. 

Það er þekkt að gerður sé greinarmunur á gildistöku og því tímamarki þegar lög 

eiga að koma til framkvæmda. Álitamál er hvaða þýðingu slík ákvæði hafa og yrði 

væntanlega að túlka slík ákvæði á þann veg að lög verði fyrst virk þegar þau komi til 

framkvæmda.
176

 

Fjallað var um slík ákvæði í álitum UA 6. febrúar 1992 (375/1990 og 391/1991) 

(Smábátaeigendur) þar sem tveir smábátaeigendur kvörtuðu undan synjun ráðherra á 

að taka tillit til einstaklingsbundinnar aflareynslu þeirra árið 1985 til 1987. 

Samkvæmt lögum var ekki heimilt að flytja einstaklingsbundna aflareynslu milli 

fiskibáta eftir gildistöku laga um stjórn fiskveiða, nr. 38/1990. Þau lög tóku gildi 18. 

maí 1990 en áttu að koma til framkvæmda 1. janúar 1991. Umboðsmaður féllst ekki á 

                                                 
175 Sigurður Líndal: „Um birtingu laga og annarra fyrirmæla auk nokkurra athugasemda um 

gildistöku“, bls. 269-275. 
176 Sama heimild, bls. 277-278. 
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að ákvæði laganna hefðu gilt um úthlutun heimilda til veiða á árinu 1990 enda hefði 

jafnræði aðila verið raskað með þeirri tilhögun þar sem staða þeirra væri misjöfn eftir 

því hvort veiðiheimild hefði verið úthlutað fyrir eða eftir 18. maí 1990. Hann tók fram 

að undir öllum kringumstæðum hefði þurft að taka skýrt fram í lögunum ef ætlunin 

hefði verið að II. bráðabirgðaákvæði laganna hefði átt að gilda um annan tíma en 

meginlögin tóku til. Niðurstaða umboðsmanns virðist byggja á því að ekki var unnt að 

greina á milli þess að lög tóku gildi og kæmu til framkvæmda.
177

 

Við gildistöku laga er algengt að samhliða séu felld úr gildi önnur eldri lög. Það er 

ýmist gert með nýrri málsgrein eða nýjum málslið í sömu grein.
178

 Undir slíkum 

kringumstæðum getur skapast álitaefni hvernig marka eigi skil milli laganna. Almennt 

er kveðið á um með nýjum lögum hvaða lög falla úr gildi og er það stundum gert 

mjög nákvæmlega.
179

  

Í þessu samhengi vísast til Hrd. 2004, bls. 4816 (Erfðafjárskattur) þar sem deilt 

var um álagningu erfðafjárskatts. Málsatvik voru þau að arfleifandi lést 29. desember 

2003 og var fengið leyfi til einkaskipta 16. febrúar 2004. Þegar leyfið var veitt voru í 

gildi lög um erfðafjárskatt, nr. 83/1984. Stuttu síðar eða þann 26. mars 2004 voru 

gefin út ný lög um erfðafjárskatt, nr. 14/2004 og voru þau birt 31. mars 2004. Með 

hinum nýju lögum var kveðið á um að lögin skyldu öðlast gildi 1. apríl 2004 og taka 

til skipta á dánarbúum eftir þá sem létust þann dag eða síðar. Ennfremur var mælt 

fyrir um að á sama tíma féllu lög nr. 83/2004 úr gildi. Niðurstaða Hæstaréttar var að 

frá 1. apríl 2003 og fram til 13. apríl 2003, þegar ný lög voru sett, voru engin lög í 

gildi um töku arfs eftir þá sem látnir voru fyrir 1. apríl 2004 og skipti ætlun löggjafans 

þar engu enda væri ekki heimilt samkvæmt 40. gr. stjórnarskrárinnar að leggja á skatt 

nema með lögum. Var því ekki talið heimilt að leggja erfðafjárskatt á erfingjana.  

Ef lög eru felld úr gildi sem gerðar hafa verið breytingar á, t.d. almenn 

hegningarlög nr. 19/1940, sem margsinnis hefur verið breytt, þá er réttast að tiltaka að 

lögin séu felld úr gildi ásamt síðari breytingum. Þannig eru tekin af öll hugsanleg 

tvímæli um að síðari breytingar á lögunum verði einnig felldar úr gildi. Velta má því 

fyrir sér hvað verður um breytingalög ef það ferst fyrir að mæla fyrir um brottfall 

                                                 
177 Sigurður Líndal: „Um birtingu laga og annarra fyrirmæla auk nokkurra athugasemda um 

gildistöku“, bls. 277-278. 
178 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 47. 
179 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 7 
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síðari breytinga. Niðurstaðan er líklegast sú að breytingarnar eru einnig taldar fallnar 

úr gildi enda eru forsendur þeirra þá brostnar.
180

  

Þegar ný lög taka gildi verður oft ósamræmi milli þeirra laga sem fyrir eru og 

hinna nýju laga. Sú staða getur leitt til togstreitu um hvernig bregðast eigi við þeim 

álitaefnum sem vakna.
181

 Meginreglan er að nýrri lög ganga framar eldri lögum um 

sama efni (lex posterior derogat legi priori).
182

 Í flestum tilvikum taka yngri lög 

afstöðu til eldri laga þannig að kveðið sé á um að þau verði felld úr gildi.
183

 Þrátt fyrir 

nákvæma upptalningu laga á hvaða lög eigi að falla úr gildi kunna einhver ákvæði eða 

lagabálkar, sem eru ósamrýmanlegir nýju lögunum, að standa eftir.
184

 Þá reynir ekki 

eingöngu á lex posterior derogat legi priori heldur getur einnig reynt á ýmis 

lögskýringarsjónarmið, t.d. regluna um að æðri lög gangi framar lægra skipuðum (lex 

superior derogat legi inferiori) og regluna um að sérlög gangi framar almennum 

lögum (lex specialis dergigat legi generali).
185

 Ekki verður frekar fjallað um þýðingu 

lögskýringarsjónarmiða í þessari ritgerð.  

3.2.4.8 Sólarlagsákvæði, endurskoðunarákvæði og bráðabirgðaákvæði 

Sólarlagsákvæði er ákvæði í lögum sem kveður á um hvernig lokið skuli gildistíma 

lagagreinar eða lagabálks.
186

 Þannig er lögum fyrirfram markaður ákveðinn líftími.
187

 

Dæmi um sólarlagsákvæði er í lögum nr. 16/2013 um breytingu á lögum nr. 87/1992, 

um gjaldeyrismál, með síðari breytingum (sólarlagsákvæði og heimild til 

reglusetningar) var sólarlagsákvæði laganna fellt úr gildi, sbr. 8. gr. þeirra laga. Þá var 

í lögum um fjarskiptasjóð, nr. 132/2005, kveðið á um með 9. gr. að lögin skyldu falla 

úr gildi í árslok 2011 og inneign sjóðsins eftir uppgjör verkefna við þau tímamót 

skyldi renna í ríkisstjóð. Með lögum nr. 179/2011 um breytingu á lögum um 

fjarskiptasjóð, nr. 132/2005, með síðari breytingum (framlenging gildistíma o.fl.) var 

ákvæðinu breytt og kveður það nú á um að lögin falli úr gildi í árslok  2016 og mun 

inneign sjóðsins eftir uppgjör verkefna þá renna í ríkissjóð. Áhugavert verður að 

fylgjast með afdrifum þessara laga. 

                                                 
180 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 10-11. 
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Einnig má finna þess dæmi að ákvæði séu sett í lög sem gera ráð fyrir að lögin 

skuli endurskoðuð að tilteknum tíma liðnum, sbr. t.d. XI bráðabirgðaákvæði laga um 

fjölmiðla, nr. 38/2011, sem kveður á um að lögin skuli vera endurskoðuð innan 

þriggja ára frá setningu þeirra. Endurskoðunarákvæðum er misjafnlega vel framfylgt. 

Rökin fyrir slíkum ákvæðum eru þau að aflað verði reynslu um framkvæmd laganna 

og að endurskoðunarákvæði ýti undir að framkvæmdinni sé gefinn gaumur að 

tilteknum tíma liðnum.
188

 Þess ber að geta að fjölmiðlalög hafa enn ekki verið 

endurskoðuð þrátt fyrir ákvæði laganna um slíkt.  

Bráðabirgðaákvæði er ákvæði í lögum eða reglum sem sett er til bráðabirgða og 

gildir í tiltekinn tíma. Slík ákvæði fjalla almennt um úrlausn mála þangað til lögin eða 

reglurnar í heild hafa tilætluð áhrif.
189

 Hvert bráðabirgðaákvæði skal aðeins fjalla um 

eitt efnisatriði enda er gerð krafa um að þau séu afmörkuð að efni og tíma. Slík 

ákvæði eru ekki tölusett grein í lagabálkum heldur koma þau á eftir gildistökuákvæði 

og eru almennt merkt með rómverskum feitletruðum tölum fyrir miðju og bera heitið 

ákvæði til bráðabirgða.
190

 Dæmi um lagabálk sem hefur að geyma mikinn fjölda af 

bráðabirgðaákvæðum eru lög um tekjuskatt, nr. 90/2003. Ef litið er aftast í þann 

lagabálk má sjá að síðasta bráðabirgðaákvæðið er tölusett með rómversku tölunum 

LV eða 55. Dæmi um efnislega og tímalega afmörkað bráðabirgðaákvæði er grein 

númer LIII. Það ákvæði kveður á um að þrátt fyrir ákvæði 1. tölul. 1. mgr. 66. gr. 

laganna reiknast 22,86% tekjuskattur af tekjuskattstofni við álagningu 2015 og 2016. 

3.3 Almennar athugasemdir og skýringar við einstök ákvæði 

Hverju stjórnarfrumvarpi skulu fylgja almennar athugasemdir um tilgang þess og 

skýring á höfuðákvæðum, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 37. gr. þingskapalaga. Athugasemdir 

með lagafrumvörpum og skýringar með lagafrumvörpum eru misjafnar að gæðum og 

misítarlegar.
191

 Stórum frumvörpum fylgja gjarnan langar og ítarlegar athugasemdir, 

sbr. sveitarstjórnarlög, nr. 138/2011 og frumvarp um opinber fjármál sem lagt var 

fyrir Alþingi á 144. löggjafarþingi (2014-2015).
192

  

Í slíkum athugasemdum hefur að jafnaði verið talið að fjalla þyrfti ítarlega um 

réttarsöguleg atriði og þróun löggjafar á því sviði sem um ræðir. Gjarnan er einnig 

gerð úttekt á löggjöfinni og sýnt fram á hvers vegna henni er áfátt, þ.m.t. þörf á 

                                                 
188 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 14-16. 
189 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 63. 
190 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls.50. 
191 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 382-383. 
192 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 51. 
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breytingum og/eða viðbótum. Oft er vikið nokkuð ítarlega að mati frumvarpshöfunda 

á þjóðfélagsþörfum og hugmyndum manna um umbætur og stefnumótun í því 

sambandi. Þá er gjarnan að finna umfjöllun um erlenda löggjöf, einkum norræna, og 

skýrður tilgangur með nýmælum í frumvarpi og hvaða afleiðingar það hefur í för með 

sér.
193

  

Upplýsingar sem fylgja frumvarpi geta haft mismunandi mikið vægi við 

lögskýringu. Slík gögn geta verið þýðingarmikil heimild um þá hugsun sem býr að 

baki lagafrumvarpi. Ekki er venja að greinargerðir fylgi breytingatillögum á Alþingi. 

Því þarf við lögskýringu að hafa þann fyrirvara á að þær upplýsingar sem koma fram í 

athugasemdum eða skýringum getur verið úrelt ef lagafrumvarp hefur tekið miklum 

breytingum við þinglega meðferð. Hvort sem gerðar eru breytingartillögur eða ekki 

semur fastanefnd Alþingis að jafnaði nefndarálit um afgreiðslu sína á frumvarpi. Þau 

geta haft að geyma þýðingarmiklar upplýsingar um þau sjónarmið og viðhorf sem líta 

ber til við lögskýringu.
194

 

Í reglum um starfshætti ríkisstjórnarinnar frá 9. janúar 2013 er fjallað um nokkur 

atriði sem koma skulu fram í almennum athugasemdum með stjórnarfrumvörpum. Í 

fyrsta lagi er kveðið á um í 9. gr. að í almennum athugasemdum skuli greina frá tilefni 

lagasetningar og rökstyðja hvers vegna hún er nauðsynleg. Þar að auki skal greint frá 

þeim valkostum sem fyrir hendi voru við útfærslu frumvarps og hvers vegna sú leið 

lagasetningar varð fyrir valinu.  

Í 10. gr. er kveðið á um að ef samning frumvarps hefur gefið tilefni til að meta 

hvort það samrýmist stjórnarskrá eða alþjóðlegum skuldbindingum skal þess getið í 

almennum athugasemdum.  

Í 2. mgr. 11. gr. er mælt fyrir um að í almennum athugasemdum skuli gerð grein 

fyrir því hverja frumvarp snerti fyrst og fremst, hvernig samráði var háttað, hvaða 

sjónarmið komu fram og hvort brugðist hafi verið við þeim. Þá skal greint frá hvaða 

áhrif samráðið hafði á fyrirliggjandi frumvarp.  

Að lokum er mælt fyrir um það í 12. gr. að í almennum athugasemdum skuli sett 

fram stutt og almennt mat á áhrifum fyrirhugaðrar lagasetningar. Þar skuli rekja 

afleiðingar fyrir almannahagsmuni og helstu hagsmunaaðila, áhrif á stjórnsýslu 

ríkisins og rökstyðja af hverju ávinningurinn af samþykkt frumvarps sé meiri en 

hugsanleg neikvæð áhrif. Nánar var fjallað um þessi atriði í kafla 3.1 og vísast til 

                                                 
193 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 383. 
194 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 109. 
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þeirrar umfjöllunar. Í samræmi við framangreindar reglur skal öllum 

stjórnarfrumvörpum fylgja gátlisti, þar sem m.a. skal greint frá því hvort fjallað sé um 

ofangreind atriði í almennum athugasemdum frumvarps.
195

 

3.4 Gæðaeftirlit lagafrumvarpa og fylgiskjöl 

Almennt þegar við heyrum um léleg lög gagnrýnum við stjórnmálamanninn sem tók 

þátt í að samþykkja lögin eða hugmyndafræðina sem bjó að baki lagasetningunni. 

Sjaldnast íhugum við hvort þær gæðakröfur sem gera má til undirbúningsvinnu 

lagafrumvarps voru uppfylltar.
196

 Áður en lagafrumvarp er lagt fram á Alþingi þarf 

það að fara í gegnum tiltekið gæðaeftirlit, en stjórnarfrumvörp þurfa að fara í gegnum 

mun strangara eftirlit en önnur frumvörp, þ.e. áðurnefnd frumvörp þingmanna og 

nefndafrumvörp. 

3.4.1 Stjórnarfrumvörp 

Gæðastarfi stjórnvalda á sviði lagasetningar er stýrt úr forsætisráðuneytinu, en 

stjórnarfrumvörp ásamt gátlista eru send skrifstofu löggjafarmála til umsagnar. 

Skrifstofan veitir umsögn um að stjórnarfrumvarp hafi verið unnið í samræmi við 

reglur frá 9. janúar 2013 um starfshætti ríkisstjórnarinnar. Einnig skal í samræmi við 

1. mgr. 37. gr. þingskapalaga fylgja hverju stjórnarfrumvarpi kostnaðarmat fyrir 

ríkissjóð en það er fjármála- og efnahagsráðuneytið sem kostnaðarmetur 

stjórnarfrumvörp.
197

 Kostnaðarmat er skilyrði þess að ríkisstjórnin taki frumvarpið til 

meðferðar, sbr. 13. gr. fyrrnefndra reglna.  

Áður en frumvarp er sent til umsagnar skrifstofu löggjafarmála í forsætisráðuneyti 

er þarf starfsmaður viðkomandi ráðuneytis að fylla út gátlista um hvort tekið hafi 

verið tillit til tiltekinna atriða við samningu lagafrumvarpsins, t.d. hvort fjallað sé um 

tilefni og nauðsyn lagasetningar, samráð og mat á áhrifum í almennum 

athugasemdum. Þessi gátlisti fylgir frumvarpinu ekki til ríkisstjórnar en er skilyrði 

þess að skrifstofa löggjafarmála taki frumvarp til umsagnar.  

Ef fyrirsjáanlegt er að tillaga að lagafrumvarpi muni hafa fjárhagsleg áhrif á 

sveitarfélög er einnig skylt að láta fara fram mat á áhrifum þess á fjárhag sveitarfélaga 

                                                 
195 Gátlistinn er aðgengilegur á vefsíðu forsætisráðuneytis. 
196 When laws become too complex, bls. 6. 
197 Skýrsla forsætisráðherra um vandaða lagasetningu, áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf 

ráðgjafarnefndar 2006-2011, bls. 16. Nefna má ef frumvarp til laga um opinber fjármál, sem nú liggur 

fyrir Alþingi, verður að lögum verða þó nokkrar breytingar á því hvernig frumvörp verða 

kostnaðarmetin og hvar ábyrgðin muni liggja (Þskj. 232, 206. mál, 144. löggjafarþing, 2014-2015). 
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og er það á ábyrgð viðkomandi ráðherra að slíkt mat fari fram. Matið skal lagt fyrir 

Samband íslenskra sveitarfélaga til umsagnar, sbr. 2. mgr. 129. gr. sveitarstjórnarlaga.  

Þegar gæðaumsögn forsætisráðuneytisins og kostnaðarmat fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins, og eftir atvikum Sambands íslenskra sveitarfélaga, liggur fyrir 

er frumvarp lagt fyrir ríkisstjórn og leitað er eftir samþykki fyrir framlagningu 

stjórnarfrumvarpsins. Einnig þarf að leita samþykki stjórnarflokka en slíkt samþykki 

er að jafnaði skilyrt samþykki nema ríkisstjórnin ákveði annað, sbr. 20. gr. reglna um 

starfshætti ríkisstjórnarinnar. 

Að lokum er skylt að bera lagafrumvarp, sem ráðherra vill leggja fyrir Alþingi, 

upp við forseta í ríkisráði, sbr. 16. og 25. gr. stjórnarskrárinnar. Raunin er aftur á móti 

sú að almennt er samþykki forseta fengið utan ríkisráðs og staðfesting þess látin 

nægja í ríkisráði eftir á.
198

 Jafnframt eru frumvörp sent til skjaladeildar nefndarsviðs 

Alþingis, þar sem farið er yfir uppsetningu, málfar og atriði sem betur mættu 

samrýmast íslenskri lagahefð.
199

  

3.4.2 Þingmannafrumvörp 

Ferill þingmannafrumvarpa er öllu styttri en ferill stjórnarfrumvarpa. Það kann að 

leiða til þess að þingmannafrumvörp verði ekki jafn vönduð og stjórnarfrumvörp 

þegar þau eru lögð fram á Alþingi.
200

 Þingmönnum stendur þó til boða aðstoð frá 

sérfræðingum á nefndarsviði Alþingis við gerð þingmála. Er þingmönnum þá 

úthlutaður viðeigandi sérfræðingur á nefndarsviði í þeirri röð sem beiðnir berast. Þá 

geta þingmenn leitað til viðkomandi sérfræðings með úrlausnarefni í tengslum við 

þingmálagerð og leitað til nefndarritara með lagaleg úrlausnarefni í tengslum við 

meðferð þingmála í nefndum eða önnur þingstörf. Þegar lagafrumvarp þingmanns er 

tilbúið er það sent skjaladeild nefndasviðs sem setur frumvarpið í rétt form, færir 

málfar til betri vegar o.fl. þess háttar. Að þessu loknu er þingmannafrumvarp sent í 

prentun og útbýtt meðal þingmanna.
201

  

3.4.3 Nefndarfrumvörp 

Þróunin hefur verið sú undanfarin ár að nokkur frumvörp ár hvert, sem samin eru í 

ráðuneytum, eru nú flutt af fastanefndum Alþingis. Sú staðreynd er áhugaverð fyrir 

þær sakir að nefndarfrumvörp þurfa ekki að fara í gegnum eins strangt gæðaeftirlit og 

                                                 
198 „Um lagasetningu“, http://www.forsaetisraduneyti.is. 
199 Sama heimild. 
200 Samhent stjórnsýsla, bls. 51. 
201 Háttvirtur þingmaður, bls. 30. 
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stjórnarfrumvörp. Nefndarfrumvörp sæta sama gæðaeftirliti og þingmannafrumvörp. 

Nefndarfrumvörp þurfa ekki vottun skrifstofu löggjafarmála í forsætisráðuneytinu, 

þurfa ekki að fara í gegnum kostnaðarmat í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og 

þarfnast ekki mats á kostnaði fyrir sveitarfélög í samráði við Samband íslenskra 

sveitarfélaga. 

Í ljósi þessa vaknar sú spurning hvort ekki sé kominn tími á að huga betur að því 

gera ríkari gæðakröfur bæði til þingmannafrumvarpa og nefndarfrumvarpa. Eins og 

fyrr segir eru öll stjórnarfrumvörp kostnaðarmetin áður en þau eru lögð fram á 

Alþingi en það á ekki við um þessar tegundir lagafrumvarpa. Því geta verið lögð fram 

frumvörp sem leggja þungar fjárhagslegar byrðir á ríkissjóð án þess að þeim fylgi mat 

á þeim áhrifum og á þetta ekki síður við um breytingartillögur á frumvörpum sem 

lagðar eru til við þinglega meðferð. 

3.5 Þingleg meðferð lagafrumvarpa 

Um meðferð þingmála gilda þingskapalög og skulu þingsköp aðeins sett með lögum, 

sbr. 58. gr. stjórnarskrárinnar. 

3.5.1 Frestur til að leggja fram frumvörp 

Það kann að skipta talsverðu máli að leggja fram lagafrumvarp á Alþingi í tæka tíð. 

Samkvæmt 2. mgr. 37. gr. þingskapalaga skulu lagafrumvörp, sem útbýtt er eftir lok 

nóvembermánaðar, ekki tekin á dagskrá Alþingis fyrir jólahlé nema með sérstöku 

samþykki þingsins. Að sama skapi skulu lagafrumvörp, sem útbýtt er eftir 1. apríl, 

ekki tekin á dagskrá þingsins fyrir sumarhlé nema með sérstöku samþykki þingsins.
202

  

Samkvæmt 94. gr. þingskapalaga getur forseti Alþingis eða formaður þingflokks 

stungið upp á að brugðið sé út af þingsköpum en slík afbrigði eru háð því að tveir 

þriðju hlutar þeirra þingmanna sem greiða atkvæði samþykki þau.
203

 

3.5.2 Þrjár umræður 

Ekkert lagafrumvarp má samþykkja sem lög fyrr en það hefur verið rætt í þremur 

umræðum á Alþingi, sbr. 44. gr. stjórnarskrárinnar og 37. gr. þingskapalaga. Eftir 

hverja umræðu fer fram atkvæðagreiðsla og er þess krafist að fundur sé ályktunarbær, 

þ.e. að meira en helmingur þingmanna (að lágmarki 32 þingmenn) sé viðstaddur og 

taki þátt í atkvæðagreiðslunni. Þingmenn geta sagt já, nei eða setið hjá í 

                                                 
202 „Verklagsreglur um vinnslu og framlagningu lagafrumvarpa“, http://www.forsaetisraduneyti.is. 
203 „Orðskýringar“, http://www.althingi.is. 
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atkvæðagreiðslu. Einfaldur meirihluti nægir til að samþykkja frumvarp. Hafi 

frumvarpið verið fellt í atkvæðagreiðslum við einhverja umræðu er lagafrumvarpið 

þar með úr sögunni og gengur ekki til næstu umræðu.
204

 

Ekki má taka lagafrumvarp til umræðu fyrr en liðnar eru að minnsta kosti tvær 

nætur frá því að því var útbýtt á Alþingi, sbr. 1. mgr. 37. gr. þingskapalaga. Við fyrstu 

umræðu skal ræða frumvarpið í heild sinni og að þeirri umræðu lokinni er leitað 

atkvæða hvort það eigi að ganga til annarrar umræðu og nefndar, sbr. 39. gr. 

stjórnarskrárinnar.  

Fyrsta ræða á Alþingi við fyrstu umræðu, þar sem lagafrumvarpið er reifað, 

nefnist framsöguræða. Sá sem ræðuna flytur nefnist framsögumaður.
205

 Að jafnaði er 

það ráðherra, hver á sínu málefnasviði, sem flytur framsöguræðu eða sá þingmaður 

sem leggur fram þingmannafrumvarp.
206

 Almennt er frumvarpi vísað til nefndar að 

fyrstu umræðu lokinni, sbr. umfjöllun í næsta kafla.
207

 

Við upphaf annarrar umræðu liggur nefndarálit almennt fyrir. Önnur umræða fer 

ekki fram fyrr en í fyrsta lagi einni nóttu eftir að fyrstu umræðu er lokið og eru þá 

ræddar einstakar greinar frumvarpsins og breytingartillögur, hafi þær verið lagðar 

fram. Næst eru greidd atkvæði um hverja grein með breytingartillögum er við eiga. 

Að lokum er greitt atkvæði um hvort frumvarpið skuli ganga til þriðju umræðu, sbr. 1. 

mgr. 40. gr. þingskapalaga.  

Þriðja umræða má ekki fara fram fyrr en að minnsta kosti einni nóttu eftir aðra 

umræðu. Þá skal ræða breytingartillögur og einstakar greinar eigi þær við og svo 

frumvarpið í heild sinni, sbr. 1. mgr. 40. gr. þingskapalaga. Hljóti frumvarpið 

samþykki þriðja sinni verður það að lögum að undangenginni staðfestingu forseta. 

3.5.3 Meðferð lagafrumvarpa hjá fastanefndum Alþingis 

Fastanefndir Alþingis fást við tiltekna málaflokka til langs tíma en eru ekki 

tímabundnar.
208

 Annar kafli þingskapalaga fjallar um fastanefndir. Þær eru nú átta 

talsins, sbr. 1. mgr. 13. gr. þingskapalaga, og eru þær sérhæfðar eftir málaflokkum. Í 

fastanefndum eiga almennt sæti þingmenn sem hafa góða þekkingu á viðkomandi 

málaflokki. Þar eiga bæði sæti þingmenn stjórnarflokka og stjórnarandstöðuflokka.  

                                                 
204 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 301. 
205 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 143. 
206 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 110. 
207 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 301. 
208 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 117. 
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Fastanefndir gegna tilteknu gæðaeftirliti með lagafrumvörpum. Þar koma saman 

stjórnarliðar og stjórnarandstæðingar og fjalla saman um frumvörp. Nefndirnar laga 

gjarnan lagatæknileg atriði ef þess þarf, eins og t.d. hvernig vísað er til laga. Á fundi 

fastanefnda eru oft kallaðir fulltrúar hagsmunaaðila og embættismenn úr ráðuneytum 

og frá þeim stjórnvöldum sem komu að samningu lagafrumvarps og hafa sérþekkingu 

á málefnasviði frumvarpsins. Nefndir senda út umsagnarbeiðnir til helstu 

hagsmunaaðila og gerir þeim kleift að gera grein fyrir skoðunum sínum innan nánar 

tiltekins frests. Þetta umsagnarkerfi er mikilvægt fyrir starf fastanefnda Alþingis en 

með því er leitast við að mál fái sem vandaðasta meðferð. Tímaleysi kann þó að koma 

í veg fyrir að meðferð lagafrumvarpa verði eins góð og best verður á kosið.
209

  

Yfirleitt er veittur þriggja vikna frestur til að gera athugasemdir við frumvarp og 

koma þeim á framfæri við þingnefnd. Fresturinn kann þó að vera styttur eða lengdur 

vegna aðstæðna hverju sinni. Það fer eftir eðli og umfangi þingmáls hve margir fá 

lagafrumvarpið til umsagnar. Umsagnaraðilum er ekki skylt að svara þingnefnd. 

Öllum er heimilt að senda þingnefnd skriflega umsögn um lagafrumvarp að eigin 

frumkvæði og fær slík umsögn sömu stöðu og umsagnir sem berast samkvæmt beiðni. 

Þegar nefndin fær á sinn fund embættismenn úr ráðuneytum eða ríkisstofnunum sem 

unnið hafa að samningu stjórnarfrumvarpa eða búa yfir sérþekkingu á málefnasviði 

lagafrumvarpsins er þeim almennt gert að skýra nefndarmönnum frá efni 

frumvarpsins og svara spurningum þeirra.
210

 Umræða um lagafrumvarp fyrir nefnd 

kemur ekki í veg fyrir að frumvarp verði afgreitt frá Alþingi þó ekki sé búið að 

afgreiða það frá nefnd.
211

 

3.6 Staðfesting og birting laga 

Forseti Íslands tekur þátt í löggjafarstarfi með staðfestingu og útgáfu laga. Hann hefur 

ekki vald til að synja lögum útgáfu heldur er réttur hans bundinn við að hann getur 

skotið frambúðargildi lagafrumvarps til þjóðaratkvæðis, sbr. 26. gr. stjórnarskrárinnar. 

Framan af var ágreiningur meðal fræðimanna um hvernig túlka bæri heimild hans, 

þ.e. hvort forsetinn hefði persónulegt synjunarvald gagnvart lögum án þess að atbeina 

ráðherra þyrfti til eins og gildir um aðrar stjórnarskrárráðstafanir forseta.
212

 Sumir 

                                                 
209 Sama heimild, bls. 47. 
210 „Fastanefndir“, http://www.althingi.is. 
211 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 301. 
212 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 130-131. 
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fræðimenn töldu ósennilegt að til synjunar forseta kæmi enda færi hann varla að 

blanda sér persónulega inn í löggjafarmál.
213

  

Annað kom þó á daginn 24. maí 2004 en þá hafði Alþingi samþykkt frumvarp til 

laga um fjölmiðla, sem takmarkaði eignarhald á fjölmiðlum. Miklar umræður og 

deilur sköpuðust um frumvarpið í þjóðfélaginu í aðdraganda og kjölfar 

lagasetningarinnar.
214

 Forseti Íslands beitti þá valdi sínu skv. 26. gr. stjórnarskrárinnar 

í fyrsta sinn og synjaði lögunum staðfestingar.
215

 Ekki kom til þjóðaratkvæðagreiðslu, 

eins og ákvæðið gerir ráð fyrir, þar sem lögin voru felld úr gildi með lögum nr. 

197/2004. Síðan þá hefur forseti Íslands í tvígang beitt neitunarvaldi sínu, annars 

vegar 5. janúar 2010 vegna laga nr. 1/2010 (Icesave I) og hins vegar 20. febrúar 2011 

vegna laga nr. 13/2011 (Icesave II).  

Ef forseti synjar lögum staðfestingar skal bera lögin undir þjóðaratkvæðagreiðslu 

svo fljótt sem unnt er, sbr. 26. gr. stjórnarskrárinnar. Þjóðaratkvæðagreiðslur vegna 

fyrrnefndra laga voru haldnar 6. mars 2010 og 9. apríl 2011 og felldi þjóðin í báðum 

tilvikum lögin úr gildi.
216

 Af framangreindu má ráða að forsetinn hefur vafalaust í 

reynd það synjunarvald sem 26. gr. stjórnarskrárinnar gerir ráð fyrir.   

Með 27. gr. stjórnarskrárinnar er mælt fyrir um að lög skuli birta og um birtingu 

þeirra fari eftir landslögum. Af því ákvæði er ljóst að lögum verður ekki beitt nema 

þau hafi verið birt í samræmi við almenn lög.
217

 Með 1. mgr. 2. gr. laga um 

Stjórnartíðindi og Lögbirtingarblað, nr. 15/2005, er m.a. kveðið á um að í A-deild 

Stjórnartíðinda skal birta öll lög. Lög eru því birt þar að loknu löggjafarstarfi en 

birtingin sjálf er ekki þáttur í löggjafarstarfi, heldur er hún hluti af 

stjórnsýsluathöfn.
218

  

3.7 Má leiða „vilja löggjafans“ af samþykkt lagafrumvarps? 

Þegar Alþingi samþykkir lagafrumvarp hafa handhafar löggjafarvaldsins komið sér 

saman um tiltekinn texta.
219

 Textinn endurspeglar þá efnisreglu sem Alþingi hefur 

                                                 
213 Þór Vilhjálmsson: „Synjunarvald forsetans“, bls. 636. 
214 Karl Axelsson og Elfa Ýr Gylfadóttir: „Pólitísk og lagaleg stefnumótun um íslenska fjölmiðla“. 

Rannsóknir í félagsvísindum VII, bls. 120. 
215 „Yfirlýsing forseta Íslands“, http://www.forseti.is/media/files/04.07.27.Yfirlysing.pdf. 
216 „Yfirlýsing forseta Íslands“, http://www.forseti.is/media/PDF/2011_02_20_icesave3_isl.pdf og 

http://www.forseti.is/media/files/04.07.27.Yfirlysing.pdf 
217 Sigurður Líndal: „Um birtingu laga og annarra fyrirmæla. Auk nokkurra athugasemda um 

gildistöku“, bls. 19. 
218 Sigurður Líndal: „Um birtingu laga og annarra fyrirmæla. Auk nokkurra athugasemda um 

gildistöku“, bls. 12. 
219 Skúli Magnússon: „Er draugur í dómsalnum?“, bls. 738. 
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ákveðið að skuli vera bindandi og þannig hafa áhrif á háttsemi manna eða skipulag í 

stjórnsýslu.
220

 Þar með er þó ekki útilokað að hinir 63 þingmenn hafi haft ólíkar 

hugmyndir um merkingu textans.
221

 Sett lög njóta sérstöðu fyrir þær sakir að um er að 

ræða réttarheimild sem markvisst er sköpuð í þeim tilgangi að búa til nýja réttarreglu 

og þannig verða lög til fyrir ásetning þeirra sem hafa vald til að setja reglur á hverjum 

tíma.
222

  

Lögfræðingar og lögmenn vísa oft til vilja löggjafans eins og um sé að ræða 

venjulegan mann, af holdi og blóði, sem hefur sínar eigin skoðanir en líklegt er að 

með slíkri tilvísun sé átt við vilja þess sem skapaði textann. Lagafrumvörp eru gjarnan 

samin innan ráðuneytanna eða fengnir til þess utanaðkomandi sérfræðingar.
223

 Bent 

hefur verið á að það geti verið varasamt að draga of víðtækar ályktanir af samþykkt 

lagafrumvarpa enda alls ekki víst að löggjafarviljinn hafi náð lengra en samþykktur 

lagatexti og engin leið að vita hvað löggjafinn hefði viljað ef hann hefði staðið 

frammi fyrir því álitaefni sem leysa á úr hverju sinni.
224

  

Í þessu samhengi vísast til Hrd. 1994, bls. 79 (Skinkudómur). Þar var deilt um 

hvort 41. gr. laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, nr. 46/1985, fæli í 

sér sjálfstætt bann á innflutningi búnaðarvara, en með öðrum lögum, þ.e. lögum um 

innflutning nr. 88/1992, hafði verið kveðið á um að innflutningur væri frjáls nema 

annað væri tiltekið í lögum eða milliríkjasamningum. Héraðsdómur komst að þeirri 

niðurstöðu að skýrt orðalag og markmið löggjafans í 41. gr. laga nr. 46/1985 gengi 

framar athugasemdum í greinargerð og taldi greinina fela í sér sjálfstætt bann á 

innflutningi búnaðarvara.  

Hæstiréttur komst hins vegar ekki að sömu niðurstöðu og taldi að greinin fæli ekki 

í sér sjálfstætt bann við innflutningi heldur væri eingöngu verið að tryggja 

Framleiðsluráði umsögn um innflutning landbúnaðarvara sem takmarkaður væri af 

öðrum lagaákvæðum, enda kæmi slíkt skýrt fram í greinargerð. Í dómnum segir að af 

greinargerð með frumvarpi til laga um innflutning, nr. 88/1992, og meðferð þess á 

Alþingi verði örugglega ráðið að vilji löggjafans hafi ekki staðið til þess að 

innflutningur landbúnaðarvara yrði svo óheftur nema af heilbrigðisástæðum. 

                                                 
220 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 210. 
221 Skúli Magnússon: „Er draugur í dómsalnum?“, bls. 738. 
222 Skúli Magnússon: „Túlkun laga og vilji löggjafans“, bls. 362-364. 
223 Skúli Magnússon: „Er draugur í dómsalnum?“, bls. 735. 
224 Skúli Magnússon: „Túlkun laga og vilji löggjafans“, bls. 367.  
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Skúli Magnússon hefur bent á að niðurstaða Hæstaréttar er athyglisverð fyrir þær 

sakir að það lágu ekki fyrir nein skýr gögn um raunverulegan vilja löggjafans og 

alveg eins líklegt að Alþingi hafi samþykkt annars vegar lagatexta til búvörulaga árið 

1985 og hins vegar lagatexta um innflutning árið 1992 án þess að hafa hugmynd um 

hvort og hvernig þessir lagatextar færu saman. Því er ekki útilokað að Hæstiréttur sé 

að vísa til vilja löggjafans í þessum dómi eingöngu til að gefa túlkun dómarans á 

réttarreglunni aukið vægi en ella.
225

  

Það kann að vera  réttlætanlegt að leita upplýsinga um hvað býr að baki lagatexta, 

t.d. með því að líta til lögskýringargagna. Þess verður þó að gæta að sú ályktun sem 

dregin er af slíkum gögnum falli að minnsta kosti innan merkingarfræðilegs ramma 

textans.
226

  

3.8 Eftirfylgni laga 

Eftir að lagafrumvarp verður að lögum sæta lögin margs konar eftirliti. Má þá helst 

nefna eftirliti dómstóla og umboðsmanns Alþingis auk þess sem um þau er fjallað 

innan stjórnsýslunnar og eftir atvikum hjá Ríkisendurskoðun. 

Ríkisendurskoðun starfar á vegum Alþingis á grundvelli laga nr. 86/1997 og er 

þáttur í eftirliti Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Samkvæmt 1. gr. laganna er 

hlutverk hennar að hafa eftirlit með framkvæmd fjárlaga og vera þingnefndum til 

aðstoðar við störf er varða fjárhagsmálefni ríkisins. Í ljósi þess að ekki er fjallað 

sérstaklega um fjárlög í þessari ritgerð verður ekki fjallað nánar um Ríkisendurskoðun 

og hlutverk hennar í þessum kafla. 

3.8.1 Álitaefni um eftirlit stjórnvalda 

Með stjórnsýslukæru er átt við það réttarúrræði þegar aðili máls eða einhver annar, 

sem á kærurétt, skýtur stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds sem er skylt að 

endurskoða ákvörðunina.
227

 Algengt er í slíkum kærum að borgararnir beri fyrir sig að 

eitthvert ákvæði stjórnarskrár hafi verið brotið eða að lög frá Alþingi séu 

ósamrýmanleg stjórnarskrá. Þá vaknar spurning um hvort stjórnvöld hafi heimild til 

að taka afstöðu til þess álitaefnis og eftir atvikum hvort þau eigi að láta hjá líða að 

beita ákvæði í úrlausn sinni. Þá vaknar einnig spurning um hvaða heimild stjórnvöld 

                                                 
225 Skúli Magnússon: „Túlkun laga og vilji löggjafans“, bls. 368. 
226 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 211. 
227 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 526. 
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hafi til að láta hjá líða að beita lagareglu á þeirri forsendu að umrædd lagaregla 

samrýmist ekki stjórnarskrá.
228

 

Í íslenskum rétti er byggt á þeirri stjórnskipunarvenju að dómstólar hafi úrskurðar- 

og endurskoðunarvald um stjórnskipulegt gildi laga. Sú stjórnskipunarvenja tekur 

samkvæmt efni sínu ekki til stjórnvalda enda fara þau með framkvæmdarvald, sbr. 2. 

gr. stjórnarskrárinnar. Íslensk stjórnskipan byggir á þeirri grundvallarreglu að 

stjórnsýslan sé bundin af lögum eða svonefndri lögmætisreglu. Af lögmætisreglunni 

leiðir að það er engum vafa undirorpið að hlutverk stjórnvalda er að framkvæma lög 

Alþingis.
229

  

Í íslenskum rétti er sú regla ótvíræð að stjórnarskráin er rétthæsta réttarheimildin. 

Af þessu má leiða að stjórnvöld eru bundin af lögum en jafnframt stjórnarskránni. Játa 

verður stjórnvöldum heimild til að láta hjá líða að beita lögum ef þau fela í sér 

ótvírætt brot á stjórnarskrá. Hvað sem því líður verða stjórnvöld þó að virða hlutverk 

sitt, löggjafans og dómenda, sbr. 2. gr. stjórnarskrárinnar, og ljá löggjafanum víðtækt 

svigrúm. Ef stjórnvald er í vafa um hvort lög standist stjórnarskrá ber því að 

framfylgja lögunum og starfsmönnum þess ber þá skylda til að vekja athygli ráðherra 

á álitaefninu, sem þá getur nýtt frumkvæðisheimildir sínar skv. 38. og 55. gr. 

stjórnarskrárinnar. Því ber stjórnvöldum að athuga hvort annmarkar séu á lögum og 

gæta þannig að réttaröryggi borgaranna.
230

 

3.8.2 Eftirlit umboðsmanns Alþingis 

Embætti Umboðsmanns Alþingis var sett á fót til að bregðast við þeirri stöðu sem 

skapast hafði um eftirlit Alþingis með stjórnsýslunni. Það pólitíska hlutverk sem 

Alþingi hefur með höndum hafði gert það að verkum að eftirlit þess með 

stjórnsýslunni skorti trúverðugleika.
231

  

Meginreglur um hvernig starfi umboðsmanns skuli háttað er nú að finna í lögum 

um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997, en þau lög leystu af hólmi lög nr. 13/1987. 

Núgildandi ákvæði laganna hafa m.a. að geyma ákvæði um starfssvið umboðsmanns 

gagnvart Alþingi. 

Umboðsmaður er háður Alþingi um hvort hann gegni starfi sínu en Alþingi kýs 

umboðsmann til fjögurra ára í senn, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna, auk þess sem það getur 

                                                 
228 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Heimildir stjórnvalda til að taka afstöðu til þess hvort lög samrýmist 

stjórnarskrá“, bls. 80. 
229 Sama heimild, bls. 81-82. 
230 Sama heimild, bls. 84-94. 
231 Kjartan Bjarni Björgvinsson: „Störf og starfshættir Umboðsmanns Alþingis“, bls. 207. 
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vikið honum úr embætti ef tveir þriðju hluti þess samþykkir það. Gert er ráð fyrir því í  

2. mgr. 2. gr. laganna að umboðsmaður njóti sjálfstæðis gagnvart Alþingi en þar segir 

að umboðsmaður sé í störfum sínum óháður fyrirmælum frá öðrum, þ.á.m. Alþingi. 

Þetta sjálfstæði er einnig undirstrikað í öðrum ákvæðum laganna.
232

  

Í a-lið 3. mgr. 3. gr. laganna er kveðið á um að starfssvið umboðsmanns Alþingis 

nái ekki til starfa Alþingis og stofnana þess, sbr. þó 11. gr. laganna. Samkvæmt 11. gr. 

skal umboðsmaður tilkynna Alþingi, svo og hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjórn 

eftir því sem við á, ef hann verður var við meinbugi á gildandi lögum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum. 

 Meinbugir á lögum geta verið formlegs eðlis, t.d. misræmi milli lagaákvæða, 

óskýr lagatexti, prentvillur o.fl. þess háttar. Þeir geta líka verið fólgnir í efnisatriðum, 

t.d. ef gerður er mismunur á milli manna án viðhlítandi raka eða ef reglugerð skortir 

lagastoð. Þá hefur umboðsmaður litið svo á að undir 11. gr. falli þau tilvik ef 

lagaákvæði rekast á eða ef innlend lög eru ekki í samræmi við alþjóðlegar 

skuldbindingar sem eru til verndar mannréttindum, sbr. það sem fram kemur í 

almennum athugasemdum sem fylgdu 11. gr. við setningu fyrstu laga um 

umboðsmann Alþingis. Umboðsmaður Alþingis er sagður hafa farið varlega í eftirliti 

sínu eða í því að fullyrða um hvort meinbugir séu á lögum.
233

  

Athugasemdir umboðsmanns má flokka í efnislegar og formlegar athugasemdir 

um meinbugi á lögum. Efnislegum athugasemdum má svo aftur skipta upp í tvo 

flokka, annars vegar athugasemdir um ósamræmi við mannréttindaákvæði 

stjórnarskrár og ákvæði alþjóðlegra mannréttindasáttmála. Hins vegar athugasemdir 

um að lagareglur höggvi of nærri almennum og viðurkenndum grundvallarreglum 

stjórnsýsluréttarins um réttaröryggi borgaranna í tengslum við málsmeðferð 

stjórnvalda og ákvarðanatöku í stjórnsýslunni. Formlegar athugasemdir umboðsmanns 

hafa verið færri en hann hefur engu að síður bent á tilvik þar sem augljós villa hefur 

orðið við sjálfa lagasetninguna, t.d. að lagatexti hafi orðið annar en ætlunin var.
234

 Í 

þessu samhengi er UA 29. janúar 2007 (4895/2007) (Kirkjugarðar) þar sem 

niðurstaða umboðsmanns Alþingis var sú að eftir breytingu á lögum um kirkjugarða, 

greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993, hefði 1. mgr. 47. gr. að geyma orðið ekki en því 

orði væri ofaukið í málsgreinina. Því væri merking ákvæðisins samkvæmt orðanna 

                                                 
232 Sama heimild, bls. 214. 
233 Sama heimild, bls. 215. 
234 Kjartan Bjarni Björgvinsson: „Störf og starfshættir Umboðsmanns Alþingis“, bls. 216. 
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hljóðan önnur en ætlunin hafði verið enda kom fram í lögskýringargögnum að vilji 

væri til að halda ákvæðinu efnislega eins og áður þrátt fyrir breytingar. 

Þessi heimild umboðmanns er eitt mikilvægasta gæðaeftirlit sem haft er með 

lögum hér á landi. Þannig má benda á að umboðsmaður Alþingis vakti athygli á 

meinbugum í lögum í fyrstu 45 af 2000 málunum sem hann tók til meðferðar eftir 

stofnun embættisins en til samanburðar voru það fleiri mál en umboðsmaður danska 

þingsins hafði sagt snerta meinbugi á lögum allt frá því að það embætti var stofnað 

árið 1954.
235

 

 Í nokkrum nýlegum álitum umboðsmanns Alþingis er fjallað um meinbugi á 

lögum og verða nú rakin nokkur álit til að reyna að varpa ljósi á umfang þess að lög 

standist ekki og hvaða áhrif það hafi á gæði þeirra laga sem fjallað er um hverju sinni. 

Í UA 23. október 2009 (5112/2007) (Útgáfa lagasafns) reyndi á að efnislegt 

ósamræmi var á milli settra laga frá Alþingi og stjórnvaldsfyrirmæla sem gefin voru 

út af framkvæmdarvaldinu. Umboðsmaður Alþingis fjallaði í þessu áliti um þann 

lagagrundvöll sem bjó að baki gildandi lögum um útgáfu lagasafns í prentuðu formi 

og athugaði hvort meinbugir væru á gildandi lögum. Hann vék að því að í lögum um 

laganefnd, nr. 48/1929, var fjallað um heimild ráðherra til að skipa laganefnd. 

Samkvæmt lögunum skyldi sú nefnd m.a. hafa það hlutverk að standa að útgáfu 

lagasafns. Með lögunum var einnig mælt fyrir um hvernig kosta ætti útgáfu 

lagasafnsins og hvernig farið yrði með söluandvirði þess. Laganefnd hafði aldrei verið 

skipuð. Því fór útgáfa lagasafns ekki fram á grundvelli þessara laga. Sett hafði verið 

reglugerð um Stjónarráð Íslands, nr. 177/2007. Með 17. tölul. 3. gr. hennar var fjallað 

um útgáfu lagasafns. Umboðsmaður taldi að ákvæði laganna og reglugerðarinnar 

væru í efnislegu ósamræmi. Umboðsmaður lagði til að tekin yrði afstaða til þess hvort 

tími væri kominn á endurskoðun laga um laganefnd og skýrari lagaumgjörð um 

útgáfu lagasafnsins útbúin. Í kjölfar þessa álits voru lög um laganefnd felld úr gildi. 

Í áliti UA 23. mars 2009 (5584/2009) (Aðgangur foreldra að upplýsingaveitu) 

fjallaði umboðsmaður um ósamræmi milli lagabálka. Með lögum um grunnskóla, nr. 

91/2008, var aðeins heimilað að veita upplýsingar um vitnisburð nemenda til 

nemenda sjálfra og foreldra þeirra, en forsjárlausir foreldrar féllu ekki þar innan. 

Ákvæði þetta var í efnislegu ósamræmi við barnalög þar sem forsjárlausum foreldrum 

er veittur réttur til að fá upplýsingar um börn sín frá stjórnvöldum og stofnununum, 

                                                 
235 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 72-73. 
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eins og t.d. skólum. Umboðsmaður taldi þennan ósamrýmaleika skapa réttaróvissu um 

rétt forsjárlausra foreldra til upplýsinga um skólagöngu barna sinna. Vegna þessa 

greindi mennta- og menningarmálaráðuneyti umboðsmanni frá því að athygli 

menntamálanefndar hefði verið vakin á málinu, sem hygðist leggja fram frumvarp á 

Alþingi um breytingu á lögum um grunnskóla svo réttur foreldris sem ekki færi með 

forsjá barns til upplýsinga samræmdist 52. gr. barnalaga, nr. 76/2003. 

Í áliti UA 27. apríl 2009 (4919/2007) (Kynáttunarvandi) var fjallað um að ekki 

væri tryggt að tiltekinn hópur einstaklinga gæti notuð stjórnarskrárverndaðra 

mannréttinda sinna og mannréttinda sem Ísland hefur undirgengist að vernda með 

alþjóðlegum skuldbindingum. Umboðsmaður bendi á að ekki væri skýrt kveðið á um 

með lögum hvort og þá hvernig einstaklingar með kynáttunarvanda gætu fengið 

skráningu um sig breytt í þjóðskrá. Þá taldi hann skorti skýrleika í lögum um þær 

reglur sem gilda um rétt einstaklinga til að gangast undir kynskiptiaðgerð, 

málsmeðferðarreglur vegna slíkra aðgerða og rétt þeirra til að óska aðgerðar. 

Niðurstaða umboðsmanns í þessu áliti var að frekari aðkomu löggjafans væri þörf á 

þessu réttarsviði. Í framhaldi af þessu áliti umboðsmanns var flutt frumvarp til laga 

um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda, sem varð að lögum nr. 57/2012. 

Í UA 20. september 2011 (6327/2011) (Íslandsstofa) fjallaði umboðsmaður um 

mikilvægi þess að stjórnsýsluleg staða stofnana, fyrirtækja og annarra aðila sem 

komið væri á fót með lögum og/eða fjármagnaðar með opinberu fé væri skýrlega 

tilgreind með lögum. Kannað var hvort Íslandsstofa væri stjórnvald og þá hvort því 

bæri að fylgja stjórnsýslulögum og öðrum óskráðum reglum stjórnsýsluréttarins. 

Niðurstaða umboðsmanns var að svo væri. Umboðsmaður tók þó fram að vegna ólíkra 

reglna sem gilda um starfsemi stjórnvalda og einkaaðila yrði að telja það 

grundvallaratriði við samningu lagafrumvarpa að taka skýra afstöðu til þess hvort sá 

aðili sem fyrirhugað er að koma á fót eigi að vera stjórnvald eða einkaaðili. 

Í UA 14. júlí 2011 (6453/2011) (Starfssvið umboðsmanns) reyndi á hvort heimilt 

væri að kvarta til umboðsmanns Alþingis vegna meinbuga á lögum. Málsatvik voru 

þau að kvartað var vegna þess að meinbugir væru á lögum um vexti og verðtryggingu, 

nr. 38/2011, sbr. 1. gr. laga 151/2010. Leitað var eftir því að umboðsmaður 

rannsakaði lög nr. 151/2010 og bæri þau saman við nánar tilgreind lög, 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar og tilteknar Evróputilskipanir. Umboðsmaður 

benti á að starfssvið umboðsmanns Alþingis tæki ekki til starfa Alþingis, sbr. a-liður 

3. mgr. 3. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr.  85/1997. Með lögunum væri honum 
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þó fengin heimild til að tilkynna Alþingi ef hann yrði var við meinbugi á gildandi 

lögum, sbr. 11. gr. sömu laga. Ekki væri þó unnt að kvarta vegna slíkra atriða heldur 

verður umboðsmaður að eiga sjálfur frumkvæði að því að nýta heimildina, sbr. 5. gr. 

laganna.  

3.7.3 Dómsstólar 

Í íslenskum rétti er byggt á þeirri stjórnskipunarvenju að dómsstólar hafi úrskurðar- 

og endurskoðunarvald um stjórnskipulegt gildi laga, þ.e. að þeir hafi heimild til að 

fjalla um það hvort lög hafi verið sett á stjórnskipulega réttan hátt og hvort þau séu 

efnislega í samræmi við stjórnarskrá. Í dómum sínum byggja dómstólar ekki á 

lagaákvæðum sem þeir telja brjóta gegn stjórnarskrá heldur virða þau að vettugi.
236

 

Ekki eru dæmi þess að heill lagabálkur hafi verið talinn vera andstæður stjórnarskrá, 

en á hinn bóginn hefur Hæstiréttur alloft komist að þeirri niðurstöðu að einstök 

lagaákvæði samrýmist ekki stjórnarskrá. Þá teljast ákvæðin ekki gild réttarheimild og 

verða því ekki lögð til grundvallar við úrlausn mála. Hæstiréttur fellir lögin þó ekki úr 

gildi heldur standa þau áfram að formi til.
237

  

Hæstiréttur felldi fyrst slíkan dóm í svokölluðu Hrafnkötlumáli árið 1943, sbr. 

Hrd. 1943, bls. 237 (Hrafnkatla). Þar voru málavextir þeir að með lögum hafði ríkinu 

verið áskilinn einkaréttur til birtingar tiltekinna rita og öðrum bönnuð birting nema að 

fengnu leyfi. Ákvæðið var talið brjóta gegn prentfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar og 

því ekki viðhlítandi réttarheimild.
238

 Aftur taldi Hæstiréttur ákvæði laga andstætt 

stjórnarskránni í Hrd. 1946, bls. 345 (Hafnargarður á Dalvík) þar sem komist var að 

þeirri niðurstöðu að ekki væri unnt að svipta S endurgjaldslaust eignarrétti að fjöru 

hans á hafnarsvæðinu enda hefði ekki farið fram eignarnám á landinu. Síðan þá hefur 

Hæstiréttur nokkrum sinnum dæmt ákvæði andstæð stjórnarskrá.  

Af nýlegum dómum má t.d. nefna áðurnefndan Hrd. 2000, bls. 4490 

(Öryrkjadómur 1) en þar taldi meirihluti Hæstaréttar sig ekki geta vikið sér undan því 

að taka afstöðu til þess hvort mat löggjafans í lögum um almannatryggingar, nr. 

117/1993, samrýmdist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar.
239

 Meirihluti Hæstaréttar 

komst að þeirri niðurstöðu að þegar litið væri til skipulags réttinda örorkulífeyrisþega 

samkvæmt almannatryggingarlögum og þeirra afleiðinga sem skipulagið gat leitt til 

                                                 
236 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Heimildir stjórnvalda til að taka afstöðu til þess hvort lög samrýmist 

stjórnarskrá“, bls. 81. 
237 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 96. 
238 Einar Arnórsson: „Stjórnarskráin og Hrafnkötlumálið“, bls. 14-26. 
239 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 86-95. 
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fyrir einstaklinga væri ekki unnt að fallast á að örorkulífeyrisþegum væru tryggð þau 

réttindi sem fælust í 76. gr. stjórnarskrárinnar og fengju því ekki notið þeirra í 

samræmi við 65. gr. stjórnarskrárinnar. Var ákvæðið því talið andstæð stjórnarskrá. 

Í kjölfar þessa dóms ritaði þáverandi forsætisráðherra, Davíð Oddsson, grein í 

Tímarit lögfræðinga þar sem hann segir grundvallarmuninn á eðli löggjafans og 

dómstóla veita okkur veigamikla leiðbeiningu um hversu langt dómstólar geti gengið í 

því að endurskoða mat löggjafans. Um valdmörk löggjafans og dómstóla segir 

hann:
240

 

Um leið og [dómarar] stíga það óheilla- og ég segi óheilla – spor, sökkva þeir sér 

á augabragði á bólakaf í skylmingar stjórnmálamanna. Stjórnmálamennirnir taka 

sér á hinn bóginn vopn dómaranna í hendur og skylmast með lögum og allt ætlar 

um koll að keyra, eins og dæmin hafa sannað, þegar slíkar niðurstöður hafa 

komið úr Hæstarétti og umræða um landsins gagn og nauðsynjar fer öll í þennan 

fráleita farveg.  

 

Frumvarp til laga um heimild til fjárveitinga úr ríkissjóði var samþykkt á 136. 

löggjafarþingi nr. 125/2008. Lögin eru athyglisverð fyrir þær sakir að með þeim var 

staða almennra kröfuhafa skert verulega og hefur síðan reynt á hvort ákvæði laganna 

samrýmist 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Í Hrd. 28. október 2011 (340/2011) 

(Neyðarlög) komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að umræddar kröfur nytu verndar 

eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar og að sýnt hefði verið fram á tjón. Í dómnum 

segir: 

Að fenginni þeirri niðurstöðu kemur til úrlausnar hvort ákvæði 6. gr. laga nr. 

125/2008 feli í sér skerðingu á réttindum sóknaraðila, sem teljist vera eignarnám 

eða slík takmörkun á eignarrétti að fari í bága við 72. gr. eða 65. gr. 

stjórnarskrár. Við úrlausn um það verður að líta til margra atriða í senn, svo sem 

tilefnis þeirra aðgerða sem gripið var til, markmiðs með þeim og afleiðinga, eðlis 

þessara ráðstafana og hversu almennar og víðtækar þær voru.  

 

Í dóminum rakti Hæstiréttur ítarlega tilefni og markmið laganna og vísaði ítrekað til 

þess að játa verði löggjafanum svigrúm við þær aðstæður sem uppi voru þegar lögin 

voru sett, en þar kemur m.a. eftirfarandi fram:
241  

Við úrlausn í þessum þætti málsins um stjórnskipulegt gildi laga nr. 

125/2008 var að framan vísað til víðtæks svigrúms löggjafans við mat á nauðsyn 

þeirra ákvarðana, sem í lögunum fólust, við aðstæður þar sem stórfelld hætta 

ógnaði tilvist alls samfélagsins vegna keðjuverkandi áhrifa falls stærstu 

viðskiptabankanna, sem gat endað með hruni efnahagslífs í landinu.  

                                                 
240 Davíð Oddsson: „Valdheimildir löggjafans og úrskurðarvald dómstóla“, bls. 10-11. 
241 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 58. 
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Niðurstaða Hæstaréttar er þannig rökstudd með því að líta til margra atriða í senn og 

komist að þeirri niðurstöðu að lögin samrýmist ákvæðum stjórnarskrár. Bent hefur 

verið á að athyglisvert sé hvernig Hæstiréttur lítur til tilefnis laganna og markmiðs 

þeirra þegar hann kemst að þeirri niðurstöðu að ákvæði laganna brjóti ekki gegn 

ákvæði stjórnarskrár.
242

 

3.9 Samantekt 

Lagasetning er flókið fyrirbæri. Umfjöllunin hér að framan hefur leitt í ljós mikilvægi 

þess að vanda vel til verka við samningu lagafrumvarpa. Af henni má og ráða  að 

nýjar reglur um starfshætti ríkisstjórnarinnar frá 9. janúar 2013 og útgáfa Handbókar 

um undirbúning og frágang lagafrumvarpa hafa skerpt á þeim viðmiðum sem gilda 

þegar kemur að vandaðri lagasetningu. Leiða má líkur að því að eftir tilkomu 

skrifstofu löggjafarmála í forsætisráðuneyti árið 2010 hafi líkurnar á því að gallar 

reynist vera á stjórnarfrumvörpum minnkað til muna þegar þau eru lögð fram á 

Alþingi. Þetta má rökstyðja með því að nú hafa starfsmenn stjórnarráðsins bæði í 

höndum leiðbeiningar og aðhald þegar kemur að samningu lagafrumvarpa. Velta má 

upp þeirri spurningu hvort ekki sé kominn tími til að stíga skrefið enn lengra og setja 

fastmótaðar reglur um lagafrumvörp. Þá er því einnig varpað fram hvort ekki sé 

ástæða til þess að tryggja að þingmannafrumvörp og nefndarfrumvörp fari í gegnum 

sama gæðaeftirlit og stjórnarfrumvörp áður en þau eru lögð fram á Alþingi.  

  

                                                 
242 Sama heimild, bls. 61. 
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4 Könnun á lagafrumvörpum 

Markmið þessa kafla er að svara þeirri rannsóknarspurningu hvort úrbætur 

undanfarinna ára á gæðaviðmiðum og eftirliti hafi skilað sér í frumvarpsgerð. Skoðuð 

voru frumvörp til heildarlaga, stjórnarfrumvörp, sem urðu að lögum á tímabilinu 1. 

október 2008 til 28. mars 2013 eða á 136. til 141. löggjafarþingi. 

Á þessu tímabili sem um ræðir voru samþykkt fjölmörg lög frá Alþingi. Á 136. 

löggjafarþingi (1. október 2008 til 29. apríl 2009) voru alls lögð fram 210 

lagafrumvörp en 100 þeirra urðu að lögum. Á 137. löggjafarþingi (15. maí 2009 til 

28. ágúst 2009) voru alls lögð fram 56 lagafrumvörp og urðu 30 að lögum.
243

 Á 138. 

löggjafarþingi (1. október 2009 til 28. september 2010) voru lögð fram 224 frumvörp 

og urðu 137 að lögum.
244

 Á 139. löggjafarþingi (1. október 2010 til 17. september 

2011) voru lögð fram 247 lagafrumvörp og urðu 136 að lögum.
245 

Á 140. 

löggjafarþing (1. október 2011 til 19. júní 2012) voru lögð fram 240 lagafrumvörp og 

urðu 95 að lögum.
246

 Á 141. löggjafarþingi (11. september 2012 til 28. mars 2013) 

voru síðan lögð fram 244 lagafrumvörp og urðu 97 að lögum.
247 

Ástæða þess að valið var að kanna stjórnarfrumvörp til heildarlaga var að um 

undirbúning og frágang slíkra lagafrumvarpa gilda sömu viðmið. Þau eru unnin af 

starfsfólki stjórnarráðsins eða eftir atvikum sérfræðingum á viðkomandi málefnasviði 

og hafa öll farið í gegnum sambærilegt gæðaeftirlit áður en þau eru lögð fram á 

Alþingi. Með þessari afmörkun var leitast við að sjá hvort viðmiðum sem birtast í 

Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa hafi verið fylgt í framkvæmd. Þá 

var frumvörpum til fjárlaga, fjáraukalaga, lokafjárlaga, laga um veitingu 

ríkisborgararéttar, laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna, laga um fjárheimildir 

ráðherra og laga um heimildir ráðherra til samningagerðar sleppt. 

Í eftirfarandi köflum verða helstu niðurstöðu könnunarinnar kynntar og tekin 

dæmi úr löggjöf til að varpa frekara ljósi á viðfangsefni hennar. Könnun á slíkum 

viðmiðum reyndist umfangsmikil og vandasöm, enda eru lagafrumvörp ekki einsleitt 

fyrirbæri. Slík könnun verður því háði mati rannsakanda, t.d. þegar kemur að því að 

greina hvort málsgreinar einstakra ákvæða þyki of langar. 

                                                 
243 Ársskýrsla Alþingis 2009-2010, bls. 6-16. 
244 „138. löggjafarþingi (2009-2010) er lokið“, http://www.althingi.is. 
245 „ALÞINGI (139. löggjafarþingi 2010-2011) HEFUR VERIÐ FRESTAÐ TIL 

SEPTEMBERLOKA“, http://www.althingi.is. 
246 „Alþingi (140. löggjafarþingi 2011-2012) hefur verið frestað“, http://www.althingi.is. 
247 „Tölfræðilegar upplýsingar um 141. löggjafarþing sem var frestað 28. mars til loka kjörtímabils 27. 

apríl“, http://www.althingi.is. 
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Könnun á frumvörpunum hófst í öllum tilvikum á því að skoða almennar 

greinargerðir sem fylgdu þeim, þ.e. almennar athugasemdir með frumvörpunum og 

athugasemdir við einstakar greinar. Var þá athugað hvort finna mætti umfjöllun um 

tilefni og nauðsyn nýrrar lagasetningar, hvort mat á áhrifum nýrrar lagasetningar hafi 

farið fram og um hvort samráð hafi verið viðhaft við samningu lagafrumvarps, sbr. 

umfjöllun í kafla 3.1. Að þeirri athugun lokinni var kannað lagasnið frumvarpa og var 

þá einkum litið til þess hvort fyrirsagnir, kaflaskiptingar, lagagreinar, málsgreinar, 

málsliðir, staf- og töluliðir væru í samræmi við þau viðmið sem greint var frá í kafla 

3.2. Að endingu voru könnuð valin lagafrumvörp. Skoðað var hvernig 

reglugerðarheimildir og markmiðsákvæði í þeim frumvörpum voru úr garði gerð, sbr. 

umfjöllun í köflum 3.2.4.1 og 3.2.4.6. Ákveðið var við afmörkun könnunarinnar að 

taka ekki til skoðunar ákvæði um skilgreiningar, gildissvið, innleiðingu EES réttar, 

gildistöku og refsiákvæði þar sem hlutlæg viðmið um þau efni skorti, sbr. umfjöllun í 

köflum 3.2.4.2 til 3.2.4.5 og 3.2.4.7 til 3.2.4.8. 

4.1 Tilefni og nauðsyn lagasetningar, samráð og mat á áhrifum 

4.1.1 Tilefni og nauðsyn 

Í kafla 3.1.1 var fjallað um að almennt ætti ekki að hefjast handa við gerð 

lagafrumvarps fyrr en mat á tilefni og nauðsyn lagasetningar hefði farið fram.
248

 Því 

var kannað hvort þess væri getið í athugasemdum sem fylgdu frumvörpunum frá 

áðurgreindu tímabili hvort mat á tilefni og nauðsyn nýrrar lagasetningarinnar hefði 

farið fram.  

Niðurstaðan var að umfjöllun um það efni skorti í mörg lagafrumvörp. Þar sem 

slíka umfjöllun var að finna var hún iðurlega í almennum athugasemdum við 

lagafrumvarp. Eftir því sem á tímabilið leið var oftar að finna slíka sérkafla um 

álitaefnið. Til að mynda var enginn slíkur kafli í frumvörpum frá 136. löggjafarþingi 

(2008-2009) en á 141. löggjafarþingi (2012-2013) mátti finna slíka kafla í nokkrum 

frumvörpum. Má þar nefna í dæmaskyni frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil 

í almannaþágu frá 141. löggjafarþingi (2012-2013), frumvarp til bókasafnalaga frá 

141. löggjafarþingi (2012-2013), frumvarp til efnalaga frá 141. löggjafarþingi (2012-

2013) og frumvarp til laga um málefni innflytjenda frá 141. löggjafarþingi (2012-

2013).  

                                                 
248 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 9. 
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Í þeim tilvikum sem umfjöllun um tilefni og nauðsyn lagasetningar var til staðar 

var afar misjafnt hversu ítarlega fjallað var um efnið. Í dæmaskyni má nefna að í 

frumvarpi til laga um umboðsmann skuldara, sem samþykkt var á 138. löggjafarþingi 

(2009-2010), er mjög rýr umfjöllun um efnið. Þess ber að geta að í frumvarpinu var 

ekki sérstakur kafli þar sem fjallað var um tilefni og nauðsyn heldur mátti finna þá 

umfjöllun í almennum athugasemdum við lagafrumvarpið. Hér verður umfjöllun um 

tilefni og nauðsyn lagasetningar í frumvarpinu birt í heild sinni:
249

 

Fjárhagsstaða margra einstaklinga hefur versnað mjög á síðustu misserum og 

ljóst er að lítið má út af bregða hjá mörgum skuldsettum heimilum ef ekki á illa 

að fara. Þessa stöðu má ekki síst rekja til bankahrunsins í október 2008, 

gengislækkunar krónunnar sem haft hefur þau áhrif að verðlag hefur hækkað 

sem komið hefur af stað verðbólgu, sem leiðir til hækkunar á afborgunum 

verðtryggðra lána. Óhagstætt gengi krónunnar hefur jafnframt leitt til þess að 

eftirstöðvar og afborganir lána í erlendri mynt hafa hækkað umtalsvert. Erfitt er 

að selja fasteignir og bíla og hefur það leitt til þess að margir lántakendur sitja 

uppi með yfirveðsettar eignir sem þeir ráða ekki við að greiða af og geta með 

engu móti selt. Í ljósi þessa er mikilvægt að koma aðstoð við skuldara í sterkara 

og skýrara form en verið hefur og er besta leiðin til þess að setja á stofn embætti 

umboðsmanns skuldara, sem hafi skýra stoð í lögum. 

Þá má nefna dæmi um frumvarp sem hefur að geyma mun ítarlegri umfjöllun um 

tilefni og nauðsyn nýrrar lagasetningar. Í frumvarpi til laga um menningarminjar, sem 

samþykkt var á 140. löggjafarþingi (2011-2012), var að finna ítarlega umfjöllun um 

efnið í sérstökum kafla. Kaflinn hefst á umfjöllun um réttarástand á málefnasviðinu, 

sbr. eftirfarandi:
250

 

Verndun menningararfs heyrir nú undir ýmsar stofnanir á vegum mennta- og 

menningarmálaráðuneytis sem starfa við ólík skilyrði. Reynslan af framkvæmd 

laganna frá 2001 hefur leitt í ljós að stjórnsýsla, ábyrgð og verkaskipting þarf að 

vera skýrari og að samræmi skortir í skipun og hlutverki nefnda og ráða sem 

undir lögin falla, sem og í fyrirkomulagi sjóða og í meðferð mála. Einnig hefur 

komið í ljós misræmi í notkun hugtaka og að mörk milli minjaflokka hafa ekki 

verið skilgreind nægilega, t.d. milli fornleifa og mannvirkja. Við framkvæmd 

laganna um húsafriðun hefur t.d. komið í ljós að nauðsynlegt er að geta með 

skýrum hætti greint á milli starfssviðs og ábyrgðar stofnunarinnar annars vegar 

og nefndarinnar hins vegar.  

Næst er farið yfir alþjóðlegar skuldbindingar á málefnasviðinu, sbr. 

eftirfarandi:
251

 

 

                                                 
249 Þskj. 952, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
250 Þskj. 370, 140. lögþ. 2011-2012, bls. 19-20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
251 Þskj. 370, 140. lögþ. 2011-2012, bls. 19-20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Við verndun menningarminja vilja stjórnvöld vinna með hliðsjón af alþjóðlegum 

skuldbindingum og samþykktum sem Ísland hefur gengist undir og marka 

ríkjandi viðhorf til málaflokksins. Meðal slíkra samþykkta er samningur 

UNESCO um verndun menningar- og náttúruminja heims frá 1972 og samningur 

UNESCO um verndun menningarerfða frá 2003 auk samnings UNESCO um 

leiðir til að banna og hindra ólögmætan innflutning, útflutning og yfirfærslu 

eignarhalds á menningarverðmætum frá 1970 en allir þessir samningar eru 

staðfestir af Íslands hálfu. Aðrir alþjóðasamningar á þessu sviði eru samningar 

Evrópuráðsins um verndun fornleifa (Valetta 1993) og verndun byggingararfsins 

(Granada 1985) en unnið er að undirbúningi þess í mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu að staðfesta þá samninga. Að auki ber að taka tillit til 

sjónarmiða er fram koma í stefnumótandi samþykktum eins og Amsterdam-

yfirlýsingunni um verndun byggingararfsins (1975) og Feneyja-skránni um 

verndun menningarminja (1994/1996) og samningi Evrópuráðsins um gildi 

menningararfs fyrir samfélagið (Faro 2005).  

Þá var einnig fjallað um að hverju er stefnt með endurskoðun umræddra laga, 

sbr. eftirfarandi:
252

 

Meginmarkmið endurskoðunarinnar var að samræma lagaákvæði og stjórnsýslu 

við verndun menningararfs með það fyrir augum að tryggja verndun 

menningarminja og gera hana skilvirkari. Niðurstaða starfshópsins var að leggja 

til að lögð yrðu fram þrjú frumvörp til laga á þessu sviði í stað laga um 

húsafriðun, nr. 104/2001, laga um flutning menningarverðmæta úr landi og um 

skil menningarverðmæta til annarra landa, nr. 105/2001, safnalaga, nr. 106/ 

2001, og þjóðminjalaga, nr. 107/2001. Við nánari skoðun ráðuneytisins á þessum 

tillögum starfshópsins og að höfðu samráði við ýmsa hagsmunaaðila var ákveðið 

að leggja einnig fram sérstakt frumvarp um Þjóðminjasafn Íslands í stað þess að 

fella það inn í frumvarp til laga um menningarminjar, m.a. með vísan til þess að 

samkvæmt safnalögum skulu sett lög um höfuðsöfn.  

Þeirri spurningu hvort mat á tilefni og nauðsyn hafi alls ekki farið fram í þeim 

tilvikum þar sem ekki er greint frá því í athugasemdum með frumvörpunum verður 

ekki svarað hér. Ekki er útilokað að slíkt mat hafi farið fram í formi minnisblaðs eða 

skýrslu sem ekki er aðgengileg almenningi. Þess ber að geta að forsætisráðuneytið 

sendi leiðbeiningar til ráðuneyta um hvernig almennar athugasemdir sem fylgja 

frumvörpum skuli uppbyggðar síðla árs 2010, sem gefnar voru út í janúar 2013. Þær 

leiðbeiningar virðast hafa skilað sér í samningu lagafrumvarpa. 

4.2.2 Samráð 

Í kafla 3.1.2 var fjallað um hvernig æskilegt væri að gera grein fyrir því samráði sem 

viðhaft var við samningu lagafrumvarps. Almennt ætti að gera grein fyrir samráði og 

                                                 
252 Þskj. 370, 140. lögþ. 2011-2012, bls. 19-20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 



 69 

þeim áhrifum sem það hafði á endanlega útgáfu frumvarps í sérstökum kafla í 

almennum athugasemdum með frumvarpi.
253

 

Könnun á því hvernig umfjöllun um samráð var háttað leiddi í ljós að allur gangur 

var á hvort og þá hvernig fjallað var um samráð á vinnslustigum frumvarpa. Til að 

mynda var ekkert fjallað um hvort samráð hafi farið fram í frumvarpi til laga um 

embætti sérstaks saksóknara frá 136. löggjafarþingi (2008-2009), frumvarpi til laga 

um umboðsmann skuldara frá 138. löggjafaraþingi (2009-2010) og frumvarpi til laga 

um veiðigjöld frá 140. löggjafarþingi (2011-2012).  

Í frumvarpi til laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna, sem lagt var fram á 136. 

löggjafarþingi (2008-2009), er aftur á móti greint frá samráði. Þar segir í fyrsta lagi að 

frumvarpið sé samið að tillögu Sambands íslenskra sveitarfélaga. Í öðru lagi er þar 

greint frá að frumvarpið sé samið af nefnd, sem umhverfisráðherra skipaði og í áttu 

sæti hagsmunaaðilar. Í þriðja lagi er greint frá því að:
254

 

Nefndin skilaði tillögu að frumvarpi til ráðherra 12. nóvember 2008. Í framhaldi 

af því kynnti ráðuneytið frumvarpið á fundum fyrir fulltrúum 

Húseigendafélagsins, Félags sumarhúsaeigenda, samgönguráðuneytis, 

Umhverfisstofnunar, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samorku og talsmanni 

neytenda. Þá fékk fulltrúi Lagnafélagsins frumvarpið sent til kynningar. 

Í frumvarpi til laga um Íslandsstofu, sem lagt var fram á 138. löggjafarþingi (2009-

2010) er greint frá að „[v]ið undirbúning frumvarpsins fór fram náið samráð 

ráðuneyta iðnaðar- og utanríkismála, með aðkomu Ferðamálastofu og Útflutningsráðs 

Íslands, auk samráðs við forsætisráðuneyti og mennta- og 

menningarmálaráðuneyti.“
255

 

Í frumvarpi til laga um menningarminjar frá 140. löggjafarþingi (2011-2012) má 

finna ítarlegan kafla þar sem fjallað er um samráð við samningu frumvarpsins. Þar er 

fyrst greint frá fundum sem haldnir voru með ýmsum hagmunaaðilum, sbr. 

eftirfarandi úr almennum athugasemdum frumvarpsins:
256

 

Starfshópurinn sem vann að undirbúningi frumvarpanna hélt fundi með ýmsum 

hagsmunaaðilum 2005 og 2006 og leitaði skoðunar þeirra á álitamálum, sem 

hópurinn tókst á við.  

                                                 
253 Skýrsla forsætisráðherra um vandaða lagasetningu, áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf 

ráðgjafarnefndar 2006-2011, bls. 20-23. 
254 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls.1094-1111. 
255 Þskj. 175, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
256 Þskj. 370, 140. lögþ. 2011-2012, bls. 23 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Því næst er fjallað um það að frumvarpið var haft til kynningar á vef 

menntamálaráðuneytis þar sem almenningi gafst kostur á að gera athugasemdir við 

það. Þá er einnig greint frá því að þær ábendingar sem bárust höfðu áhrif á efni 

frumvarpsins, sbr. eftirfarandi úr almennum athugasemdum frumvarpsins:
257

 

Frumvarpið var haft til almennrar kynningar á vef menntamálaráðuneytisins 

síðla árs 2008 þar sem öllum almenningi var gefinn kostur á að senda inn 

athugasemdir eða ábendingar um efni þess. Fram komu ýmsar gagnlegar 

ábendingar, sem leiddu til breytinga á framsetningu frumvarpsins.  

Enn fremur er greint frá að frekari kynning hafi verið viðhöfð gagnvart 

hagsmunaaðilum á haustmánuðum 2010, sbr. eftirfarandi úr athugasemdum með 

frumvarpinu:
258

 

Frekari kynning var viðhöfð gagnvart hagsmunaaðilum á haustmánuðum 2010, 

og endanleg gerð frumvarpsins eins og það var lagt fram á 139. löggjafarþingi 

var unnin í framhaldi hennar. 

Að lokum er fjallað um það að frumvarpið hafi verið lagt fyrir Alþingi en þá ekki 

hlotið afgreiðslu. Í það sinn gekk málið til þingnefndar sem bárust athugasemdir. Í 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu er fjallað um að við frágang frumvarpsins í 

síðara skipti hafi verið höfð hliðsjón af þeim athugasemdum sem bárust nefndinni í 

fyrra skipti þegar frumvarpið var lagt fram, sbr. eftirfarandi:
259

 

Mennta- og menningarmálaráðherra mælti fyrir frumvarpinu á Alþingi samhliða 

áðurgreindum frumvörpum 7. apríl 2011. Að lokinni 1. umræðu var því vísað til 

menntamálanefndar sem sendi út umsagnarbeiðnir til fjölda aðila viku síðar. 

Nefndinni bárust á þriðja tug umsagna um efni frumvarpsins með fjölda 

ábendinga, auk þess sem nefndin fékk nokkurn fjölda aðila á fund sinn til að 

fjalla um frumvarpið. Sem fyrr segir var frumvarp til laga um menningarminjar 

ekki afgreitt á 139. löggjafarþingi og er því flutt að nýju. Við undirbúning 

frumvarpsins nú hefur verið tekið tillit til ýmissa þeirra ábendinga sem komu 

fram í þeim umsögnum sem bárust menntamálanefnd Alþingis vorið 2011. 

Óhætt er að fullyrða að við undirbúning frumvarps til laga um menningarminjar hafi 

viðmiðum Handbókar um undirbúning og frágang lagafrumvarpa verið fylgt fyllilega. 

4.2.3 Mat á áhrifum 

Í kafla 3.1.3 var fjallað um hvernig standa bæri að mati á áhrifum lagafrumvarps. Þar 

var m.a. fjallað um að ekki er nægilegt að slíkt mat fari aðeins fram til málamynda á 

                                                 
257 Þskj. 370, 140. lögþ. 2011-2012, bls. 23 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
258 Þskj. 370, 140. lögþ. 2011-2012, bls. 23 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
259 Þskj. 370, 140. lögþ. 2011-2012, bls. 23 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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lokastigum frumvarpsgerðar heldur ætti að fara fram raunverulegt mat sem gagnaðist 

við að velja bestu útfærslu þeirra reglna sem fyrirhugað er að setja.
260

  

Það var ekki algengt að finna umfjöllun um mat á áhrifum í frumvörpum frá fyrri 

hluta þess tímabils sem var til skoðunar en eftir því sem á tímabilið leið varð meira 

um að slíku væru gerð skil. Í frumvarpi til bókasafnalaga frá 141. löggjafarþingi 

(2012-2013) mátti til að mynda finna sérstakan kafla þar sem fjallað var um mat á 

áhrifum þess að frumvarpið yrði að lögum. Hér verður kaflinn birtur í heild sinni en 

kaflinn er afar fátæklegur. Við lestur hans vaknar upp sú spurning hvort það hafi 

raunverulega farið fram mat á áhrifum eða umfjölluninni hafi verið bætt inn á 

lokastigum frumvarpsgerðarinnar. Kaflinn er svohljóðandi:
261

 

Verði frumvarpið að lögum má gera ráð fyrir auknu samstarfi bókasafna sem 

rekin eru fyrir opinbert fé. Svigrúm sveitarfélaga til að auka hagkvæmni og 

samvinnu í rekstri bókasafna mun aukast með afnámi umdæmisskiptingar 

bókasafna og skyldu til að hafa bókasöfn í sjúkrahúsum, dvalarheimilum 

aldraðra og í fangahúsum. Með því að lagt er til í frumvarpinu að starfsemi 

Blindrabókasafns Íslands falli inn í heildarlög um bókasöfn verður lagarammi 

um starfsemi þess einfaldaður, jafnframt því sem safninu verður gert kleift að 

veita öðrum þjóðfélagshópum en blindum nauðsynlega þjónustu. Í frumvarpinu 

er lagt til að heimildir til gjaldtöku vegna útlána, þjónustu, dagsekta og bóta 

verði skýrar fyrir öll þau bókasöfn sem falla munu undir lögin. 

Sem dæmi um frumvarp þar sem áhrif lagafrumvarps eru ítarlega metin verði það að 

lögum er frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu frá 141. 

löggjafarþingi (2012-2013). Fyrst er greint frá að við mat á áhrifum frumvarpsins 

þurfi að líta til eftirfarandi þátta:
262

 

Í fyrsta lagi hver fjárhagsleg áhrif gætu orðið, þ.m.t. á stöðu fyrirtækja sem reka 

fjölmiðla. Í öðru lagi hvort breytingar á lögum muni hafa áhrif á innri starfsemi 

Ríkisútvarpsins og í þriðja lagi hvort þær hafi með sér breytingar á þjónustu við 

notendur. 

Þá má finna umfjöllun um hvaða fjárhagsleg áhrif gætu orðið af samþykkt 

frumvarpsins:
263

 

Að mati Ríkisútvarpsins munu takmarkanir á birtingu auglýsinga og á þátttöku á 

auglýsingamarkaði draga úr tekjum þess. Hér er um að ræða bann við öflun 

tekna til dagskrárgerðar með kostun, takmörk á hámarksauglýsingatíma, bann 

við að einstakir dagskrárliðir séu brotnir upp með auglýsingum, nema að 

uppfylltum tilteknum skilyrðum, og að Ríkisútvarpið skuli birta gjaldskrá sína. 

Er þetta gert til þess að stuðla að gagnsæi og þar að auki að auðvelt verði fyrir 

                                                 
260 Páll Þórhallsson: „Margslungin gæði lagasetningar“, http://www.logfraedingafelag.is. 
261 Þskj. 109, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 10-11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
262 Þskj. 197, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 21-22 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
263 Þskj. 197, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 21-22 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
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Ríkisútvarpið sjálft og eftirlitsaðila að fylgja reglunum eftir. Samkvæmt þeim 

upplýsingum, sem komu fram við vinnu frumvarpsins, má gera ráð fyrir að 

auglýsinga- og kostunartekjur Ríkisútvarpsins muni lækka um 21%, verði 

frumvarpið að lögum, eða sem nemur 7,3% af heildartekjum þess. Af þessu 

leiðir að meira svigrúm gefst á auglýsingamarkaði fyrir fjölmiðla í 

samkeppnisrekstri. Um aðrar tekjur Ríkisútvarpsins vísast til umfjöllunar um 

tekjur þess hér að framan og mats fjármála- og efnahagsráðuneytis. 

Því næst er finna að umfjöllun um hvaða áhrif frumvarpið muni hafa á innri 

starfsemi Ríkisútvarpsins:
264

 

Frumvarpinu er ætlað að stuðla að meiri dreifingu ábyrgðar og auknu samráði 

innan Ríkisútvarpsins. Í því felst einnig aukin þátttaka starfsmanna og notenda 

við mótun dagskrár. Þá er stjórn Ríkisútvarpsins ætlað aukið hlutverk við mótun 

dagskrárstefnu til langs tíma. Með því er átt við að stjórnin taki afstöðu til 

megináherslna mismunandi dagskrárflokka í dagskránni en hafi ekki afskipti af 

innihaldi eða mótun einstakra dagskrárliða. Almenningi og starfsmönnum er 

einnig ætlað hlutverk við mótun dagskrárstefnu til langs tíma. Hér er 

grundvallarforsendan sú að lýðræðislegir starfshættir innan Ríkisútvarpsins séu 

nauðsynlegir fyrir trúverðugleika þess, sem einnar af meginstoðum lýðræðis í 

landinu. Þá er einnig stefnt að því að starfsmenn Ríkisútvarpsins og almenningur 

fái aukna tiltrú á og hlutdeild í starfsemi þess og stuðla þannig að því að efla 

ímynd þess sem fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. 

Stjórnvöldum er ekki ætlað að hafa afskipti af efni eða dagskrá fjölmiðla í 

almannaþágu en eiga hins vegar að skapa þeim þá umgjörð að þeir geti verið 

sjálfstæðir og óháðir. Frumvarpi þessu er ætlað að efla sjálfstæði Ríkisútvarpsins 

innan þess ramma sem reglur um ríkisstyrki til fjölmiðla í almannaþágu leyfa. 

Með nákvæmari skilgreiningu á fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu, sbr. 3. gr. 

frumvarpsins, er leitast við að búa starfsfólki Ríkisútvarpsins traustari grunn til 

að starfa eftir og efla traust á miðlinum. 

Að lokum er fjallað um hvernig frumvarpið horfir við þjónustu við almennings:
265

 

Niðurstaðan er að frumvarp þetta um Ríkisútvarpið muni ekki hafa íþyngjandi 

áhrif umfram gildandi lög. Þvert á móti er talið að takmarkanir á starfsemi 

Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði muni gefa fjölmiðlum í samkeppnisrekstri 

aukið svigrúm til tekjuöflunar. Komið er til móts við eðlilegar kröfur almennings 

um að Ríkisútvarpinu sé gert kleift að starfa sjálfstætt án íhlutunar stjórnmálaafla 

eða hagsmunaaðila og hægt sé að treysta því að hlutlægni og sanngirni sé 

leiðarstef í allri umfjöllun og efnisframsetningu. 

Skrifstofa löggjafarmála í forsætisráðuneytinu sendi ráðuneytunum 

leiðbeiningar um hvernig almennar athugasemdir skulu uppbyggðar í lok árs 

2010 og gáfu þær leiðbeiningarreglur út opinberlega í janúar 2013. Með þeim 

leiðbeiningum virðist hafa orðið vitundavakning hvað þetta efni varðar og má 

nefna dæmi um mjög ítarlega umfjöllun um þetta efni í frumvarpi til laga um 

opinber fjármál, sem lagt var fyrir 144. löggjafarþing (2014-2015).  

                                                 
264 Þskj. 197, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 21-22 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
265 Þskj. 197, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 21-22 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
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4.2 Lagasnið  

Sem fyrr segir skulu lagafrumvörp vera samin með lagasniði, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 37. 

gr. þingskapalaga. Verður nú vikið að hvernig lagasniði frumvarpa á tímabilinu var 

háttað. 

4.2.1 Fyrirsagnir lagafrumvarpa 

Í kafla 3.2.3.1 var fjallað um að við samningu lagafrumvarps þarf að gefa 

lagafrumvarpi heiti með fyrirsögn. Gerð er krafa um að fyrirsagnir lagafrumvarpa séu 

í samræmi við og endurspegli efni þeirra.
266

  

Þau lagafrumvörp sem könnuð voru uppfylltu almennt þá kröfu. Sem dæmi um 

fyrirsagnir á frumvörpum má nefna frumvarp til laga um sjúkraskrár frá 136. 

löggjafarþingi (2008-2009), frumvarp til laga um sérstakan saksóknara frá 136. 

löggjafarþingi (2008-2009) og frumvarp til laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna 

frá 136. löggjafarþingi (2008-2009). 

Það voru þrjár fyrirsagnir sem skáru sig frá öðrum. Þær voru frábrugðnar öðrum 

að því leyti að þær voru meira lýsandi fyrir efni lagafrumvarpanna en venja stendur 

til. Öll þessi lagafrumvörp eiga það sameiginlegt að hafa verið lögð fyrir og samþykkt 

á 141. löggjafarþingi (2012-2013). 

Í fyrsta lagi var það frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Í 

almennum athugasemdum með frumvarpi er ekki greint frá því hvers vegna 

frumvarpshöfundar létu sér ekki nægja að gefa frumvarpinu heitið „Frumvarp til laga 

um Ríkisútvarpið“. Vel má vera að það sé vegna þess að fyrir voru til lög um 

Ríkisútvarpið ohf., nr. 6/2007, en ekkert verður fullyrt um það hér. Hvað sem vali 

frumvarpshöfunda á fyrirsögn frumvarpsins líður þá létu þeir þó ekki við fyrirsögnina 

sitja heldur kveður 1. málsl. 1. mgr. 1. gr. einnig á um:
267

 

Markmið laga þessara er að stuðla að lýðræðislegri umræðu, menningarlegri 

fjölbreytni og félagslegri samheldni í íslensku samfélagi með fjölmiðlaþjónustu 

í almannaþágu. (feitletrun höfundar). 

Hvort einhver efnisregla felist í því að fjölmiðill starfi í almannaþágu þá er ljóst að 

frumvarpshöfundar ákváðu að tilgreina þetta hlutverk bæði í fyrirsögn og texta 

frumvarpsins. 

                                                 
266 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 69. 
267 Þskj. 197, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Í öðru lagi var lagt fram frumvarp til laga um Farsýsluna, stjórnsýslustofnun 

samgöngumála.
268

 Í athugasemdum með frumvarpi má ekki finna skýringar á því 

hvers vegna frumvarpshöfundar völdu þetta heiti. Í lagasafni var ekki að finna önnur 

lög sem báru sambærilegt heiti og frumvarpið, líkt og var uppi vegna frumvarps til 

laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Þá er kveðið á um með 2. mgr. 1. gr. 

frumvarpsins að:
269

 

Farsýslan fer með stjórnsýslu samgöngumála[…] 

Ekki er ljóst hvað vakti fyrir frumvarpshöfundum þegar ákveðið var að tilgreina í 

fyrirsögn frumvarps og lagatexta að Farsýslunni væri ætlað að fara með stjórnsýslu 

samgöngumála. 

Þriðja tilvikið var frumvarp til laga um Vegagerðina, framkvæmdastofnun 

samgöngumála. Engar skýringar eru í almennum athugasemdum á hvers vegna 

frumvarpshöfundar gáfu frumvarpinu þetta heiti. Ólíkt frumvörpum til laga um 

Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu og Farsýsluna, stjórnsýslustofnun 

samgöngumála þá er framkvæmdahlutverk Vegagerðarinnar ekki ítrekað með berum 

orðum í ákvæðum frumvarpsins.
270

 

4.2.2 Kaflaskipting lagafrumvarpa 

Í kafla 3.2.3.1 var fjallað um að við samningu lagafrumvarps þarf að huga að því 

hvort notast eigi við kaflaskiptingu í því skyni að gera efni frumvarps skýrara og 

aðgengilegra. Slík ákvörðun byggir á lengd og efni frumvarpsins. Þá var það nefnt 

sem viðmið að ekki sé að jafnaði þörf á að skipta lagafrumvörpum upp í kafla nema 

greinar þess séu orðnar 15 eða fleiri.
271

 

Könnun á lagafrumvörpum laut m.a. að því hvernig kaflaskiptingu var háttað. 

Annars vegar var athugað hvort fylgt hefði verið viðmiðinu um að skipta frumvarpi 

ekki í kafla nema greinar þess væru 15 eða fleiri og hins vegar var lagt mat á hvort 

kaflaskipting frumvarpa væri til þess fallin að gera þau skýrari og aðgengilegri en 

ella. 

Allur gangur var á því hvort frumvörpum var kaflaskipt eða ekki. Finna mátti þess 

nokkur dæmi að frumvörpum var kaflaskipt þrátt fyrir að frumvarpið hefði að geyma 

                                                 
268 Síðar var fyrirsögn þessarar stjórnsýslustofnunar breytt með d-lið 41. gr. laga nr. 59/2013 og má 

finna lögin í lagasafni undir heitinu „Lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála“.  
269 Þskj. 133, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.)  
270 Þskj. 138, 141. lögþ 2012-2013, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
271 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 69. 
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færri en 15 lagagreinar. Þá mátti einnig finna þess dæmi að frumvörp væru kaflaskipt 

jafnvel þó að sú framsetning væri ekki til þess fallin að gera efni lagafrumvarps 

skýrara eða aðgengilegra fyrir lesanda, t.d. í þeim tilvikum þegar kafli hafði aðeins að 

geyma eina lagagrein. 

Sem dæmi um kaflaskipt frumvarp má nefna frumvarp til laga um ábyrgðarmenn 

frá 136. löggjafaraþingi (2008-2009). Um þingmannafrumvarp er að ræða en í ljósi 

þess hvernig frumvarpinu var kaflaskipt er ekki hjá því komist að fjalla um 

frumvarpið. Frumvarpið hefur að geyma tólf greinar og er skipt upp í sjö kafla. 

Síðustu fjórir kaflar frumvarpsins hafa allir að geyma aðeins eina lagagrein. Þannig 

má í fjórða kafla finna 9. gr. sem fjallar um takmarkanir á ábyrgð, í fimmta kafla er 

10. gr. sem mælir fyrir um brottfall ábyrgðar eða annarra tryggingaráðstafana, í sjötta 

kafla er aðeins ein reglugerðarheimild í 11. gr. og í sjöunda kafla er kveðið á um 

gildistöku með 12. gr.
272

 Ekki verður séð að í svo stuttu frumvarpi hafi verið þörf á 

kaflaskiptingu. Þá verður heldur ekki fallist á að með kaflaskiptingu hafi framsetning 

frumvarpstextans verið gerð skýrari og aðgengilegri en ella. 

Sem dæmi um stjórnarfrumvarp sem var kaflaskipt þrátt fyrir að það hefði aðeins 

að geyma tólf greinar má nefna frumvarp til laga um þjónustu- og þekkingarmiðstöð 

fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga frá 136. löggjafarþingi (2008-

2009). Frumvarpið hefur að geyma þrjá kafla. Ekki verður séð af lestri frumvarpsins 

að þessi framsetning sé til þess fallin að gera frumvarpið skýrara eða aðgengilegra 

fyrir lesanda.
273

 

Þá má nefna frumvarp til laga um málefni innflytjenda frá 141. löggjafarþingi 

(2012-2013). Það hefur að geyma tíu greinar auk ákvæðis til bráðabirgða. 

Frumvarpinu er skipt í þrjá kafla. Fyrsti kafli frumvarpsins telur aðeins eina grein og 

er þar fjallað um markmið hinna fyrirhuguðu laga. Næst er að finna kafla sem ber 

heitið Stjórnsýsla og telur hann sjö greinar. Að lokum er þriðji kafli frumvarpsins 

aðeins tvær lagagreinar að lengd en í þeim kafla má finna reglugerðarheimild og 

gildistökuákvæði. Ekki verður séð að þörf hafi verið á að kaflaskipta þessu frumvarpi. 

Hvorki m.t.t. fjölda lagagreina né til að gera frumvarpið skýrara og aðgengilegra en 

ella. 

Þá má nefna frumvarp til laga um búfjárhald, sem samþykkt var á 141. 

löggjafarþingi (2012-2013) en því frumvarpi er kaflaskipt þrátt fyrir að vera aðeins 14 

                                                 
272Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 781-789. 
273 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 1534-1547. 
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greinar að lengd. Frumvarpinu er skipt upp í fimm mismunandi kafla en annar kafli 

frumvarpsins hefur aðeins að geyma eina lagagrein sem fjallar um takmörkun 

búfjárhalds.
274

 Aðrir kaflar frumvarpsins hafa að geyma þrjár til fjórar greinar. Hvorki 

verður séð að þörf hafi verið á kaflaskiptingu í þessu frumvarpi vegna fjölda greina né 

að hún sé til þess fallin að gera framsetningu þess skýrari eða aðgengilegri.
275

 

4.2.3 Fyrirsagnir greina 

Í kafla 3.2.3.2 var greint frá að gjarnan séu hafðar fyrirsagnir á einstökum greinum en 

slíkt er val frumvarpshöfunda en ekki skylda. Ef sú leið verður fyrir valinu skal að 

jafnaði gefa öllum greinum frumvarpsins fyrirsögn.
276

 

Í frumvarpi til laga um skattlagningu á kolvetnisvinnslu, sem samþykkt var á 139. 

löggjafarþingi (2010-2011), er mjög misjafnt hvort greinar frumvarpsins beri heiti eða 

ekki. Þannig hefur fyrirsögnum verið komið fyrir við 1.-14. gr. og 21. gr. og 23. gr. 

Þannig má til að mynda nefna að 21. gr. frumvarpsins hefur verið gefið heitið 

Álagning, innheimta og ábyrgð á skattgreiðslum. Næst á eftir þeirri grein kemur 22. 

gr. sem hefur ekki verið gefið neitt heiti. Þar á eftir kemur 23. gr. sem hefur verið 

gefið heitið Gildistaka.
277

 

4.2.4 Lengd lagagreina, málsgreina og málsliða. 

Í kafla 3.2.3.2 var um það fjallað að með málsgrein er átt við eina efnisgrein þar sem 

tiltekið efnisatriði frumvarpsins er útfært. Málsgreinar afmarkast með greinarskilum. 

Miðað skal við að hver grein sé að jafnaði ekki lengri en þrjár til fjórar málsgreinar.
278

 

Almennt var því viðmiði fylgt í þeim lagafrumvörpum sem könnuð voru.  

Hins vegar má nefna dæmi úr frumvarpi til laga um greiðslur til líffæragjafa frá 

136. löggjafarþingi (2008-2009), en það hefur að geyma lagagrein, sem ber 

yfirskriftina Tilhögun greiðslna til líffæragjafa á vinnumarkaði, sem telur átta 

málsgreinar. Þá má í frumvarpi til laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna frá 136. 

löggjafarþingi (2008-2009) finna lagagrein, sem ber yfirskriftina Hlutverk 

sveitarfélaga, sem telur tíu málsgreinar.
279

 Enn fremur er í frumvarpi til laga um 

vátryggingastarfsemi frá  138. löggjafarþingi (2009-2010) að finna lagagrein sem ber 

yfirskriftina Endurskipulagning fjárhags, sem telur átta málsgreinar:
280

  

                                                 
274 Þskj. 315, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 1-4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
275 Þskj. 315, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 1-4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
276 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 70-71. 
277 Þskj. 1221, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 1-6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
278 Hafdís Ólafsdóttir: „Lagasetning – lagasnið“, bls. 70-71. 
279 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 2298-2312. 
280 Þskj. 254, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 41-42 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Í kafla 3.2.3.2 var enn fremur fjallað um hversu langar málsgreinar ættu að vera. 

Þar var rætt um að þær skyldu ekki hafa að geyma fleiri en þrjár til fjórar málsliði, svo 

auðveldara verði fyrir notanda laganna að tileinka sér efni þeirra.
281

 Könnun á 

lagafrumvörpum laut m.a. að því hvernig þessu viðmiði hafi verið fylgt. Fjölmörg 

dæmi voru um að þessum viðmiðum hafi ekki verið fylgt í framkvæmd. 

Þannig má taka dæmi úr frumvarpi til laga um sjúkraskrár frá 136. löggjafarþingi 

(2008-2009). Með 2. mgr. 13. gr. þess er mælt fyrir um aðgengi að sérstaklega 

viðkvæmum upplýsingum. Málgreinin er í fimm málsliðum og er svohljóðandi:
282

 

Aðgangur að sérstaklega viðkvæmum sjúkraskrárupplýsingum, þ.e. 

sjúkraskrárupplýsingum sem sjúklingurinn sjálfur, heilbrigðisstofnun, starfsstofa 

heilbrigðisstarfsmanns eða heilbrigðisstarfsmaður sem veitir meðferð telur að 

flokka beri sem slíkar, skal takmarkaður við heilbrigðisstarfsmenn sem 

nauðsynlega þurfa upplýsingarnar vegna meðferðar sjúklingsins. Skal aðgangur 

að sérstaklega viðkvæmum sjúkraskrárupplýsingum að jafnaði takmarkaður við 

þá heilbrigðisstarfsmenn sem starfa innan þeirrar einingar eða deildar 

heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanns þar sem meðferð er 

veitt. Aðgangur annarra heilbrigðisstarfsmanna að sérstaklega viðkvæmum 

sjúkraskrárupplýsingum er óheimill nema með samþykki sjúklings. Heimilt er að 

víkja frá framangreindum aðgangstakmörkunum ef það telst nauðsynlegt vegna 

öryggis heilbrigðisstarfsmanna. Ráðherra skal í reglugerð sem hann setur skv. 

24. gr. kveða nánar á um aðgang að sérstaklega viðkvæmum 

sjúkraskrárupplýsingum. 

Velta má fyrir sér hvort hver málsliður þessarar málgreinar hefði ekki verið efni í 

sérstaka málsgrein. Þá er 2. mgr. 19. gr. sama frumvarps einnig fimm málsliðir en 

málsgreinin er svohljóðandi:
283

 

Ákvörðun sjúklings um að leggja almennt bann við miðlun 

sjúkraskrárupplýsinga skv. 1. mgr. með samtengingu rafrænna sjúkraskrárkerfa 

skal beint til umsjónaraðila sjúkraskrárinnar. Ákvörðunin skal vera skrifleg og 

staðfest af heilbrigðisstarfsmanni sem jafnframt staðfestir, eftir því sem við á, að 

útskýrt hafi verið fyrir sjúklingi að með ákvörðuninni geti meðferð sem 

sjúklingurinn síðar kann að þarfnast orðið ómarkvissari en ella þar sem ekki sé 

þá hægt að afla heildstæðra upplýsinga um sjúklinginn með samtengingu 

rafrænna sjúkraskráa. Umsjónaraðili sjúkraskráa ber þá ábyrgð á því að bann 

sjúklings varðandi samtengingu rafrænna sjúkraskrárkerfa sé virt og að 

sjúkraskrárupplýsingar um viðkomandi sjúkling séu ekki aðgengilegar með 

samtengingu kerfisins við annað rafrænt sjúkraskrárkerfi. Sjúklingur getur 

hvenær sem er afturkallað bann við miðlun sjúkraskrárupplýsinga um sig með 

samtengingu rafrænna sjúkraskrárkerfa. Ákvörðun sjúklings um afturköllun skal 

staðfest af tveimur heilbrigðisstarfsmönnum og beint til umsjónaraðila 

sjúkraskrárinnar. 

                                                 
281 Vejledning om lovkvalitet, bls. 121. 
282 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 1007-1039. 
283 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls.1007-1039. 
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Þá má aftur velta fyrir sér hvort það hefði ekki verið unnt að skipta málsgreininni upp 

í fleiri málsgreinar  en gert var þar sem efnislega hefði farið betur á því.  

Í frumvarpi til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu frá 139. löggjafarþingi 

(2010-2011) er að finna málsgrein sem telur sex málsliði. Greinina er að finna í 2. 

mgr. 10. gr. frumvarpsins og er hún svohljóðandi:
284

 

Við ákvörðun á stofni til kolvetnisskatts er eigi heimilt að draga frá tekjum ársins 

hærri fjármagnskostnað en sem nemur 5% af stöðu skulda að frádregnum 

peningalegum eignum, þar með talið kröfum og birgðum, í lok viðkomandi 

reikningsárs. Ráðherra er heimilt með reglugerð að hækka eða lækka 

viðmiðunarhlutfallið með hliðsjón af starfrækslu- og fjármögnunargjaldmiðli 

leyfishafa og almennu vaxtastigi í viðkomandi mynt. Við útreikning á þeim 

stofni skal ekki telja til skuldar reiknaðan ógreiddan tekjuskatt eða reiknaðan 

ógreiddan kolvetnisskatt. Sama gildir um reiknaðar skattskuldbindingar og 

skattinneignir vegna varanlegs tímamismunar á reikningsskilum og skattskilum. 

Til fjármagnskostnaðar teljast öll vaxtagjöld, verðbætur, afföll og gengismunur 

af bókfærðum skuldum, sbr. 49. gr. laga nr. 90/2003, eftir að frá þeim hafa verið 

dregnar vaxtatekjur, verðbætur, afföll og gengismunur af bókfærðum eignum í 

samræmi við 8. gr. sömu laga. Falli slíkur fjármagnskostnaður til við öflun 

annarra eigna en þeirra sem nýttar eru í hinni leyfisskyldu starfsemi skal honum 

skipt í réttu hlutfalli við eftirstöðvar skattalegs fyrningarverðs allra fyrnanlegra 

eigna í lok árs og kemur þá sá hluti fjármagnskostnaðarins sem tengist eignum 

sem ekki eru nýttar til kolvetnisvinnslu ekki til frádráttar tekjum við ákvörðun á 

skattstofninum. 

Hér má velta aftur fyrir sér hvort ekki hafi verið unnt að skipta málgreininni upp á 

fleiri málgreinar. Vakin er sérstök athygli á reglugerðarheimildinni sem er að finna í 

öðrum málslið ákvæðisins en segja má að hún týnist inn í þeim texta 

málsgreinarinnar. 

Að lokum var kannað hvort algengt hafi verið að notast við staf- og töluliði. 

Notkun þeirra var algeng og þá einkum í skilgreiningarákvæðum frumvarpa.  

Í frumvarpi til laga um þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda 

einstaklinga frá 136. löggjafarþingi (2008-2009) má finna ákvæði sem skipt er upp í 

töluliði sem er svo aftur skipt upp í stafliði, sbr. eftirfarandi dæmi:
285

  

Verkefni stofnunarinnar eru m.a.:  

1. Greining, mat, ráðgjöf, kennsla og úthlutun hjálpartækja. 

a. Greining á þörf fyrir hæfingu og endurhæfingu. 

b. Starfrænt mat og sjónmat. 

c. Mat á þörf og […] á vegum Tryggingastofnunar eða Heyrnar- og 

talmeinastöðvar. 

[…] 

                                                 
284 Þskj. 1221, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 3-4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
285 Alþt. 2008-2009, A-deild, bls. 1537-1547. 
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Það sem vakti þó athygli er hvernig töluliðir ákvæðisins voru notaðir en þeir virtust 

vera einhvers konar fyrirsagnir þess sem nánar var útfært með undirliðum (stafliðum), 

sbr. eftirfarandi:
286

  

Verkefni stofnunarinnar eru m.a.: 

1.     Greining, mat, ráðgjöf og kennsla.  

2.     Yfirfærsla efnis.  

3.     Stuðningur við nám á öllum skólastigum.  

4.     Stuðningur við sjálfstæði í búsetu.  

5.     Stuðningur við atvinnuþátttöku.  

6.     Stuðningur til virkra tómstunda.  

7.     Öflun og miðlun þekkingar og fræðslu.  

8.     Hjálpartæki.  

Könnun á lagasniði frumvarpa leiddi það í ljós að almennt, að mati höfundar, er 

viðmiðum Handbókar um undirbúning og frágang lagafrumvarpa fylgt í framkvæmd. 

Hins vegar má finna þess nokkur dæmi að vikið sé frá þeim viðmiðum og þá 

sérstaklega hvað snertir fjölda málsgreina og málsliða. 

4.3 Valin efnisatriði lagafrumvarpa 

4.3.1 Markmiðsákvæði 

Í kafla 3.2.4.1 var greint frá því að lagaákvæði eiga að skapa rétt eða fela í sér skyldu 

en eiga ekki að fjalla um sjálfsögð og ágreiningslaus atriði. Slíkar stefnuyfirlýsingar 

voru algengar í þeim lagafrumvörpum sem könnuð voru, þá einkum í formi 

markmiðsákvæða.  

Sem dæmi um frumvörp sem höfðu að geyma slík ákvæði eru frumvarp til laga 

um velferð dýra, frumvarp til laga um sjúkraskrár og frumvarp til laga um 

Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Í frumvarpi til laga um velferð dýra frá 141. 

löggjafarþingi (2011-2012) má finna eftirfarandi ákvæði í 1. gr.:
287

 

Markmið laga þessara er að stuðla að velferð dýra, þ.e. að þau séu laus við 

vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í 

ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur. Enn fremur er það markmið laganna að 

þau geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt. 

Við lestur ákvæðisins vaknar óhjákvæmilega sú spurning hvernig lög eru til þess 

fallin að tryggja að dýr verði laus við vanlíðan, hungur, þorsta o.fl. þess háttar. Enn 

fremur er þeirri spurningu ósvarað eftir lestur frumvarpsins hvernig lög eigi að geta 

tryggt að dýr geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt. 
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Þá má einnig nefna markmiðsákvæði frumvarps til laga um sjúkraskrár frá 136. 

löggjafarþingi (2008-2009) Þar er kveðið á um að tilgangur þess sé að veita 

sjúklingum eins fullkomna heilbrigðisþjónustu og kostur er á hverjum tíma, sbr. 

eftirfarandi ákvæði frumvarpsins:
288

 

Tilgangur laga þessara er að setja reglur um sjúkraskrár þannig að unnt sé að 

veita sjúklingum eins fullkomna heilbrigðisþjónustu og kostur er á hverjum tíma 

[…] 

Hér vaknar aftur sú spurning hvernig ákvæði af þessu tagi getur tryggt sjúklingum 

eins fullkomna heilbrigðisþjónustu og kostur er á hverjum tíma. Þá má velta fyrir sér 

hvort einstaklingur, sem nýtir sér heilbrigðisþjónustu, geti byggt rétt á þessu ákvæði. 

Þá ber að endingu að nefna að þessi stefnuyfirlýsing frumvarpsins hlýtur að 

takmarkast af því fjármagni sem er útdeilt til heilbrigðismála í fjárlögum. 

Að endingu má nefna markmiðsákvæði frumvarps til laga um Ríkisútvarpið, 

fjölmiðil í almannaþágu frá 141. löggjafarþingi (2012-2013). Þar er mælt fyrir um 

eftirfarandi markmið laganna:
289

 

Markmið laga þessara er að stuðla að lýðræðislegri umræðu, menningarlegri 

fjölbreytni og félagslegri samheldni í íslensku samfélagi með fjölmiðlaþjónustu í 

almannaþágu.  

Aftur má velta fyrir sér hvaða rétt ákvæði af þessu tagi skapar eða hvort hér sé aðeins 

um að ræða stefnuyfirlýsingu. 

Velta má fyrir sér hvort sú ákvörðun frumvarpshöfunda að notast við 

markmiðsákvæði, á borð við þau sem hér að framan hafa verið rakin, sé yfirleitt 

ígrunduð ákvörðun eða hvort um ákveðna tískustrauma í lagasetningu sé að ræða. Í 

kafla 3.2.4.1 var tekið dæmi um markmiðsákvæði frumvarps til laga um opinber 

fjármál sem lagt var fyrir á 144. löggjafarþingi (2014-2015). Það ákvæði er markmisst 

og vel ígrundað. Þar var fjallað um að slík ákvæði geti verið ákveðinn hornsteinn fyrir 

önnur ákvæði laganna og verður fróðlegt að sjá hvort slíkum ákvæðum fari fjölgandi í 

náinni framtíð. 

4.3.2 Reglugerðarheimildir 

Í kafla 3.2.4.6 var fjallað um það að reglugerðarheimildir séu yfirleitt staðsettar 

aftarlega í lagabálki, oft síðasta ákvæði á undan gildistökuákvæði. Þá var einnig greint 

frá því að algengt væri að þær væri að finna í tilteknum ákvæðum laga eða jafnvel í 
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lok kafla, en þá var iðulega einnig að finna almenna reglugerðarheimild aftarlega í 

lögunum. Sú leið hefur þann ókost að erfiðara getur verið en ella að fá yfirsýn yfir 

reglugerðarheimildir lagabálksins.
290

 Þá var fjallað um að stundum er lögð skylda á 

ráðherra til að setja reglugerð og í öðrum tilvikum er honum veitt heimild til þess. Þá 

þekkjast reglugerðarheimildir þar sem samráð eða umsagnir utanaðkomandi aðila eru 

gerðar að skilyrði þess að reglugerð verði sett. 

Könnunin laut aðallega að því hvort algengt væri að finna aðeins eina almenna 

reglugerðarheimild aftarlega í frumvörpum. Niðurstaðan var að það fyrirkomulag var 

viðhaft í fjölda frumvarpa. Þó var algengara að binda reglugerðarheimildir við einstök 

ákvæði og setja síðan almenna reglugerðarheimild aftarlega í lagatextann. 

Dæmi um lagafrumvörp þar sem aðeins mátti finna eina almenna 

reglugerðarheimild aftarlega í lagabálki eru frumvarp til laga um réttarstöðu 

einstaklinga með kynáttunarvanda frá 140. löggjafarþingi (2011-2012), frumvarp til 

laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna frá 136. löggjafarþingi (2008-2009), 

frumvarp til laga um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum frá 138. 

löggjafarþingi (2009-2010), frumvarp til myndlistarlaga frá 140. löggjafarþingi 

(2011-2012) og frumvarp til laga um Vegagerðina, framkvæmdarstofnun 

samgöngumála frá 141. löggjafarþingi (2012-2013). Þessar reglugerðarheimildir eru 

þó misjafnar að efni til.  

Þannig er reglugerðarheimildin í 12. gr. frumvarps til laga um réttarstöðu 

einstaklinga með kynáttunarvanda (2011-2012) mjög opin heimild fyrir ráðherra en 

þar er kveðið á um að ráðherra sé heimilt með reglugerð að kveða nánar á um 

framkvæmd laganna.
291

 

Í 21. gr. frumvarps til laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna (2008-2009) er 

heimild ráðherra til að setja reglugerð takmarkaðri. Þar er mælt fyrir um að ráðherra 

skuli hafa samráð við setningu reglugerðar og að reglugerðarheimildin skuli taka til 

tiltekinna atriða. Með ákvæðinu er ráðherra veitt heimild, að höfðu samráði við 

Samband íslenskra sveitarfélaga og aðra hagsmunaaðila, að setja reglugerð um 

fráveitur, þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd fráveitumála.
292

 

Þá má finna almenna reglugerðarheimild í 8. gr. frumvarps til laga um 

vinnustaðaskírteini og eftirlit með vinnustöðum (2009-2010) en ákvæðið er síðasta 
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ákvæði frumvarpsins að frátöldu gildistökuákvæði. Þar er reglugerðarheimild ráðherra 

skilyrt við að hann leiti umsagnar aðila vinnumarkaðarins. Þannig er kveðið á um að 

ráðherra sé heimilt að setja í reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laganna að 

fenginni umsögn vinnumarkaðarins.
293

 

Í frumvarpi til myndlistarlaga er reglugerðarheimild í 22. gr. frumvarpsins. Þar er 

mælt fyrir um að ráðherra sé heimilt að setja reglugerð um framkvæmd laganna í 

heild eða einstakra kafla þeirra. Hvorki í almennum athugasemdum með frumvarpinu 

né í skýringum með greininni má finna upplýsingar um hvers vegar þessi háttur var 

hafður á við samningu frumvarpsins.
294

 Velta má fyrir sér hver réttarstaða ráðherra sé 

ef hann vill kveða nánar á um útfærslu einnar lagagreinar með reglugerð. Leiða má 

líkur að því að sá háttur rúmist ekki innan þeirrar almennu heimildar hans samkvæmt 

þessu orðalagi. 

Í frumvarpi til laga um Vegagerðina, framkvæmdarstofnun samgöngumála (2012-

2013) er með 10. gr. kveðið á um að ráðherra skuli setja reglugerð um hlutverk 

Vegagerðarinnar á sviði rannsóknar, greiningar og þróunar. Hér er ótvírætt um skyldu 

að ræða.
295

 

Eins og að framan greinir var algengara að sá háttur væri hafður á að tengja 

reglugerðarheimild við tiltekið ákvæði frumvarps og setja almenna 

reglugerðarheimild í lok frumvarps. Í því samhengi má m.a. nefna frumvarp til laga 

um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga 

frá 136. löggjafarþingi (2008-2009) og frumvarp til laga um sjúkraskrár frá 136. 

löggjafarþingi (2008-2009).  

Með 11. gr. frumvarps til laga um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, 

sjónskerta og daufblinda einstaklinga er kveðið á um að ráðherra sé heimilt að setja 

reglugerð um nánari framkvæmd laganna. Ákvæðið er í lok frumvarpsins á undan 

gildistökuákvæði. Til viðbótar 11. gr. er kveðið á um setningu reglugerðar í þremur 

ákvæðum frumvarpsins.
296

 

Þannig mælir 4. gr. fyrir um að ráðherra geti með reglugerð kveðið á um 

framkvæmd verkefna samkvæmt ákvæðinu en ákvæðið fjallar um verkefni 

stofnunarinnar. Með 6. gr. er kveðið á um skyldu ráðherra til að setja reglugerð, að 

fenginni umsögn Persónuverndar, þar sem kveðið er nánar á um hvaða 
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persónuupplýsingar megi færa í skrá skv. 6. gr. og hvernig þær upplýsingar skuli 

nýttar. Að endingu er reglugerðarheimild í 9. gr. frumvarpsins, sem kveður á um 

gjaldtöku, sbr.:
297

 

Heimilt er að taka gjald fyrir þjónustu stofnunarinnar skv. 4. gr. í samræmi við 

reglugerð sem ráðherra setur. 

Einstaklingur sem sjúkratryggður er samkvæmt lögum um sjúkratryggingar skal 

greiða gjald fyrir þjónustu stofnunarinnar skv. 4. gr. í samræmi við reglugerð 

sem ráðherra setur. 

Þeir sem ekki eru sjúkratryggðir hér á landi samkvæmt lögum um 

sjúkratryggingar skulu greiða gjald sem nemur kostnaði við veitta þjónustu í 

samræmi við reglugerð sem ráðherra setur, nema í gildi sé samningur um 

þjónustuna við það ríki sem þeir koma frá. 

Þannig er ráðherra með öllum málsgreinum ákvæðisins veitt heimild til að setja 

reglugerð þar sem kveðið er á um gjaldtöku. Ef hver málgrein þessarar greinar er talin 

sem sérstök reglugerðarheimild eru því sex reglugerðarheimildir í frumvarpi sem telur 

aðeins tólf greinar. Velta má fyrir sér hvort æskilegra hefði verið að setja eina 

reglugerðarheimild aftast í frumvarpið þar sem ofangreind ákvæði væru þá útfærð 

nánar í stað þess að tengja reglugerðarheimildirnar einstökum ákvæðum.  

Athyglisvert er að skoða einnig frumvarp til laga um sjúkraskrár frá 136. 

löggjafarþingi (2008-2009) í þessu samhengi. Í 24. gr. frumvarpsins má finna 

almenna reglugerðarheimild, sem er svohljóðandi:
298

 

Ráðherra skal með reglugerð kveða nánar á um færslu rafrænna sjúkraskráa, 

varðveislu þeirra, aðgang að þeim, aðgangsstýringu og aðgangstakmarkanir í 

samræmi við ákvæði laga þessara. Ráðherra skal jafnframt með reglugerð kveða 

á um tæknikröfur og staðla sem rafræn sjúkraskrárkerfi, þar á meðal sameiginleg 

sjúkraskrárkerfi, verða að uppfylla. Reglugerð ráðherra skal taka mið af rétti 

sjúklinga samkvæmt ákvæðum laga þessara við færslu sjúkraskráa og til að 

takmarka aðgang að sjúkraskrá sinni. [...] 

Ráðherra hefur jafnframt heimild til að setja nánari reglur um önnur atriði er 

varða framkvæmd laga þessara. 

Með 1. mgr. þessa ákvæðis laganna er ráðherra gert skylt að kveða nánar á um tiltekið 

efni með reglugerð. Þannig skal ráðherra fjalla um færslu rafrænna sjúkraskráa, 

varðveislu þeirra, aðgang að þeim, aðgangsstýringu og aðgangstakmarkanir í 

reglugerð. Þá skal hann einnig fjalla um tæknikröfur og staðla sem rafræn 

sjúkraskrárkerfi þurfa að uppfylla. Ennfremur skal ráðherra taka mið af rétti sjúklinga 

við færslu sjúkraskráa og til að takmarka aðgang að sjúkraskrá þeirra. Með 2. mgr. er 
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ráðherra að endingu veitt heimild til að setja nánari reglur um önnur atriði er varða 

framkvæmd laganna.
299

 

Óhætt er að fullyrða um framangreinda reglugerðarheimild að hún sé ítarleg og 

leggi línurnar fyrir ráðherra þegar kemur að útgáfu reglugerða á grundvelli 

ákvæðisins. Hvað sem þessari ítarlegu reglugerðarheimild líður þá þótti 

frumvarpshöfundum ekki ástæða til að láta við þá reglugerðarheimild sitja. Í 

frumvarpinu má finna reglugerðarheimildir sem tengdar eru við einstök ákvæði auk 

þess sem lesandi laganna er ítrekað minntur á reglugerðarheimild ráðherra í 24. gr. Nú 

verða birtar þær reglugerðarheimildir sem bundnar eru við tiltekin ákvæði 

frumvarpsins. Með 2. mgr. 18. gr. er kveðið á um: 

Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um samtengingu rafrænna 

sjúkraskrárkerfa og um aðgangsheimildir heilbrigðisstarfsmanna við slíka 

samtengingu. Um öryggi persónuupplýsinga við samtengingu rafrænna 

sjúkraskrárkerfa fer samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga og reglum Persónuverndar um öryggi persónuupplýsinga. 

Með 4. mgr. 19. gr. er síðan mælt fyrir um eftirfarandi: 

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari reglur um rétt sjúklings til að banna 

miðlun sjúkraskrárupplýsinga um sig með samtengingu rafrænna 

sjúkraskrárkerfa. 

Til viðbótar þessum reglugerðarheimildum er lesandi laganna sífellt minntur á 

almennu reglugerðarheimildina. Í 24. gr. í 2. mgr. 5. gr. má finna svohljóðandi 

ákvæði: 

Um færslu sérstaklega viðkvæmra sjúkraskrárupplýsinga, sbr. 2. mgr. 13. gr., í 

rafræna sjúkraskrá fer samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur skv. 24. gr. 

(leturbreyting höfundar). 

Í 2. mgr. 6. gr. er eftirfarandi ákvæði: 

Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um færslu sjúkraskrárupplýsinga í 

sjúkraskrá. Um færslu rafrænna sjúkraskráa og rafræn sjúkraskrárkerfi gilda 

jafnframt ákvæði reglugerðar sem ráðherra setur skv. 24. gr. (leturbreyting 

höfundar). 

Í síðasta málsl. 2. mgr. 13. gr. er kveðið á um eftirfarandi: 

Ráðherra skal í reglugerð sem hann setur skv. 24. gr. kveða nánar á um aðgang 

að sérstaklega viðkvæmum sjúkraskrárupplýsingum. (leturbreyting höfundar). 
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Með 5. mgr. 13. gr. er mælt fyrir um: 

Um aðgang að sjúkraskrám gilda jafnframt ákvæði reglugerða sem ráðherra 

setur á grundvelli 24. gr. (leturbreyting höfundar). 

Þá er með 2. málsl. 19. gr. mælt fyrir um: 

Bannið getur jafnframt tekið til tiltekinna sjúkraskrárupplýsinga í rafrænni 

sjúkraskrá sjúklings á heilbrigðisstofnun eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanns, 

t.d. sjúkraskrárupplýsinga sem vistaðar eru á tilteknum deildum eða einingum 

innan stofnunar eða starfsstofu, að því marki sem það er tæknilega mögulegt hjá 

viðkomandi ábyrgðaraðila sjúkraskráa, sbr. reglugerð sem ráðherra setur skv. 

24. gr. (leturbreyting höfundar). 

Að lokum er í 2. málsl. 1. mgr. 21. gr. að finna eftirfarandi: 

Bannið getur jafnframt tekið til sjúkraskrárupplýsinga sem vistaðar eru á 

tilteknum deildum eða einingum innan heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu 

heilbrigðisstofnunar að því marki sem það er tæknilega mögulegt, sbr. reglugerð 

sem ráðherra setur skv. 24. gr. (leturbreyting höfundar). 

Af lestri frumvarpsins er erfitt að átta sig á því hvert sé innra samræmi 

reglugerðarheimilda þess. Þá er hvorki ljóst hver er tilgangur þess að vísa í tilteknum 

ákvæðum til hins almenna reglugerðarákvæðis í 24. gr. né hvort slík tilvísun sé til 

þess fallin að auka við skyldur ráðherra skv. 24. gr. Aftur á móti er óhætt að fullyrða 

að framsetning þessara reglugerðarheimilda er ekki í samræmi við þau viðmið sem 

fjallað var um í kafla 3.2.4.6 og í Handbók um undirbúning og frágang 

lagafrumvarpa. 

4.4 Samantekt 

Af umfjöllun hér að framan má leiða að lagasetning hér á landi er orðin samræmdari 

en áður. Þannig er oftar að finna í frumvörpum umfjöllun um mat á tilefni og nauðsyn 

lagasetningar eftir því sem á tímabilið leið. Þá var einnig oftar viðhaft samráð og mat 

á áhrifum reifað. Líkur má leiða að því að hér hafi haft áhrif að skrifstofa 

löggjafarmála var sett á fót í forsætisráðuneyti 1. október 2009. Skrifstofan gaf út 

leiðbeiningar um efnisyfirlit athugasemda með lagafrumvörpum í janúar 2013 en 

skjalið hefur verið notað sem vinnuskjal frá því síðla árs árið 2010.
300

 Þá gaf 

skrifstofan einnig út gátlista 1. mars 2012 sem fylgja þarf stjórnarfrumvörpum þegar 

þau fara í umsagnarferli forsætisráðuneytis. Þetta hefur væntanlega orðið til þess að 

frumvarpshöfundar eru meðvitaðri um að skrá þessi atriði í athugasemdir með 

lagafrumvörpum. 

                                                 
300 Upplýsingar fengnar frá Sif Guðjónsdóttur, lögfræðingi í forsætisráðuneyti. 
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Þá var lagasnið frumvarpa kannað. Það var almennt í samræmi við venjur en þó 

mátti finna nokkur dæmi þar sem vikið var frá þeim viðmiðum sem lagt er upp með. 

Ekki var sjáanlegur munur að þessu leyti frá upphafi til enda tímabils en komist var að 

þeirri niðurstöðu að frumvörp með óvönduðu lagasniði voru fá á hverju 

löggjafarþingi. Ef til vill mætti þó koma fram útbótum að þessu leyti ef búnar væru til 

fastmótaðar og hamlandi reglur sem giltu við samningu allra tegunda lagafrumvarpa. 

Að lokum voru valin efnisatriði lagafrumvarpa könnuð, þ.e. markmiðsákvæði og 

reglugerðarheimildir. Niðurstaða könnunar á markmiðsákvæðum var sú að notkun 

þeirra er verulega algeng en ekki var sjáanleg aukning á notkun þeirra á því tímabili 

sem var til skoðunar. Dæmi voru um markmiðsákvæði sem eingöngu voru 

stefnuyfirlýsingar og erfitt að átta sig á hvort þær sköpuðu mönnum rétt eða skyldur.  

Almennt voru markmiðsákvæðin þó vönduð og í tengingu við önnur ákvæði 

frumvarpanna.  

Niðurstaða könnunar á reglugerðarheimildum sem voru til skoðunar leiddi í ljós 

að meginreglan var ekki sú að notast aðeins við almenna reglugerðarheimild í lok 

frumvarps. Algengara var að setja sérstaka reglugerðarheimild við einstök ákvæði 

frumvarpsins og hafa eina almenna reglugerðarheimild í lok frumvarps. Nefnd voru 

dæmi þessu til skýringar. Ekki var sjáanlegur munur á notkun reglugerðarheimilda á 

tímabilinu. Hvað efnisatriði lagafrumvarpa varðar mætti einnig koma fram útbótum 

um þau með fastmótuðum reglum um samningu allra tegunda lagafrumvarpa.  

Helstu niðurstöður könnunarinnar voru þær að með tilkomu leiðbeiningarreglna 

og eftirlits með stjórnarfrumvörpum hefur verið skerpt á hvernig standa skuli að 

samningu lagafrumvarpa. Þetta starf er þó stutt á veg komið og fróðlegt verður að 

fylgjast með á komandi árum hvernig það mun hafa enn frekari áhrif á gæði 

lagasetningar. 
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5 Niðurstöður 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar var fjallað um þá áratuga löngu umræðu sem átt hefur sér 

stað og þær útbætur sem gerðar hafa verið og lúta að undirbúningi lagasetningar og 

lagagerð á undanförnum árum. Ber þá helst að nefna að 17. október 2006 samþykkti 

ríkisstjórnin aðgerðaráætlun um Einfaldara Ísland en um var að ræða aðgerðaráætlun 

sem náði yfir þrigga ára tímabil. Með verkefninu var stefnt að einföldu og skilvirku 

opinberu regluverki. Skipaður var starfshópur og var sjónum hans beint að 

lagasetningu. Meðal afurða starfshópsins er Handbók um undirbúning og frágang 

lagafrumvapa, sem gefin var út 1. október 2007. Um ræðir leiðbeiningarreglur fyrir 

starfsfólk stjórnarráðsins og Alþingis við samningu lagafrumvarpa, einkum 

stjórnarfrumvarpa. Sú handbók og stofnun skrifstofu löggjafarmála í 

forsætisráðuneytinu 1. október 2009 hafa reynst mikil bót fyrir íslenska 

frumvarpsgerð en skrifstofan sinnir lykilhlutverki við gæðaeftirlit stjórnarfrumvarpa 

hér á landi. Dæmi um aðrar umbætur sem orðið hafa á frumvarpsgerð eru t.a.m. birtar 

reglur um starfshætti ríkisstjórarinnar frá 9. janúar 2013, leiðbeiningar skrifstofu 

löggjafarmála um uppbyggingu almennra athugasemda og gátlisti sem fylgir öllum 

stjórnarfrumvörpum til skrifstofu löggjafarmála. 

Í kaflanum var einnig fjallað um að krafan um aukin gæði lagasetningar beinist 

fyrst og fremst að framkvæmdarvaldinu í stað Alþingis. Ástæða þess er sú að flest 

lagafrumvörp sem samþykkt eru frá Alþingi eru samin af starfsfólki stjórnarráðsins 

eða nefndum/starfshópum skipuðum af ráðherra og síðar lögð fram á Alþingi af 

ráðherra. Fæst samþykkt lagafrumvörp eru þingmannafrumvörp eða nefndarfrumvörp. 

Þá var fjallað um það að til þess að auka megi gæði lagasetningar sé nauðsynlegt að 

þeir sem semja lagafrumvörp séu kunnugir þeim forsendum sem búa að baki 

skynsamlegri lagasetningu. Er þá m.a. átt við að til staðar sé lagaleg aðferð til að 

komast að niðurstöðu um gildandi rétt svo frumvarpshöfundar geti gert sér fyrirfram 

grein fyrir inntaki fyrirhugaðra reglna. Að lokum fjallaði kaflinn um þrjár ólíkar 

tegundir lagafrumvarpa.. 

Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallaði um lagasetningarferlið. Þar var fjallað um 

mikilvægi þess að vanda vel til lagasetningar. Fjallað var um þau viðmið sem talin eru 

gilda um samningu lagafrumvarpa. Fyrst var vikið að undirbúningi frumvarpsgerðar.  

Niðurstaða þeirrar umfjöllunar var að  afar mikilvægt er að fram fari mat á tilefni og 

nauðsyn nýrrar lagasetningar áður en hafist er handa við samningu lagafrumvarps og 
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að áhrif nýrrar lagasetningar séu metin. Einnig er mikilvægt að samráð eigi sé stað við 

hagsmunaaðila og fagaðila við samningu lagafrumvarps en með samráði aukast 

líkurnar á að frumvarpið hljóti góðan hljómgrunn samfélagsins og að besta mögulega 

þekking nýtist við samningu þess. Næst var fjallað um lagasnið lagafrumvarpa. 

Niðurstaða þeirrar umfjöllunar var að frumvarpshöfundar verða við samningu 

lagafrumvarpa að huga að því að gera frumvarpið eins skýrt og aðgengilegt fyrir 

notendur laganna og möguleiki er á. Í þriðja lagi var fjallað um algeng efnisatriði 

frumvarpa og það sem hafa skal í huga við samningu slíkra ákvæða.  

Þessu næst mátti í kaflanum finna umfjöllun um almennar athugasemdir í 

greinargerð og gæðaeftirlit með mismunandi tegundum lagafrumvarpa. Niðurstaða 

þeirrar umfjöllunar var að mun strangara gæðaeftirlit er með stjórnarfrumvörpum en 

öðrum tegundum lagafrumvarpa. Þeirri spurningu var varpað fram hvort ekki væri 

fullt tilefni til að láta þau gæðaviðmið og gæðaeftirlit sem gilda um stjórnarfrumvörp 

ná til allra tegunda lagafrumvarpa. Að mati höfundar er tilefni til þess. 

Þá var vikið að reglum sem gilda um staðfestingu og birtingu laga og hvort leiða 

mætti vilja löggjafans af samþykkt lagafrumvarps. Niðurstaðan var að það yrði að fara 

varlega í að draga of víðtækar ályktanir um vilja löggjafans af samþykkt 

lagafrumvarps en í lögskýringargögnum mætti þó finna mikilvægar heimildir sem 

gagnast geta við lögskýringu. 

Að lokum var í kaflanum umfjöllun um eftirlit með lögum eftir samþykkt þeirra.. 

Niðurstaðan var að það eftirlit er helst hjá dómstólum og umboðsmanni Alþingis. Hjá 

dómstólum birtist það í valdi til þess að dæma um stjórnskipulegt gildi laga en 

umboðsmaður Alþingis fjallar um meinbugi í lögum að eigin frumkvæði. 

Í fjórða kafla var fjallað um könnun höfundar á stjórnarfrumvörpum til heildarlaga 

frá 1. október 2008 til og með 28. apríl 2013, en könnunin laut að því hvernig þau 

voru úr garði gerð. Tímabilið var sérstaklega skoðað þar sem úrbætur sem nefndar 

voru í öðrum kafla komu til framkvæmda á þessu tímabili. Markmiðið var að greina 

hvort þær hefðu leitt til vandaðari lagasetningar en áður. Fyrst voru almennar 

atugasemdir í greinargerðum frumvarpanna kannaðar með það fyrir augum að sjá 

hvernig staðið hefði verið að umfjöllun um mat á tilefni og nauðsyn nýrrar 

lagasetningar, til að kanna hvort samráð hefði verið viðhaft og þá mat á áhrifum þess 

aðfrumvarp verði að lögum. Niðurstaðan var að á tímabilinu fór þeim frumvörpum 

þar sem fjallað var um framangreint fjölgandi og hefur þar sennilega mest áhrif að 



 89 

skrifstofa löggjafarmála í forsætisráðuneytinu gaf út leiðbeiningar til ráðuneyta í síðla 

árs 2010, sem svo voru gefnar út formlega í janúar 2013. 

Næst var vikið að   lagasniði lagafrumvarpa. Niðurstaða þeirrar könnunar var að 

almennt er þeim viðmiðum sem fjallað var um í kafla þrjú og í Handbók um 

undirbúning og frágang lagafrumvarpa framfylgt. Þó mátti finna þess dæmi yfir allt 

tímabilið að vikið væri frá þessum viðmiðum. 

Að lokum var fjallað um í kaflanum könnun á völdum efnisatriðum frumvarpa. 

Fyrst voru markmiðsákvæði könnuð og var niðurstaðan að enn má finna í löggjöf 

markmiðsákvæði sem hafa litla efnislega þýðingu. Þá voru reglugerðarheimildir 

skoðaðar og var niðurstaðan sú að algengara er að notast við reglugerðarheimildir 

tengdar við einstök ákvæði og almenna reglugerðarheimild en eingöngu eina 

reglugerðarheimild aftarlega í lagabálki. Þá var tekið dæmi af reglugerðarheimildum í 

lögum þar sem mjög erfitt reyndist að halda yfirsýn.  

Niðurstaða könnunarinnar í heild sinni var að úrbætur undanfarinna ára virðast 

hægt og bítandi vera að skila sér í auknum gæðum stjórnarfrumvarpa og þá helst hvað 

varðar almennar athugasemdir sem fylgja lagafrumvörpum. Þeirri spurningu var 

varpað fram hvort tímabært væri að stíga skrefið enn lengra og setja fastmótaðar 

reglur um samningu lagafrumvarpa, sem gilda eiga um allar tegundir lagafrumvarpa. 

Það er mat höfundar að með fastmótaðri reglum um samningu lagafrumvarpa megi ná 

fram enn frekari úrbótum á sviði lagasetningar. 
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