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1 Inngangur 

Lögreglusamþykktir eru ein tegund almennra stjórnvaldsfyrirmæla hér á landi og eru þær settar 

með sérstakri heimild í lögum nr. 36/1988 um lögreglusamþykktir, hér eftir skammstöfuð lls. 

Samkvæmt 1. gr. laganna má í hverju sveitarfélagi setja lögreglusamþykkt sem háð er 

staðfestingu dómsmálaráðherra en sé slíkt ekki gert skal, skv. 2. gr. laganna, gilda sérstök 

reglugerð í sveitarfélaginu, sett af dómsmálaráðherra. Í þessum lögreglusamþykktum og þeirri 

reglugerð sem ellegar kemur í þeirra stað, er að finna fjölmargar reglur fyrir borgarann um 

hvernig hann skuli haga málum sínum og eru sumar reglnanna nokkuð íþyngjandi. Af fréttum 

og dagbókarfærslum lögreglu má sjá að lögregla hefur oft afskipti af borgaranum á grundvelli 

ákvæða lögreglusamþykkta, yfirleitt vegna hegðunar borgarans á almannafæri.1  

Í ljósi þess að um er að ræða íþyngjandi reglur sem raunverulega er beitt, hlýtur 

óhjákvæmilega að vakna sú spurning hvort þær kvaðir sem lagðar eru á með þessum hætti séu 

nægilega studdar við heimild í settum lögum í samræmi við lögmætisregluna og eftir atvikum 

sérstökum lagaáskilnaðarreglum stjórnarskrárinnar eða öðrum meginreglum laga, svo sem 

réttmætisreglunni og valdgreiningarreglu. Áður hefur verið fjallað lögreglusamþykktir, m.a. í 

meistararitgerð Hermanns Ragnars Björnssonar, Efni og eðli lögreglusamþykkta og gildi þeirra 

sem refsiheimild frá 2014, en þar var fyrst og fremst litið til gildis lögreglusamþykkta sem 

refsiheimilda. Í ritgerð þessari verður leitast við að líta til almenns gildissviðs 

lögreglusamþykkta, þ.e. hvort og þá hvaða þýðingu ákvæði lögreglusamþykkta hafa óháð því 

hvort þau fullnægi skýrleikakröfum refsiréttar. Er því í raun um stjórnsýsluréttarlega greiningu 

á ákvæðunum að ræða. Ekki verður heldur fjallað um einstakar ákvarðanir sem teknar eru á 

grundvelli ákvæða lögreglusamþykkta eða hvaða reglum stjórnvöld, þá sérstaklega lögreglan, 

fylgja við beitingu þeirra. Umfjöllunin er takmörkuð við lagalegt gildi lögreglusamþykktanna 

sjálfra í ljósi lögmætiskrafna íslensks réttar og annarra meginreglna stjórnsýsluréttar. 

Umfjöllun ritgerðarinnar er takmörkuð við lögreglusamþykktir settar eftir gildistöku 

gildandi reglugerðar um lögreglusamþykktir og fram til ársloka 2017. Þær lögreglusamþykktir 

sem til skoðunar koma eru allar bornar saman við gildandi fyrirmynd og afstaða tekin til þess 

hvaða ákvæði væri rétt að taka til nánari skoðunar. Umfjöllunin er ekki tæmandi heldur er ætlað 

að veita lesandanum innsýn í þær reglur sem settar hafa verið í lögreglusamþykktir. Þá eru ekki 

einungis ákvæði sem telja má vafasöm við fyrstu sýn skoðuð, heldur einnig ákvæði sem 

                                                 

1 „34 teknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Reykjavíkurborgar“, https://www.mbl.is. 
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höfundur telur líkleg til að standast meginreglur um lagaáskilnað og skýrleika, í því skyni að 

veita hlutlausa umfjöllun um efnið. 

Sjaldan hefur reynt á gildi ákvæða lögreglusamþykkta fyrir dómstólum enda í flestum 

tilfellum um afar smávægileg brot að ræða sem lokið er með lögreglustjórasekt skv. XXIII. 

kafla laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Í flestum þeim tilvikum sem slík brot koma fyrir 

dóm eru þau heimfærð án frekari athugasemda, enda yfirleitt annað hvort um útivistarmál eða 

játningarmál að ræða, sbr. 161. gr. og 164. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.2 Þó hefur 

í stöku tilvikum reynt á gildi tiltekinna ákvæða við eiginlega endurskoðun ákvarðana 

stjórnvalda og verða þeir dómar og álit umboðsmanns rakin þar sem slíkt á við. Þessi 

takmarkaða dómaframkvæmd veldur því þó að erfitt er að komast að afgerandi niðurstöðu um 

gildi hvers ákvæðis fyrir sig. 

Við skoðun ákvæða lögreglusamþykkta og reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 

1127/2007 er fyrst leitast við að athuga hvort ákvæðin geti rúmast innan reglugerðarheimildar 

laga um lögreglusamþykktir nr. 36/1988, þ.e. hvort ákvæðin samræmist heimildarreglu 

lögmætisreglunnar, og síðan athugað hvort ákvæðin séu efnislega í samræmi við lög, þ.e. hvort 

þau samræmist formreglu lögmætisreglunnar. Loks er litið til þess hvort ákvæðin séu í samræmi 

við aðrar meginreglur stjórnsýsluréttar. Nánar er gerð grein fyrir aðferðarfræði við rannsóknina 

í síðari köflum ritgerðarinnar. 

Í öðrum kafla þessarar ritgerðar verður í upphafi gerð grein fyrir hvernig heimildir um 

setningu lögreglusamþykkta hafa breyst í gegnum tíðina, frá setningu laga um 

lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina nr. 1/1890 til setningar núgildandi laga nr. 36/1988 um 

lögreglusamþykktir. Þá verður fjallað stuttlega um skipan sveitarstjórnamála, setningu 

reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 og hvernig lögreglusamþykktir eru settar í 

sveitarfélögum. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er í stuttu máli gerð grein fyrir helstu lagalegu álitaefnum sem 

á reynir við mat á því hvort tiltekin ákvæði lögreglusamþykkta geti talist gild réttarheimild. 

Verður í því skyni greint frá inntaki lögmætisreglunnar, sérstökum lagaáskilnaðarreglum 

stjórnarskrárinnar, réttmætisreglunni, reglu um skipulagsbundna valdgreiningu og loks fjallað 

stuttlega um sérstakar valdheimildir lögreglunnar sem hafa áhrif við mat á gildi ákvæða 

lögreglusamþykkta. 

                                                 

2 Hugtakið játningarmál er notað yfir þau sakamál þar sem ákærði játar sök samkvæmt ákæru. Hugtakið 

útivistarmál er notað yfir þau sakamál þar sem ákærði mætir ekki fyrir dóm þrátt fyrir löglega birt fyrirkall og 

málið er dæmt að honum fjarstöddum. 
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Í fjórða kafla eru nokkur ákvæði valinna lögreglusamþykkta tekin til nánari skoðunar og 

dregnar ályktanir um hvort þau standist skoðun, fyrst og fremst gagnvart þeim kröfum sem leiða 

af lögmætisreglunni. Í upphafi kaflans er greint nánar frá aðferðarfræði sem beitt er við 

skoðunina og eru ákvæðin m.a. flokkuð eftir því hvort þau skerði tiltekin stjórnarskrárvarin 

réttindi eða ekki. Sé um slíka skerðingu að ræða er einnig gerð grein fyrir sérstökum 

lagaáskilnaðarreglum sem á reynir. 

Í fimmta kafla ritgerðarinnar eru síðan niðurstöður eftir viðfangsefnis fjórða kafla teknar 

saman og gerð almenn grein fyrir þeim ályktunum sem má draga af fyrri köflum.  Er meðal 

annars tekin afstaða til skýrleika gildandi laga um lögreglusamþykktir og hvort þörf sé á 

breytingum á löggjöfinni. 
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2 Saga og setning laga 

2.1 Sagan ca. 1890 – 1988 

Til þess að skilja betur núgildandi lög um lögreglusamþykktir er rétt að líta til forvera laganna 

og hvaða breytingar urðu á þeim á þeirri tæpu öld sem leið frá setningu fyrstu laga um 

lögreglusamþykktir að setningu núgildandi laga. 

2.1.1 Lög um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina nr. 1/1890 

Árið 1889 var lagt fyrir Alþingi stjórnarfrumvarp til laga um lögreglusamþykktir fyrir 

kaupstaðina. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu kemur fram að bæjarstjórn Reykjavíkur 

hafi óskað eftir því að fá heimild til að setja lögreglusamþykkt fyrir bæinn í ljósi stærðar hans, 

en áætlað hafði verið að heimila slíkt í frumvarpi sem fellt var á Alþingi nokkrum árum áður.3 

Var fyrri tillögu að útfærslu breytt á þann hátt að einungis kaupstöðum yrði heimilað að setja 

lögreglusamþykkt og yrðu þær samdar af bæjarstjórninni en lagðar fyrir amtmann og síðan 

landshöfðingja til staðfestingar.4 Eftir nokkrar umræður á Alþingi var frumvarpið samþykkt 

með nokkrum breytingum. Í 2. gr. laganna var mælt fyrir um hvers konar ákvæði mætti setja í 

lögreglusamþykktir: 

Í lögreglusamþykktinni skal kveða á um það, sem þykir þurfa að skipa fyrir um, eptir því, sem 

hagar til á hverjum stað: 

a. um reglu og velsæmi á strætum, vegum og svæðum, er almenningur fer um; um allt, sem 

að því lýtur, að gjöra alla umferð greiða og afstýra farartálma og öllu því, sem hættu getur valdið; 

um friðun og vernd á almannagripum og eignum; um reglu á veitingahúsum og skemmtistöðum, 

er almenningur sækir, svo og um almennar skemmtanir, svo sem leiki; 

b. um almennt hreinlæti, og takmarkanir á notkun opinna eða lokaðra svæða við stundunn 

ýmsra atvinnuvega, t. a. m. fiskiverkunar, lifrarbræðslu og slátrunar, er heilbrigðis vegna eða af 

öðrum ástæðum mega teljast nauðsynlegar eða haganlegar o. fl.; 

c. um skipun lögregluliðs, er heldur uppi reglu, þá er eldsvoða eða önnur óvanaleg atvik ber 

að höndum, sem annað hvort er sjerstaklega leigt til þessa eptir ákvæðum bæjarstjórnarinnar eða 

á annan hátt; 

d. um allt eptirlit, sem lýtur að því, að fyrirbyggja brunahættu og eldsvoða, þar sem eigi þegar 

eru sett lög og samþykktir um slíkt efni. 

Þá var í 5. gr. laganna kveðið á um að brot gegn lögreglusamþykktum skyldu varða sektum 

allt að 100 kr., allt að 15 vandarhöggum fyrir börn milli 10 – 15 ára eða einföldu fangelsi allt 

að átta dögum. Í 6. gr. var mælt svo fyrir að sektir fyrir brot skyldu renna í hlutaðeigandi 

bæjarsjóð. 

                                                 

3 Alþt. 1889, C-deild, bls. 92. 

4 Alþt. 1889, C-deild, bls. 92. 



 

10 

Þegar á þessum tíma var mönnum ljóst að um nokkra skerðingu á réttindum borgaranna 

væri að ræða. Í nefndaráliti þingnefndar neðri deildar Alþingis um frumvarp til laganna segir 

meðal annars: „Nefnd sú, sem hin háttvirta neðri deild hefur kosið til að íhuga frv. til laga um 

lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, hefur það álit, að nauðsyn beri til að fá heimild til að setja 

lögreglusamþykktir. En þar sem um jafnáríðandi málefni er að ræða og hjer liggur fyrir, t. a. m. 

stundun ýmsra atvinnuvega, þykir henni nauðsyn bera til, að setja sem mestar tryggingar fyrir 

því, að atvinnufrelsi manna verði ekki skert um of, og fyrir því, að málið fái sem beztan 

undirbúning, og ákvæðin í lögreglusamþykktunum sjeu sem mest eptir óskum hlutaðeigandi 

bæjarbúa.“5 Gerði nefndin því þá breytingatillögu að frumvarp til lögreglusamþykktar skyldi 

borið undir almennan bæjarfund sem skyldi samþykkja það með 2/3 hlutum atkvæða. Hlyti 

frumvarpið samþykki á fundinum yrði það sent landshöfðingja til staðfestingar, en um það segir 

í breytingatillögunni: „Nú virðist landshöfðingja ákvarðanir í samþykkt, er honum hefur verið 

send til staðfestingar, ganga of nærri rjetti manna eða þröngva um of atvinnufrelsi, eða þær á 

einhvern hátt koma í bága við lög eða grundvallarreglur laganna, og synjar hann þá um 

staðfesting sína, en gefa skal hann bæjarstjórninni til kynna ástæðurnar fyrir neitun sinni. Að 

öðrum kosti staðfestir hann samþykktina.“6 Þrátt fyrir þessar tillögur nefndarinnar varð ekki af 

breytingunni. 

2.1.2 Lög um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna nr. 18/1905 og breytingalög nr. 7/1920 

Nokkrum árum síðar voru sett lög um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna nr. 18/1905, sem 

heimiluðu að verslunarstaðir utan kaupstaða gætu gert lögreglusamþykktir ef sýslumaður byggi 

á staðnum. Lögin voru svohljóðandi: 

Heimild sú, sem með lögum 3. jan. 1890 um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina er veitt 

kaupstöðum landsins til að gjöra lögreglusamþykktir, skal ná til allra þeirra verzlunarstaða, er 

sveitarstjórn hafa út af fyrir sig, enda búi sýslumaður þar. 

Viðkomandi hreppsnefnd býr til frumvarp til samþykktarinnar og skulu í henni vera ákvæði 

um það, hvernig greiða skuli gjöld þau, er hún hefur í för með sjer. Frumvarpið skal síðan senda 

sýslumanni, og gjörir hann við það þær athugasemdir, er honum þykir þurfa, og sendir það síðan 

stjórnarráðinu, er þvínæst gefur út samþykktina. Nú gjörir sýslumaður eða stjórnarráðið 

breytingar við frumvarpið, og skal þá leggja þær fyrir hreppsnefndina til álita. Þær breytingar, 

sem nefndin fellst ekki á, má eigi setja í samþykktina. Að öðru leyti fer um efni samþykktarinnar, 

staðlegt gildi, viðurlög, birting og breyting, sem segir fyrir um í framannefndum lögum. 

 

                                                 

5 Alþt. 1989, C-deild, bls. 372. 

6 Alþt. 1989, C-deild, bls. 372-373. 
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Um 15 árum síðar var með lögum nr. 18/1920 gerð breyting á lögunum frá 1905, þess efnis að 

einungis var gerð krafa um að á verslunarstaðnum byggi sýslumaður, umboðsmaður hans eða 

hreppstjóri.  

2.1.3 Lög um lögreglusamþykktir í löggiltum verslunarstöðum nr. 32/1924 

Með lagabreytingu 1924 var löggiltum verslunarstöðum, sem ekki voru hreppsfélög út af fyrir 

sig, veitt takmörkuð heimild til að setja lögreglusamþykktir. Mátti slík samþykkt einungis fjalla 

um meðferð og lausagöngu dýra. Sagði í ástæðum sem fylgdu frumvarpinu að það þætti 

„nauðsynlegt að veita þeim heimild til þess að koma á samþyktum til varnar eignum manna 

fyrir átroðningi alifugla og annarra skepna. Víða hagar svo til, að matjurtagörðum og öðrum 

eignum manna stafar mikil hætta af slíkum átroðningi. Á frumvarp þetta að bæta úr þessu.“7 

Orðaðist 1. gr. laganna svo: 

Í löggiltum verslunarstöðum, sem ekki eru hreppsfjelög út af fyrir sig, og þannig ekki njóta 

heimildarlaga nr. 18, 20. okt. 1905, til þess að gera lögreglusamþyktir, skal hlutaðeigandi 

hreppsnefnd leyft vera að gera samþykt um meðferð skepna, þar með taldir alifuglar í kauptúnum, 

til þess að varna því, að tjón eða skemdir hljótist af því, að skepnur gangi lausar eða í vanhirðu, 

með því að fyrirskipa vörslu á þeim á ákveðnum árstímum. 

Hreppsnefnd sendir sýslunefnd frumvarp að samþyktinni, og fallist hún á það, sendist það 

sjónarráðinu, er veitir því gildi með staðfestingu sinni. 

2.1.4 Lög nr. 26/1931 

Árið 1931 var gerð breyting á lögum nr. 18/1905 og lögum nr. 1/1890, þess efnis að heimild til 

gerðar lögreglusamþykkta sem veitt var kaupstöðum landsins með lögum nr. 1/1890 skyldi ná 

til allra hreppa á landinu. Þá var fellt úr gildi skilyrði laga nr. 18/1905, með breytingunum frá 

1920, þess efnis að á verslunarstaðnum byggi sýslumaður, umboðsmaður hans eða hreppstjóri 

og var verslunarstöðum því einnig heimilað að setja sér lögreglusamþykktir. 

2.1.5 Lög um lögreglusamþykktir utan kaupstaða nr. 107/1935 

Með setningu laga um lögreglusamþykktir utan kaupstaða nr. 107/1935 var öllum sýslufélögum 

á landinu veitt heimild til að setja lögreglusamþykkt fyrir umdæmi sín. Var þetta talin heppilegri 

leið en að hvert hreppsfélag setti sína eigin lögreglusamþykkt, eins og ákveðið hafði verið 1931, 

enda væri vandkvæðalaust að setja sérákvæði fyrir einstök hreppsfélög í lögreglusamþykkt 

sýslufélagsins. Var breytingunni m.a. ætlað að auðvelda lögreglueftirlit.8 Orðaðist 

lagabreytingin svo: 

                                                 

7 Alþt. 1924, A-deild, bls. 534. 

8 Alþt. 1935, A-deild, bls. 182. 
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1. gr. Heimild sú, sem með lögum 3. jan. 1890 og lögum nr. 67 28. nóv 1919 er veitt kaupstöðum 

landsins til að gera lögreglusamþykktir, skal ná til allra sýslufélaga á landinu. Viðkomandi 

sýslunefnd semur frumvarp til samþykktarinnar, og skulu í henni vera ákvæði um það, hvernig 

greiða skuli gjöld þau, er samþykktin hefir í för með sér. Sýslumaður sendir síðan frumvarpið til 

dómsmálaráðuneytisins, er því næst gefur samþykktina út, ef það telur hana til þess hæfa. Nú gerir 

ráðuneytið breytingar á frumvarpinu, og skal þá leggja þær fyrir sýslunefndina til álita. Þær 

breytingar, sem sýslunefnd fellst eigi á, má ekki setja í samþykktina. Að öðru leyti fer um efni 

samþykktarinnar, staðlegt gildi, viðurlög, birtingu og breytingar, sem segir fyrir um í 

framannefndum lögum. 

2. gr. Samþykktir þær, sem settar hafa verið fyrir einstök hreppsfélög samkv. lögum nr. 18 

20. okt. 1905, eða lögum nr. 26 8. sept. 1931, skulu gildi halda, unz lögreglusamþykkt hefir sett 

verið fyrir það sýslufélag sem hreppurinn er í. 

Ljóst má þykja að um talsverða einföldun á kerfinu var að ræða, enda fjöldi hreppa á þessum 

tíma yfir 200.9 

2.1.6 Lög um heimild til að marka skemmtunum og samkomum tíma nr. 120/1947 

Með setningu laga um heimild til að marka skemmtunum og samkomum tíma nr. 120/1947 var 

dómsmálaráðherra heimilað að ákveða með auglýsingu hvenær opinberum skemmtunum og fleiri 

viðburðum væri í síðasta lagi slitið. Sagði í greinargerð með frumvarpinu að „sá háttur [hefði] komizt á 

víðsvegar um land, að skemmtanir og ýmiss konar samkvæmi stand[i] jafnaðarlega óhóflega lengi fram 

eftir nóttu, jafnvel þótt á almennum veitinga- eða skemmtistöðum séu haldnar. […] Hægt mundi að setja 

þessu skorður með því að gera breytingar á ákvæðum allra eða flestra lögreglusamþykkta, eftir því sem 

við á, en það yrði býsna umsvifamikið og seinlegt í framkvæmd. Er því lagt til, að dómsmálaráðherra 

verði heimilað að setja reglur um þetta efni.“10 Orðaðist lagabreytingin svo: 

1. gr. Dómsmálaráðherra skal heimilt að ákveða með auglýsingu, hvenær skemmtunum, 

dansleikum og öðrum samkvæmum, sem fram fara á almennum skemmtistöðum, félagsheimilum 

eða veitingahúsum, skuli í síðasta lagi slitið. 

Brot gegn reglum settum samkvæmt lögum þessum varða sektum allt að 10000 kr. 

Engar frekari breytingar voru síðan gerðar á heimildum til setningar lögreglusamþykkta fyrr en 

við setningu núgildandi laga árið 1986, þegar framangreind heimild dómsmálaráðherra til að 

marka skemmtunum og samkomum tíma var felld inn í lög um lögreglusamþykktir. 

2.2 Umfjöllun um setningu nýju laganna og breytingu sveitastjórnarmála 

2.2.1 Sveitarstjórnarlög nr. 8/1986 

Við setningu sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 urðu talsverðar breytingar á skipun 

sveitarstjórnarmála á Íslandi. Frá og með ársbyrjun 1989 voru sýslunefndir lagðar niður og skv. 

                                                 

9 Staða og framtíð íslenskra sveitarfélaga, bls. 10. 

10 Alþt. 1947, A-deild, bls. 283. 
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4. mgr. 6. gr. laga nr. 8/1986 voru verkefni þeirra færð yfir til sveitarstjórna. Í 5. gr. laganna var 

einnig lögfest lágmarkstala íbúa sveitarfélags, 50 manns, og sett af stað átak í sameiningu 

sveitarfélaga. Hefur það borið nokkurn árangur og eru nú á landinu einungis rétt rúmlega 

þriðjungur þess fjölda sveitarfélaga sem var við lagabreytinguna 1986.11 Með framangreindum 

breytingum var sérstaða kaupstaða einnig afnumin og var eitt markmið laganna að gera stöðu 

sveitarfélaganna sem jafnasta.12 Í fyrrnefndri 4. mgr. 6. gr. laganna er einnig fjallað um 

héraðsnefndir en við setningu núgildandi laga um lögreglusamþykktir kom til umræðu hvort 

rétt væri að heimila héraðsnefndum einnig að setja lögreglusamþykktir. Afráðið var að heimila 

það ekki en bent á það að í lögunum væri sérstaklega gert ráð fyrir því að fleiri en eitt 

sveitarfélag gætu sameinast um gerð lögreglusamþykktar.13 

2.2.2 Lög um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 

Þann 11. febrúar 1988 lagði dómsmálaráðherra fyrir Alþingi stjórnarfrumvarp sem samið var 

af nefnd sem skipuð hafði verið til að endurskoða lög um lögreglusamþykktir. Í kjölfar 

breytinga á sveitarstjórnarlögum árið 1986 var talið nauðsynlegt að endurskoða ákvæði 

þágildandi laga um lögreglusamþykktir, sem reifuð voru í kafla 2.1. Í nefndina voru skipaðir 

þrír menn; tveir skrifstofustjórar og einn lögmaður. 

Ákveðið var að setja ein lög um lögreglusamþykktir og að hverju sveitarfélagi fyrir sig yrði 

heimilað að setja sér lögreglusamþykkt. Ráðherra skyldi einnig setja reglugerð sem yrði 

fyrirmynd að lögreglusamþykktum sveitarfélaganna og koma í stað þeirra ef sveitarstjórn teldi 

ekki þörf á því að setja sérstaka lögreglusamþykkt í umdæmi sínu. Þá voru gerðar ýmsar 

breytingar á heimildarreglum laganna í ljósi þess að ýmis yngri sérlög höfðu tekið gildi sem 

gerðu tiltekin ákvæði þágildandi laga um lögreglusamþykktir óþörf. Lögin byggðu þó að 

meginatriðum á sömu sjónarmiðum og hin eldri lög um lögreglusamþykktir.14 

Í sérstökum athugasemdum um 3. gr. í greinargerð með frumvarpinu eru taldar upp helstu 

breytingar á heimildarreglum laganna frá hinum eldri lögum. Fjallað verður nánar um 

núgildandi heimildir í kafla 3.4, en nokkur atriði vekja þó sérstaka athygli hér í sögulegu 

samhengi. Til að mynda má sjá þá stefnubreytingu að talið sé hentugra að kveðið sé á um 

opnunartíma skemmtistaða í lögreglusamþykkt, sbr. 3. mgr. sérstakra athugasemda um 3. gr., 

                                                 

11 Staða og framtíð íslenskra sveitarfélaga, bls. 10. 

12 „Félagsmálaráðherra um nýtt sveitarstjórnafrumvarp: Eykur sjálfstæði sveitarfélaganna“, bls. 20. 

13 Alþt. 1987, B-deild, bls. 6778-6779. 

14 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 2570. 
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þegar áður hafði verið talið hentugra að kveða á um slíkt í reglugerð frá ráðherra. Einnig vekur 

athygli að höfundum frumvarpsins virðist hafa verið ljóst að viss hugtök í lögunum, þá 

sérstaklega hugtakið almannafæri, væri ekki skilgreint í lögunum. Töldu höfundar frumvarpsins 

því eðlilegt að framkvæmdavaldið myndi skilgreina hugtakið í reglugerð.15 Vekur þetta strax 

þá spurningu hvort verið sé að framselja framkvæmdarvaldinu vald til að skilgreina eigið 

valdsvið, sem telja yrði vafasamt í ljósi krafna um afmörkun á framsali valds löggjafans til 

reglusetningar sem nánar er fjallað um í 3. kafla. 

Frumvarpið var tekið til umfjöllunar í nefndum efri og neðri deildar Alþingis sem mæltu 

báðar með að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt. Frumvarpið var síðan samþykkt 4. maí 1988. 

Í 1. mgr. 8. gr. lls. var kveðið á um að reglugerð um lögreglusamþykktir skyldi sett sem fyrst 

eftir gildistöku laganna. 

2.3 Reglugerð um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 

Þrátt fyrir gildistöku laga um lögreglusamþykktir árið 1986 var það ekki fyrr en þann 20. 

nóvember 2007, sem ráðherra setti reglugerð um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007, sem enn 

er í gildi.16 Ekki er ljóst hvers vegna reglugerðin var sett svona löngu eftir gildistöku laganna 

en þá voru liðin rúmlega 19 ár frá gildistökunni. Í UA 17. febrúar 1998 (2091/1997), sem reifað 

verður síðar, segir í V. kafla að með bréfi 5. mars 1998 hafi dóms- og kirkjumálaráðuneytið 

sent umboðsmanni Alþingis bréf þar sem m.a. kom fram að ráðuneytið hefði falið 

ríkislögreglustjóra að gera drög að reglugerðinni. 

Fyrir gildistöku laga um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 var það algengt að ákvæði 

lögreglusamþykkta væru í aðalatriðum samhljóða efnislega en ýmis tilbrigði um framsetningu. 

Þótti framsögumanni frumvarps þess sem varð að lögum um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 

æskilegt að samræma efni lögreglusamþykkta svo að eins eða mjög svipaðar reglur væru í gildi 

um landið allt.17 Hin nýja reglugerð er 33 greinar að lengd og telja má að hún hafi verið samin 

með hliðsjón af eldri lögreglusamþykktum. Efni reglugerðarinnar er skipt upp í 8 kafla; I. 

Gildissvið, II. Um reglu, velsæmi og almennt öryggi á almannafæri, III. Um ökutæki umferð 

o.fl., IV. Um veitingastaði, skemmtanahald o.fl., V. Um götuspjöld og húsnúmer, VI. Um 

                                                 

15 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 2571. 

16 Ekki er að finna neina heimild um að reglugerð hafi verið sett fyrir þá reglugerð sem tók gildi 2007 og ljóst er 

að slík reglugerð var a.m.k. ekki til staðar í ágúst 2002, sbr. Ólafur Sigurgeirsson: „Nekt og lögreglusamþykktir“, 

https://www.mbl.is. 

17 Alþt. 1987, B-deild, bls. 4606.  



 

15 

útivistartíma barna og ungmenna, VII. Um búfjárhald og hundahald og VIII. Um refsingar, 

kostnað, gildistöku o.fl. 

Samkvæmt 2. gr. lls. er reglugerðin notuð sem fyrirmynd að lögreglusamþykktum sem 

sveitarfélög geta sett á grundvelli 1. gr. lls. og gildir í stað þeirra hafi sveitarfélag ekki sett 

sérstaka lögreglusamþykkt. Sé litið yfir settar lögreglusamþykktir sveitarfélaganna má 

glögglega sjá að allar eru þær í grunninn byggðar á reglugerðinni þrátt fyrir að sumar innihaldi 

fleiri breytingar en aðrar. Algengast er að bætt sé við greinum eða málsgreinum sem kveða á 

um reglur sem sveitarfélögin telja þarfar, hvert í sínu umdæmi. Einnig er nokkuð um það að 

sveitarfélög byggi á lögreglusamþykkt annars sveitarfélags fremur en reglugerðinni og skýrasta 

dæmið um slíkt er lögreglusamþykkt fyrir Dalabyggð nr. 375/2016 sem má auðveldlega sjá að 

er byggð á lögreglusamþykkt fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 fremur en reglugerðinni. Þó 

kemur einnig fyrir að úr lögreglusamþykktum séu fjarlægð ákvæði sem finna má í reglugerðinni 

og má hér sem dæmi nefna að í lögreglusamþykkt fyrir Reykjavíkurborg nr. 1097/2008 hafa 

ákvæði 6. gr., 2. og 6. mgr. 19. gr., 3. og 4. mgr. 25. gr., 28. gr. og 29. gr. reglugerðarinnar með 

öllu verið fjarlægð úr lögreglusamþykktinni og orðalagi annarra ákvæða verið breytt verulega, 

t.d. 30. gr. reglugerðarinnar sem í lögreglusamþykktinni er 28. gr. 

2.4 Setning lögreglusamþykkta í sveitarfélögum 

Samkvæmt 1. mgr. 78. gr. stjskr. ráða sveitarfélög málefnum sínum sjálf eftir því sem lög kveða 

á um. Í gildi eru sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 (hér eftir svsl.) en skv. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. 

laganna eru sveitarfélög „sjálfstæð stjórnvöld sem er stjórnað af lýðræðislega kjörnum 

sveitarstjórnum í umboði íbúa sveitarfélagsins“. Samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. 

forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 84/2017 

annast samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skv. 1. mgr. 109. gr. svsl. almennt 

stjórnsýslueftirlit með sveitarfélögum og annast meðal annars staðfestingu reglna sveitarfélaga, 

hafi honum verið falið það hlutverk, skv. 1. tölul. 1. mgr. 110. gr. svsl. Sveitarfélögum er með 

lögum falið að setja ýmsar samþykktir en hafa ekki sjálfstætt vald til reglusetningar á sviðum 

sem löggjafinn hefur ekki falið þeim að  stjórna sjálfum, en eru við stjórnsýsluathafnir sjálfstæð 

gagnvart öðrum handhöfum framkvæmdarvalds, haldi þau sig innan ramma laganna.18 

Frá setningu laga um lögreglusamþykktir árið 1988 hafa mörg íslensk sveitarfélög sett sér 

lögreglusamþykktir. Með 2. mgr. 33. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 

voru allar gildandi lögreglusamþykktir felldar úr gildi, sbr. 2. mgr. 8. gr. lls, en eftir gildistöku 

                                                 

18 Jóhann Tómas Sigurðsson: „Sjálfsstjórn sveitarfélaga“, bls. 151. 
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reglugerðarinnar hafa alls verið settar tuttugu og tvær lögreglusamþykktir eða samþykktir um 

breytingar á lögreglusamþykktum. Þau sveitarfélög sem hafa gildandi lögreglusamþykkt þegar 

þetta er ritað eru átján talsins en þau eru: Akureyrarkaupstaður, Borgarbyggð, Dalabyggð, 

Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð, Fjarðarbyggð, Fljótsdalshérað, Grundarfjarðarbær, 

Hafnarfjarðarkaupstaður, Ísafjarðarbær, Kópavogsbær, Mosfellsbær, Reykjanesbær, 

Reykjavíkurborg, Seltjarnarneskaupstaður, Seyðisfjarðarkaupstaður, Skútustaðahreppur og 

Vopnafjarðarhreppur. Auk lögreglusamþykkta fyrir framangreind sveitarfélög, er í gildi 

lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélög í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi nr. 955/2017, en 

gildissvið hennar nær til eftirfarandi sveitarfélaga: Sveitarfélagsins Hornafjarðar, 

Skaftárhrepps, Mýrdalshrepps, Rangárþings eystra, Rangárþings ytra, Ásahrepps, 

Sveitarfélagsins Árborgar, Flóahrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Hrunamannahrepps, 

Bláskógabyggðar, Grímsnes- og Grafningshrepps, Hveragerðisbæjar og Sveitarfélagsins 

Ölfuss. Eru því alls í gildi lögreglusamþykktir sem ná til þrjátíu og tveggja sveitarfélaga og 

gildir því reglugerðin fyrir hin fjörutíu og tvö sveitarfélög landsins. 

Um verklag við setningu lögreglusamþykkta er fjallað í 4. gr. lls. Samkvæmt greininni 

semur sveitarstjórn frumvarp til lögreglusamþykktar og samþykkir með meirihluta greiddra 

atkvæða í sveitarstjórn. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 18. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 skal 

hafa tvær umræður með a.m.k. viku millibili um samþykktir sem samkvæmt lögum eiga að 

hljóta staðfestingu ráðherra og telja verður að greinin taki til lögreglusamþykkta. Frumvarpið 

er síðan sent til dómsmálaráðuneytisins sem fer með lögmætiseftirlit með málaflokknum. Telji 

ráðuneytið, eftir eigin yfirferð eða eftir atvikum umsögn frá þriðja aðila, að gera þurfi breytingar 

á frumvarpinu sendir það breytingarnar til sveitarstjórnar til álita. Sveitarstjórn annað hvort 

samþykkir eða hafnar breytingunum, en eigi er heimilt að setja breytingar sem sveitarstjórn 

fellst ekki á í lögreglusamþykktina. Loks staðfestir ráðherrann lögreglusamþykktina eða synjar 

henni staðfestingar.  

Um birtingu staðbundinna stjórnvaldsfyrirmæla geta gilt sérreglur laga sem fela í sér frávik 

frá almennum reglum um birtingu laga og stjórnvaldsfyrirmæla.19 Sú er þó ekki raunin varðandi 

lögreglusamþykktir og ber, í samræmi við 1. málsl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 15/2005 um 

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, að birta lögreglusamþykktina í B-deild Stjórnartíðinda, 

enda um að ræða samþykkt sem staðfest er af ráðherra. Sé lögreglusamþykkt ekki birt verður 

                                                 

19 Trausti Fannar Valsson: „Birting stjórnvaldsfyrirmæla“, bls. 12. 
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henni ekki beitt gagnvart borgaranum en bindur þó stjórnvöld frá gildistöku hennar, sbr. 1. mgr. 

8. gr. nefndra laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað. 

Séu sveitarfélög með gildandi lögreglusamþykktir sameinuð skal sveitarstjórn hins nýja 

sveitarfélags taka til umræðu og setja nýja lögreglusamþykkt svo fljótt sem við verður komið, 

sbr. 1. málsl. 1. mgr. 126. gr. sveitarstjórnarlaga. Sveitarstjórn hins nýja sveitarfélags getur 

einnig kveðið á um að lögreglusamþykkt sem gilt hefur í einu hinna sameinuðu sveitarfélaga 

skuli hafa gildi fyrir hið nýja sveitarfélag í heild sinni, sbr. 2. málsl. sömu málsgreinar en um 

slíka ákvörðun gilda sömu reglur um tvær umræður og staðfestingu ráðherra sem að framan 

greinir, sbr. 3. málsl. sömu málsgreinar. 

3 Stjórnsýsluréttur 

3.1 Reglur til skoðunar 

3.1.1 Lögmætisreglan 

Af 2. gr. stjskr. leiðir að Alþingi fer með það stjórnskipulega hlutverk að setja almenningi 

bindandi hátternisreglur og einnig að setning slíkra hátternisreglna er ekki eitt af hlutverkum 

ráðherra.20 Lögmætisreglan, sú regla að stjórnsýslan sé bundin af lögum, er ein af 

grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar. Í reglunni felst að athafnir og ákvarðanir 

stjórnvalda verða annars vegar að vera í samræmi við lög og hins vegar að eiga sér viðhlítandi 

stoð í lögum.21 Af henni er talið leiða að einungis löggjafinn hefur vald til að ákveða með hvaða 

hætti og að hvaða leyti stjórnvöldum er heimilt að íþyngja almenningi með athöfnum og 

ákvörðunum sínum.22 Lögmætisreglunni má skipta upp í tvær reglur sem síðan má aftur skipta 

í tvo hluta hvorri, þó að á milli þessara reglna séu ekki skýr mörk. Formregla lögmætisreglunnar 

felur í sér að athafnir og ákvarðanir stjórnvalda megi ekki ganga í berhögg við lög en 

heimildarregla lögmætisreglunnar felur í sér að athafnir og ákvarðanir stjórnvalda verði að eiga 

sér stoð í lögum.23 Formreglunni má síðan skipta í tvo hluta, þ.e. að athafnir og ákvarðanir 

stjórnvalda geti verið í annað hvort efnislegu eða formlegu ósamræmi við lög. Í efnislegu 

                                                 

20 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 169-170. 

21 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 423. 

22 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 424. 

23 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 424. 
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ósamræmi felst að athafnir og ákvarðanir stjórnvalda eru ekki í efnislegu samræmi við þá 

lagaheimild sem veitir þeim stoð, en í formlegu ósamræmi felst að athafnir og ákvarðanir 

stjórnvalda séu ekki settar að undangenginni þeirri málsmeðferð eða á því formi sem 

lagaheimildin kveður á um.24 Heimildarreglunni má einnig skipta upp í tvo hluta. Samkvæmt 

formþætti heimildarreglunnar þurfa stjórnvöld lagaheimild fyrir athöfnum og ákvörðunum 

sínum, en í efnisþættinum eru gerðar nánari kröfur til inntaks lagaheimildarinnar sem geta verið 

breytilegar m.a. með hliðsjón af því hversu íþyngjandi ákvæðið er.25 Þá kemur einnig til 

skoðunar hvort sérstakar lagaáskilnaðarreglur er að finna í viðkomandi stjórnarskrárákvæði ef 

athöfnin eða ákvörðunin skerðir stjórnarskrárvarin réttindi borgaranna.26 Verður nú í stuttu máli 

gerð almenn grein fyrir slíkum lagaáskilnaðarreglum á nokkrum sviðum tengdum efni 

lögreglusamþykkta en nánari umfjöllun um kröfurnar og beitingu í tilteknum tilfellum er að 

finna í upphafi hvers undirkafla 4. kafla ritgerðarinnar. 

3.1.2 Lagaáskilnaður um refsingar 

Samkvæmt 1. mgr. 69. gr. stjskr. verður engum gert að sæta refsingu nema hafa gerst sekur 

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

fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. Í stjórnarskrárákvæðinu felst stjórnskipuleg 

lagaáskilnaðarregla um lögbundnar refsiheimildir.27 Um þetta má vísa til Hrd. 2000, bls. 2957 

(238/2000) þar sem maður var ákærður fyrir brot á reglum nr. 198/1983 um réttindi til að stjórna 

vinnuvélum með því að hafa ekið gaffallyftara á vinnustað sínum án tilskilinna réttinda. 

Hæstiréttur taldi að hvorki væri í reglunum né lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum nr. 46/1980 að finna ákvæði sem bannaði slíkan akstur gaffallyftara á réttinda. Þar 

með skorti viðhlítandi lagastoð fyrir refsingu og staðfesti Hæstiréttur sýknudóm héraðsdóms. 

Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má ráða að Alþingi sé heimilt að framselja ráðherra vald 

til að útfæra í reglugerð hvaða háttsemi sé refsiverð samkvæmt refsiheimild í lögum, en að slíkt 

vald verði almennt ekki framselt til lægra settra stjórnvalda.28 Má hér líta til Hrd. 2004, bls. 

4438 (236/2004) þar sem Hæstiréttur taldi reglur settar af stjórn Vinnueftirlits ríkisins sem 

staðfestar voru af ráðherra og settar með heimild í lögum voru ekki talin gild refsiheimild. Tók 

Hæstiréttur fram í dómi sínum að löggjafinn hefði ekki getað framselt stofnuninni það vald að 

                                                 

24 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 425. 

25 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 426. 

26 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 426. 

27 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 171. 

28 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 172. 
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ákveða hvaða háttsemi skyldi varða refsingu og að staðfesting ráðherra á reglunum yrði ekki 

jafnað til þess að hann setti þær sjálfur.  

Af dómaframkvæmd má ráða að í raun séu tvö skilyrði sem þarf að uppfylla svo að 

reglugerð sett af ráðherra verði talin gild refsiheimild. Annars vegar þarf skýrlega að koma fram 

í lagaheimild að ráðherra sé heimilað að mæla fyrir um í reglugerð hvað teljist refsiverð 

háttsemi og hins vegar að löggjafinn verði í meginatriðum að lýsa því í lögum hvað varðað geti 

refsingu.29  

Þrátt fyrir framangreindan Hrd. 2004, bls. 4438 (236/2004), þar sem reglur settar af lægra 

settu stjórnvaldi en staðfestar af ráðherra voru ekki taldar gild refsiheimild, virðast dómstólar 

ekki hafa gert athugasemdir við gildi lögreglusamþykkta, sem settar eru af sveitarfélögum en 

staðfestar eru af dómsmálaráðherra, sem refsiheimilda. Hvort sérstaða sveitarfélaga sem 

stjórnvalda, það að lögreglusamþykktir skuli byggja á reglugerð ráðherra eða löng saga 

lögreglusamþykkta hafi áhrif á afstöðu dómstóla til gildi þeirra sem refsiheimilda verður ekki 

fullyrt um hér, enda efni í sérstaka rannsókn, en eftir stendur að lögreglusamþykktum er í raun 

beitt sem refsiheimild.30 

3.1.3 Lagaáskilnaður um þjónustugjöld 

Ekki er að sjá að neitt ákvæði lögreglusamþykkta sé ætlað til almennrar tekjuöflunar og verður 

því umfjöllun um lögmætisreglu við innheimtu fjár takmörkuð við þjónustugjöld en ekki fjallað 

sérstaklega um skatta. Þjónustugjöld eru skilgreind sem „greiðsl[a], venjulega 

peningagreiðsl[a], sem tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verða að gjalda hinu opinbera 

eða öðrum sem hafa heimild til að taka við henni fyrir sérgreint endurgjald, sem látið er í té og 

er greiðslunni ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði við endurgjaldið.“31 Um 

töku þjónustugjalda gildir sú meginregla að gjöldin verða að byggjast á lagaheimild og sé 

fjárhæð gjaldsins ekki sérstaklega tilgreind í lögum hefur það þær afleiðingar að ekki er heimilt 

að innheimta hærra gjald en svo að það standi undir kostnaði við að veita þá þjónustu er um 

ræðir.32 Þá er einnig ljóst að almenn reglugerðarheimild um nánari framkvæmd laga telst ekki 

                                                 

29 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 180. 

30 Um lagaheimild refsinga, sjá nánar: Róbert R. Spanó: „Bann við afturvirkni refsilaga og grunnreglan um 

lögbundnar refsiheimildir“, bls. 259-279, og Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og 

meginreglur refsiréttar, bls. 118-180. 

31 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 212. 

32 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 212. 
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næg stoð fyrir innheimtu þjónustugjalda.33 Má þessu til stuðnings vísa til UA 7. júlí 1999 

(2219/1997) þar sem umboðsmanni barst kvörtun Verslunarráðs Íslands vegna gjaldtöku skv. 

reglugerð nr. 107/1997 um greiðslu kostnaðar vegna tollafgreiðslu utan almenns afgreiðslutíma 

eða utan aðaltollhafna og vegna sérstakrar tollmeðferðar vöru, með síðari breytingum. 

Reglugerðin var sett á grundvelli 2. mgr. 145. gr. tollalaga nr. 55/1987 sem kvað á um að 

ráðherra skyldi með reglugerð ákveða hvaða gjald skyldi innheimta fyrir störf tollstarfsmanna 

sem ekki teldust liðir í „almennu tolleftirliti“, án þess þó að skilgreint væri í lögum hvað félli 

undir hugtakið almennt tolleftirlit. Taldi umboðsmaður að ýmis ákvæði reglugerðarinnar skorti 

lagastoð þar sem ekki væri skýr lagaheimild til að heimta mætti úr hendi almennings endurgjald 

kostnaðar af ákveðnum þáttum í tollheimtu eða tolleftirliti ríkisins. Gera yrði kröfu um skýra 

lagaheimild fyrir gjaldtöku vegna verka sem tollyfirvöldum væri ætlað að sinna samkvæmt 

ákvæðum laganna.34 

3.1.4 Lagaáskilnaður um skerðingu atvinnufrelsis 

Samkvæmt 1. mgr. 75. gr. stjskr. er einungis heimilt að skerða atvinnufrelsi manna með 

lagaboði enda krefjist almannahagsmunir frelsisskerðingarinnar. Af ákvæðinu má álykta að 

Alþingi verði að ákveða inntak þeirra almannahagsmuna sem skerðingu á atvinnufrelsi er ætlað 

að vernda og að lagaheimildin til takmörkunar atvinnufrelsisins verði að vera bæði skýr og 

ótvíræð.35 Í dómum Hæstaréttar hefur þessi áskilnaður verið orðaður svo að „löggjöfin þurfi að 

mæla fyrir um meginreglur, þar sem fram kæmu takmörk og umfang þeirrar réttindaskerðingar, 

sem talin væri nauðsynleg“ og að „ekki yrði mælt fyrir um takmörkun á atvinnufrelsi í reglugerð 

án skýrrar heimildar um efni og umfang hennar í settum lögum frá Alþingi.“36  

Einn dómur Hæstaréttar, Hrd. 2003, bls. 784 (542/2002), einkadansdómurinn, er þó 

frábrugðinn þeim fremur ströngu kröfum sem dómstólar gera almennt til skerðingar 

atvinnufrelsis. Dómurinn er nánar reifaður í kafla 4.7.1 en í málinu taldi Hæstiréttur að heimildir 

í lögum um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 væru nægilega skýrar til að Reykjavíkurborg gæti 

sett í lögreglusamþykkt sína ákvæði um hvernig nektardans á nektardansstöðum færi fram, n.t.t. 

var dönsurum bannað að loka að sér með viðskiptamanni á meðan á sýningu stóð og að fara um 

                                                 

33 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 230. 

34 Um lagaheimild þjónustugjalda, sjá nánar: Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Þjónustugjöld“, bls. 437-480, og Páll 

Hreinsson: Þjónustugjöld. 

35 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 250. 

36 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 250. 

 



 

21 

meðal áhorfenda. Dómurinn hefur verið gagnrýndur, m.a. á þeim forsendum að umræddar 

lagaheimildir hafi verið svo almenns eðlis að jafna megi við almennar reglugerðarheimildir og 

að um lögbundna atvinnugrein væri að ræða sem fjallað væri um í sérlögum.37 

3.1.5 Lagaáskilnaður um skerðingu eignarréttinda 

Samkvæmt 1. máls. 1. mgr. 72. gr. stjskr. er eignarrétturinn friðhelgur og má samkvæmt 2. og 

3. málsl. sömu málsgreinar engan skylda til að láta eign sína af hendi nema almenningsþörf 

krefji og komi fyrir fullt verð. Einnig er gerð krafa um að slíkt sé einungis gert með 

lagafyrirmælum.38 

Þrátt fyrir þetta orðalag ákvæðisins hefur verið talið að löggjafanum sé heimilt á grundvelli 

2. gr. stjskr. að setja lög um almennar takmarkanir eignarréttar sem eigendur þurfa að þola 

bótalaust.39 Fáir dómar hafa gengið sem varpa ljósi á hvaða skýrleika- og útfærslukröfur séu 

gerðar til lagaákvæða sem fela stjórnvaldi heimild til að mæla fyrir um almennar takmarkanir 

á eignarrétti í reglugerð.40 Þá má draga í efa að þeir dómar sem fallið hafa, sem flestir fjölluðu 

um lífeyrissjóð sjómanna, gefi rétta mynd af þeim kröfum sem gerðar eru til slíkra lagaákvæða 

í ljósi hinna sérstöku aðstæðna við rekstur sjóðsins.41 Ætla má að svipaðar kröfur beri að leggja 

til grundvallar og þegar um er að ræða takmörkun á atvinnufrelsi, enda um eðlislík réttindi að 

ræða.42 

3.1.6 Skipulags- og efnislegar valdgreiningarreglur 

Í 2. gr. stjskr. er mælt fyrir um þrískiptingu ríkisvalds og segir m.a. að forseti og önnur 

stjórnvöld fari með framkvæmdarvaldið samkvæmt stjórnarskrá og öðrum landslögum. Hér á 

landi er það því yfirleitt löggjafinn sem mælir fyrir með lögum um hvaða stjórnvald skuli hafa 

á hendi stjórnsýslu samkvæmt ákveðnum lögum ásamt nánari fyrirmælum um skipulag og starf 

stjórnvaldsins.43  

                                                 

37 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 246. 

38 Um takmörkun eignaréttinda, sjá nánar: Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Eignarrétturinn er friðhelgur : Eru 

upphafsorð 72. gr. stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“, bls. 29-65, og Valgerður Sólnes: 

„Neyðarlagadómarnir og friðhelgi eignarréttar“, bls. 353-416. 

39 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 230. 

40 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 235. 

41 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 236. 

42 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 236. 

43 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 203. 
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Í samræmi við þetta gildir í íslenskum rétti sú meginregla að stjórnvöld eigi að „halda sig 

innan valdmarka sinna og vinna að þeim markmiðum sem þeim ber að vinna að lögum 

samkvæmt, en láta vera að skipta sér af málefnum sem heyra undir aðra og þau hafa ekki 

sérþekkingu á.“44 Hefur þessi regla verið nefnd skipulagsleg valdgreiningar- eða 

aðgreiningarregla. Í henni felst að „stjórnvaldi er óheimilt að leggja sjónarmið til grundvallar 

ákvörðunum sínum, sem miða að því að ná fram markmiði sem öðru stjórnvaldi ber samkvæmt 

lögum að vinna að.“45 Samkvæmt reglunni getur ráðherra eða annað stjórnvald því ekki, án 

skýrrar lagaheimildar, sett reglugerð um málefnasvið sem heyrir undir önnur og óskyld 

stjórnvöld.46 

Þá er einnig í gildi álíka regla sem kemur til skoðunar þegar stjórnvald fer með framkvæmd 

fleiri en einna laga og hefur hún verið nefnd efnisleg valdgreiningar- eða aðgreiningarregla.47 Í 

henni felst að stjórnvaldi ber „að skilja á milli þeirra heimilda og markmiða, sem starf þess 

stefnir að. Það er því ekki leyfilegt að beita sjónarmiðum, sem leiða af einni lagaheimild til þess 

að taka ákvarðanir á grundvelli annarrar og óskyldrar heimildar.“48 

Umboðsmaður Alþingis hefur vísað til tilvistar reglunnar í a.m.k. einu áliti sínu, UA 30. 

desember 2004 (4176/2004). Ekki er ástæða til að reifa málið efnislega en í álíti sínu segir 

umboðsmaður m.a.: 

Af þessu tilefni tek ég fram að þegar löggjafinn hefur mælt fyrir um að fleiri en eitt stjórnvald 

skuli gegna hlutverki við töku ákvarðana í stjórnsýslu leiðir það af aðgreiningarreglum 

stjórnsýsluréttar að hvert þeirra getur aðeins fjallað um það réttaratriði sem því er sérstaklega falið 

með lögum. 

Sem dæmi má nefna Hrd. 1984, bls. 1326 þar sem deilt var um synjun landbúnaðarráðuneytisins 

á umsókn erlends dýralæknis til að hljóta dýralækningaleyfi á Íslandi. Var í málinu fjallað um 

að yfirdýralæknir hefði ekki treyst sér til að mæla með því að dýralækninum væri veitt leyfi til 

að stunda dýralækningar á Íslandi og vísaði yfirdýralæknir m.a. til þess að bæði danska og 

íslenska dýralækningafélagið legðist gegn leyfisveitingunni. Þá vísaði yfirdýralæknir einnig til 

þess að dýralæknirinn hefði hafið störf án tilskilinna leyfa. Hæstiréttur taldi umsagnir 

                                                 

44 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 27. 

45 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 255. 

46 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 280. 

47 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 27. 

48 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 255-256. 
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dýralækningafélaganna annmarka á umsögn yfirdýralæknis en þó ekki slíkan að ógildingu 

varðaði.  

Ólafur Jóhannes Einarsson segir í grein sinni Réttmætisreglan að líklega hafi enginn 

íslenskur dómur á sviði stjórnsýsluréttar verið jafn mikið gagnrýndur en einn þáttur 

gagnrýninnar snýr að því að það hafi ekki verið hlutverk yfirdýralæknis að lögum að leggja mat 

á það hvort ástæða væri til að veita atvinnuleyfi heldur var það hlutverk 

félagsmálaráðuneytisins.49 Var því um brot á hinni skipulagslegu valdgreiningarreglu að ræða.  

Í ljósi þess að  lögreglusamþykktir eru samdar af sveitarfélögum en staðfestar af ráðherra, 

er hér að lokum vert að nefna að þar sem sveitarstjórnir teljast sjálfstæðar gagnvart stjórnsýslu 

ríkisins er talið óheimilt að framselja þeim vald frá stjórnvöldum ríkisins án lagaheimildar, sbr. 

UA 24. febrúar 1994 (761/1993) þar sem umboðsmaður taldi menntamálaráðherra vera óheimilt 

að framselja barnaverndarnefnd heimild til að leysa úr kærumálum vegna kærðra úrskurða 

fræðslustjóra.50 Þar af leiðandi verður að telja óheimilt að framselja þeim vald sem samkvæmt 

lögum er á hendi ráðherra. 

Í framkvæmd hefur sveitarfélögum þó verið játað nokkurt svigrúm á hinni efnislegu 

valdgreiningarreglu við beitingu valdheimilda sinna, sbr. Hrd. 2003, bls. 596 (70/2002) þar sem 

deilt var um forkaupsrétt sveitarfélags á jörð á grundvelli 30. gr. jarðalaga nr. 65/1976. 

Hæstiréttur taldi sveitarfélaginu heimilt að nýta forkaupsréttarheimildina í þeim tilgangi að 

treysta búsetu í sveitarfélaginu í heild sinni, m.a. með því að efla ferðaþjónustu á svæðinu, þrátt 

fyrir að slíkt væri ekki í samræmi við tilgang jarðalaga. Hæstiréttur sagði að játa yrði 

sveitarstjórnum svigrúm um mat á því hvort forkaupsrétti skyldi beitt þegar fyrir lægi að stefnt 

væri að lögmætu markmiði, sbr. 78. gr. stjórnarskrárinnar.  

Þó er ljóst að reglan gildir um sveitarfélög, sbr. Hrd. 1997, bls. 1544 þar sem reyndi á 

lögmæti ráðningar réttindalauss aðila í stöðu grunnskólakennara en umsækjandi með 

kennsluréttindi taldi á sér brotið með ráðningunni. Í rökstuðningi Hæstaréttar kemur fram að 

deilur sem umsækjandinn, sem taldi á sér brotið, átti við hreppsnefnd um innheimtu gjalda gætu 

ekki komið til skoðunar við veitingu kennarastöðu. Telur Ólafur Jóhannes Einarsson að með 

þessum ummælum sínum sé Hæstiréttur í raun að segja að þessi sjónarmið hafi ekki samrýmst 

hinni efnislegu aðgreiningarreglu.51 

                                                 

49 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 259. 

50 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 223. 

51 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 262. 
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3.1.7 Réttmætisregla 

Í íslenskum stjórnsýslurétti gildir sú meginregla að stjórnvaldsákvarðanir skuli byggjast á 

málefnalegum sjónarmiðum og hefur þessi regla verið nefnd réttmætisreglan. Í reglunni felst 

einnig að ákvarðanir sem byggjast á ómálefnalegum sjónarmiðum geta verið ógildanlegar.52 

Sem dæmi um sjónarmið sem almennt eru talin ómálefnaleg má nefna persónulega hagsmuni 

stjórnvaldshafa, flokkspólitísk sjónarmið, mismunun atvinnurekenda milli sveitarfélaga, 

ólögmæt fjárhagsleg markmið, kynferði eða litarháttur málsaðila og fleiri slík sjónarmið.53 

Hvaða sjónarmið teljast málefnaleg hverju sinni ræðst fyrst og fremst af lögskýringu þess 

lagaákvæðis sem á reynir, m.a. með skoðun á lögskýringargögnum eða markmiðsskýringu 

ákvæðisins. Þó má telja að ávallt sé heimilt að líta til sjónarmiða sem leidd eru af 

mannréttindarákvæðum stjórnarskrár og réttaröryggis og réttmætra væntinga málsaðila, enda 

sé ekki brotið gegn aðgreiningarreglu.54 

Réttmætisreglan tekur ekki einungis til stjórnvaldsákvarðana heldur einnig til útgáfu 

almennra stjórnvaldsfyrirmæla eins og glögglega má ráða af Hrd. 1996, bls. 4260 þar sem 

reyndi á heimild landbúnaðarráðherra til að hækka, með reglugerðarbreytingu, jöfnunargjald af 

innfluttum frönskum kartöflum. Hæstiréttur leit til þeirra sjónarmiða Alþingis um álagningu 

gjaldsins sem fram komu í meðförum þingsins og gat ekki séð að umrædd reglugerðarbreyting 

væri í samræmi við þau sjónarmið. Hæstiréttur taldi því íslenska ríkið ekki „hafa sýnt fram á, 

að álagning hins sérstaka jöfnunargjalds, sem hér um ræðir, fái samrýmst þeim takmörkunum, 

sem heimild ráðherra voru settar, og þeim kvöðum um málefnalegan grundvöll skattheimtu og 

stjórnsýslu, sem gæta varð.“ 

Réttmætisreglan er nátengd þeim reglum stjórnsýsluréttum sem nefndar hafa verið hér að 

framan, þ.e. valdgreiningarreglunni og lögmætisreglunni. Í grein sinni Réttmætisreglan hefur 

Ólafur J. Einarsson þetta að segja um tengsl réttmætisreglunnar og lögmætisreglunnar: 

Að mati greinarhöfundar er réttast að líta svo á, að réttmætisreglan sé eins konar framhald af 

lögmætisreglunni. Í ljósi þeirrar grundvallarreglu, að stjórnsýslan sé lögbundin, hlýtur fyrst að 

verða að taka til athugunar hvort lagaheimild sé fyrir hendi til töku stjórnvaldsákvörðunar. Þegar 

fyrir liggur að heimild að lögum sé til staðar þarf því næst að athuga hvort þau sjónarmið sem 

ákvörðun byggist á séu málefnaleg.55 

                                                 

52 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 253. 

53 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 29-33. 

54 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 263. 

55 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 266. 
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Muninn á reglunum má því orða sem svo að lögmætisreglan veki spurningar um hvor heimild 

sé fyrir efnisinnihaldi stjórnvaldsákvörðunar en réttmætisreglan um hvort forsendur 

ákvörðunarinnar séu í samræmi við þau sjónarmið sem ætlast verður til að fylgt verði við notkun 

þeirra heimilda sem hin tilteknu heimildarlög veita. Ákvörðun getur því litið löglega út sé hún 

skoðuð ein og sér en verið ólögmæt vegna ómálefnalegra forsendna við ákvörðunartökuna.56 

Þá er réttmætisreglan nátengd hinum skipulags- og efnislegu valdgreiningarreglum, enda 

fjalla þær beinlínis um þau sjónarmið sem stjórnvaldi er heimilt að leggja til grundvallar 

ákvörðunum sínum og að ekki sé heimilt að beita sjónarmiðum sem leiða má af einni 

lagaheimild til að taka ákvarðanir á grundvelli óskyldrar heimildar.57 

3.1.8 Meðalhófsregla 

Meðalhófsreglan vísar bæði til lögfestrar reglu 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 en einnig til 

víðtækari óskráðrar meginreglu á sviði stjórnsýsluréttar. Reglan felur í sér þrjá meginþætti; Í 

fyrsta lagi að stjórnvöld megi ekki taka íþyngjandi ákvarðanir að nauðsynjalausu, í öðru lagi að 

þegar fleiri en ein leið kemur til greina til að ná lögmætu markmiði sem stefnt er að beri að 

velja það úrræði sem vægast er og að gagni getur komið og í þriðja lagi að gætt sé hófs í útfærslu 

þeirra athafna sem um ræðir.58 

Má sem dæmi um beitingu meðalhófsreglunnar við mat á útfærslu reglugerðarákvæðis vísa 

til UA 28. júlí 1994 (913/1993) þar sem umboðsmaður fjallaði um ákvörðun umhverfisráðherra 

um að stytta veiðitímabil rjúpu um einn mánuð með breytingu á reglugerð. Umboðsmaður tók 

fram í áliti sínu að við ákvörðun sína bæri ráðherra að gæta þeirrar meginreglu að grípa ekki til 

róttækari aðgerða en efni stæðu til. Að loknu heildarmati á aðstæðum þeim sem leiddu til 

reglugerðarbreytingar, taldi umboðsmaður að með styttingu veiðitímabilsins hefði ráðherra 

ekki gengið lengra en efni stóðu til og að í ljósi þeirra rannsókna sem höfðu verið gerðar á 

rjúpnastofninum yrði að telja að viðhlítandi grundvöllur væri fyrir ákvörðun ráðuneytisins. 

3.2 Hlutverk og valdheimildir lögreglu 

Við mat á gildi ákvæða lögreglulsamþykkta verður ekki fram hjá sérstöku eðli samþykktanna 

litið, en vísbending um það eðli felst í nafninu: lögreglusamþykkt. Ákvæði lögreglusamþykkta 

snúa flest að hátternisreglum fyrir borgarann sem lögreglu er ætlað að framfylgja og skulu 

reglurnar skv. 1. mgr. 3. gr. lls. varða allsherjarreglu. Þá er í 7. gr. lls. sérstakt ákvæði um að sá 

                                                 

56 Ástráður Haraldsson: „Um forsendur stjórnsýsluathafna, fyrri hluti“, bls. 154. 

57 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 255-256. 

58 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 281-282. 
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sem ábyrgð ber á vanrækslu á skyldu sinni samkvæmt lögreglusamþykkt skuli greiða 

lögreglustjóra þann kostnað sem fellur á lögregluna vegna aðgerða til að hindra að vanrækslan 

valdi tjóni. Má af þessu telja ljóst að löggjafinn gerir ráð fyrir að það sé hlutverk lögreglu að 

annast eftirlit með og framkvæmd ákvæða lögreglusamþykkta. Verður því ekki komist hjá því 

að fjalla lítillega um hlutverk og valdheimildir lögreglu, þar sem svo kann að vera að heimilt sé 

með almennum stjórnvaldsfyrirmælum að mæla fyrir um vissar heimildir lögreglu til handa sem 

ekki væri heimilt að veita öðrum stjórnvöldum, þá sérstaklega í ljósi þess að lögreglan kann að 

hafa álíka heimildir fyrir á grundvelli annarra laga.59 

Samkvæmt a lið 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 segir að hlutverk lögreglu sé „að 

gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við að tryggja réttaröryggi 

borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar lögmæta starfsemi“. 

Lögreglustjórar fara með almenna lögreglustjórn, hver í sínu umdæmi, á grundvelli 1. og 6. 

mgr. 6. gr. lögreglulaga  en lögreglumenn hafa lögregluvald hvar sem er á landinu skv. 1. mgr. 

7. gr. laganna. Handhöfum lögregluvalds er skv. 1. málsl. 14. gr. lögreglulaga heimilt að beita 

valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna og í 15. – 19. gr. laganna er nánar fjallað um þær 

aðferðir sem lögreglu er heimilt að beita. Helst kemur hér til skoðunar 15. gr. lögreglulaga um 

aðgerðir í þágu almannafriðar, allsherjarreglu o.fl. en 1. og 2. mgr. 15. gr. er svohljóðandi: 

1. Lögreglu er heimilt að hafa afskipti af borgurunum til að halda uppi almannafriði og 

allsherjarreglu eða koma í veg fyrir yfirvofandi röskun til að gæta öryggis einstaklinga eða 

almennings eða til að afstýra afbrotum eða stöðva þau.  

2. Í þessu skyni er lögreglu m.a. heimilt að taka í sínar hendur umferðarstjórn, banna dvöl á 

ákveðnum svæðum, svo sem með því að girða af eða hindra umferð um þau, taka í sínar vörslur 

hættulega muni, vísa á brott eða fjarlægja fólk, fyrirskipa stöðvun eða breytingu á aðgerðum eða 

starfsemi, fara inn á svæði í einkaeign og fyrirskipa brottflutning fólks af þeim. 

Um þessar heimildir lögreglu samkvæmt 15. gr. lögreglulaga sagði í sérstökum athugasemdum 

með frumvarpi því sem varð að lögreglulögum nr. 90/1996: 

Greinin er nýmæli. Þar er mælt fyrir um rétt lögreglu til þess að hafa afskipti af borgurunum við 

nánar tilgreindar aðstæður og með hvaða hætti. Tilgangur ákvæðisins er að treysta lagalegan 

grundvöll þessa réttar lögreglu. Hliðstætt ákvæði er ekki að finna í gildandi lögreglulögum. Talið 

hefur verið að heimildir lögreglu í þeim tilfellum sem getið er í greininni rúmist innan þess sem 

kallað hefur verið allsherjarumboð (á dönsku generalfuldmagt) lögreglu. Með því er átt við þá 

óskráðu reglu að lögreglan hafi almenna venjumyndaða heimild innan vissra marka til að grípa 

til nauðsynlegra ráðstafana til þess að halda uppi lögum og reglu í landinu. Það er mat 

                                                 

59 Hér er vert að vekja athygli á því að dómsmálaráðherra er bæði ráðherra lögreglumála og sá ráðherra sem setur 

reglugerð um lögreglusamþykktir og staðfestir lögreglusamþykktir sveitarfélaga. Því getur reynt sérstaklega á 

valdgreiningarregluna í þessu samhengi. 
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nefndarinnar sem samið hefur þetta frumvarp að rétt sé að lögfesta þessar heimildir lögreglu. 

Byggist sú afstaða á svonefndri lögmætisreglu (á dönsku legalitetsprincip), þ.e. þeirri reglu að hið 

opinbera, lögreglan sem aðrir, þurfi að hafa heimild í lögum til afskipta af borgurunum gegn vilja 

þeirra.60 

Umboðsmaður Alþingis fjallaði um valdheimildir lögreglu samkvæmt 15. gr. lögreglulaga í  

UA 23. mars 2001 (2824/1999 og 2836/1999), sem efnislega er reifað í kafla 4.2.4. Í áliti sínu 

sagði umboðsmaður að um inntak almannafriðar og allsherjarreglu væri ekki fjallað í ákvæði 

lögreglulaga en hægt væri að líta til ákvæðis 1. mgr. 3. gr. lls. þar sem dæmi eru tekin um þær 

aðstæður sem varða allsherjarreglu í merkingu ákvæðisins. Þá ítrekaði umboðsmaður þau 

ummæli sem fram koma í greinargerðinni, þess efnis að um væri að ræða lögfestingu á 

almennum venjumynduðum valdheimildum lögreglu til að grípa til nauðsynlegra ráðstafana til 

þess að halda uppi lögum og reglu í landinu. Í álitinu segir umboðsmaður einnig að röskun á 

almannafriði geti heimilað sérstakar og íþyngjandi ráðstafanir af hálfu lögreglu en í málinu sem 

um ræðir reyndi sérstaklega á röskun vegna hávaða. Þá bendir umboðsmaður á að skv. 5. mgr. 

15. gr. lögreglulaga sé lögreglu heimilt, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, að hafa afskipti af 

málefnum sem lögum samkvæmt heyra undir önnur stjórnvöld. 

Í gildandi lögreglulögum er að finna nokkur ákvæði sem eiga rætur sínar að rekja til eldri 

lögreglusamþykkta. Til að mynda er ákvæði 4. mgr. 15. gr. lögreglulaga um skyldu manns sem 

óhlýðnast lögreglu til að bera kostnað vegna þeirra ráðstafana sem lögregla gerir til að koma í 

veg fyrir að óhlýðni hans valdi tjóni eða stofni almenningi í hættu mjög áþekkt 7. gr. lls. Þá er 

í 5. mgr. 15. gr. um heimild lögreglu til að krefjast þess að menn segi á sér deili, sem á rætur 

sínar að rekja til eldri lögreglusamþykkta.61 Loks er í 19. gr. lögreglulaga kveðið á um skyldu 

borgarans til að hlýða fyrirmælum lögreglu sem einnig á rætur að rekja til eldri 

lögreglusamþykkta en löggjafanum þótti tilefni til að lögfesta.62 

Í ljósi alls framangreinds má telja ljóst að nokkur samverkun sé milli laga um 

lögreglusamþykktir og lögreglulaga, enda er það eitt af hlutverkum lögreglu að framfylgja þeim  

reglum sem settar eru í lögreglusamþykktum. Hafa verður þessa sérstöku samverkun í huga við 

mat á gildi tiltekinna ákvæða lögreglusamþykkta en þó verður ávallt að hafa í huga að aðgerðir 

                                                 

60 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3793. 

61 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3794. 

62 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3795. 
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lögreglu á grundvelli lögreglusamþykktar eru yfirleitt íþyngjandi aðgerðir sem krefjast 

sérstakrar lagaheimildar.63 

3.3 Hvaða heimildir til setningar reglna má finna í lögum um lögreglusamþykktir?  

3.3.1 Inngangur 

Í núgildandi lögum nr. 36/1988 um lögreglusamþykktir má finna nokkur aðgreind atriði sem 

kveða má á um í lögreglusamþykktum. Skipta má þessum atriðum upp í þrjá flokka; heimildir 

til setningar hátternisreglna, heimildar til gjaldtöku og refsiheimildir. Líkt og greinir í 1. kafla 

er aðal umfjöllunarefni þessarar ritgerðar umfjöllun um þær hátternisreglur sem kveðið hefur 

verið á um í lögreglusamþykktum og skýrleika þeirra m.t.t. lögmætisreglu. Rétt þykir þó að 

gera stuttlega grein fyrir öllum þremur tegundum heimilda sem lögin kveða á um. Sem fyrr 

segir er í 1. og 2. gr. lls. kveðið á um heimild til að setja lögreglusamþykktir og má réttilega 

kalla þær greinar hina eiginlegu reglugerðarheimildir. Þá er í 5. gr. lls. kveðið á um staðbundið 

gildissvið lögreglusamþykkta, þ.e. að þær gildi að jafnaði um allt sveitarfélagið en geti einnig 

gilt um hluta þess eða fyrir mörg sveitarfélög. Um efni lögreglusamþykkta er hins vegar fjallað 

í 1. mgr. 3. gr. lls., um gjaldtökuheimildir er fjallað í 2. mgr. 3. gr. og 7. gr. lls. og loks er 

refsiheimild í 6. gr. lls. 

3.3.2 Heimild til setningar hátternisreglna 

Heimild um hvers konar hátternisreglur megi setja í lögreglusamþykkt er að finna í 1. mgr. 3. 

gr. lls. sem er svohljóðandi: 

Í lögreglusamþykkt skal, eftir því sem þurfa þykir, kveða á um það sem varðar allsherjarreglu, 

svo sem:  

a. Reglu og velsæmi á og við almannafæri; allt sem lýtur að því að draga úr hættu og 

óþægindum, greiða fyrir umferð og tryggja öryggi fólks; friðun og vernd mannvirkja og opinna 

svæða; hvernig stuðla má að góðri umgengni og hreinlæti á almannafæri.  

b. Opnunar- og lokunartíma veitingastaða; skemmtanahald og hvernig skemmtunum og 

öðrum samkomum skuli markaður tími.  

c. Verslun og aðra atvinnu á almannafæri; að leyfi þurfi til þess að hafa á tilteknum stað sölu, 

leigu eða afgreiðslu ökutækja; að leyfi þurfi til þess að reka skemmti- eða leiktæki gegn borgun.  

d. Meðferð dýra til þess að varna því að tjón hljótist af þegar skepnur ganga lausar eða eru í 

vanhirðu. 

Greinin skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hluta greinarinnar er hin eiginlega heimild um hvað megi 

kveða á um í lögreglusamþykkt, þ.e. það sem þurfa þykir og varðar allsherjarreglu. Í hinum 

                                                 

63 Þess má geta að lögreglusamþykktir voru í upphafi einar helstu efnisreglur um störf lögreglu. Höfundi gafst þó 

ekki tími til ítarlegrar rannsóknar að því leyti. 
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fjórum hlutum greinarinnar, þ.e. a til d liðum greinarinnar, eru síðan nefnd dæmi um hvað getur 

fallið undir hina almennu heimild fyrsta hluta. 

Af ákvæðinu má sjá að heimild til setningar reglna samkvæmt lögum um 

lögreglusamþykktir er takmörkuð við reglur er varða allsherjarreglu. Líkt og í eldri lögum er 

hugtakið ekki sérstaklega skilgreint í núgildandi lögum en í lögfræðiorðabókinni er hugtakið 

allsherjarregla skilgreint sem „það að haldið sé uppi lögum og reglu í samfélaginu eftir því sem 

nauðsynlegt verður að teljast.“64 Hvað nákvæmlega felst í hugtakinu allsherjarreglu er erfitt að 

fullyrða og hvað sem líður orðabók þá ber fyrst og fremst að túlka hugtakið eftir viðurkenndum 

lögskýringaraðferðum.65 Sú upptalning sem finna má í a til d lið 1. mgr. 3. gr. lls. kann að gefa 

nokkrar vísbendingar auk þess að skýra og takmarka að nokkru leyti inntak eiginlegu 

heimildarinnar. Verða þær nú raktar nánar og inntak þeirra skýrt eftir föngum. 

Í a lið 1. mgr. 3. gr. lls. er heimilað að setja reglur um (1) reglu og (2) velsæmi á 

almannafæri, allt sem lýtur að því að (3) draga úr hættu og (4) óþægindum, (5) greiða fyrir 

umferð, (6) tryggja öryggi fólks, (7) friðun og vernd mannvirkja og (8) opinna svæða og hvernig 

stuðla má að (9) góðri umgengni og (10) hreinlæti á almannafæri. Þessar heimildir eru efnislega 

í samræmi við þær heimildir sem finna má í a og b lið 2. mgr. laga um lögreglusamþykktir fyrir 

kaupstaðina nr. 1/1890 þó að nokkrar breytingar hafi orðið á orðalaginu. Efnislegt inntak er 

hvorki skýrt nánar í greinargerð með frumvarpinu frá 1988 né í greinargerð með frumvarpinu 

frá 1890. Ljóst er þó af orðalaginu að um verulega víðtækar valdheimildir er að ræða, sbr. 

orðalagið „allt sem lýtur að því að draga úr hættu á óþægindum.“ Þá er einnig ljóst að um mörg 

þessara atriða er þegar fjallað í lögum, t.a.m. má nefna að um reglu og velsæmi á almannafæri 

er að einhverju leyti fjallað í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hér eftir hgl.) og öðrum 

sérlögum og sérrefsilögum, um umferð er fjallað í umferðarlögum nr. 50/1987, um friðun og 

vernd mannvirkja er fjallað í lögum um menningarminjar nr. 80/2012, um friðun og umgengni 

um náttúru landsins er fjallað í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 og svona mætti lengi telja.  

Í b lið 1. mgr. 3. gr. lls. er heimilað að setja reglur um (11) opnunar- og lokunartíma 

veitingastaða, (12) skemmtanahald og (13) hvernig skemmtunum og (14) öðrum samkomum 

skuli markaður tími.  Heimild til að í lögreglusamþykkt megi marka veitingastöðum 

opnunartíma og skemmtunum og öðrum samkomum megi marka ákveðinn tíma má telja 

nokkuð skýra og afmarkaða. Um er að ræða ákveðna takmörkun á atvinnufrelsi 1. mgr. 75. gr. 

                                                 

64 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 15. 

65 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 67-70. 
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stjskr. en heimilt er að setja atvinnu takmörk með lögum, eins og lauslega er nefnt í kafla 3.1.4 

og fjallað er nánar um í kafla 4.7.1. Þá má af greinargerðinni sem fylgdi frumvarpi því sem varð 

að núgildandi lögum um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 glögglega sjá að það var vilji 

löggjafans að kveðið væri á um slíkan opnunartíma í lögreglusamþykktum.66 Heimild til að 

setja reglur um skemmtanahald er hins vegar mjög óræð og erfitt er að meta hvers konar reglur 

um skemmtanahald almennt sé heimilt að setja í lögreglusamþykktir. Þá er rétt að geta þess, að 

í gildi eru lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 sem að einhverju leyti 

lögfesta takmörk sem áður var kveðið á um í lögreglusamþykktum. 

Í c lið 1. mgr. 3. gr. lls. er heimilað að setja reglur um (15) verslun og (16) aðra atvinnu á 

almannafæri, (17) leyfi til þess að hafa á tilteknum stað sölu, (18) leigu eða (19) afgreiðslu 

ökutækja og (20) að leyfi þurfi til að reka skemmti- eða leiktæki gegn borgun. Í framangreindum 

heimildum er einnig um að ræða ákveðin takmörk á stjórnarskrárvörðu atvinnufrelsi. Orðalag 

heimildanna bendir til þess að heimild til reglusetningar um verslun og atvinnu á almannafæri 

sé mjög víðtæk, enda engin sérstök takmörk tilgreind í ákvæðinu. Ákvæði um leyfi til sölu, 

leigu eða afgreiðslu ökutækja á tilteknum stað er öllu sértækara en ekki er þó tilgreind sérstök 

takmörk á skilyrðum slíks leyfis. Rétt er þó að benda á að í 2. mgr. 3. gr. laga um leigu á 

skráningarskyldum ökutækjum nr. 65/2015 er útgáfa leyfis til rekstrar ökutækjaleigu háð 

„jákvæðri umsögn sveitarstjórnar í því umdæmi sem ökutækjaleigan mun hafa fasta starfsstöð.“ 

Engin sérlög eru í gildi um veitingu leyfa fyrir starfrækslu skemmti- eða leiktækja en í 

framangreindu ákvæði er ekki tilgreint hvaða takmörk megi setja fyrir leyfisveitingu.67 

Í d lið 1. mgr. 3. gr. lls. er heimilað að setja reglur um (21) meðferð dýra til þess að varna 

því að tjón hljótist af þegar skepnur ganga lausar eða eru í vanhirðu. Hér er enn um að ræða 

frekar almennt ákvæði en þó er tilgreint sérstakt verndarandlag. Í 4. og 5. gr. laga um búfjárhald 

nr. 38/2013 er kveðið á um heimild sveitarstjórna til að setja samþykktir um búfjárhald og 

vörslu búfjár. Sú heimild er í betra samræmi við nútíma kröfur um skýrleika 

reglugerðarheimilda. Þá er í 50. gr. vegalaga nr. 80/2007 kveðið á um bann við lausagöngu 

búfjár á tilteknum vegum. Er því ljóst að sveitarfélög hafa aðrar og skýrari lagaheimildir til að 

„varna því að tjón hljótist af þegar skepnur ganga lausar“. 

Samtals má því segja að í  dæmaskyni og til að skilgreina betur inntak reglugerðarheimildar 

laga um lögreglusamþykktir sé til staðar upptalning í 21 liðum um hluti sem löggjafinn telur að 

                                                 

66 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 2571. 

67 Þrátt fyrir að höfundi sé ekki kunnugt um nein sérlög er varða slíkar leyfisveitingar, er rétt að taka fram að önnur 

löggjöf, svo sem vinnulöggjöf og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, geta tekið til starfseminnar. 
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rétt sé að fjalla um í lögreglusamþykkt. Geta a til d liðir 1. mgr. 3. gr. lls. veitt vísbendingu um 

hvort ákvæði lögreglusamþykktar geti efnislega sótt viðhlítandi lagastoð í lög um 

lögreglusamþykktir. Fram hjá því verður þó ekki litið að í flestum tilvikum er einungis um mjög 

almennar lýsingar að ræða og því erfitt að halda því fram að um skýra lagaheimild sé að ræða. 

Slíkt mat á skýrleika kemur sérstaklega til skoðunar eftir því sem ákvæði lögreglusamþykkta 

verða meira íþyngjandi. 

3.3.3 Heimildir til gjaldtöku 

Í gildandi lögum um lögreglusamþykktir er að finna tvær aðgreindar gjaldtökuheimildir. Annars 

vegar er í 2. mgr. 3. gr. lls. svohljóðandi ákvæði: 

Í lögreglusamþykkt skulu vera ákvæði um það hvernig greiða skuli þau útgjöld sem hin ýmsu 

ákvæði hennar hafa í för með sér. 

Þá er í 1. og 2. mgr. 7. gr. lls. svohljóðandi ákvæði: 

Ef einhver lætur það ógert sem er skylda hans samkvæmt lögreglusamþykkt eða reglum sem settar 

eru samkvæmt henni má lögreglustjóri láta gera það eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að 

hindra að vanrækslan valdi tjóni.  

Kostnaður við þetta greiðist af þeim sem ábyrgð ber. Sama er um kostnað af ráðstöfun sem 

lögreglustjóri gerir til þess að hindra fyrirhugaða athöfn eða stöðva athöfn sem ekki er að fullu 

lokið en bönnuð er með samþykktinni eða samkvæmt henni. Ef sá sem ábyrgð ber er eigi fær um 

að greiða slíkan kostnað greiðist hann úr ríkissjóði. 

Sem fyrr segir gera lögmætisreglan, 40. gr. og 77. gr. stjskr. þá kröfu að skýr lagaheimild sé 

fyrir álagningu skatts eða innheimtu gjalda af hálfu stjórnvalda. Ennfremur er tekið fram í 2. 

mgr. 78. gr. stjskr. að tekjustofnar sveitarfélaga skuli ákveðnir með lögum. Telja má að 2. mgr. 

3. gr. lls. sé heldur almenns eðlis í ljósi þess að ekki er kveðið með óyggjandi hætti á um að 

innheimta megi útgjöld né nákvæmlega tilgreint fyrir hvað megi innheimta þau eða hversu háa 

upphæð megi innheimta. Ákvæði 2. mgr. 7. gr. lls. eru skýrari að því leyti að innheimt skuli 

gjöld sem svara kostnaði af sérstökum aðgerðum lögreglustjóra í samræmi við ákvæðið.  

Þessar heimildir til gjaldtöku koma ekki til nánari skoðunar í þessari ritgerð og ekki verður 

tekin frekari afstaða til þess hvort þær séu nógu skýrar eða hvort gjaldtaka sem mælt er fyrir 

um í tilteknum lögreglusamþykktum geti átt sér viðhlítandi stoð í lögunum. Slík umfjöllun væri 

efni í sérstaka ritgerð en rétt þykir engu að síður að halda tilvist heimildarinnar til haga í ljósi 

efnisafmörkunar ritgerðarinnar. 

3.3.4 Refsiheimild 

Sem fyrr segir er í lögum um lögreglusamþykktir að finna refsiheimild, n.t.t. í 6. gr. laganna 

sem er svohljóðandi: 
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Brot gegn lögreglusamþykkt varða sektum. Sama er um brot á reglum sem settar eru samkvæmt 

lögreglusamþykkt.  

Ef kenna má yfirsjón barns skorti á hæfilegri umsjá foreldris eða þess sem gengur barninu í 

foreldris stað skal refsa þeim fyrir yfirsjónina. 

Þessari refisheimild má í raun skipta í þrjá hluta. Í fyrsta lagi að brot gegn lögreglusamþykkt 

varðar refsingu, þó einungis sekt en ekki refsivist. Í öðru lagi að brot á reglum sem settar eru 

samkvæmt lögreglusamþykkt varðar sektum. Höfundi er ekki kunnugt um að þessari 

refsiheimild hafi nokkurn tímann verið beitt en hún gefur þó til kynna að setja megi reglur á 

grundvelli lögreglusamþykktar og að brot á slíkum reglum varði sömu refsingu og brot gegn 

lögreglusamþykkt. Í þriðja lagi er heimilt að refsa foreldri í stað barns, sé brot barns vegna 

skorts á hæfilegri umsjá foreldris. Frá setningu laga um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina 

nr. 1/1890 hefur verið slík heimild í lögum um að foreldri eða forráðamanni sé refsað fyrir skort 

á hæfilegri umsjá barns. Telja verður þó að við beitingu slíkrar heimildar þurfi að líta til 

skilyrðis 14. gr. hgl. um sakhæfi, sem kveður á um að ekki skuli refsa manni fyrir verknað sem 

hann hefur framið fyrir 15 ára aldur. Telja verður heldur sérkennilegt að refsa foreldri fyrir brot 

sem framið er af sakhæfu barni, enda ber barnið sjálft ábyrgð á gerðum sínum eftir þann aldur. 

Þá verður barni auðvitað ekki refsað fyrir 15 ára aldur. 

Rétt er að taka fram, í tengslum við seinni tvo hluta refsiheimildarinnar, að í sérstökum 

athugasemdum um 6. gr. í greinargerð með frumvarpi því sem varð að núgildandi lögum um 

lögreglusamþykktir segir: 

Gert er ráð fyrir því að í lögreglusamþykktir kunni að verða sett ákvæði er feli í sér heimild til að 

setja sérreglur um tiltekin atriði. Brot á þeim reglum mundu varða sektum með sama hætti og brot 

á lögreglusamþykktum. Sérstakt aldursákvæði (14 ár), að því er varðar yfirsjónir barna, er fellt 

niður.68  

Hvergi er þó að finna í lögunum sérstaka heimild til að setja slíkt ákvæði í lögreglusamþykkt 

né nánar tilgreint til hvaða stjórnvalds sveitarstjórn er heimilt að framselja vald til að setja slíkar 

reglur eða hvort um sé að ræða heimild sveitarstjórna til að setja eigin reglur á grundvelli 

heimildar í lögreglusamþykkt sem sveitarstjórn veitir þá í raun sjálfri sér. Verður í ljósi 

meginreglu um lögbundnar refsiheimildir að teljast vafasamt að hátternisregla byggð á slíku 

tvöföldu framsali lagasetningarvalds geti talist viðhlítandi refsiheimild. 

Í ljósi umfjöllunar í kafla 3.1.2 vakna spurningar um hvort bæði skilyrði þess að 

hátternisreglur sem kveðið er á um í reglugerð geti varðað refsingu séu hér uppfyllt. Leiða má 

líkur að því að skýrt komi efnislega fram í lagaheimildinni að heimild sé til að mæla fyrir um 

                                                 

68 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 2571. 
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refsiverða háttsemi í lögreglusamþykkt, þ.e. að fyrra skilyrðið sé uppfyllt, en hvort seinna 

skilyrðið um að í lögum sé í meginatriðum lýst því hvað geti varðað refsingu hlýtur að ráðast 

af því á hvaða ákvæði lögreglusamþykktar reynir hverju sinni. 

Ekki verður tekin nánari afstaða til lögreglusamþykkta sem refsiheimilda í þessari ritgerð, 

enda hefur verið fjallað um slíkt í öðrum rannsóknum. Með vísan til umfjöllunar í kafla 3.1.2, 

um hvort sveitarstjórnum verði framselt vald til setningar reglna er varða refsingu, þykir þó rétt 

að halda þessum refsiheimildum til haga í ljósi umfjöllunarefnis ritgerðarinnar. 

4 Ákvæði lögreglusamþykkta og reglugerðar um lögreglusamþykktir 

4.1 Um flokkun og aðferðarfræði 

Í reglugerð um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 og lögreglusamþykktum sem settar hafa verið 

að fyrirmynd reglugerðarinnar má finna ýmsar hátternisreglur. Líkt og greint er ítarlegar frá í 

kafla 3.4 er heimild til setningar reglna í lögreglusamþykktum á grundvelli 1. mgr. 3. gr. lls. 

nokkuð almennt orðuð og er skv. orðalagi greinarinnar takmörkuð við það sem „varðar 

allsherjarreglu“ og „þurfa þykir“ að kveða á um í lögreglusamþykkt. Í framhaldi 1. mgr. 3. gr. 

eru síðan nefnd nánari dæmi um hvað kann að falla undir þessa takmörkun en ekki er um 

tæmandi talningu að ræða. Við mat á því hvort tiltekin ákvæði lögreglusamþykkta hafi 

fullnægjandi stoð í lögum þarf því að líta til nokkurra atriða.  

Í fyrsta lagi ber að skoða hvort tiltekið ákvæði varði allsherjarreglu og þarf í því samhengi 

fyrst að skilgreina hvað fellur undir hugtakið allsherjarreglu. Ákveðnum vandkvæðum er 

bundið að skilgreina hugtakið en þó má líta til nokkurra atriða. Helst má líta til umfjöllunar í 

kafla 3.3.2 þar sem grein er gerð fyrir orðabókaskilgreiningu hugtaksins og fjallað er um þau 

dæmi sem talin eru upp í 1. mgr. 3. gr. lls. Einnig má líta til þeirrar skýringar Evrópudómstólsins 

á hugtakinu að um sé að ræða svæðisbundið hugtak sem geti verið ólíkt frá einu landi til annars 

og tekið breytingum með breyttum tímum, þ.e. að hugtakið breytist í takt við þjóðfélagsþróun 

og ytri aðstæður. Þá telur dómstóllinn að aðildarríki hafi nokkuð svigrúm við að skilgreina sína 

allsherjarreglu en að ákvörðun um slíkt sé ekki að fullu háð geðþótta aðildarríkja. Þess ber að 

geta að þessi túlkun Evrópudómstólsins á hugtakinu varðaði skýringu hugtaksins í tengslum við 

skerðingu ferðafrelsis.69 Má því telja að um sé að ræða heldur víðtækt og illa skilgreint hugtak 

                                                 

69 Ólafur Ísberg Hannesson: „Sambandsborgararéttur: Réttur borgara til frjálsrar farar og búsetu innan 

Evrópubandalagsins og EES“, bls. 700. 
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sem helst verður skilgreint út frá framangreindri dæmatalningu. Ekki er fyrir að fara beinum 

fordæmum frá dómstólum um hvers konar háttsemi er til þess fallin að raska allsherjarreglu, en 

ljóst má þó telja að t.d. óspektir á almannafæri, skipulögð brotastarfsemi og mikill hávaði geti 

fallið undir hugtakið. 

Í öðru lagi ber að skoða hvort regla sem fram kemur í ákvæði lögreglusamþykktar sé 

efnislega í ósamræmi við aðrar réttarheimildir, þá sérstaklega sett lög Alþingis og stjórnarskrá. 

Sé um slíkt að ræða víkur ákvæði lögreglusamþykktarinnar fyrir æðri réttarheimild skv. lex 

superior reglunni og þá jafnframt um að ræða brot á efnisþætti formreglu lögmætisreglunnar. 

Sé ákvæði lögreglusamþykktar efnislega ósamrýmanlegt annarri reglugerð þarf eftir atvikum 

að beita öðrum forgangsreglum, svo sem lex specialis og lex posterior reglunum. Hafa verður 

í huga að í slíkum tilvikum myndi ákvæði lögreglusamþykktar að líkindum ekki uppfylla 

skilyrði refsiréttar um skýrleika refsiheimilda en nánari umfjöllun um slíkt fellur utan efni 

þessarar ritgerðar. 

Í þriðja lagi ber að skoða hvort þurfa þyki að setja reglu í lögreglusamþykkt. Hvorki kemur 

fram í lagagreininni sjálfri né í lögskýringargögnum hver á að meta þörf þess að tiltekið ákvæði 

sé tekið upp í lögreglusamþykkt. Af orðalagi ákvæðisins má þó telja líklegt að um einhvers 

konar almennan mælikvarða sé að ræða fremur en frjálst mat tiltekinnar sveitarstjórnar eða 

ráðherra. Þeirri túlkun til stuðnings má helst nefna það að þrátt fyrir að löggjafinn feli ákveðnum 

aðilum að semja og setja lögreglusamþykktir þá geti ekki í þeirri heimild falist frjálst mat þeim 

til handa að ákveða hvað sé þörf á að kveða á um í viðkomandi samþykktum. Þó kann að vera, 

í ljósi sérstöðu sveitarstjórna, að einhvers konar pólitískt mat á þörf geti hér komið til greina. 

Þar sem höfundur er ekki í aðstöðu til að leggja dóm á slíkt mat verður hér fremur miðað við 

almennan mælikvarða. Í dómum hæstaréttar hefur löggjafanum ítrekað verið talið heimilt að 

meta hvenær almenningsþörf sé til staðar vegna takmörkunar á tilteknum stjórnarskrárvörðum 

réttindum, sbr. t.d. Hrd. 26. mars 2015 (583/2014) þar sem Hæstiréttur taldi að þingsályktun 

veitti vísbendingu um að eignarnám Vegagerðarinnar á tilteknu landi samræmdist skilyrði 72. 

gr. stjskr. um að almenningsþörf krefði, en framkvæmdarvaldinu verið sniðinn heldur þrengri 

stakkur, sbr. t.d. Hrd. 12. maí 2016 (513/2015) þar sem Hæstiréttur ógilti ákvörðun ráðherra 

um framkvæmd eignarnáms á landi í þeim tilgangi að leggja um það háspennulínu, m.a. með 

vísan til þess að ekki hefðu verið kannaðir aðrir raunhæfir kostir við lagningu línunnar, svo sem 

lagning jarðstrengs. Hafi löggjafinn ætlað sér að framselja þetta mat til framkvæmdarvaldsins 

hefði honum verið í lófa lagið að tilgreina hvort það væri viðkomandi ráðherra eða sveitarstjórn, 

þau í sameiningu eða jafnvel þriðji aðili sem skyldi meta þörfina og mæla fyrir um tiltekin 
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viðmið. Það gerði löggjafinn ekki og verður það því að ráðast af mati dómstóla hverju sinni 

hvort þurfa hafi þótt að setja viðkomandi ákvæði í lögreglusamþykkt. 

Þrátt fyrir þetta óljósa orðalag er hægt að styðjast við að minnsta kosti tvö atriði þegar kemur 

að mati þessa hluta reglugerðarheimildarinnar. Annars vegar má telja líklegt að skilyrði um þörf 

sé fullnægt ef þau hafa verið sérstaklega talin upp í a til d liðum 1. mgr. 3. gr. lls. enda má álykta 

frá þeirri upptalningu að það sé mat löggjafans að þurfa þyki að kveða á um umrædd atriði í 

lögreglusamþykktum. Hins vegar má telja ólíklegt að þurfa þyki að kveða á um atriði í 

lögreglusamþykkt sem sérstaklega er kveðið á um í öðrum lögum eða reglugerðum settum 

samkvæmt sérlögum, enda sé í þeim heimildum nægilega fjallað um þau atriði sem ákvæði 

lögreglusamþykktarinnar taka til. Má af þessu álykta að eitt af hlutverkum lögreglusamþykkta 

sé að móta hátternisreglur á almannafæri þar sem öðrum lögum sleppir eða mögulega til 

fyllingar og skýringar annarra laga séu þau ekki nægilega nákvæm. Það að ákvæði komi 

efnislega fram í öðrum lögum bendir því til þess að ekki sé þörf á að kveða á um 

hátternisregluna í lögreglusamþykkt og skorti ákvæði lögreglusamþykktarinnar að því leyti 

lagastoð þó að reglan sem slík væri í fullu samræmi við settan rétt. Þetta mat, þrátt fyrir að vera 

annars eðlis, fer í flestum tilvikum í þessari rannsókn fram á sama hátt og mat á því hvort ákvæði 

séu í efnislegu ósamræmi við settan rétt. Með öðrum orðum má telja líklegt að ef 

heimildarskilyrði um þörf er ekki uppfyllt, á þeim grundvelli að til sé önnur regla sem tekur til 

háttseminnar, þá sé jafnframt um að ræða brot á formreglu lögmætisreglunnar um að ákvæði 

reglugerðar eða lögreglusamþykktar megi ekki vera í ósamræmi við lög. Á sama tíma kann 

einnig að reyna á valdgreiningarreglur, sbr. umfjöllun í kafla 3.1.6. 

Í fjórða lagi ber að skoða hvort ákvæði lögreglusamþykktar fjalli um atriði sem eru beinlínis 

talin upp í a til d liðum 1. mgr. 3. gr. lls., séu þeim náskyld, eðlislík eða alls ólík. Þó verður að 

hafa í huga að slík skoðun er fremur til þess fallin að veita ákvæðum lögreglusamþykktar stoð 

frekar en að útiloka eða draga úr líkum á því að ákvæðin hafi stoð. Með öðrum orðum má segja 

að falli ákvæði lögreglusamþykktar ljóslega undir a til d liði 1. mgr. 3. gr. lls., eða sé mjög nærri 

því að falla þar undir, megi telja líklegra en ella að ákvæðið hafi stoð í lögunum. Það að ákvæði 

falli ekki undir framangreinda liði 1. mgr. 3. gr. lls. er þó ekki í sjálfu sér vísbending um að 

ekki sé að finna í lögunum næga stoð fyrir ákvæðið, enda sæki ákvæðið stoð sína í heimild 1. 

málsl. 1. mgr. 3. gr. lls. og varði allsherjarreglu. 

Í fimmta og síðasta lagi ber að skoða hvort að ákvæði lögreglusamþykktar skerði réttindi 

sem sérstaklega njóta verndar VII. kafla stjórnarskrárinnar og þá hvort hin skertu réttindi séu 

varin af sérstökum lagaáskilnaðarreglum stjórnarskrár. Hér koma sérstaklega til athugunar 71. 

– 75. gr. stjskr. og eftir atvikum 77. gr. stjskr. 
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Í næstu köflum verður fjallað um hvernig tiltekin ákvæði lögreglusamþykkta samræmast 

reglugerðarheimild laga um lögreglusamþykktir nr. 36/1988. Til skoðunar eru öll ákvæði 

núgildandi reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 auk ákvæða allra núgildandi 

lögreglusamþykkta sem settar voru eftir gildistöku reglugerðarinnar og frábrugðin eru 

reglugerðinni. Við skoðun á ákvæðunum var litið til þeirra atriða sem talin voru upp hér að 

framan og jafnframt leitað að niðurstöðum dómstóla eða álita umboðsmanns Alþingis sem tóku 

til viðlíkra álitaefna. Þá var einnig athugað hvort í gildi væru sérlög eða reglugerðir sem taka á 

þeim atriðum sem ákvæðin fjalla um. Þrátt fyrir að öll ákvæði reglugerðarinnar og gildandi 

lögreglusamþykkta hafi verið könnuð, verður í ljósi eðlis og lengdartakmarkana þessarar 

ritgerðar, ekki fjallað um hvert og eitt einasta ákvæði reglugerðarinnar og lögreglusamþykkta 

heldur leitast við að velja nokkur áhugaverð dæmi sem gefa góða mynd af því hvernig heimild 

fyrir ákvæðum lögreglusamþykkta er almennt háttað. 

Umfjöllunin er byggð upp á þann hátt að ákvæðum lögreglusamþykkta er skipt í flokka eftir 

því hvort um er að ræða skerðingu á tilteknum stjórnarskrárvörðum réttindum eða einungis um 

skerðingu á almennu athafnarfrelsi sem ekki er varið með sérstöku stjórnarskrárákvæði. Með 

öðrum orðum er umfjölluninni skipt upp í ákvæði lögreglusamþykkta sem einungis þarf að meta 

með hliðsjón af hinni almennu lögmætisreglu og ákvæði sem þarf að meta með hliðsjón af 

sértökum lagaáskilnaðarreglum stjórnarskrárinnar og þeim skýrleikakröfum sem dómstólar 

hafa gert til slíkra lagaheimilda í hverju tilviki. 

4.2 Ákvæði sem ekki skerða sérstök stjórnarskrárvarin réttindi 

4.2.1 Um almennu lögmætisregluna og skoðun ákvæða 

Flest ákvæði núgildandi reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007, sem og flest ákvæði 

núgildandi lögreglusamþykkta, takmarka ekki sérstök stjórnarskrárvarin réttindi borgaranna 

heldur kveða aðeins á um tilteknar hátternisreglur sem fylgja ber á almannafæri. Afmarkast því 

eftirfarandi umfjöllun fyrst og fremst við það hvort tiltekin ákvæði séu í samræmi við hina 

almennu lögmætisreglu, sem áður var fjallað um í kafla 3.2.1, með hliðsjón af 

reglugerðarheimild 1. mgr. 3. gr. lls. 

Í bókinni Túlkun lagaákvæða heldur Róbert R. Spanó því fram að sannfærandi rök séu fyrir 

því að háð sé stjórnskipulegum mörkum hversu opin og matskennd reglugerðarheimild getur 

verið og skuli því túlka reglugerðarheimild þröngt kjósi löggjafinn að orða hana með almennum 

og óljósum hætti. Í slíkum tilfellum verði að skýra vafa á hvort framkvæmdarvaldinu sé heimilt 

að mæla fyrir um íþyngjandi fyrirmæli í reglugerð borgaranum í hag, þ.e. að líta verði svo á að 
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slíka heimild skorti.70 Á móti þessu verður hins vegar að vega og meta hið sérstaka eðli laga 

um lögreglusamþykktir og samspil þeirra við lögreglulög nr. 90/1996, þar á meðal að 

töluverðum örðugleikum er bundið að telja tæmandi upp hverslags aðstæður eða háttsemi eru 

þess eðlis að réttlæt geti sérstakar hátternisreglur í lögreglusamþykkt sem er hliðstætt því 

vandamáli að telja tæmandi upp við hvaða aðstæður lögreglu er heimilt að beita valdheimildum 

sínum á grundvelli 15. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.  

Við mat á því hvort ákvæði lögreglusamþykktar eigi sér nægilega stoð í reglugerðarheimild 

1. mgr. 3. gr. lls. og uppfylli skýrleikaskilyrði lögmætisreglunnar verður að hafa í huga að efni 

lögmætisreglunnar er afstætt, þannig að taka verður mið af því hvaða þýðingu ákvæði 

samþykktarinnar hefur fyrir líf og hagsmuni þeirra einstaklinga sem þær beinast að þegar 

ályktað er um hvort reglugerðarheimildin sé nægilega skýr. Strangari lögmætiskröfur ber því 

að gera til ákvæða lögreglusamþykkta eftir því sem þau eru meira íþyngjandi.71 

Áður en kafað verður dýpra í hvort eða hvernig tiltekin ákvæði lögreglusamþykkta rúmist 

innan reglugerðarheimildar 1. mgr. 3. gr. lls. er rétt að taka hér saman umfjöllun um 

viðurkenndar lögskýringarreglur til að skýra hið almenna inntak hennar út frá því sem fram 

hefur komið í fyrri köflum. Venja er fyrir því að skipta slíkri umfjöllun í annars vegar innra 

samhengi og hins vegar ytra samhengis ákvæðis. Til innra samhengi ákvæðis telst textaskýring 

og innri og ytri samræmisskýring, en til ytra samhengis ákvæðis teljast lögskýringargögn, 

markmiðsskýring, söguleg skýring og túlkun með vísan til meginregla laga, lagasjónarmiða og 

annarra réttarheimilda.72 Þessu til viðbótar er í tilviki reglugerðarheimilda litið til 

lýðræðissjónarmiða, vilja löggjafans og áhrifa almennra efnisreglna stjórnsýsluréttar.73 

Sem fyrr segir er samkvæmt 1. gr. lls. heimilt að setja lögreglusamþykktir í hverju 

sveitarfélagi og skv. 2. gr. lls. skal ráðherra setja reglugerð um lögreglusamþykktir sem gildir í 

stað lögreglusamþykktar í þeim sveitarfélögum sem ekki setja sér lögreglusamþykkt. Inntak 

reglugerðarheimildarinnar er svo orðað í 1. málsl. 1. mgr. 3. gr. lls. sem að „[í] 

lögreglusamþykkt sk[uli], eftir því sem þurfa þykir, kveða á um það sem varðar allsherjarreglu, 

svo sem“ og í framhaldinu eru talin upp dæmi um hvað kveða megi á um í lögreglusamþykkt 

sem fjallað hefur verið um í fyrri kafla. Við textaskýringu á ákvæðinu má sjá að löggjafinn ætlar 

ráðherra og sveitarfélögum að setja reglur um hvað sem þurfa þykir og varðar allsherjarreglu 

                                                 

70 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 373-374. 

71 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 152-153. 

72 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 138-139. 

73 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 393-404. 
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sem telja verður frekar almenna og víðtæka heimild. Innra samræmi laganna gefur frekari 

vísbendingar um hvers konar hátternisreglur sveitarfélögum og ráðherra er heimilt að setja. 

Hvað varðar reglugerð ráðherra ber helst að nefna upptalningu í dæmaskyni í a til d lið 1. mgr. 

3. gr. lls. sem varpar nokkru ljósi á hvað löggjafinn telur geta fallið undir hugtakið 

allsherjarreglu og að þurfa þyki að kveða á um í lögreglusamþykkt. Hvað varðar 

lögreglusamþykktir sveitarfélaga má finna frekari vísbendingar í 1. gr., 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. 

og 2. mgr. 5. gr. lls. Af nefndum greinum má sjá að ólíkt ráðherra er sveitarfélögum heimilt en 

ekki skylt að setja sér lögreglusamþykkt og kjósi sveitarfélag að nýta sér þessa heimild skal það 

byggja lögreglusamþykktina á reglugerð ráðherra með eingöngu þeim breytingum sem 

„sveitarstjórn telur þörf á vegna umdæmisins“ sbr. 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. lls., og í 2. mgr. 5. gr. 

lls. er opnað fyrir þann möguleika að ákvæði samþykktar gildi einungis í hluta umdæmis. Telur 

höfundur að með þessu sé löggjafinn að sníða sveitarfélögum öllu þrengri stakk en ráðherra 

þegar kemur að setningu hátternisreglna og þurfi því, að mati sveitarstjórnarinnar, að vera til 

staðar sérstakar aðstæður í umdæminu sem réttlæti það að vikið sé frá fyrirmynd ráðherra, sem 

ráðherra verður aftur að staðfesta á grundvelli 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. lls. 

Hvað varðar ytra samræmi laganna er helst hægt að líta til þess að vísað er til hugtaksins 

allsherjarreglu í nokkrum öðrum settum lögum. Helst ber þar að nefna 15. gr. lögreglulaga nr. 

90/1996, um aðgerðir lögreglu í þágu almannafriðar, allsherjarreglu o.fl. auk 63. gr., 1. mgr. 

70. gr. og 3. mgr. 73. gr. stjskr., um takmarkanir á mannréttindum í þágu allsherjarreglu. Hvergi 

er þó að finna greinargóða skilgreiningu á hugtakinu. Gefur þetta þó til kynna að svipuð, ef ekki 

sömu, sjónarmið skuli hafa í huga við mat á því hvort hátternisregla verði sett í 

lögreglusamþykkt á grundvelli 1. mgr. 3. gr. lls. og við mat á því hvenær lögregla má almennt 

skipta sér af borgurunum á grundvelli lögreglulaga og hvenær löggjafanum er heimilt að 

takmarka mannréttindi á grundvelli nefndra ákvæða stjórnarskrár. 

Í fyrri köflum hefur verið gerð nokkur grein fyrir hinu ytra samhengi laga um 

lögreglusamþykktir en ekki voru dregnar neinar sérstakar ályktanir um skýringu 1. mgr. 3. gr. 

lls. Almennt er viðurkennt að líta megi til þess sem nefnt er lögskýringargögn við túlkun á 

ákvæðum laga.74 Með því er átt við „öll þau gögn sem hafa að geyma upplýsingar sem með 

réttu hafa þýðingu fyrir túlkun lagaákvæðis.“75 Vægi þeirra getur verið mismunandi eftir eðli 

lagareglunnar og skýrleikakröfum á viðkomandi réttarsviði.76 Eins og sagði í 2. kafla voru ekki 

                                                 

74 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 137. 

75 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 146. 

76 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 148. 
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gerðar miklar efnislegar breytingar á eldri lögum um lögreglusamþykktir við setningu 

núgildandi laga. Í almennum athugasemdum með frumvarpi því sem varð að núgildandi lögum 

um lögreglusamþykktir kemur þó fram að í eldri lögum sé „mælt fyrir um ýmis atriði sem kveða 

skal á um í lögreglusamþykktum. Um mörg þessara atriða er fjallað í yngri sérlögum. Sum 

ákvæði laga um lögreglusamþykktir eru því óþörf og er 3. gr. frumvarpsins samin með hliðsjón 

af því.“77 Þá segir enn frekar í sérstökum athugasemdum um 3. gr. frumvarpsins: 

Í ljósi breytinga á löggjöfinni, síðan lög um lögreglusamþykktir voru sett, má fella úr þeim ýmis 

ákvæði. Sérlög og ítarlegar reglugerðir um umferð, vernd barna, hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit, byggingamálefni, brunavarnir og lögreglumálefni hafa leyst af hólmi ákvæði í 

lögreglusamþykktum. Um sum atriði getur þó verið æskilegt að hafa einnig ákvæði í 

lögreglusamþykktum, t. d. um umferðarmál, þó ekki þurfi þau að vera eins ítarleg og í 

sérlögunum.78  

Bendir þetta til þess að löggjafinn ætli framkvæmdarvaldinu ekki að fjalla í 

lögreglusamþykktum um atriði sem yngri sérlög taka til nema það sé af einhverjum ástæðum 

æskilegt og eru þar umferðarmál sérstaklega nefnd sem dæmi. Ætla má að umferðarmál séu 

tekin sem sérstakt dæmi í ljósi þess að staðbundnar aðstæður kunni að spila þar stærra hlutverk 

heldur en í almennari málaflokkum eins og um heilbrigðiseftirlit og byggingamálefni. 

Það vekur athygli höfundar að í sérstökum athugasemdum um 3. gr. segir einnig að „Ákvæði 

er varðar umferð óviðkomandi í skip í höfn er fellt niður, en eigi þykir þörf á að víkja sérstaklega 

að því í lögum.“79 Telur höfundur að með þessu sé löggjafinn að koma á framfæri þeirri afstöðu 

sinni að hið almenna orðalag 1. mgr. 3. gr. og e.t.v. a liðar sömu málsgreinar sé nægilega skýrt 

til að ákvæði lögreglusamþykkta er varða umferð óviðkomandi í skip í höfn geti sótt stoð í 

greinina og því sé sérstakt ákvæði óþarft. 

Í lok sérstakra athugasemda um 3. gr. er fjallað um hugtakið almannafæri og er ráðherra 

falið að skilgreina það í reglugerð um lögreglusamþykktir. Þar segir þó að með hugtakinu sé 

„einkum átt við vegi, svæði og staði sem almenningur fer um eða ætlaðir eru til almenningsnota, 

utan húss eða innan. Dæmi um slíka staði eru verslanir, samkomustaðir og aðrir 

þjónustustaðir.“80 Er þessi upptalning í meginatriðum í samræmi við skilgreiningu í 1. mgr. 2. 

gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007, sem er svohljóðandi: 

                                                 

77 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 2570. 

78 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 2571. 

79 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 2571. 

80 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 2571. 
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Með almannafæri er í reglugerð þessari átt við götur, vegi, gangstéttar, gangstíga, svæði ætluð til 

almenningsnota og staði sem opnir eru almenningi, svo sem kvikmyndahús, leikhús, 

samkomuhús, söfn, veitingastaði, verslanir, leiktækjastaði, bifreiðastöðvar, biðskýli og söluturna. 

Í nokkrum tilvikum hafa sveitarfélög séð ástæðu til að bæta við þessa skilgreiningu ráðherra 

en þar ber helst að nefna torg í 2. gr. lögreglusamþykktar fyrir Akureyri nr. 588/2009, 

gönguleiðir og staði sem ferðafólk venur komur sínar á í 1. gr. lögreglusamþykktar fyrir 

Fljótsdalshérað nr. 59/2009 og Vopnafjarðarhrepp nr. 674/2015, leikvelli, torg, bryggjur, 

íþróttavelli, útivistarsvæði og markaði í 1. gr. lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 

390/2010 og  Dalabyggð nr. 375/2016, íþróttasvæði í 2. gr. lögreglusamþykktar fyrir 

Kópavogsbæ nr. 675/2015 og torg og íþróttasvæði í 2. gr. lögreglusamþykktar fyrir umdæmi 

lögreglunnar á Suðurlandi nr. 955/2017. Má ætla að þessar viðbætur megi að einhverju leyti 

rekja til mismunandi aðstæðna innan sveitarfélaganna en einnig til þess að sveitarfélögin byggja 

á lögreglusamþykktum hvers annars. 

Viðurkennt er að líta megi til markmiðs lagasetningar við túlkun á ákvæðum settra laga. Er 

við ákvörðun markmiðs lagaákvæðis hægt að leita til lögfestra markmiðsákvæða, texta 

lagákvæðis, skýringa í lögskýringargögnum og til sögulegrar skýringar.81 Ekki er í lögum um 

lögreglusamþykktir nr. 36/1988 að finna lögfest markmiðsákvæði en af 1. málsl. 1. mgr. 3. gr. 

og 2. máls. 1. mgr. 4. gr. lls. má álykta að megintilgangur laganna sé að halda uppi 

allsherjarreglu í landinu og að gefa sveitarfélögum kost á að setja sérstakar hátternisreglur sem 

nauðsynlegar eru vegna aðstæðna í umdæmi sveitarfélagsins. Í lögskýringargögnum með 

núgildandi lögum um lögreglusamþykktir er ekki að finna margar vísbendingar um markmið 

laganna. Þó ber að nefna að skv. 2. – 4. mgr. almennra athugasemda með frumvarpi því sem 

varð að núgildandi lögum kemur fram að setning gildandi laga hafi verið talin nauðsynleg í 

kjölfar breytinga á málefnum sveitarfélaganna við setningu nýrra sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Sem fyrr segir höfðu áður verið í gildi nokkur eldri lög um lögreglusamþykktir sem voru að 

miklu leyti efnislega samsvarandi núgildandi lögum. Þykir því rétt að líta til lögskýringargagna 

sem fylgdu eldri lögum. Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum um 

lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina nr. 1/1890 kemur fram að bæjarstjórn Reykjavíkur hafi 

þótt mikil þörf á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík vegna stærðar bæjarins og var frumvarpið í 

raun viðbragð Alþingis við þessari þörf.82 Í ástæðukafla frá allsherjarnefnd með frumvarpi því 

sem varð að lögum nr. 32/1924 um lögreglusamþykktir í löggiltum verslunarstöðum kemur 

                                                 

81 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 150-151. 

82 Alþt. 1889, C-deild, bls. 92. 
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fram að nauðsynlegt hafi verið að veita smærri kauptúnum og verslunarstöðum heimild til að 

setja lögreglusamþykktir til að vernda eignir manna fyrir átroðningi alifugla og annarra skepna, 

enda hagi víða svo til að matjurtagörðum og öðrum eignum manna stafi mikil hætta af 

átroðningi skepna.83 Má af þessu álykta að markmið upphaflegrar lagasetningar hafi að hluta 

verið sú að vernda eignir manna og veita sveitarfélögum betri möguleika á að halda uppi reglu 

í eigin umdæmi. 

Viðurkennt er að líta megi til sögulegrar skýringar lagasetningar, n.t.t. sögulegs og 

þjóðfélaglegs samhengis lagasetningar og réttarsögulegrar þróunar laga, við túlkun á 

lagaákvæðum.84 Er í þessu samhengi bæði hægt að líta til þeirrar sögulegu þróunar sem orðið 

hefur á orðalagi ákvæðisins en einnig til þeirra sögulegu aðstæðna sem til staðar voru þegar 

forveri ákvæðisins var fyrst tekinn upp í lög. Hvað varðar breytingar á texta lagaákvæðisins ber 

helst að vísa til þess að í athugasemdum við frumvarp það sem varð að núgildandi lögum nr. 

36/1988 um lögreglusamþykktir segir: 

Í lögum um lögreglusamþykktir er mælt fyrir um ýmis atriði sem kveða skal á um í 

lögreglusamþykktum. Um mörg þessara atriða er fjallað í yngri sérlögum. Sum ákvæði laga um 

lögreglusamþykktir eru því óþörf og er 3. gr. frumvarpsins samin með hliðsjón af því.85 

Má af þessum ummælum telja ljóst að löggjafinn ætli ráðherra eða sveitarfélögum ekki að fjalla 

í lögreglusamþykkt um atriði sem yngri sérlög taka til. Ekki er ástæða til að ætla að slíkt gildi 

ekki einnig um sérlög sem sett hafa verið frá gildistöku núgildandi laga um lögreglusamþykktir. 

Þá má einnig líta til þeirra breytinga á þjóðfélagsaðstæðum sem orðið hafa frá setningu 

upphaflegra laga árið 1890. Sett hafa verið fleiri og ítarlegri lög á flestum sviðum en voru í gildi 

á þeim tíma. Þá hefur stjórnun lögreglu færst frá sýslumönnum til sérstakra lögreglustjóra og er 

kostnaður við löggæslu nú greiddur af ríkinu. Áður höfðu lögreglumenn í sumum tilfellum verið 

starfsmenn sveitarfélaganna en eftir gildistöku laga nr. 56/1972 um lögreglumenn urðu þeir 

alfarið starfsmenn ríkisins.86  

Loks er talið heimilt að líta megi til meginreglna við túlkun á lagaákvæðum.87 Um þær 

reglur sem helst koma til skoðunar hefur verið fjallað í 3. kafla þessarar ritgerðar. Í ljósi þess 

að um er að ræða fremur opna heimild til að setja hátternisreglur, sem ekki virðist sæta neinum 

                                                 

83 Alþt. 1924, A-deild, bls. 534. 

84 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 152. 

85 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 2570. 

86 Trausti Fannar Valsson: Sveitarstjórnarréttur, bls. 175. 

87 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 229. 
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beinum takmörkunum skv. orðalagi ákvæðisins, þarf að hafa í huga að stjórnvöldum ber að 

gæta meðalhófs við setningu reglugerðarákvæða og að slík ákvæði skuli setja á grundvelli 

réttmætra sjónarmiða. Þá ber eftir atvikum einnig að líta til meginreglna um lögbundnar 

refsiheimildir og annarra sérstakra lagaáskilnaðarreglna sem fjallað er um í síðari köflum. 

Eins og fyrr segir eru fá fordæmi sem hægt er að líta til. Hér í næstu köflum verður fjallað 

um valin ákvæði lögreglusamþykkta og reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007. 

Fyrst verður vikið að tveimur reglum sem á hefur reynt fyrir dómstólum í köflum 4.2.2 og 4.2.3. 

4.2.2 Ákvæði um vopnaburð á almannafæri 

Í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 segir:  

Meðferð skotvopna á almannafæri er bönnuð nema með sérstakri undanþágu frá lögreglustjóra. 

Í ákvæðinu felast tvær reglur, annars vegar bannregla um meðferð skotvopna á almannafæri og 

hins vegar sérstök heimild lögreglustjóra til að veita undanþágu frá bannreglunni. Rétt er að 

aðgreina þessar tvær reglur í umfjölluninni. 

Reglur um vopnaburð á almannafæri verða að teljast falla undir allsherjarreglu og falla sem 

slíkar vel að a lið 1. mgr. 3. gr. lls., þ.e. að slíkar reglur draga úr hættu og óþægindum og tryggja 

öryggi fólks. Er að því leyti hægt að fallast á að efnisreglurnar falli efnislega innan heimildar í 

1. mgr. 3. gr. lls. Nauðsynlegt er þó að athuga hvort raunveruleg þörf sé á að kveða á um slíkt í 

lögreglusamþykkt og hvort sett lög eða sértækari reglugerðir fjalli nægilega um málefnið og 

gangi lögreglusamþykktum framar. 

Sé fyrst litið á bannregluna er eðlilegt að athuga hvort álíka bann sé að finna í settum lögum, 

n.t.t. vopnalögum nr. 16/1998. Samkvæmt a lið 1. mgr. 2. gr. vopnalaga gilda ákvæði laganna 

m.a. um skotvopn og er dómsmálaráðherra í 3. mgr. sömu greinar falið að setja reglugerð um 

nánari ákvæði um meðferð og notkun vopna. Fjallað er um meðferð skotvopna í 21. gr. laganna. 

Þar segir í 1. mgr. að óheimilt sé að bera skotvopn á almannafæri en við burð og flutning á 

skotvopnum milli staða skuli þau vera óhlaðin og í umbúðum. Þá sé óheimilt að bera skotvopn 

á sér innanklæða. Er með öðrum orðum kveðið á um bann við burði skotvopna og sett sérstök 

skilyrði fyrir flutningi slíkra vopna. Ákvæði laganna ganga framar ákvæðum 

lögreglusamþykkta. Þrátt fyrir að ákvæði lögreglusamþykktar noti annað og e.t.v. víðtækara 

orðalag, þ.e. meðferð í stað burðar, verður ekki talið að í lögreglusamþykkt sé hægt að þrengja 

frekar þá reglu sem kveðið er á um í settum lögum, enda þar gert ráð fyrir að hægt sé að bera 

óhlaðin vopn milli staða í umbúðum. Væri slíkur flutningur talinn meðferð skotvopns í skilningi 

lögreglusamþykktarinnar myndi hún þó ekki duga til að banna flutninginn. Rétt er að taka fram 
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áður en lengra er haldið, að bann 2. málsl. 1. mgr. 21. gr. vopnalaga við burði skotvopna á 

almannafæri var nýmæli við setningu laganna árið 1998. Í forvera laganna, lögum um skotvopn, 

sprengiefni og skotelda nr. 46/1977, var ekki að finna slíkt bann við burði skotvopna á 

almannafæri heldur var í 1. mgr. 20. gr. eldri laga lögð varúðarskylda á þá sem fóru með eða 

notuðu skotvopn og í 4. mgr. sömu greinar bannað að hleypa af skoti á almannafæri nema 

nauðsyn krefði. Er rétt að hafa þetta í huga þegar neðangreint álit umboðsmanns Alþingis er 

lesið. 

Í UA 17. febrúar 1998 (2091/1997) fjallaði umboðsmaður um takmarkanir á skotveiði sem 

kveðið var á um í þágildandi lögreglusamþykkt fyrir Garðakaupstað nr. 171/1988. Kvartaði 

landeigandi í umdæmi Garðakaupstaðar yfir því að með 1. mgr. 7. gr. lögreglusamþykktarinnar 

væri bannað að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum innan kaupstaðarmarka, nema á 

sérstökum merktum æfingasvæðum sem samþykkt hefðu verið af lögreglustjóra. Fyrir lá í 

málinu að umrætt land var nærri alfaraleið og benti sýslumaður á að vegurinn væri fjölfarinn 

og að í kjölfar lagningar göngustígs hefði umferð gangandi vegfarenda um svæðið stóraukist. 

Umboðsmaður rakti í áliti sínu ákvæði laga um lögreglusamþykktir, laga um skotvopn, 

sprengiefni og skotelda sem og ákvæði lögreglusamþykktarinnar. Taldi umboðsmaður að með 

vísan til 3. gr. laga um lögreglusamþykktir nr. 36/1988, gætu landeigendur þurft að sæta 

almennri skerðingu á skotveiðirétti, sem stafaði af nauðsyn þess að draga úr hættu og tryggja 

öryggi fólks á almannafæri. Taldi umboðsmaður þó að með lögreglusamþykkt yrði ekki lagt 

bann við meðferð skotvopna innan tiltekins svæðis, án tillits til þess hvort viðkomandi svæði 

væri á almannafæri og hvort slíkt bann væri nauðsynlegt til að tryggja öryggi fólks þar. Taldi 

umboðsmaður að í þessu tiltekna máli, yrði ekki séð að landareignin væri á almannafæri í 

skilningi laga um lögreglusamþykktir en þó væri ljóst að landareignin væri nálæg slíkum 

svæðum. Í kjölfar þessa álits umboðsmanns var orðalagi lögreglusamþykktarinnar breytt, með 

breytingarsamþykkt nr. 928/2001, á þann hátt að í stað þess að leggja bann við meðferð 

skotvopna innan kaupstaðarmarkanna var bann lagt við meðferð vopna á almannafæri. Í 

niðurlagi álits síns sagði umboðsmaður svo: „Skal sérstaklega áréttað hér að eins og ákvæði 4. 

mgr. 21. gr. vopnalaga nr. 16/1998 er orðað tel ég að ekki sé í lögreglusamþykkt heimilt að 

kveða á um rýmri rétt til notkunar á skotvopni en í ákvæðinu felst.“  

Áréttað skal að í áliti umboðsmanns var ekki fjallað um bann við vopnaburði sem nú má 

finna í 1. mgr. 21. gr. vopnalaga nr. 16/1998. Má því telja að í kjölfar setningar lagaákvæðisins 

séu heimildir sveitarfélaga til setningar sérstakra reglna um vopnaburð mjög takmarkaðar, ef 

þær eru þá til staðar yfir höfuð. Eftir stendur þó athugun á seinni hluta ákvæðisins, þ.e. 

sérstakrar heimildar lögreglustjóra til að veita undanþágu frá banni við meðferð skotvopna á 
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almannafæri. Sem fyrr segir er burður skotvopna á almannafæri bannaður með 2. málsl. 1. mgr. 

21. gr. vopnalaga og burður annarra vopna á almannafæri bannaður með 1. málsl. 1. mgr. 30. 

gr. vopnalaga. Hvorki er í vopnalögum né lögreglulögum nr. 90/1996 að finna heimild 

lögreglustjóra til að veita slíka undanþágu frá banninu. Eins og umbosmaður Alþingis vék að í 

niðurlagi fyrrgreinds álits síns, telur hann ekki að í lögreglusamþykkt sé heimilt að kveða á um 

rýmri rétt til notkunar skotvopna en heimilaður er í lögum. Þá gildir sú almenna regla í 

íslenskum rétti að stjórnvöldum er ekki heimilt að veita undanþágur frá lögum án ótvíræðrar 

lagaheimildar.88 Hlýtur því niðurstaðan að vera sú að seinni hluti ákvæðisins sé haldlaus, að 

öðru leyti en því að lögreglustjóri kann að geta veitt leyfi sem afnemur þær takmarkanir, 

umfram lögbundnar takmarkanir, sem ráðherra, eða eftir atvikum sveitarstjórn, kann að vera 

heimilt að setja á grundvelli laga um lögreglusamþykktir en getur ekki veitt leyfi fyrir 

vopnaburði sem er óheimill samkvæmt vopnalögum. 

4.2.3 Ákvæði um umferð báta og skipa á Ölfusá 

Í 1. mgr. 26. gr. lögreglusamþykktar fyrir sveitarfélög í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi nr. 

955/2017 segir: 

Umferð skipa, báta og annarra vatnafarartækja, önnur en hefðbundin not landeiganda vegna 

hlunninda og umferð viðbragðsaðila, er bönnuð á Ölfusá frá landamörkum Flóahrepps og 

Sveitarfélagsins Árborgar í austri að Kaldaðarneslandi í vestri nema með leyfi lögreglustjóra. 

Samkvæmt orðalagi ákvæðisins er öðrum en landeigendum og viðbragðsaðilum bannað að 

ferðast um tiltekinn hluta Ölfusár nema með sérstöku leyfi lögreglustjóra. Ákvæðið takmarkar 

með öðrum orðum rétt manna til frjálsrar farar um ánna. Óljóst er í hvaða skyni þessi regla er 

sett og ekki er hægt að fullyrða um að hún falli skýrlega undir allsherjarreglu í skv. 1. mgr. 3. 

gr. lls. Í a lið 1. mgr. 3. gr. lls. er þó tekið fram að kveða megi á um reglur til að „greiða fyrir 

umferð“ sem bendir til að reglur um umferð geti átt heima í lögreglusamþykkt þó að bann við 

umferð falli ekki heldur skýrlega undir upptalninguna. 

Í 1. mgr. 115. gr. vatnalaga nr. 15/1923 segir að öllum sé „heimil för, þ.m.t. á farartækjum, 

um vötn, einnig á ísi, með þeim takmörkunum sem lög kveða á um, þó þannig að það valdi ekki 

truflun á veiðum manna.“ Þá segir að umhverfisráðherra megi með reglugerð setja „takmarkanir 

við umferð vélknúinna báta og annarra vélknúinna farartækja um vötn og vatnasvæði.“ Af þessu 

má álykta að löggjafinn feli hvorki sveitarfélögum né dómsmálaráðherra að ákveða um hvaða 

vötn megi ferðast, heldur sé það hlutverk umhverfisráðherra að kveða á um slíkar takmarkanir. 

                                                 

88 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 425. 
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Á forvera ákvæðisins hefur reynt a.m.k. einu sinni fyrir dómstólum, þ.e. í Hérd. Suðl. 23. 

október 2006 (S-314/2006) en í málinu var maður ákærður fyrir brot gegn 27. gr. þágildandi 

lögreglusamþykktar fyrir sveitarfélagið Árborg nr. 53/2004, með því að hafa siglt kajak á 

Ölfusá án leyfis lögreglustjóra. Þágildandi ákvæði bannaði alla umferð skipa, báta og annarra 

vatnafarartækja á Ölfusá frá landamörkum Hrunagerðishrepps og Árborgar í austri að 

Kaldaðarneslandi í vestri nema með leyfi lögreglustjóra. Héraðsdómur tók undir sjónarmið 

ákæruvaldsins um að ástæða ákvæðisins væri sú staðreynd að Ölfusá væri víða hættuleg 

yfirferðar og því þætti nauðsynlegt að takmarka ferðir manna á ánni, í þeim tilgangi að „draga 

úr hættu og óþægindum og tryggja öryggi fólks“ og rúmaðist þar með innan 

reglugerðarheimildar 1. mgr. 3. gr. lls. Taldi dómurinn lögreglusamþykktina því hafa „fullt 

lagagildi.“ Dómurinn hafnaði þeirri vörn ákærða að þágildandi ákvæði 115. gr. vatnalaga nr. 

15/1923 heimiluðu honum för um ánna, með vísan til þess að ákvæðið gilti einungis um 

skipgeng vötn. Þá taldi dómurinn ekki að ákvæði þágildandi 11. gr. vatnalaga um almenna 

heimild til umferðar dygði, enda sætti sá réttur takmörkunum laga, samþykkta og annars 

lögmæts skipulags samkvæmt orðalagi ákvæðisins. Af þessu taldi dómurinn að ætla mætti að 

tilgangur löggjafans við setningu laganna hefði verið að heimila landeigendum, sveitarfélögum 

eða öðrum að þrengja heimildir um notkun og för manna um vötn og ár. Væru því ákvæði laga 

um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 í samræmi við tilgang vatnalaga. Var ákærði því sakfelldur 

fyrir kajakróður sinn. 

Með lögum nr. 132/2011 voru gerðar breytingar á vatnalögum. Með 12. gr. 

breytingalaganna var réttur til umferðar fjarlægður úr 11. gr. vatnalaga og með 67. gr. 

breytingalaganna var orðalagi 115. gr. vatnalaga breytt, á þann hátt að gildi greinarinnar var 

ekki lengur takmarkað við skipgeng vötn og var umhverfisráðherra falin áðurnefnd heimild til 

að setja takmarkanir við umferð farartækja um vötn og vatnasvæði. Rétt er einnig að geta þess 

að samkvæmt 21. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 gilda ákvæði vatnalaga um umferð um 

vötn. Í ljósi þessara breytinga má telja líklegt að niðurstaðan í fyrrnefndu dómsmáli væri önnur 

ef ákært væri nú. 

Ummæli ákæruvaldsins í dómnum varpa þó ljósi á ástæðu setningar þessa ákvæðis 

lögreglusamþykktarinnar, þ.e. að umferð um Ölfusá sé hættuleg og að tilgangurinn sé að draga 

úr hættu og óþægindum og tryggja öryggi fólks. Má vel fallast á að að þessu leyti samrýmist 

ákvæðið 1. mgr. 3. gr. lls. Þó er ekki hægt að líta fram hjá því að með 115. gr. vatnalaga er 

öllum heimiluð för um vötn, með þeim takmörkunum sem lög kveða á um eða 

umhverfisráðherra setur í reglugerð. Verður að teljast verulega vafasamt að sveitarfélag eða 
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dómsmálaráðherra geti með lögreglusamþykkt takmarkað þennan skýra rétt sem borgaranum 

er tryggður í settum lögum og fellur að auki undir verksvið annarra stjórnvalda. 

4.2.4 Ákvæði um bann við ónæði og röskun næturrór 

Í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 er að finna svohljóðandi 

ákvæði:  

Bannað er að hafast nokkuð að sem veldur ónæði eða raskar næturró manna. 

Þessi regla er nánar útfærð í nokkrum lögreglusamþykktum, t.d. lögreglusamþykkt fyrir 

Akureyrarkaupstað nr. 588/2009, lögreglusamþykkt fyrir Hafnarfjarðarkaupstað nr. 1155/2010 

og lögreglusamþykkt fyrir Mosfellsbæ nr. 956/2017, á þann hátt að næturró er markaður 

tiltekinn tími, þ.e. frá miðnætti til kl. 07 á virkum dögum og kl. 08 um helgar og á helgidögum, 

auk þess sem sérstök undanþága er veitt til röskunar á næturró í almannaþágu, t.d. vegna 

snjómoksturs á vegum sveitarfélagsins. Þá veita nefnd sveitarfélög undanþágu frá þessari reglu 

vegna tímabundinnar starfsemi sem er í almannaþágu. Í lögreglusamþykkt fyrir Dalabyggð nr. 

375/2016 og lögreglusamþykkt fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 er reglan útfærð á þann hátt að 

bannað sé að aðhafast nokkuð að óþörfu sem raskar næturró manna. Slíkar undanþágur eða 

fyrirvara er hins vegar hvorki að finna í öðrum lögreglusamþykktum sem skoðaðar voru, né í 

reglugerð um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007. Vakna því strax nokkrar spurningar um 

hvernig túlka beri inntak þessarar hátternisreglu, enda myndi túlkun samkvæmt orðanna hljóðan 

leiða til umfangsmikils inngrips í athafnafrelsi borgarans. 

Í upphafi skal líta til þess hvort ákvæði um bann við að valda ónæði eða raska næturró geti 

fallið innan heimildar 1. mgr. 3. gr. lls. til að kveða á um hluti er varða allsherjarreglu. Þykir 

höfundi ekki efni til að efast um það að ákvæði sem leitast við að tryggja svefnfrið og almennt 

næði fyrir íbúa sveitarfélags geti með góðu móti rúmast innan hins óskýra hugtaks 

allsherjarreglu. Þessu til stuðnings má nefna að í a lið 1. mgr. 3. gr. lls. er tekið fram að kveða 

megi á um „reglu og velsæmi á almannafæri“ sem og „allt sem lýtur að því að draga úr hættu 

og óþægindum“. Ónæði og röskun á næturró hlýtur að teljast til óþæginda og því eðlilegt að 

setja reglu um slíkt velsæmi á almannafæri. Í b lið sömu málsgreinar er kveðið á um að marka 

megi veitingastöðum opnunartíma og skemmtunum og öðrum samkomum tíma. Er þessum 

ákvæðum almennt beitt til að tryggja að ónæði sem hlýst af slíkum skemmtunum og 

veitingastöðum sé takmarkað við ákveðinn tíma sólarhrings og að skemmtanir nái ekki langt 

fram undir morgun. Telja má að efni ákvæða lögreglusamþykkta um ónæði og næturró stefni 

að þessu sama lögmæta markmiði. Þá er í c lið sömu málsgreinar veitt heimild til að setja reglur 
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um verslun og aðra atvinnu á almannafæri. Má af því álykta að atvinna sem raskar næturró 

manna eða veldur ónæði falli með skýrari hætti undir það ákvæði sem hér er til skoðunar, þrátt 

fyrir að meta verði í slíkum tilvikum hvort atvinnufrelsisákvæði 75. gr. stjskr. setji slíkri 

takmörkun ákveðin mörk. Um slíkt verður nánar fjallað í kafla 4.7.1. en á þessu stigi má þó 

telja ljóst að ekki verði með svo almennu ákvæði í lögreglusamþykkt lagt bann við tiltekinni 

atvinnustarfsemi á þeim grundvelli einum að af henni hljótist ónæði. 

Næst verður að líta til þess hvort þurfa þyki að setja slíkt ákvæði í lögreglusamþykkt. Ber í 

því samhengi helst að athuga hvort um háttsemina sé nægilega fjallað í öðrum lögum. Ekki er í 

settum lögum fjallað mikið um ónæði eða næturró. Helst ber að nefna að í 2. mgr. 54. gr. laga 

nr. 81/2003 um fjarskipti, er lagt bann við því að notendur valdi truflunum eða ónæði í tal- eða 

farsímanetum, í ýmsum greinum laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús er gerð krafa um að 

eigendur og íbúar í fjöleignarhúsum valdi ekki ónauðsynlegu ónæði og er í lögunum að finna 

ákveðin úrræði vegna ónæðis íbúa, í lögum nr. 36/1994 eru ákvæði um að leigjendur skuli ekki 

valda öðrum sem afnot hafa af húsnæði ónæði og að leigusalar skuli ekki  valda leigjendum 

sínum ónæði, í 1. mgr. 24. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd er forsvarsmönnum skipulagðra 

hópferða gert skylt að hafa samráð við landeigendur þar sem hópferð gæti valdið ónæði, í 3. 

mgr. 46. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er umráðamönnum lands og lóða skylt að heimila 

ákveðnar aðgerðir í landi sínu enda valdi þær hvorki ónæði eða tjóni fyrir landeiganda og í 3. 

mgr. 4. gr. laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald er veitingastöðum 

skipt í flokka, m.a. á grundvelli þess hversu miklu ónæði þeir kunna að valda. Hvergi er í lögum 

að finna sérstök ákvæði um næturró eða almennt bann við því að valda ónæði. Þó er ber að 

nefna að í 1. mgr. 15. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 er lögreglu heimilað að hafa afskipti af 

borgurunum til að halda uppi almannafriði og allsherjarreglu. Kann í því ákvæði að felast 

heimild til að hafa afskipti af fólki sem raskar næturró eða veldur með öðru móti ónæði. 

Eftir stendur þó að með þessu ákvæði reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 er 

lagt bann við tiltekinni og illa skilgreindri háttsemi sem ellegar væri leyfileg. Sem áður segir er 

í þessari ritgerð ekki tekin sérstök afstaða til skýrleika refsiheimilda, en telja verður verulega 

óljóst að hversu miklu leyti er raunverulega hægt að beita svo fortakslausu og óskýru ákvæði 

þegar stjórnvöld hafa afskipti af borgaranum. Út frá orðalagi ákvæðisins telur höfundur að þrátt 

fyrir að ákvæðið falli vel að markmiði og efni laga um lögreglusamþykktir, sé útfærslan svo 

ófullkomin að því verði ekki beitt nema um allra skýrustu dæmi ónæðis og röskunar næturrór 

sem ekki njóta sérstakrar verndar mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Væri uppi nokkur vafi 

á því hvort háttsemi teljist valda nægilegu ónæði til að réttlæta inngrip stjórnvalda yrði að túlka 

þann vafa borgaranum í hag. 
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Til hliðsjónar má hér líta til UA 23. mars 2001 (2824/1999 og 2836/1999) sem minnst var 

á í fyrri kafla. Í málinu hafði umboðsmanni borist kvörtun vegna aðgerðarleysi lögreglunnar í 

Reykjavík í tilefni af kvörtunum vegna hávaða og ónæðis í tilteknu húsnæði. Könnun 

umboðsmanns leiddi m.a. í ljós að við afgreiðslu slíkra kvartana styddist lögreglan við 4. og 5. 

gr. þágildandi lögreglusamþykktar Reykjavíkur nr. 625/1987, er vörðuðu hávaða og ónæði. Í 5. 

gr. lögreglusamþykktarinnar sagði að bannað væri að hafast nokkuð að sem ylli ónæði eða 

raskaði næturró manna. Umboðsmaður rakti ákvæði 1. mgr. 3. gr. laga um lögreglusamþykktir 

þ.á.m. að dæmi um aðstæður sem varða allsherjarreglu í merkingu ákvæðisins, m.a. reglu og 

velsæmi á almannafæri og allt sem lyti að því að draga úr hættu og óþægindum. Þá rakti 

umboðsmaður einnig ákvæði um reglur um skemmtanahald. Umboðsmaður virðist engar 

athugasemdir hafa gert við tilvist eða gildi ákvæðis lögreglusamþykktarinnar og segir m.a.: 

[…] [T]el ég að eins og lögum er háttað, og einnig meðal annars ákvæðum lögreglusamþykkta, 

geti lögregla ekki látið hjá líða að leggja eftir bestu getu mat á það hvort hávaði og ónæði á 

ákveðnum stað og tíma gangi lengra en heimilt er og gera viðeigandi ráðstafanir samkvæmt 15. 

gr. lögreglulaga ef hún telur þær nauðsynlegar. Ég legg áherslu á að við það mat hefur löggjafinn 

með nefndu ákvæði lögreglulaga og ákvæðum lögreglusamþykkta lagt til grundvallar að 

hagsmunir almennings tengdum almannafriði og allsherjarreglu leiði til þess að játa verði lögreglu 

hér nokkurt svigrúm. Verða lögreglumenn, eins og aðrir handhafar opinbers valds sem falið er að 

taka mjög matskenndar og atviksbundnar ákvarðanir, því að beita dómgreind sinni og meta, meðal 

annars með tilliti til meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar, sbr. 12. gr. stjórnsýslulaga, hvort aðstæður 

séu með þeim hætti að rétt sé að beita lögbundnum ráðstöfunum. 

Virðist afstaða umboðsmanns því vera sú að ákvæðið sem slíkt rúmist innan 

reglugerðarheimildar laga um lögreglusamþykktir en lögreglu beri að sjálfsögðu að virða 

meðalhóf við beitingu ákvæðisins. 

Einnig má hér líta til þriggja héraðsdóma þar sem ákvæðinu hefur verið beitt:  Í fyrsta lagi 

Hérd. Suðl. 7. maí 2008 (S-131/2008) þar sem ákærði var sakfelldur m.a. fyrir brot á 4. gr. sbr. 

2. mgr. 52. gr. lögreglusamþykktar fyrir Sveitarfélagið Árborg nr. 53/2004 með því að hafa, 

með reykspóli á bifreið í kringum bensíndælur við bensínstöð á Selfossi, raskað næturró manna. 

Í öðru lagi Hérd. Rvk. 15. mars 2011 (S-174/2011), sem var játningarmál sbr. 164. gr. laga um 

meðferð sakamála nr. 88/2008, þar sem ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 4. gr., sbr. 32. gr. 

reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 með því raska næturró og valda ónæði á þann 

hátt að hann í þrígang hringdi í tiltekinn heimasíma að næturlagi og lagði síðan á. Taldi 

héraðsdómur brotið rétt heimfært til refsiákvæðis í ákæru. Í þriðja lagi Hérd. Suðl. 6. október 

2010 (S-383/2010), sem var játningarmál sbr. 164. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, 

þar sem ákærði var í tíu ákæruliðum sakaður um ítrekað ónæði á almannafæri og röskun 

næturrór. Sú háttsemi sem taldist rétt heimfærð undir ákvæðið  samkvæmt dómnum var m.a. 
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ónæði á almannafæri með því að detta ölvaður utan í hillur verslunar, ónæði á almannafæri með 

því að hringja dyrabjöllum fjölbýlishúss, ónæði á almannafæri með því að grýta vörum að 

viðskiptavinum og starfsmönnum verslunar, ónæði á almannafæri með því að áreita 

viðskiptavini verslunar, ónæði á almannafæri og röskun næturrór með því að viðhafa háreist og 

óspektir nærri fjölbýlishúsi að næturlagi, ónæði og röskun næturrór með því að dvelja tvívegis 

ölvaður í sorpgeymslu fjölbýlishúss að næturlagi, óþægindi og röskun næturrór með því að 

dveljast ölvaður í hitakompu fjölbýlishúss að næturlagi og óþægindi og röskun næturrór með 

því að dveljast ölvaður annars vegar í anddyri og hins vegar í stigagangi fjölbýlishúss að 

næturlagi. 

Ekki er hægt að draga afgerandi ályktanir af þessum héraðsdómum en þó er ljóst að 

ákvæðinu er í raun beitt og ekki hafa verið gerðar athugasemdir við beitingu þess í sakamálum. 

Af síðastnefnda dómnum mætti einnig draga þá ályktun að gildissvið ákvæðisins sé fremur 

víðtækt. 

4.2.5 Ákvæði um neyslu áfengis 

Í 2. mgr. 4. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir er að finna svohljóðandi reglu: 

Sveitarstjórn getur bannað neyslu áfengis á almannafæri á tilteknum tíma á tilteknum svæðum í 

þéttbýli. Slíka samþykkt skal tilkynna lögreglustjóra og birta almenningi. 

Einungis verður hér fjallað um þann hluta ákvæðisins sem snýr að neyslu áfengis en ekki 

skilyrði um birtingu samþykktar. Þessi regla er útfærð á annan hátt í a.m.k. tveimur 

lögreglusamþykktum, þ.e. lögreglusamþykkt fyrir Seyðisfjarðarkaupstað nr. 670/2017, sem 

fjarlægir takmörkun um þéttbýli og áskilur sér þess í stað rétt til að banna neyslu áfengis á 

almannafæri á tilteknum tíma hvar sem er í sveitarfélaginu, og lögreglusamþykkt fyrir 

Hafnarfjarðarkaupstað nr. 1155/2016 sem fjarlægir heimild til setningar samþykktar og útfærir 

í stað þess í lögreglusamþykktinni sjálfri hvar og hvenær í sveitarfélaginu sé bannað að neyta 

áfengis, en ákvæðið orðast svo í 4. mgr. 4. gr. lögreglusamþykktarinnar: 

Óheimilt er að neyta áfengis í íþróttamannvirkjum í eigu bæjarins í tengslum við íþróttaviðburði. 

Þetta á ekki við um veitinga- og félagsaðstöðu með gilt leyfi til áfengisveitinga. 

Þessar tvær útfærslur reglunnar eru nokkuð ólíkar, en eiga það þó sameiginlegt að neysla 

löglegrar neysluvöru er annað hvort heimilt að banna á tilteknum svæðum eða er bönnuð á 

tilteknum svæðum. Eru því efni til að fjalla um þessar tvær ólíku reglur í sama kafla. Í upphafi 

lítum við sem áður til þess hvort um hátternisreglu sem varðar allsherjarreglu sé að ræða. Má 

með góðu móti fallast á að meðferð áfengis geti vel fallið undir allsherjarreglu enda vel þekkt 
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að ofneysla þess getur leitt til óspekta og röskun öryggis. Því til stuðnings má benda á a og b 

lið 1. mgr. 3. gr. lls. sem heimilar reglusetningu um reglu og velsæmi á almannafæri, reglur til 

að draga úr hættu og óþægindum, reglur til að tryggja öryggi fólks, reglur til að stuðla að góðri 

umgengni og hreinlæti á almannafæri og reglur um hvernig skemmtunum og öðrum samkomum 

skuli markaður tími. Allt eru þetta atriði sem með góði móti má tengja við neyslu og meðferð  

áfengis. Telur höfundur því rétt að fallast á að reglur um meðferð áfengis geti átt heima í 

lögreglusamþykkt hvað þetta varðar. 

Næst verður þó að líta til þess hvort þörf sé að að kveða á um slíka meðferð í 

lögreglusamþykktum og sem áður er við mat á því litið til settra laga. Með gagnályktun frá 1. 

málsl. 1. mgr. 18. gr. áfengislaga nr. 75/1998 má leiða þá reglu að heimilt sé að selja, veita og 

afhenda einstaklingum sem náð hafa 20 ára aldri áfengi. Í 2. og 3. mgr. 19. gr. laganna eru taldir 

upp tilteknir staðir þar sem óheimilt er að neyta áfengis eða bera inn með sér áfengi. Í 21. gr. 

laganna er síðan gert refsivert að sökum ölvunar, valda „óspektum, hættu eða hneyksli á 

almannafæri, opinberum samkomum, í bifreiðum eða öðrum farartækjum eða skipum“. Á 

ýmsum stöðum í lagasafninu má einnig finna tilteknar aðstæður sem þar sem borgaranum er 

óheimilt að sinna tilteknu hlutverki undir áhrifum áfengis, svo sem stjórnendur ýmissa 

farartækja skv. 1. mgr. 22. gr. áfengislaga nr. 75/1998 og viðeigandi greinum viðkomandi 

sérlaga og 2. mgr. 10. gr. æskulýðslaga nr. 70/2007 um bann við að forustufólk, leiðbeinendur, 

sjálfboðaliðar og annað starfsfólk í skipulögðu æskulýðsstarfi og í ferðum með börnum og 

ungmennum neyti áfengis. Þá er í 1. mgr. 123. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 gert 

refsivert að stofna öðrum mönnum eða talsverðum fjárverðmætum í hættu sökum ölvunar. Þá 

segir í 2. málsl. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, 

að um „veitingu og neyslu áfengis, að öðru leyti en kveðið er á um í lögum þessum, [fari] eftir 

ákvæðum áfengislaga.“ 

Óhætt er að fullyrða að löggjafinn hafi því sjálfur í mörgum tilvikum tekið afstöðu til þess 

við hvaða aðstæður rétt sé að takmarka rétt manna til að neyta löglegrar neysluvöru. Erfitt er 

því að fallast á að rök standi til þess að framkvæmdarvaldið, á grundvelli mjög óskýrrar og 

almennrar lagaheimildar, takmarki enn frekar neyslu áfengis nema sérstök rök mæli með því. 

Ekki var sérstaklega skoðað við skrif ritgerðar þessarar hvort einhver sveitarfélög hafi í reynd 

sett sér og birt sérstakar samþykktir um neyslu áfengis innan sveitarfélagsins og því liggja ekki 

fyrir upplýsingar um hvort þær takmarkanir séu í samræmi við lögbundnar takmarkanir. Rétt 

þykir þó að skoða hina sérstöku útfærslu Hafnarfjarðarbæjar í lögreglusamþykkt sinni. 

Sem fyrr segir hefur Hafnarfjarðarbær bannað neyslu áfengis í íþróttamannvirkjum í eigu 

bæjarins í tengslum við íþróttaviðburði, nema þar sem til staðar er gilt leyfi til áfengisveitinga. 



 

51 

Má með góðu móti fallast á að þessi regla sé efnislega í samræmi við 2. mgr. 19. gr. áfengislaga 

nr. 75/1998 sbr. lög nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, enda óheimilt 

að neyta áfengis í húsnæði félagasamtaka – sem íþróttamannvirki nú almennt eru – nema 

viðkomandi starfsemi hafi áfengisleyfi. Þá er einnig rétt að líta til einkaréttarlegra sjónarmiða 

vegna yfirráða sveitarfélagsins á eigin fasteignum, en það er í samræmi við meginreglur laga 

að húsráðendur setji ákveðin skilyrði fyrir veru utanaðkomandi í húsakynnum sínum.  

Sem áður verður þó ekki tekin afstaða til þess hvort að takmörkun á neyslu áfengis í 

lögreglusamþykkt geti verið grundvöllur refsingar. Telja verður þó að rök standi til þess að efast 

um lagalegan grundvöll framkvæmdarvaldsins til að banna neyslu áfengis á tilteknum stöðum, 

þar sem með ítarlegum hætti er fjallað um slíkar takmarkanir í sérlögum eftir því sem 

löggjafanum þykir tilefni til og ekki er með afdráttarlausum hætti kveðið á um heimild til slíkrar 

takmörkunar í 3. gr. lls. Það verður þó látið liggja milli hluta hvort framkvæmdarvaldinu væri 

heimilt að takmarka neyslu áfengis á tilteknum stöðum í tiltekinn tíma vegna sérstakra aðstæðna 

sem á engan hátt er fjallað um í sérlögum. 

4.2.6 Ákvæði um skyldu til að mynda raðir 

Í 5. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 má finna eftirfarandi hátternisreglu: 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri svo sem í eða við biðstöðvar almenningsvagna og 

leigubifreiða, miðasölur, banka, veitingastaði, verslanir eða aðra afgreiðslustaði, skal mynda röð 

þannig að þeir sem fyrstir koma fái fyrstir afgreiðslu. 

Þessi regla er einnig útfærð á nokkra mismunandi vegu í öðrum lögreglusamþykktum. Í 

lögreglusamþykkt fyrir Dalabyggð nr. 375/2016 og lögreglusamþykkt fyrir Borgarbyggð nr. 

390/2010 er ákvæði um raðir einfaldlega tekið út. Í lögreglusamþykkt fyrir 

Seyðisfjarðarkaupstað nr. 670/2017 er ákvæðið eins og í reglugerðinni með þeirri breytingu að 

biðstöðvar almenningsvagna og leigubifreiða eru fjarlægð úr upptalningunni. Í 

lögreglusamþykkt fyrir Reykjavíkurborg nr. 1097/2008 er öllu minna íþyngjandi orðalag notað, 

en þar er kveðið á um að fólk skuli „að jafnaði raða sér“ á þann hátt sem tilgreindur er í 

reglugerðinni. Þá er loks í lögreglusamþykkt fyrir Reykjanesbæ nr. 830/2012, 

lögreglusamþykkt fyrir Kópavogsbæ nr. 675/2015 og lögreglusamþykkt fyrir umdæmi 

lögreglunnar á Suðurlandi nr. 955/2017 enn minna íþyngjandi orðalag notað, þess efnis að fólk 

skuli „að jafnaði taka tillit til þess að þeir sem fyrstir komi fái fyrstir afgreiðslu.“ 

Reglan snýr vissulega að allsherjarreglu og virðist heimilt á grundvelli 1. mgr. 3. gr. lls. að 

setja slíka reglu í lögreglusamþykkt. Þessu til stuðnings má benda á að reglan er til þess fallin 

að halda uppi reglu og velsæmi á almannafæri, dregur úr hættu og óþægindum og greiðir fyrir 
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umferð, í þessu tilviki fyrst og fremst fótgangandi umferð. Þá varðar reglan að vissu leyti 

verslun og aðra atvinnu á almannafæri. Ekki er um að ræða inngrip eða takmörkun á réttindum 

sem eru sérstaklega varin í stjórnarskrá. Þá veit höfundur ekki til þess að nein ákvæði settra laga 

fjalli um skyldu fólks til að mynda röð eða feli stjórnvaldi að setja slíkar reglur. Reglan eins og 

hún er sett fram í reglugerðinni er ekki sérstaklega íþyngjandi og hinar ýmsu breytingar sem 

sveitarfélög hafa gert eru flestar til þess fallnar að gera hana enn minna íþyngjandi. Í ljósi alls 

þessa fær höfundur ekki séð annað en að um sé að ræða reglu sem á sér fullnægjandi stoð í 1. 

mgr. 3. gr. lls. 

4.2.7 Ákvæði sem heimila lögreglu að vísa fólki af stöðum eða banna umferð 

Í reglugerð um lögreglusamþykktir og flestum gildandi lögreglusamþykktum má finna ákvæði 

sem á einn eða annan hátt heimila lögreglu eða lögreglustjóra annað hvort að vísa tilteknum 

mönnum af ákveðnum svæðum eða banna alla umferð um tiltekin svæði. Þó að ákvæðin séu 

um margt ólík byggja þau á svipuðum grunni og þykir því rétt fjalla um þau í einu lagi. Mjög 

gróflega má skipta slíkum ákvæðum í tvo flokka; ákvæði sem sett eru til að vernda almenning 

fyrir tilteknum mönnum og ákvæði sem sett eru til að vernda almenning fyrir hættulegum 

aðstæðum. Fjögur ákvæði verða hér sérstaklega tekin til skoðunar, tvö úr reglugerðinni og tvö 

úr lögreglusamþykkt fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 en samhljóða ákvæði er einnig að finna í 

lögreglusamþykkt fyrir Dalabyggð nr. 375/2016. Fyrsta ákvæðið er að finna í 1. mgr. 7. gr. 

reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 og er það svohljóðandi: 

Lögreglan getur vísað þeim mönnum í burtu af almannafæri sem með háttsemi sinni valda 

vegfarendum eða íbúum í nágrenninu ónæði. 

Næsta ákvæði er í 29. gr. lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010, 

svohljóðandi: 

Lögreglustjóri getur bannað þeim einstaklingum aðgang að veitingahúsum og eða skemmtunum 

í umdæmi sínu, sem ítrekað hafa hagað sér ósæmilega á skemmtunum eða á veitingahúsum. 

Lögreglustjóri skal tilkynna forstöðumönnum samkomustaða um slíkt bann og er þá óheimilt 

að veita hlutaðeigandi einstaklingum aðgang. 

Þriðja ákvæðið er að finna í 2. málsl. 2. mgr. 4. gr. lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 

390/2010, svohljóðandi: 

Lögreglustjóri getur bannað almenna umferð fólks og fyrirskipað almenningi að halda sig 

innandyra vegna almannahættuástands sem hann telur að hafi skapast eða geti skapast. 

Og loks kemur til skoðunar ákvæði 23. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007, 

svohljóðandi: 
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Ef ís á sjó eða vötnum þykir ekki nógu traustur getur lögreglustjóri bannað alla umferð um hann. 

Ef litið er almennt á öll ákvæðin ber fyrst að huga að því hvort þau varði allsherjarreglu. Sem 

fyrr segir snúa tvö ákvæðanna að heimild lögreglu til að vísa tilteknum mönnum af vettvangi 

eða banna veru þeirra á stað í þeim tilgangi að vernda aðra borgara fyrir ónæði eða ósæmilegri 

hegðun þeirra manna.  Er slík regla í samræmi við a og b lið 1. mgr. 3. gr. lls., en ætla má að 

reglurnar séu settar til að tryggja reglu og velsæmi á almannafæri, draga úr hættu og 

óþægindum, tryggja öryggi fólks, stuðla að góðri umgengni og hreinlæti og setja reglur um 

skemmtanahald. Í einhverjum tilvikum væri ef til vill einnig hægt að beita heimildunum til að 

greiða fyrir umferð. Hvað þau tvö ákvæði sem lúta að því að banna almenna umferð eða umferð 

á ís, má telja að þau ákvæði séu til þess fallin að draga úr hættu og tryggja öryggi fólks, sbr. a 

lið 1. mgr. 3. gr. lls. 

Næst ber að huga að því hvort þörf sé að að kveða á um slíkar reglur í lögreglusamþykktum 

en í því felst athugun hvort álíka reglur sé að finna í settum lögum eða öðrum reglugerðum. Sé 

fyrst litið til 1. mgr. 7. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 er ljóst að þar er 

handhöfum lögregluvalds, þá sérstaklega lögreglumönnum, heimilað að vísa mönnum af 

almannafæri sem með háttsemi sinni valda öðrum ónæði. Svipaða heimild er að finna í 1. sbr. 

2. mgr. 15. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, en þar segir að í því skyni að halda uppi almannafriði 

og allsherjarreglu, sé lögreglu m.a. heimilt að banna dvöl á ákveðnum svæðum, vísa á brott eða 

fjarlægja fólk og fyrirskipa brottflunings fólk af svæðum í einkaeigu. Má þegar af þessari 

ástæðu telja að ákvæði lögreglusamþykktarinnar sé að mestu leyti í samræmi við gildandi rétt 

en að ákvæðið sé þó í raun óþarft enda ónæði bannað í 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar og 

lögreglu veitt heimild í lögreglulögum til að hafa afskipti af fólki. 

Hér má þó líta til Hérd. Rvk. 27. apríl 2006 (S-2186/2005) þar sem maður var ákærður fyrir 

valdstjórnarbrot. Ákæruefni málsins varðaði ekki brot gegn lögreglusamþykkt en ummæli í 

niðurstöðukafla dómsins eru þó áhugaverð. Í niðurstöðukaflanum segir: 

Lögreglumennirnir Sæmundur Örn Sveinsson og Sverrir Guðmundsson höfðu afskipti af 

einstaklingum sem voru sofandi á bekkjum á Austurvelli snemma að morgni sunnudagsins 29. 

maí 2005. Það voru tíðkanleg vinnubrögð lögreglu sem voru henni heimil, m.a. á grundvelli 1. 

mgr. 6. gr. lögreglusamþykktar fyrir Reykjavíkurborg, sem kveður á um að lögregla geti vísað 

þeim mönnum á brott af almannafæri, sem vegna ölvunar eða annarrar háttsemi sinnar valdi 

vegfarendum eða íbúum í nágrenni ónæði eða hættu. 

Um er að ræða eldra ákvæði sem ekki er að finna í gildandi lögreglusamþykkt en ákvæðið er 

þó nokkuð líkt gildandi ákvæði 1. mgr. 7. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007, 

þ.e. að kveðið er á um heimild lögreglu til að vísa mönnum af almannafæri við vissar aðstæður. 
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Dómurinn virðist í málinu ganga út frá því að um fullgilt ákvæði sé að ræða og bendir það til 

þess að núgildandi ákvæði myndi einnig teljast gilt. 

Ef ákvæði 29. gr. lögreglusamþykktar fyrir  Borgarbyggð nr. 390/2010 er næst skoðað má 

sjá að ákvæðið er öllu meira íþyngjandi og tekur til nokkurra réttarsviða. Af orðalagi ákvæðisins 

má álykta að lögreglustjóra sé heimilað að taka ákvörðun um að tilteknum manni eða mönnum 

sé ekki heimilt að vera annað hvort á tilteknum veitingastöðum og skemmtunum eða leggja 

bann við því að umræddir menn hafi aðgang að nokkrum veitingastað eða skemmtunum í 

umdæmi lögreglunnar. Um er að ræða mun meira íþyngjandi ákvæði en einfalda brottvísun af 

skemmtistað. Ákvæðið er fremur einstakt í íslenskri réttarframkvæmd og því ekki fyllilega ljóst 

hvort um sé að ræða einhvers konar refsikennd viðurlög eða eingöngu valdbeitingartól fyrir 

lögreglu til að vinna að óþekktu lögmætu markmiði. Sem fyrr segir er lögreglu heimilt að banna 

almenningi dvöl á ákveðnum svæðum eða vísa tilteknum einstaklingum af ákveðnu svæði en í 

báðum tilvikum er einungis um tímabundna aðgerð að ræða. Í íslenskum lögum er þó að finna 

a.m.k. tvö ákvæði sem eru ekki alls ólík ákvæði lögreglusamþykktarinnar. Annars vegar geta 

dómstólar í skilorðsbundnum dómi kveðið á um að dómþoli hlíti fyrirmælum umsjónarmanns 

um dvalarstaði, umgengni við aðra menn og notkun tómstunda en einnig að dómþoli neyti ekki 

á skilorðstíma áfengis eða deyfilyfja sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 57. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940. Hins vegar fjalla lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 um 

viðlíka málefni en í þeim er að finna ítarleg ákvæði um skilyrði, framkvæmd og staðfestingar 

dómstóls á slíku banni. Í báðum þessum tilvikum hefur löggjafanum þótt nauðsynlegt að setja 

lög til að heimila lögreglu og dómstólum að kveða á um slíkar takmarkanir á frelsi manna. 

Þrátt fyrir að lögreglustjóri sé bundinn af meðalhófsreglu við beitingu úrræðis 

lögreglusamþykktarinnar, verður að teljast varasamt að gera minni kröfur til lagaheimildar og 

málsmeðferðar vegna banns við veru á veitingastöðum og skemmtunum en við nálgunarbann. 

Þrátt fyrir að hér sé um að ræða bann við veru á tilteknum stöðum á almannafæri verður ekki 

hjá því litið að um ákvæði sem er mjög eðlislíkt nálgunarbanni er að ræða. Telur höfundur því 

af þeirri ástæðu að ólíklegt sé að slíkt bann yrði staðfest af dómstólum ef á reyndi, enda engin 

skýr lagaheimild til staðar fyrir slíku banni. 

Ákvæði 2. málsl. 2. mgr. 4. gr. lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 kveður 

á um að lögreglustjóri geti bannað almenna umferð fólks og fyrirskipað því að halda sig 

innandyra vegna almannahættuástands sem annað hvort er til staðar eða lögreglustjóri telur að 

kunni að skapst. Um er að ræða afar íþyngjandi ákvæði sem í raun felur handahafa 

framkvæmdarvalds heimild til að algjörlega lama starfsemi og hamla ferðafrelsi fólks á tilteknu 

svæði og verður því að gera kröfu um skýra lagaheimild til töku slíkrar ákvörðunar. Um 



 

55 

valdheimildir lögreglu vegna almannahættuástands er fjallað í VIII. kafla laga um 

almannavarnir nr. 82/2008. Í 1. mgr. 23. gr. laganna er lögreglustjóra heimilað á hættustundu 

að banna dvöl eða umferð á ákveðnum svæðu, vísa á brott eða fjarlægja fólk. Er um að ræða 

álíka heimild og lögregla hefur á grundvelli 2. mgr. 15. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 en 

gildissvið heimildarinnar víkkað til að taka til almannahættuástands. Samkvæmt 1. mgr. 24. gr. 

laga um almannavarnir er ríkislögreglustjóra heimilt að gefa fyrirmæli um brottflutning fólks 

af hættusvæðum. Er því ljóst að löggjafinn hefur með lögum um almannavarnir veitt 

lögreglunni nægilegar valdheimildir til aðgerða vegna almannahættuástands og ekki verður 

talið að sveitarstjórn geti með lögreglusamþykkt víkkað út þá heimild svo hún taki einnig til 

mögulegs almannahættuástands. Er ákvæði lögreglusamþykktarinnar því sýnilega þarflaust auk 

þess sem mjög vafasamt má telja að það hefði sjálfstætt gildi ef ekki væri kveðið á um álíka 

reglu í settum lögum. 

Sé loks litið til 23. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007, þar sem 

lögreglustjóra er heimilt að banna umferð um ís á sjó eða vötnum ef hann þykir ótraustur, má 

sjá að ákvæðið er ekki sérstaklega íþyngjandi og er skýrlega ætlað að vernda líf og heilsu 

borgarans. Þó ber að líta til þess, að skv. 1. mgr. 115. gr. vatnalaga nr. 15/1923, er öllum heimil 

för um vötn, einnig á ísi, með þeim takmörkunum sem lög kveða á um. Ekki getur þótt sjálfsagt 

að með reglugerð sé hægt að takmarka þann lögákveðna rétt til farar á ís sem kveðið er á um í 

vatnalögum og myndi mat dómstóla á skýrleika reglugerðarheimildar laga um 

lögreglusamþykktir að öllum líkindum ráða niðurstöðu um gildi bannsins. Ekki er að finna 

fordæmi þar sem skera úr um þennan vafa. Sé þó litið til þeirra sérstöku valdheimilda sem 

lögregla hefur á grundvelli 15. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, má þó telja líklegt að slík fyrirmæli 

lögreglu á grundvelli bæði lögreglulaga og laga um lögreglusamþykktir myndu duga til að telja 

mætti slíkt bann lögmætt. Hefði sveitarfélag í lögreglusamþykkt aftur á móti veitt sjálfu sér rétt 

til að leggja slíkt bann, má telja ólíklegra að bannið gæti skert skýran rétt til farar á ís á 

grundvelli vatnalaga. 

Sé heildstætt litið á öll framangreind ákvæði má sjá, að sérstakar valdheimildir lögreglu 

eiga nokkurn hlut í að réttlæta valdaframsal til framkvæmdavaldsins á grundvelli 

lögreglusamþykkta, enda hefur lögreglan þegar nánast sömu valdheimildir og kveðið er á um í 

lögreglusamþykktum á grundvelli lögreglulaga og málefni lögreglunnar heyra undir valdsvið 

sama ráðherra og þess er setur reglugerð um lögreglusamþykktir. Þó verður að gæta þess að 

ganga ekki lengra en lög leyfa, sem aftur vekur þá spurningu hvort nokkur þörf sé á ákvæðunum 

í lögreglusamþykkt þegar lögregla hefur samskonar valdheimildir á grundvelli settra laga. 
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4.2.8 Ákvæði sem takmarka heimild til gistingar 

Í 3. mgr. 10. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 er að finna ákvæði er 

takmarkar rétt manna til að gista á almannafæri í þéttbýli en ákvæðið er svohljóðandi: 

Eigi má gista í tjöldum, húsbílum, hjólhýsum og tjaldvögnum á almannafæri í þéttbýli utan 

sérmerktra svæða. 

Þessi regla fellur vel að markmiði 1. mgr. 3. gr. lls. og er einnig studd af a lið sömu málsgreinar, 

þ.e. að um er að ræða reglu til að tryggja reglu og velsæmi á almannafæri, draga úr hættu og 

óþægindum, greiða fyrir umferð og tryggja öryggi fólks og stuðla að góðri umgengni og 

hreinlæti á almannafæri. Umrætt ákvæði er í aðalatriðum eins í flestum gildandi 

lögreglusamþykktum sem skoðaðar voru við rannsókn þessa. Sumar þeirra breyttu þó 

orðalaginu lítillega sem kann þó að hafa töluverð áhrif á túlkun ákvæðisins. Hér má nefna 4. 

mgr. 10. gr. lögreglusamþykktar fyrir Seyðisfjarðarkaupstað nr. 670/2017, en ákvæðið er 

svohljóðandi: 

Eigi má gista í tjöldum, húsbílum, hjólhýsum og tjaldvögnum á almannafæri í landi 

Seyðisfjarðarkaupstaðar nema á þar til merktum svæðum. 

Einnig má nefna 3. mgr. 10. gr. lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarkaupstað nr. 588/2009 sem 

er svohljóðandi: 

Eigi má gista í tjöldum, húsbílum, hjólhýsum og tjaldvögnum á almannafæri innan 

lögsagnarumdæmis Akureyrarkaupstaðar, utan sérmerktra svæða. 

Í þessum tveimur ákvæðum hafa þær breytingar verið gerðar að bann það sem kveðið er á um í 

reglugerðinni er látið ná til lands Seyðisfjarðarkaupstaðar annars vegar og lögsagnarumdæmis 

Akureyrarkaupstaðar hins vegar. Ekki er fyllilega ljóst af ákvæði lögreglusamþykktar fyrir 

Seyðisfjarðarkaupstað hvort um sé að ræða bann við gistingu á beinu eignarlandi 

sveitarfélagsins eða öllu landi innan lögsagnarumdæmis sveitarfélagsins en niðurstaða um slíkt 

hefur ekki úrslitaáhrif við mat á því hvort sveitarfélaginu sé heimilt að kveða á um slíkt bann í 

lögreglusamþykkt. Hafa verður í huga að hvorugt umræddra sveitarfélaga er sérstaklega stórt 

að flatarmáli, er Akureyrarkaupstaður um 136 ferkílómetrar og Seyðisfjarðarkaupstaður um 213 

ferkílómetrar.89 Til samanburðar má líta á sveitarfélagið Fljótsdalshérað sem er um 8.884 

ferkílómetrar að stærð.90 Ákvæði 4. og 5. mgr. 9. gr. gildandi lögreglusamþykktar fyrir 

Fljótsdalshérað nr. 590/2009 sbr. breytingu með samþykkt 805/2017, er svohljóðandi: 

                                                 

89 Landmælingar Íslands: „Kortasjá“, http://kortasja.lmi.is.  

90 Landmælingar Íslands: „Kortasjá“, http://kortasja.lmi.is. 
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Eigi má gista í tjöldum, húsbílum, hjólhýsum og tjaldvögnum á almannafæri í þéttbýli utan 

sérmerktra svæða. 

Ofangreint á einnig almennt við um gistingu á almannafæri innan marka sveitarfélagsins. 

Óheimilt er að hafa gistingu í tjaldvögnum, fellihýsum, hjólhýsum, húsbílum og öðrum 

sambærilegum búnaði utan skipulagðra tjaldsvæða og þéttbýlis nema leyfi landeiganda lands 

komi þar til, sbr. lög um náttúruvernd nr. 60/2013 með síðari breytingum. 

Líkt og vísað er til í ákvæðinu er í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 fjallað um heimild manna 

til að tjalda, n.t.t. í 22. gr. laganna. Telja verður ljóst að með lögreglusamþykkt sé ekki hægt að 

breyta að efni til þeim reglum sem kveðið er á um í settum lögum en aftur á móti má líta á 

lögreglusamþykktina sem afstöðu landeiganda eða rétthafa, þ.e. sveitarfélagsins, í skilningi 22. 

gr. laganna. Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. laga um náttúruvernd er heimilt að tjalda til einnar nætur 

hefðbundnum viðlegutjöldum við alfaraleið í byggð, sé ekki tjaldsvæði í næsta nágrenni. 

Hugtakið byggð er skilgreint neikvætt í 6. tölul. 1. mgr. 5. gr. laganna sem „[þ]au svæði sem 

ekki falla undir hugtakið óbyggðir“ og er hugtakið óbyggðir skilgreint í 18. tölul. sömu greinar 

sem „[l]andsvæði þar sem fólk hefur ekki fasta búsetu og þar sem mannvirki eru ekki til staðar 

eða lítt áberandi.“ Þá er þéttbýli skilgreint í 28. tölul. sömu greinar sem „[þ]yrping húsa þar sem 

búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð milli húsa fer að jafnaði ekki yfir 200 metra. Afmarka má 

þéttbýli með öðrum hætti í aðalskipulagi sveitarfélags.“ Við alfaraleið í óbyggðum er skv. 2. 

mgr. 22. gr. laganna heimilt að setja niður hefðbundin viðlegutjöld. Utan alfaraleiðar, hvort 

heldur á eignarlandi eða þjóðlendu, er heimilt skv. 4. mgr. 22. gr. laganna, að tjalda 

hefðbundnum viðlegutjöldum nema annað sé tekið fram í sérreglum, en með sérreglum er átt 

við „þær reglur sem kunna að gilda fyrir svæðið, t.d. um umgengni á því, og settar eru af bæru 

stjórnvaldi.“91 

Með nokkurri einföldun má orða hinn lögfesta rétt til að tjalda á óræktuðu landi svo: Í byggð 

er heimilt að tjalda viðlegutjöldum til einnar nætur sé tjaldsvæði ekki í næsta nágrenni. Í óbyggð 

er heimilt að tjalda við alfaraleið, nema landeigandi hafi útbúið sérstakt tjaldstæði eða að 

tjaldsvæði sé að finna í næsta nágrenni. Utan alfaraleiðar er heimilt að tjalda nema annað sé 

tekið fram í sérreglum settum af bæru stjórnvaldi. Notkun tjaldvagna, fellihýsa, hjólhýsa, 

húsbýla og annars sambærilegs búnaðar utan þéttbýlis er ávallt háð leyfi landeiganda eða annars 

rétthafa. 

Sé fallist á það að sveitarfélögin Akureyrarkaupstaður og Seyðisfjarðarkaupstaður í ljósi 

smæðar sinnar innihaldi ekki óbyggðir og í þeirri vissu að tjaldstæði er að finna í báðum 

sveitarfélögunum, má telja líklegt að uppfyllt séu skilyrði laganna fyrir takmörkun á rétti til að 

                                                 

91 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 4342. 
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tjalda innan marka sveitarfélaganna. Þá verður að telja að með orðalaginu „nema annað sé tekið 

fram í sérreglum sem kunna að gilda um viðkomandi landsvæði“ í 4. mgr. 22. gr. laganna, sé 

opnað fyrir þann möguleika að sveitarfélög geti takmarkað heimildir til að tjalda á tilteknum 

svæðum, séu fyrir því málefnalegar ástæður. Bann í lögreglusamþykkt fyrir Fljótsdalshérað við 

því að tjalda utan þéttbýlis nær einungis til svæða á almannafæri en svæði utan þéttbýlis á 

almannafæri, eins og hugtakið almannafæri er skilgreint í 1. gr. lögreglusamþykktarinnar, eru í 

öllum tilvikum einnig við alfaraleið í skilningi 2. mgr. 22. gr. laga um náttúruvernd sbr. 1. tölul. 

1. mgr. 5. gr. laganna. Ekki fæst séð að slík takmörkun samrýmist lögum um náttúruvernd nema 

að skilyrði 23. gr. laganna séu uppfyllt á viðkomandi svæði. Verður því að telja takmörkunina 

of víðtæka. Í lögreglusamþykktinni er þó ekki takmarkaður réttur manna til að tjalda í 

óbyggðum utan alfaraleiða, sem þó hefði verið heimilt með vísan til 4. mgr. 22. gr. laga um 

nátturuvernd. 

Eftir heildstætt mat á ákvæðum reglugerðar og lögreglusamþykkta um bann við að tjalda, 

verður að telja að sveitarfélögum sé heimilt að kveða á um slíkt bann í lögreglusamþykkt við 

alfaraleið ef tryggt er að sérstakt tjaldsvæði sé í næsta nágrenni. Þá er ekki að sjá að lög um 

náttúruvernd girði fyrir að sveitarfélög banni að tjaldað sé í óbyggðum utan alfaraleiðar en ekki 

er þó fullvíst að heimilt sé að kveða á um slíkt í lögreglusamþykkt, enda skal í 

lögreglusamþykktum kveða á um allsherjarreglu og þá sérstaklega á almannafæri. Verður seint 

talið að óbyggðir utan alfaraleiðar séu á almannafæri í skilningi laga um lögreglusamþykktir 

nr. 36/1988. 

4.2.9 Ýmis ákvæði um umferð vélknúinna ökutækja 

Í reglugerð um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 og flestum lögreglusamþykktum settum á 

grundvelli laga um lögreglusamþykktir nr. 36/1988, má finna fjölda ákvæða sem setja umferð 

vélknúinna ökutækja ýmiss konar takmarkanir. Í ljósi þess að mjög svipuð sjónarmið gilda um 

skýringu þessara ákvæða verða hér nefnd nokkur dæmi um ákvæði sem finna má í 

lögreglusamþykktum og reifuð almenn og sérstök sjónarmið við skýringu þeirra. Má hér fyrst 

nefna ákvæði 1. mgr. 21. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007: 

Lögreglustjóri getur að fengnum tillögum sveitarstjórnar, takmarkað eða bannað umferð 

stórvirkra vinnuvéla, vörubifreiða eða annarra ökutækja á einstökum götum ef slík umferð er álitin 

hættuleg eða til sérstakra óþæginda fyrir aðra umferð. 

Í 2. mgr. 21. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 segir síðan: 
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Allur akstur torfærutækja, s.s. vélsleða og torfæruhjóla, er bannaður innan þéttbýlis. Sveitarstjórn 

getur þó heimilað undanþágu frá þessu ákvæði á afmörkuðum svæðum og skal sú ákvörðun 

tilkynnt lögreglustjóra. 

Í 3. mgr. 17. gr. lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 er eftirfarandi ákvæði: 

Óheimilt er að keyra vinnuvélar eftir götunum einungis til að flytja mann milli staða. 

Öll eiga þessi ákvæði það sameiginlegt að takmarka á einhvern hátt umferð tiltekinna 

vélknúinna ökutækja á ákveðnum svæðum eða í öllu umdæmi sveitarfélagsins. Telja má ljóst 

að takmarkanir á umferð vélknúinna ökutækja geti fallið undir allsherjarreglu í skilningi 1. mgr. 

3. gr. lls. Þessu til stuðnings má vísa til a liðar 1. mgr. 3. gr. lls. um reglur til að draga úr hættu 

og óþægindum og greiða fyrir umferð og tryggja öryggi fólks sem og að í c lið 1. mgr. 3. gr. 

lls. er heimilað að setja reglur um að leyfi þurfi til að hafa á tilteknum stað sölu, leigu eða 

afgreiðslu ökutækja. Einnig má benda á að takmarkanir til að draga úr mengun kunna að vera 

réttlætanlegar í ljósi þess að í a lið 1. mgr. 3. gr. lls. er heimilað að setja reglur til að stuðla að 

góðri umgengni og hreinlæti á almannafæri. Benda þessir liðir 1. mgr. 3. gr. lls. til þess að í 

lögreglusamþykktum sé heimilt að einhverju marki að kveða á um takmarkanir á umferð 

vélknúinna ökutækja.  

Aftur á móti verður einnig að athuga hvort um sé að ræða takmarkanir sem þörf er að kveða 

á um í lögreglusamþykktum, eða hvort nægilega sé fjallað um umferð vélknúinna ökutækja í 

öðrum lögum eða reglugerðum. Umferðarlög nr. 50/1987 fjalla ítarlega um akstur vélknúinna 

ökutækja og á grundvelli þeirra hafa verið settar fjöldi reglugerða sem útfæra nánar reglur og 

aðra framkvæmd laganna. Þá er málaflokkurinn á forsvari samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytisins sbr. 6. gr. forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli 

ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 84/2017. Verður því að telja að lögreglusamþykktum, sem 

samdar eru af sveitarstjórnum og staðfestar eru af dómsmálaráðherra, sé sniðinn nokkuð 

þröngur stakkur hvað varðar takmarkanir á akstri vélknúinna ökutækja. Þörf er þó á að skoða 

hvert ákvæði fyrir sig. 

Ef litið er á ákvæði 1. mgr. 21. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 má sjá 

að lögreglustjóra er þar heimilað að takmarka eða banna tiltekna umferð á ákveðnum svæðum 

að fengnum tillögum sveitarstjórnar, sé umferðin talin hættuleg eða valda sérstökum 

óþægindum fyrir aðra umferð. Með þessari vísun til hættu og óþæginda er ákvæðið skýrlega 

fært undir heimild a liðar 1. mgr. 3. gr. lls. Telja verður hæpið að þessi heimild í 

lögreglusamþykkt ein og sér myndi duga til að heimila lögreglustjóra að taka slíka ákvörðun. Í 

2. mgr. 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 segir að lögreglustjóri geti „að fengnum tillögum 
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sveitarstjórnar, svo og forstjóra Vegagerðarinnar, ef um þjóðveg er að ræða, kveðið á um önnur 

varanleg sérákvæði um notkun vegar til umferðar, svo sem: […] e. bann við tiltekinni umferð 

og f. aðrar takmarkanir á umferð um veg.“  Með þessari lagaheimild er lögreglustjóra aftur á 

móti með skýrum hætti heimilað að taka slíkar ákvarðanir. Ákvæði reglugerðarinnar er nokkru 

þrengra en ákvæði laganna, þ.e. að reglugerðin nær einungis til umferðar sem talin er hættuleg 

eða valda sérstökum óþægindum. Í ljósi þess að lögin ganga framar reglugerðinni verður ekki 

talið að reglugerðin þrengi þessa heimild lögreglustjóra til að setja umferð takmarkanir og er 

því ákvæði reglugerðarinnar með óþarft með öllu, enda einungis um að ræða endurtekningu á 

tilteknum hluta heimildar sem lögreglustjóra er falin með settum lögum. 

Sé næst litið til 2. mgr. 21. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 má sjá að 

með ákvæðinu er umferð torfærutækja bönnuð í þéttbýli utan tiltekinna afmarkaðra svæða 

ákveðnum af sveitarstjórnum. Færa má fyrir því rök að slík takmörkun sé í þágu allsherjarreglu 

með vísan til sömu atriða og í umfjöllun um 1. mgr. 21. gr. reglugerðarinnar. Hins vegar verður 

ekki fram hjá því litið að all ítarlegar reglur eru um slíka umferð í settum lögum. Ber hér helst 

að vísa til þess að skv. 1. mgr. sbr. 2. mgr. 43. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 er eigi heimilt að 

aka torfærutæki á vegi sem ekki er einkavegur nema nauðsynlegt sé að aka yfir veg eða að 

aðstæður utan vegar geri það nauðsynlegt að aka eftir veginum. Þá segir í 1. mgr. 5. gr. a. 

nefndra umferðarlaga að í þéttbýli megi ekki í heimildarleysi aka vélknúnu ökutæki utan vega 

á svæði sem ekki er ætlað fyrir umferð vélknúinna ökutækja. Með þessum tveimur greinum 

umferðarlaga er alfarið girt fyrir akstur torfærutækja í þéttbýli utan svæða sem sérstaklega eru 

ætluð fyrir slíkan akstur. Slík svæði eru skilgreind af viðkomandi sveitarstjórn sem fer með 

skipulagsvald innan sveitarfélagsins. Þessari ályktun til stuðnings má vísa til Hrd. 1997, bls. 

1760 þar sem maður var sakfelldur fyrir akstur snjósleða eftir tveimur götum á Egilsstöðum. Í 

dómi Hæstaréttar sagði m.a. 

Skorður við akstri utan vega voru hins vegar settar með lögum nr. 44/1993 um breyting á lögum 

nr. 50/1987, sbr. nú 5. gr. a umferðarlaga. Eftir setningu þeirra má ekki án sérstaks leyfis 

landeiganda eða umráðamanns lands aka, stöðva eða leggja vélknúnu ökutæki utan vegar í 

þéttbýli á svæði, sem ekki er ætlað fyrir umferð þeirra. 

Með þessu voru heimildir til að nota torfærutæki í þéttbýli enn þrengdar frá því, sem verið 

hafði. Undanþáguheimild 2. mgr. 43. gr. umferðarlaga hefur eftir það lítið raunhæft gildi nema 

við notkun þessara tækja utan þéttbýlis, ef aka þarf yfir veg eða „eftir veginum skemmstu leið, 

sem hentug er", eins og segir í lögunum. Ákærði hafði ekki heimild samkvæmt 5. gr. a frá þar til 

bærum aðila til að aka torfærutæki utan vega á Egilsstöðum. Undantekningarákvæði 2. mgr. 43. 

gr. gat af þeim sökum ekki heimilað honum akstur á götum bæjarins. 
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Í málinu var ákærði einnig sakaður um að hafa með akstri sínum brotið gegn  24. gr. þágildandi 

lögreglusamþykktar fyrir Fljótsdalshérað nr. 450/1995, en héraðsdómur, sem Hæstiréttur 

staðfesti, tekur fram að ákvæði 43. gr. umferðarlaga tæmi sök gagnvart lögreglusamþykktinni. 

Þrátt fyrir að ekki sé með öllu ljóst hvort ákvæði reglugerðarinnar væri eitt og sér nægileg 

heimild til setningar hátternisreglunnar, má með hliðsjón af framangreindum dómi telja ljóst að 

einungis sé um endursögn á settum lögum að ræða sem ennfremur tæma sök gagnvart 

reglugerðinni. Má því telja að ákvæði reglugerðarinnar sé með öllu óþarft. 

Sé loks litið til ákvæðis 3. mgr. 17. gr. lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 

má sjá að ákvæðið er nokkuð óvenjulegt. Ekki er um að ræða hlutlæga reglu um hvar eða 

hvenær akstur tiltekins ökutækis sé heimill eða óheimill, heldur er um að ræða takmörkun á 

akstri sem bundinn er við ástæðu akstursins, þ.e. að ekki sé heimilt að aka vinnuvél eftir 

götunum í þeim tilgangi einum að ferja mann milli staða. Ekki er hægt að skilja ákvæðið 

öðruvísi en að það nái til allra gatna í umdæmi sveitarfélagsins. Fallast má á að líkt og önnur 

ákvæði um umferð geti ákvæðið að einhverju leyti fallið undir hugtakið allsherjarreglu í 

skilningi 1. mgr. 3. gr. lls. og nánar fallið undir reglu til að greiða fyrir umferð, draga úr 

óþægindum og stuðla að hreinlæti á almannafæri sbr. a lið 1. mgr. 3. gr.  

Líta verður til ákvæða settra laga um málefnið og ber fyrst að líta til 2. gr. umferðarlaga nr. 

50/1987, þar sem hugtakið vinnuvél er skilgreint á nokkra vegu, þ. á m. sem „[v]élknúið 

ökutæki, sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga eða til að draga annað ökutæki og er 

á hjólum og eigi er hannað til hraðari aksturs en 30 km á klst., þó eigi bifhjól.“ Samkvæmt 

skilgreiningu er vinnuvél því vélknúið ökutæki og er stjórnandi þess því ökumaður ökutækis 

og þarf ökuskírteini til að stjórna vinnuvél á vegi sbr. 2. mgr. 55. gr. nefndra umferðarlaga. 

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. nefndra umferðarlaga skal ökumaður nota akbraut. Út frá 2. mgr. 21. 

gr. nefndra umferðarlaga má álykta að gert sé ráð fyrir að heimilt sé að aka hægfara ökutækjum 

á akbraut en ákvæðið kveður á um sérstaka skyldu ökumanna hægfara og fyrirferðarmikilla 

ökutækja til að gæta að umferð sem kemur á eftir. Í 2. mgr. 81. gr. nefndra umferðarlaga er 

lögreglustjóra falið að kveða á um varanleg sérákvæði um notkun vegar, svo sem bann við 

tiltekinni umferð eða aðrar takmarkanir á umferð, að fenginni tillögu sveitarstjórnar eða 

forstjóra Vegagerðarinnar. Með hliðsjón af framangreindum ákvæðum má álykta að umferð 

vinnuvéla á vegum sé heimil með þeim takmörkunum sem lögreglustjóri setur að fengnum 

tillögum sveitarstjórnar en að sveitarstjórn geti ekki sjálfstætt takmarkað akstur vinnuvéla án 

aðkomu lögreglustjóra. Verður því að telja fremur ólíklegt að reglugerðarheimild 1. mgr. 3. gr. 

lls. heimili sveitarstjórninni að kveða á um slíka takmörkun í lögreglusamþykkt enda er 

lögreglustjóra með lögum falið ákvörðunarvald um slíkar takmarkanir. 
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4.2.10 Ákvæði lögreglusamþykkta um notkun hjálma og annars hlífðarbúnaðar 

Nokkrar þeirra lögreglusamþykkta sem skoðaðar voru, innihéldu greinar sem kveða á um 

skyldu barna til að nota hlífðarhjálma og viðeigandi hlífðarbúnað en sem dæmi má nefna 

svohljóðandi ákvæði 3. mgr. 22. gr. lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarkaupstað nr. 588/2009: 

Börn yngri en fjórtán ára, sem fara um á reiðhjólum, hjólabrettum, hjólaskautum, renna sér á 

skíum, sleðum, skíðabrettum o.þ.h., skulu nota hlífðarhjálma og viðeigandi hlífðarbúnað. 

Athygli vekur að enga slíka reglu er að finna í reglugerð um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 

og að lítið samræmi er milli sveitarfélaga við setningu slíkra reglna. Í flestum 

lögreglusamþykktum er ekkert slíkt ákvæði að finna. Af þeim lögreglusamþykktum sem 

skoðaðar voru, miðuðu tvær við fjórtán ára aldur, þ.e. fyrrnefnd lögreglusamþykkt fyrir 

Akureyrarkaupstað auk lögreglusamþykktar fyrir Reykjanesbæ nr. 830/2012, sbr. 3. mgr. 22. 

gr. samþykktarinnar, í 3. mgr. 22. gr. lögreglusamþykktar fyrir Kópavogsbæ nr. 675/2015 og 1. 

mg. 22. gr. lögreglusamþykktar fyrir Dalabyggð nr. 375/2016 er miðað við fimmtán ára aldur 

en í 1. mgr. 22. gr. lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 er miðað við fullan 

átján ára aldur en tekið fram að foreldrar ósakhæfra barna beri ábyrgð á notkun hlífðarbúnaðar 

barnanna. 

Þetta verulega ósamræmi vekur eitt og sér þó nokkrar spurningar um hvort málefnalegar 

ástæður geti legið til grundvallar þessum mismunandi viðmiðum um aldur. Einn megintilgangur 

heimildar til setningar lögreglusamþykkta er þó sá að sveitarfélög geti sett reglur sem 

nauðsynlegar eru taldar í sínu sveitarfélagi og kann slíkur munur því að vera réttlætanlegur. 

Höfundur vill þó benda á að reglur sem snúa að öryggisbúnaði barna séu þess eðlis að eðlilegt 

væri að sömu reglur giltu um allt land en ekki mismunandi reglur sé farið yfir 

sveitarfélagamörk. 

Færa má rök fyrir því að notkun öryggisbúnaðar snerti allsherjarreglu. Til stuðnings því að 

um allsherjarreglulegt ákvæði sé að ræða má benda á að í a lið 1. mgr. 3. gr. lls. segir að í 

lögreglusamþykkt megi kveða á um allt sem lýtur að því að draga úr hættu og tryggja öryggi 

fólks. Notkun öryggisbúnaðar fellur skýrlega undir þessa skilgreiningu. Þá ber að líta til þess 

að ákvæði um notkun hlífðarbúnaðar barna er ekki sérstaklega íþyngjandi fyrir borgarann og 

verða því ekki gerðar mjög strangar lögmætis- eða skýrleikakröfur til 

reglugerðarheimildarinnar. Þó þarf að athuga hvort til séu sett lög eða reglugerðir sem ganga 

framar ákvæðum lögreglusamþykkta um notkun hlífðarbúnaðar og hafa þar með áhrif á lögmæti 

ákvæða lögreglusamþykktarinnar. 
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Löggjafinn virðist að nokkru leyti vera sammála mati höfundar um að eðlilegt sé að ein 

regla gildi um allt landið þegar kemur að notkun hlífðarbúnaðar barna. Samkvæmt 2. mgr. 3. 

gr. umferðarlaga nr. 50/1987 gilda ákvæði umferðarlaga um gangandi vegfarendur einnig um 

þann sem er á skíðum, hjólaskíðum, skautum eða svipuðum tækjum.  Í 72. gr. a. nefndra 

umferðarlaga er heimild fyrir samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að setja reglur um notkun 

hlífðarhjálms við hjólreiðar. Slíkar reglur hefur ráðherra sett, n.t.t. reglur um notkun 

hlífðarhjálms við hjólreiðar barna nr. 631/1999.  Í 1. gr. reglanna er börnum yngri en 15 ára gert 

skylt að nota hlífðarhjálm við hjólreiðar. Í nefndaráliti um breytingarlög nr. 44/1993, sem kváðu 

fyrst á um heimild ráðherra til að setja slíkar reglur, kemur fram að skyldu um notkun 

hlífðarhjálma beri að veita lagavernd.92 Verður því að telja að hið sama gildi um skyldu til 

notkunar annarra tækja, svo sem hjólaskauta, hjólabretta o.fl. Þar sem umferðarlög taka til 

notkunar allra slíkra tækja væri eðlilegt að löggjafinn kvæði annað hvort sjálfur á um slíka 

skyldu eða fæli samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að kveða á um slíka skyldu í reglugerð. Í 

ljósi þess að löggjafinn hefur ekki talið ástæðu til að kveða á um slíka skyldu verður að telja 

ólíklegt að almenn reglugerðarheimild laga um lögreglusamþykktir heimili sveitarstjórnum eða 

dómsmálaráðherra að kveða á um slíkar reglur, enda heyrir slíkt skýrlega undir málefnasvið 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. 

4.2.11 Ákvæði um útivistartíma barna 

Í 1. mgr. 29. gr. lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarkaupstað nr. 588/2009 er að finna 

svohljóðandi ákvæði: 

Um útivistartíma barna og ungmenna gilda ákvæði barnaverndarlaga og reglugerða sem settar eru 

á grundvelli þeirra. Börn, 12 ára og yngri, mega ekki vera á almannafæri eftir klukkan 20.00 nema 

í fylgd með fullorðnum. Börn, sem eru á aldrinum 13 til 16 ára, skulu ekki vera á almannafæri 

eftir klukkan 22.00, enda séu þau ekki á heimferð frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða 

æskulýðssamkomu. Á tímabilinu 1. maí til 1. september lengist útivistartími barna um tvær 

klukkustundir. 

Í 29. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 og flestum gildandi 

lögreglusamþykktum er að finna ákvæði sem vísar til þess að um útivistartíma barna og 

ungmenna gildi ákvæði barnaverndarlaga og reglugerða sem settar séu á grundvelli þeirra laga. 

Færa má einhver rök fyrir því að útivistartími barna teljist til allsherjarreglu, helst þá með 

því að slíkar reglur stuðli að öryggi barnanna og dragi úr hættu og óþægindum. Verður þó ekki 

talið að slík túlkun sé augljós eða endilega rétt. Niðurstaða um slíkt skiptir þó ekki meginmáli 

                                                 

92 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 5448. 
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við mat á því hvort slík ákvæði lögreglusamþykkta og reglugerða hafi sjálfstætt gildi, enda er 

skýrt kveðið á um útivistartíma í 92. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 en ákvæðið er samhljóða 

1. mgr. 29. gr. lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarkaupstað nr. 588/2009. Málaflokkurinn 

heyrir undir velferðarráðuneytið skv. a lið 2. tölul. 1. mgr. 9. gr. forsetaúrskurðar um skiptingu 

stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 84/2017. Verður því að teljast ljóst að 

hvorki sveitarfélögum né dómsmálaráðherra sé heimilt að setja sérstakar reglur um útivistartíma 

barna. Ekki er þeim heldur heimilt að rýmka þann útivistartíma sem kveðið er á um í lögum, 

sbr. ummæli umboðsmanns Alþingis í UA 17. febrúar 1998 (2091/1997)  sem reifað var í kafla 

4.2.2. Þá sækja sett lög Alþingis ekki stoð sína í reglugerðir eða lögreglusamþykktir. Hlýtur því 

niðurstaðan að vera sú að ákvæðin séu með öllu óþörf og að þau hafi ekkert sjálfstætt gildi, í 

ljósi þess að ef munur væri á barnaverndarlögum á ákvæði lögreglusamþykktar myndu lögin 

ganga framar lögreglusamþykktinni. Einnig væri vafasamt að telja ákvæði lögreglusamþykktar 

hafa gildi þrátt fyrir að ekki væri fyrir 92. gr. barnaverndarlaga að fara, enda málaflokkurinn á 

forræði velferðarráðuneytisins en ekki dómsmálaráðuneytisins eða sveitarstjórna. 

4.3 Ákvæði sem skerða réttindi skv. 71. gr. stjórnarskrár (friðhelgi einkalífs) 

4.3.1 Sérstakar kröfur til ákvæða sem skerða friðhelgi einkalífs 

Í 1. mgr. 71. gr. stjskr. segir að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. í 2. 

mgr. sömu greinar eru sérstakar rannsóknaraðgerðir, svo sem líkamsrannsókn, leit á manni og 

aðrar sambærilegar aðgerðir heimilaðar á grundvelli dómsúrskurðar eða sérstakrar 

lagaheimildar. Í 3. mgr. er síðan veitt heimild til að takmarka friðhelgi einkalífs, heimils og 

fjölskyldu með sérstakri lagaheimild ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra.  

Inntak friðhelgi einkalífs felst í því að „hver maður hefur rétt til að ráða yfir lífi sínu og 

líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi, svo og að tilfinningalíf hans, 

samskipti og tilfinningasambönd við aðra skuli njóta verndar fyrir afskiptum hvort heldur 

annarra einstaklinga eða stjórnvalda.“93 Fleiri atriði eru verndarandlag friðhelgi einkalífs, svo 

sem auðkenni manns og sjálfsmynd, æra og mannorð og ýmis tjáskipti manna á milli.94 

Sem fyrr segir eru almenn skilyrði í 3. mgr. 71. gr. stjskr. fyrir takmörkunum á friðhelgi 

einkalífs, en þau eru sérstök lagaheimild, ef brýna nauðsyn ber vegna réttinda annarra. Skilyrði 

um skýra heimild í settum lögum, þ.e. hin sérstaka lagaáskilnaðarregla, felur í sér að 

                                                 

93 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 288. 

94 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 288-290. 
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lagaheimildin þurfi að vera nægilega skýrt orðuð og fyrirsjáanleg svo að vitað sé til hvaða 

tilvika heimildinni er ætlað að ná.95 Björg Thorarensen telur í bók sinni Stjórnskipunarréttur 

mannréttindi að „dómstólar setji löggjafanum nokkuð strangar skorður við framsali á slíku valdi 

til framkvæmdarvaldsins“96 og vísar því til stuðnings til Hrd. 2003, bls. 4153 (151/2003) 

(gagnagrunnur á heilbrigðissviði) þar sem deilt var um hvort takmarkanir á friðhelgi einkalífs 

á grundvelli laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði nr. 139/1998 brytu gegn 71. gr. stjskr. Í 

lögunum var yfirlýst markmið um að ákveðnar upplýsingar skyldu ópersónugreinanlegar og 

dulkóðaðar en ekki tryggt með ákvæðum settra laga að þessu markmiði yrði náð. Taldi 

Hæstiréttur að löggjafinn þyrfti að mæla fyrir um ákveðnar og lögmæltar viðmiðanir en ekki 

nægði að leggja í hendur ráðherra að setja slíka skilmála í rekstrarleyfi. Björg telur að af 

dómnum megi ráða að það brjóti „gegn 71. gr. stjskr. að fela framkvæmdarvaldshöfum víðtækt 

svigrúm til að setja nánari reglur um svo mikilvæg atriði sem tengjast friðhelgi manna til 

einkalífs.“97 

Af framangreindu er ljóst að gera verður nokkuð strangar kröfur til lagaheimildar í settum 

lögum þegar ætlun er að skerða friðhelgi einkalífs. Orðalag 1. mgr. 3. gr. lls. er fremur almennt 

en það eitt gerir ákvæðið ekki haldlaust. Eftir því sem inngrip í einkalíf borgarans er minna 

verða minni kröfur gerðar til skýrleika lagaheimildar. Verður að hafa slíkt í huga við mat á því 

hvort þau ákvæði lögreglusamþykkta sem hér koma til skoðunar samræmis lögmætisreglu. 

4.3.2 Ákvæði um skyldu til að gera grein fyrir sér að kröfu lögreglu 

Í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir er eftirfarandi ákvæði: 

Hver sá sem staddur er á almannafæri er skyldur til að segja til nafns síns, kennitölu og heimilis 

þegar lögreglan krefst þess. 

Inntak reglunnar er fremur skýrt, en það felur í sér skyldu hvers sem staddur er á almannafæri, 

eins og það er skilgreint í reglugerðinni, til að gera lögreglu grein fyrir sér krefjist hún þess. 

Fallast má á að það sé þáttur í að halda uppi allsherjarreglu að skylda almenning til að gera 

grein fyrir sér telji lögreglan þörf á því, enda er heimild lögreglunnar til beitingar valdheimilda 

sinna auðvitað takmörkuð af meðalhófsreglunni. Um er að ræða reglu sem fellur ekki beinlínis 

undir neinn af a til d liðum 1. mgr. 3. gr. lls. en er þó tengd þeim öllum, á þann hátt að hún gerir 

lögreglu betur kleift að framfylgja öðrum settum reglum. Álitamál er þó, hvort stjórnvöldum sé 

                                                 

95 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 294. 

96 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 294. 

97 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 295. 
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heimilt að setja slíka reglu í lögreglusamþykkt, byggðri á reglugerðarheimild 1. mgr. 3. gr. lls. 

í ljósi lagaáskilnaðarreglu 3. mgr. 71. gr. stjskr. sem gerð var grein fyrir í fyrri kafla og þá 

sérstaklega í ljósi þess að svipaða reglu er að finna í settum lögum. 

Samkvæmt. 5. mgr. 15. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, er lögreglu „heimilt að krefjast þess 

að maður segi til nafns síns, kennitölu og heimilisfangs og sýni skilríki því til sönnunar.“ Þá 

segir í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 25/1965 um nafnskírteini, að sé ákveðið í lögum, reglugerð eða 

lögreglusamþykkt að menn skuli sanna aldur sinn, skuli framlagning nafnskírteinis með mynd, 

sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna, fullnægja þeirri skyldu. Af þessu má draga þær ályktanir annars 

vegar, að í lögreglusamþykktum sé a.m.k. heimilt að krefja menn um að sanna aldur sinn og 

hins vegar að í sérlögum sé lögreglu þegar veitt sérstök heimild til að krefja menn um að gera 

grein fyrir sér. Því er ekki fyllilega ljóst hvort að ákvæði reglugerðar um lögreglusamþykktir 

eitt og sér væri næg heimild fyrir lögreglu til að krefja menn um að gera grein fyrir sér, að öðru 

leyti en til að sanna aldur sinn, ef ekki væri fyrir að fara sérstakri lagaheimild í lögreglulögum. 

Vert er að nefna að þetta ákvæði 5. mgr. 15. gr. núgildandi lögreglulaga var nýmæli við 

gildistöku laganna. Í sérstökum athugasemdum um 15. gr. frumvarps þess sem varð að 

núgildandi lögum segir að ákvæði svipaðs efnis sé að finna í nokkrum þágildandi 

lögreglusamþykktum.98 Má því ætla 5. mgr. 15. gr. lögreglulaga sé að einhverju leyti ætlað að 

leysa ákvæði þessara lögreglusamþykkta af hólmi. 

Í þessu samhengi er þó rétt að líta til tveggja dóma sem hafa fallið er sneru að hluta til að 

þessu ákvæði. Í Hérd. Suðl. 15. júní 2007 (S-842/2006) var maður ákærður fyrir, meðal annars, 

brot á 1. mgr. 6. gr., sbr. 51. gr. þágildandi lögreglusamþykktar fyrir Sveitarfélagið Árborg nr. 

53/2004, en um er að ræða sama ákvæði og í 1. mgr. 6. gr. núgildandi reglugerðar um 

lögreglusamþykkti nr. 1127/2007. Sagði í ákæru að ákærði hefði „neitað að sýna lögreglu 

persónuskilríki eða gera grein fyrir sér á annan hátt“ eftir að lögregla stöðvaði akstur hans. Bar 

ákærði að hann hefði verið með ökuskírteini á sér en ekki verið beðinn um persónuskilríki í 

fyrra skiptið þegar lögregla stöðvaði akstur hans. Í seinna skiptið hafi annar lögreglumannanna 

á staðnum hins vegar krafið hann um skilríki en ákærði neitað þeim lögreglumanni um skilríki 

vegna framkomu lögreglumannsins. Hann hafi hins vegar ekki alfarið neitað að afhenda 

persónuskilríki, einungis neitað öðrum lögreglumanninum. Héraðsdómur taldi að ákærði hefði 

brotið gegn ákvæði 1. mgr. 6. gr. lögreglusamþykktar fyrir Árborg, enda væri það ekki ákærða 

að meta hvaða lögreglumanni hann afhendir persónuskilríki og hefði hann unnið sér til refsingar 

                                                 

98 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3794. 
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með því að neita að sýna lögreglu persónuskilríki. Í málinu var hvergi vísað til heimildar 

lögreglu skv. 5. mgr. 15. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 né sérstaklega fjallað um hvort að 

reglugerðarheimild 1. mgr. 3. gr. lls. væri næg stoð fyrir 1. mgr. 6. gr. lögreglusamþykktarinnar. 

Dómurinn virðist einfaldlega byggja á því að ákvæði lögreglusamþykktarinnar sé tæk 

refsiheimild, sem felur þá einnig í sér að hátternisreglan ein og sér sé lögmæt, enda um að ræða 

strangara mat í tilviki refsiheimilda.  

Ekki er hægt að draga mjög veigamiklar ályktanir af þessum dómi en ákvörðun 

ákæruvaldsins um að ákæra fyrir brot á lögreglusamþykkt fremur en brot gegn lögreglulögum 

vekur þó þá spurningu hvort heimild 1. mgr. 6. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 

1127/2007 sé víðtækari en heimild 5. mgr. 15. gr. lögreglulaga, enda fjalli 15. gr. lögreglulaga 

um beitingu sérstakra valdheimilda lögreglu í þágu almannafriðar og allsherjarreglu í ákveðnu 

tilviki, en ákvæði reglugerðarinnar og settra lögreglusamþykkta eru sett í þágu allsherjarreglu 

almennt, fremur en í ákveðnu tilviki. 

Í Hrd. 2004, bls. 2354 (477/2003) voru tveir lögreglumenn ákærðir fyrir brot í opinberu 

starfi, ranga skýrslugerð og ólöglegar handtökur. Önnur handtakan varðaði mann sem neitaði 

að upplýsa lögreglumennina um hver hann væri. Sagði héraðsdómur um þennan hluta að skylda 

væri lögð á borgarana í þágildandi 7. gr. lögreglusamþykktar fyrir Reykjavík nr. 625/1987 að 

gera grein fyrir sér, sé þess krafist af lögreglu, og að lögregla hafi heimild samkvæmt 

lögreglulögum til að gera slíka kröfu. Héraðsdómur taldi hins vegar að neitun á því að segja til 

sín væri ekki sjálfstæður grundvöllur handtöku og áleit handtökuna því ólögmæta. Hæstiréttur 

taldi aftur á móti að aðrar aðstæður á staðnum og ástand mannsins hefði verið slíkt að handtakan 

væri réttlætanleg. Einn hæstaréttardómaranna, Gunnlaugur Claessen, skilaði þó sératkvæði í 

málinu og taldi handtökuna ekki vera löglega. Hvorki í hæstaréttardómnum né í héraðsdómnum 

er vikið að því hvort þessi hátternisregla í lögreglusamþykkt sé byggð á nægilega sterkum 

lagagrunni, heldur virðist gengið út frá því að hún sé gild, annað hvort sjálfstætt eða þegar hún 

er metin með hliðsjón af heimild lögreglulaga. 

Athygli vekur þó að út frá orðalagi í héraðsdómnum í máli lögreglumannanna virðist 

dómurinn gera greinarmun á þeirri skyldu borgarans til að veita upplýsingar á grundvelli 

lögreglusamþykktar og heimildar lögreglu til að krefjast þeirra á grundvelli lögreglulaga. Kann 

þetta að vera til marks um það að ákvæði lögreglusamþykktarinnar sé meira íþyngjandi fyrir 

borgarann en ákvæði lögreglulaga, þar sem heimild lögreglu til að krefjast upplýsinga felur ekki 

í sjálfri sér skyldu borgarans til að veita upplýsingarnar. Sú skylda, að viðlagðri refsiábyrgð, er 

hins vegar lögð á borgarann í lögreglusamþykktum en telja má að ef til vill væri eðlilegra að 

kveða á um slíkt í settum lögum og jafnvel mætti draga þá ályktun að ætlunin hafi ekki verið 
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að leggja slíka skyldu á borgarann í ljósi þess að það er ekki gert í settum lögum. Því til 

stuðnings má út af fyrir sig vísa til ummæla héraðsdómara í máli lögreglumannanna, þess efnis 

að sjálfstæða handtökuheimild sem áður mátti finna í 2. tölul. 61. gr. laga nr. 74/1974 um 

meðferð opinberra mála væri ekki lengur að finna í þágildandi lögum um meðferð opinberra 

mála nr. 19/1991. Álíka heimild er þó að finna í a lið 3. mgr. 90. gr. laga um meðferð sakamála 

nr. 88/2008, þar sem segir að sé það nauðsynlegt í þágu rannsóknar sakamáls sé heimilt að 

handtaka mann sem neitar að segja til nafns og deili á sér að öðru leyti. 

Fram hjá því verður þó ekki litið að dómstólar hafa, í a.m.k. þessum tveimur tilfellum, 

gengið út frá því að í lögreglusamþykkt sé hægt að kveða á um slíka skyldu til að gera grein 

fyrir sér, sem bendir til þess að 1. mgr. 3. gr. lls. sé nægilega skýr reglugerðarheimild fyrir slíkri 

reglu í lögreglusamþykkt. 

4.4 Ákvæði sem skerða réttindi skv. 72. gr. stjórnarskrár (eignarréttur) 

4.4.1 Sérstakar kröfur til ákvæða sem takmarka eignarrétt 

Í 1. mgr. 72. gr. segir að eignarrétturinn sé friðhelgur og að engan megi skylda til að láta af 

hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Í þeim tilvikum þurfi til þess lagafyrirmæli og fullt 

verð að koma fyrir. Engin ákvæði í lögreglusamþykktum eða lögum um lögreglusamþykktir nr. 

36/1988 varða beina eignaupptöku en í einhverjum tilvikum er um að ræða smávægilegar 

takmarkanir á meðferð eigna. Þó er eitt ákvæði, sem fjallað verður um í kafla 4.4.2, gefur þó 

ástæðu til að líta til eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar. 

Inntak eignarréttarákvæðis 1. mgr. 72. gr. stjskr. er of yfirgripsmikið til að með góðu móti 

verði gerð grein fyrir því hér í stuttu máli. Þó er um það að segja að í íslenskum rétti er það talið 

ná til beinna og óbeinna eignarréttinda, hvort sem þau verða metin til fjár eða ekki.99 Undir 

þetta fellur því skýrlega afnotaréttur og réttur til að vera ekki sviptur vörslum lögmætra eigna 

sinna án lagaheimildar. Takmarkanir á eignarréttindum í öðrum tilvikum en þegar um 

eignarnám er að ræða, verða ekki byggðar á reglu 1. mgr. 72. gr. stjskr. heldur grundvallast á 

valdheimildum löggjafans í skjóli 2. gr. stjskr.100 Þess eru þó dæmi að dómstólar vísi til 

lagaáskilnaðarreglu stjórnarskrárinnar um að lagaheimild sé nauðsynleg svo að almennar 

takmarkanir verði lagðar á eignarrétt, t.a.m. í Hrd. 1998, bls. 2140 (Lífeyrissjóður sjómanna 

I).101 Í dómnum segir Hæstiréttur: „Á það er fallist með héraðsdómi, að þau réttindi er [A] hafði 

                                                 

99 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 447-450. 

100 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 440-441. 

101 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 230-231. 
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áunnið sér samkvæmt lögum nr. 49/1974 til lífeyris, hafi notið verndar þágildandi 67. gr. 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, nú 72. gr., sbr. 10. gr. stjórnskipunarlaga nr. 

97/1995. Þau réttindi urðu ekki af honum tekin nema með skýlausri lagaheimild í samræmi við 

ofangreint stjórnarskrárákvæði. Verður ekki talið, að slík heimild hafi falist í lögum nr. 94/1994, 

sem ekki höfðu að geyma efnisleg ákvæðið um lífeyrisréttindi sjóðfélaga. Var skerðing 

réttindanna með framangreindri reglugerð því ólögmæt.“  

Um hvaða skýrleika- og útfærslukröfur eru gerðar til lagaákvæða sem fela 

framkvæmdarvaldinu heimild til að mæla fyrir um almennar takmarkanir eignarréttar í 

reglugerð segir Páll Hreinsson að fáir dómar hafi gengið.102 Með vísan til þeirra 

dómaframkvæmdar sem þó liggur fyrir telur Páll að dómstólar geri kröfu um skýra eða skýlausa 

lagaheimild en bendir þó á að í nokkrum dómsmálum sem kennd eru við Lífeyrissjóð sjómanna 

hafi dómstólar ekki gert slíkar kröfur. Í framhaldinu telur hann þó að þau sérstæðu vandamál 

sem komu upp í rekstri lífeyrissjóðsins leiði til þess að draga megi í efa að þær slakari kröfur 

sem gerðar voru í þeim málum varpi réttu ljósi á þær kröfur sem almennt skuli gera til slíkra 

lagaheimilda.103 Telur hann fremur að þær kröfur sem gerðar voru í Hrd. 2000, bls. 1621 

(15/2000) (Stjörnugrís I) veiti „bestu leiðsögnina um þær kröfur sem gerðar verða til 

lagaheimilda reglugerða sem takmarka eignarréttindi með almennum hætti.“104 Dómurinn 

verður reifaður í kafla 4.7.1.  

Í ljósi framangreinds verður að telja að þegar löggjafinn hyggst fela framkvæmdarvaldinu 

að setja almenn stjórnvaldsfyrirmæli sem skerða eignarréttindi skuli hann mæla fyrir um inntak 

og takmörk þeirrar réttindaskerðingar sem um ræðir. Slíka afmörkun er ekki með skýrum hætti 

að finna í lögum um lögreglusamþykktir nr. 36/1988, en þess í stað er mælt fyrir um opna 

heimild til að kveða á um það sem þurfa þykir og varðar allsherjarreglu. Verður því að gera 

nokkuð strangar kröfur til þess að eignarréttarskerðingar í lögreglusamþykktum séu 

smávægilegar í samanburði við það lögmæta markmið sem leitast er við að fullnægja með 

viðkomandi eignarréttarskerðingu. 

4.4.2 Ákvæði um heimild lögreglu til að tryggja lausafé 

Sem fyrr segir er ekki fyrir að fara mörgum heimildum í lögreglusamþykktum eða lögum um 

lögreglusamþykktir nr. 36/1988 til beinnar eignaupptöku og þær greinar sem varða reglur um 

                                                 

102 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 235. 

103 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 236. 

104 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 236. 
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viðhald á eignum og annað álíka þóttu ekki gefa tilefni til sérstakrar umfjöllunar í þessum kafla. 

3. mgr. 12. gr. lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 vakti þó athygli höfundar, 

en hún varðar heimild lögreglu til að taka tiltekna hluti í sínar vörslur og er svohljóðandi: 

Lögreglu er heimilt að taka í sínar vörslur, fella niður, festa eða fergja, hvaðeina það sem hætta 

er á að geti fokið og valdið tjóni. Kostnaður sem af slíku hlýst er á ábyrgð eiganda hlutarins eða 

umráðamanns. 

Sé litið á fyrri málslið ákvæðisins má sjá, að lögreglu er heimilað að annað hvort taka í vörslur 

sínar eða tryggja á staðnum þá hluti sem hætta er á að geti fokið og valdið tjóni. Markmið 

ákvæðisins virðist vera að reyna koma í veg fyrir mögulegt tjón sem getur hlotist af því að 

lausafé, t.d. trampólín, fjúki um í roki. Getur slík regla vel fallið undir allsherjarreglu enda er 

ætlunin með setningu reglunnar að draga úr hætti og óþægindum, tryggja öryggi fólks, vernda 

mannvirki og stuðla að góðri umgengni á almannafæri, sbr. a lið 1. mgr. 3. gr. lls. Má af því 

leiða að reglan geti að efni sínu til, rúmast innan reglugerðarheimildar laga um 

lögreglusamþykktir. Hafa verður í huga að lögregla þarf að fylgja meðalhófsreglunni við 

beitingu heimildarinnar, enda varla ætlast til þess að lögreglumenn fari um hverfi 

Borgarbyggðar og felli niður, festi eða fergi niður allt lauslegt sem þeir finna. Með það í huga 

má telja að ekki sé um sérstaklega íþyngjandi skerðingu á eignarrétti að ræða hvað varðar þann 

hluta ákvæðisins og ekki er að finna í lögum sérstaka heimild annarra stjórnvalda til að sinna 

þessu verkefni. Þá má vera að slík afskipti lögreglu eða annarra kunni að réttlætast að einhverju 

leyti á grundvelli óbeðins erindisrekstur, enda tilgangurinn að forða tjóni á eign þriðja manns.105 

Sá hluti greinarinnar sem snýr að því að lögregla taki lausafé í vörslur sínar er aftur á móti 

annars eðlis. Um er að ræða meira íþyngjandi ákvæði, vörslusviptingu í stað þess að viðkomandi 

hlutur sé tryggður á staðnum, og verður að telja að skýra lagaheimild þurfi fyrir slíkri skerðingu 

eignarréttinda. Samkvæmt 1. sbr. 2. mgr. 15. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 er lögreglu heimilt 

að taka í sínar vörslur hættulega muni í þeim tilgangi að halda uppi almannafriði og 

allsherjarreglu, eða til að koma í veg fyrir yfirvofandi röskun til að gæta öryggis einstaklinga 

eða almennings. Telja verður að með þessari reglu lögreglulaga sé lögreglu heimilað að 

einhverju marki að taka í vörslur sína hluti sem kunna að valda skemmdum eða hættu í 

hvassviðri og veiti hún því að sínu leyti stoð fyrir reglu 3. mgr. 12. gr. lögreglusamþykktar fyrir 

Borgarbyggð nr. 390/2010. Það verður þó að teljast vafasamt að heimild skv. lögreglusamþykkt 

einni myndi duga til að heimila lögreglu slíka vörslusviptingu og reynir hér því enn á hinar 

sérstöku valdheimildir lögreglu og samspil þeirra við ákvæði lögreglusamþykkta. Telur 

                                                 

105 Um óbeðinn erindisrekstur, sjá nánar: Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 123-125. 



 

71 

höfundur því að ekki væri hægt að heimila öðru stjórnvaldi, t.d. sveitarfélaginu sjálfu eða 

sérstöku sviði þess, slíka vörslusviptingu án skýrari lagaheimildar en er til staðar í þessu tilviki. 

Þrátt fyrir að slíkt sé ekki umfjöllunarefni þessarar athugunar, er rétt að taka fram að heimild 

er fyrir gjaldtöku 2. málsl. 3. mgr. 12. gr. lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 

í 2. mgr. 3. gr. sbr. 7. gr. laga um lögreglusamþykktir nr. 36/1988. 

4.5 Ákvæði sem skerða réttindi skv. 73. gr. stjórnarskrár (skoðana- og prentfrelsi) 

4.5.1 Sérstakar kröfur til ákvæða sem takmarka skoðana- og prentfrelsi 

Í 1. mgr. 73. gr. stjskr. segir að allir séu frjálsir skoðana sinna og sannfæringar og í 2. mgr. sömu 

greinar segir að hver maður eigi rétt á að láta í ljós hugsanir sínar en að hann verði að ábyrgjast 

þær fyrir dómi. Í 2. málsl. 2. mgr. 73. gr. stjskr. er síðan að finna afdráttarlausa reglu um að 

ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi megi aldrei í lög leiða. Í 3. mgr. 73. 

gr. stjskr. er þó að finna takmörkun á 1. málsl. 2. mgr. 73. gr. stjskr. á þá leið að tjáningarfrelsi 

megi aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar 

heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, og sá fyrirvari settur á 

allar þessar takmarkanir að þær þurfi að teljast nauðsynlegar og samrýmast lýðræðishefðum. 

Inntak tjáningarfrelsisins, þ.e. rétturinn til að láta í ljós hugsanir sínar, er túlkað mjög rúmt 

og nær til allra tjáningarforma, prentaðs máls, talaðs máls og annarrar tjáningar.106 Þessi réttur 

til að tjá hugsanir er ekki bundinn við eigin hugmyndir eða annarra heldur nær einnig til réttar 

til að miðla upplýsingum eins og auglýsingum eða fréttum, sbr. Hrd. 1999, bls. 781 (415/1998) 

(áfengisauglýsingar).107 Í dómnum segir um verndarandlag 73. gr. stjskr.: „Vafalaust er að 

auglýsingar njóta verndar ofangreindra ákvæða, enda er hér um að ræða tjáningarform, sem 

hefur mikla þýðingu í nútímaþjóðfélagi við upplýsingamiðlun til almennings. Þær skipta og 

miklu máli fyrir fjárhag fjölmiðla og hafa þar með áhrif á það hvernig þeir sinna hlutverki sínu.“ 

Þrátt fyrir að auglýsingar njóti að þessu leyti verndar 73. gr. stjskr. er  engu að síður hægt að 

takmarka tjáningu í formi auglýsinga í þágu almannahagsmuna eða heilsu manna, líkt og 2. 

mgr. 73. gr. stjskr. mælir fyrir um.108 

Með banni við að leiða ritskoðun í lög, líkt og mælt er fyrir um í niðurlagi 2. mgr. 73. gr. 

stjskr. er einkum verið að vernda hinn formlega þátt tjáningarfrelsis, þ.e. að engin formleg 

                                                 

106 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 358. 

107 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 360. 

108 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 360. 
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skilyrði þurfi að uppfylla gagnvart stjórnvöldum áður en tjáningu er komið á framfæri, þó 

einkum skilyrði er varða efni tjáningarinnar.109 Ritskoðun í skilningi ákvæðisins er einkum það 

að handhafi ríkisvalds lesi yfir handrit til að ákveða hvort heimilað skuli að birta tjáninguna eða 

banna birtingu.110 Óljósara er þó hvað getur fallið undir aðrar sambærilegar tálmanir í 

ákvæðinu. Telur Björg Thorarensen að með því sé átt við „þær fyrirfarandi hindranir sem setja 

má á bekk með ritskoðun og tálma fyrir fram eða girða fyrir birtingu rits með líkum hætti og 

ritskoðun. [...] Algert bann við birtingu rita tiltekinnar tegundar eða rita frá tilteknu tímabili 

mundi heldur ekki fá staðist. [...] Óheimilt myndi einnig að ákveða að fá þyrfti leyfi til útgáfu 

blaða eða tímarita þegar uppfyllt eru að öðru leyti formskilyrði varðandi ritstjóra og útgefanda 

til að unnt sé að koma ábyrgð fram eftir á.“111  

Skilyrði takmörkunar á tjáningarfrelsi er að um takmörkunina sé mælt í lögum. Sem fyrr er 

með þessu vitaskuld átt við sett lög frá Alþingi. Þá telur Björg Thorarensen að hin lögmælta 

takmörkun megi ekki vera of almenn heldur verði að vera bundin við ákveðnar aðstæður eða 

tilvik, og nægilega skýr svo að ekki sé vafi á því til hvaða aðstæðna takmörkunin nær.112 Þá 

eru, sem fyrr segir, í ákvæðinu gerð skilyrði um að takmörkunin sé gerð í þágu allsherjarreglu 

eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs 

annarra. Séu þessi skilyrði borin saman við skilyrði 1. mgr. 3. gr. lls. má sjá að nokkur skörun 

er þar á. Ljóst er að allsherjarregla er nefnd í báðum ákvæðunum og telja má að heilsa og 

siðgæði manna geti fallið undir reglu og velsæmi, hættu og óþægindi og e.t.v. góða umgengni 

og hreinlæti á almannafæri í a lið 1. mgr. 3. gr. lls. Öllu óljósara er hvort öryggi ríkisins geti 

talist falla undir sama verndarandlag og lög um lögreglusamþykktir miða að að vernda. Verður 

slíkt talið heldur ólíklegt miðað við orðalag ákvæðisins. Þá er heldur ekki að sjá að réttindi eða 

mannorð annarra séu beinlínis verndarandlag 1. mgr. 3. gr. lls. heldur, þrátt fyrir það að halda 

uppi allsherjarreglu leiði auðvitað til verndar réttinda borgarans. Verði talið að lagaheimildin í 

lögum um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 sé nægilega skýr og fyrirsjáanleg, má þykja ljóst að  

að reglur sem miða að því að halda uppi allsherjarreglu, reglu og velsæmi á almannafæri, draga 

úr hættu og óþægindum eða stuðla að góðri umgengni og hreinlæti á almannafæri, geti verið 

grundvöllur ákveðinnar skerðingar tjáningarfrelsis. 

                                                 

109 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 361. 

110 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 361. 

111 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 365. 

112 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 373. 

 



 

73 

Eftir standa þó einnig skilyrði um nauðsyn og samræmi við lýðræðishefðir. Skilyrðið um 

nauðsyn er að einhverju leyti endurspeglað í skilyrði 1. mgr. 3. gr. lls. um að þurfa þyki að 

kveða á um tiltekna hátternisreglu í lögreglusamþykkt. Við mat á nauðsyn skv. 3. mgr. 73. gr. 

stjskr. er einkum litið til samhengis, eðlis, tilgangs og vettvangs þeirrar tjáningar sem um er 

deilt og getur vægi þessara þátta verið breytilegt eftir atvikum máls.113 Dómstólar hafa einnig 

litið til meðalhófsreglu við mat á því hvort nauðsynlegt sé að takmarka tjáningarfrelsi auk þess 

sem tjáning sem þáttur í atvinnustarfsemi virðist njóta enn frekari verndar í ljósi 75. gr. stjskr.114 

Þá ber einnig að líta til skilyrðis um að takmörkunin samrýmist lýðræðishefðum, en með því er 

einna helst átt við að „tekið sé tillit til þeirra þjóðfélagslegu hagsmuna sem felast í því að 

tjáningarfrelsið er nauðsynleg forsenda fyrir allri umræðu í lýðræðisþjóðfélagi. Getur reynst 

sérstaklega vandasamt að finna mörk þessara tvenns konar hagsmuna, ef takmarka á rétt manna 

til þess að tjá sig um opinber málefni, almannahagsmuni og stjórnmálaleg efni sem eru efst á 

baugi í þjóðfélagsumræðu.“115 

Í ljósi umfjöllunarefnis þessarar ritgerðar þykja ekki efni til að kafa dýpra í þau skilyrði sem 

gerð eru til takmörkunar á tjáningarfrelsi, en af öllu framangreindu má álykta að gera verði 

nokkuð strangar kröfur til lagaheimildar þegar tjáningarfrelsi er takmarkað. Þarf takmörkunin 

að vera skýrt tekin fram í lögum og í þágu einhverra þeirra markmiða sem lögmætt er að 

takmarka tjáningu vegna skv. 3. mgr. 73. gr. stjskr. Sérstakar kröfur verður að gera til 

takmörkunar á tjáningarfrelsi sem kveðið er á um fyrir fram og með yfirgripsmiklum hætti, 

t.a.m. algjört bann við tilteknu formi tjáningar eða áskilnaðar um fyrir fram leyfi stjórnvalda 

sem jafnað yrði til ritskoðunar eða annarrar tálmunar í skilningi 2. mgr. 73. gr. stjskr. Liggur 

því næst fyrir að líta á þau ákvæði lögreglusamþykkta sem takmarka á einhvern hátt 

tjáningarfrelsi. 

4.5.2 Ákvæði um auglýsingar á almannafæri 

Í gildandi lögreglusamþykktum og lögum um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 er ekki að finna 

margar beinar takmarkanir á tjáningarfrelsi. Rök má færa fyrir því að takmörkun á því að valda 

ónæði geti í einhverjum tilvikum talist takmörkun á tjáningarfrelsi einstaklings en slíkt væri 

bundið við einstaka atvik fremur en hátternisregluna sjálfa. Þó er að finna í reglugerð um 

                                                 

113 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 377-378. 

114 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 378-379. 

115 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 277. 



 

74 

lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 a.m.k. eitt ákvæði sem vakti sérstaka athygli höfundar, en 

ákvæðið er að finna í 3. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar og er svohljóðandi: 

Óheimilt er að reisa auglýsingaskilti á almannafæri nema með leyfi sveitarstjórnar. Sveitarstjórn 

skal tilkynna lögreglustjóra um slík leyfi. Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, 

þegar þær hafa fullnægt tilgangi sínum, og hreinsa vel staðinn þar sem þær voru hafðar. Löglega 

uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður eða gera ólæsilegar á annan hátt. 

Við fyrstu sýn kann að virðast sem svo að um eðlilega reglu sé að ræða sem varði einungis 

tæknilega útfærslu á auglýsingaskiltum á almannafæri í þeim tilgangi tryggja góða umgengni 

og reglu á almannafæri. Ákvæðið verður þó að lesast með hliðsjón af því hvernig almannafæri 

er skilgreint í 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar, en skilgreiningin er svohljóðandi: 

Með almannafæri er í reglugerð þessari átt við götur, vegi, gangstéttar, gangstíga, svæði ætluð til 

almenningsnota og staði sem opnir eru almenningi, svo sem kvikmyndahús, leikhús, samkomuhús, 

söfn veitingastaði, verslanir, leiktækjastaði, bifreiðastöðvar, biðskýli og söluturna. [Áhersla 

höfundar] 

Sé ákvæði 3. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar skýrt samkvæmt orðanna hljóðan og með hliðsjón af 

skilgreiningu 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar, er ljóst að óheimilt er, án leyfis sveitarstjórnar, að 

reisa auglýsingaskilti og festa upp auglýsingar í kvikmyndahúsum, leikhúsum, 

samkomuhúsum, söfnum, veitingastöðum, verslunum, leiktækjastöðum, bifreiðastöðum, 

biðskýlum og söluturnum, og skiptir í því samhengi ekki máli hvort sá sem reisir skiltið sé 

eigandi eða umsjónarmaður viðkomandi staðar sem opinn er almenningi, eða ekki. 

Slíkar bannreglur er einnig að finna í flestum lögreglusamþykktum sem settar hafa verið að 

fyrirmynd reglugerðarinnar. Í mörgum lögreglusamþykktum er gildissviðið einnig víkkað 

nokkuð út, en sem dæmi má nefna 3. mgr. 9. gr. lögreglusamþykktar fyrir Reykjanesbæ nr. 

830/2012, sem er svohljóðandi: 

Óheimilt er að reisa auglýsingaskilti á almannafæri nema með leyfi umhverfis- og skipulagssviðs 

Reykjanesbæjar. Sama gildir um ökutæki hvers konar með auglýsingum sem standa yfirgefnar og 

hafa þann tilgang að auglýsa á eða við almannafæri. Fylgja skal ákvæðum 32. gr. í vegalögum nr. 

80/2007. Bæjarstjórn skal tilkynna lögreglustjóra um slík leyfi. 

Í 3. mgr. 9. gr. lögreglusamþykktar fyrir Kópavogsbæ nr. 675/2015 er að finna enn meira 

íþyngjandi ákvæði, sem er svohljóðandi: 

Óheimilt er að reisa auglýsingaskilti á almannafæri nema með leyfi bæjarstjórnar. Sama gildir um 

ökutæki hvers konar með auglýsingum sem standa yfirgefnar og hafa þann tilgang að auglýsa á 

eða við almannafæri. Fylgja skal ákvæðum 32. gr. í vegalögum nr. 80/2007. Bæjarstjórn skal 

tilkynna lögreglustjóra um slík leyfi. Heimilt er að fjarlægja án fyrirvara hvers kyns lausafjármuni 

á kostnað eiganda, sem settir eru upp í auglýsingaskyni og án heimildar. 
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Í öllum framangreindum lögreglusamþykktum er almannafæri skilgreint annað hvort jafn vítt 

eða víðar en sem greinir í 1. mgr. 2. gr. reglugerðar fyrir lögreglusamþykktir nr. 1127/2007. Í 

ljósi umfjöllunar í kafla 4.5.1 hljóta að vakna spurningar um hvort þessi takmörkun á 

tjáningarfrelsi uppfylli þau skilyrði sem gerð eru til slíkrar takmörkunar í 73. gr. stjskr. 

Með framangreint til hliðsjónar er hægt að hefja efnislega skoðun á ákvæðunum. Fallast má 

á að ákvæðin varði að einhverju leyti reglu á almannafæri, að þau greiði fyrir umferð á þann 

hátt að dregið sé úr truflunum við akstur og tryggi þannig einnig öryggi fólks og þá er skyldan 

til að hreinsa vel staðinn í samræmi við reglu um góða umgengni og hreinlæti á almannafæri. 

Ætla má að flestar auglýsingar séu settar upp í atvinnuskyni og falla ákvæðin að því leyti undir 

verslun og aðra atvinnu á almannafæri. 

Orðalag ákvæðanna mælir fyrir um bann við uppsetningu auglýsingaskilta án þess að 

hugtakið sé nánar skilgreint. Vera má að einungis sé átt við stór frístandandi auglýsingaskilti 

eða skilti sem fest eru utan á byggingar. Orðalagið kann þó einnig að taka til mun minni skilta 

sem mögulega gætu staðið á gólfi innanhúss í almenningsrými verslunar. Skv. 2. gr. 

mannvirkjalaga nr. 160/2010 tekur gildissvið laganna til skilta og eru stór skilti talin mannvirki 

skv. 12. tölul. 3. gr. laganna. Ráðherra er skv. 8. tölul. 1. mgr. 60. gr. mannvirkjalaga heimilað 

að setja reglugerð um staðsetningu, gerð og frágang skilta auk ákvæða um hvaða skilti skulu 

háð byggingarleyfi.  

Þessa reglugerð hefur ráðherra sett, byggingarreglugerð nr. 112/2012, með áorðnum 

breytingum. Í 67. tölul. 1.2.1. gr. byggingarreglugerðarinnar er skilti skilgreint sem „[b]únaður, 

tæki, mynd eða mannvirki, hreyfanlegt eða staðbundið, þar sem notaðir eru litir, form, myndir, 

lýsing, skrift eða tákn til að miðla auglýsingum eða upplýsingum af einhverju tagi.“ Í 2. mgr. 

2.5.1. gr. byggingarreglugerðar segir að sækja skuli um byggingarleyfi fyrir öllum frístandandi 

skiltum og skiltum á byggingum sem eru yfir 1,5 fermetrar að flatarmáli. Undanþegin eru þó 

skilti allt að 2 fermetrum að stærð að því tilskyldu að þeim sé ætlað að standa skemur en tvær 

vikur. 

Vera má að þörf sé á einhverjum reglum sem taka til staðsetninga auglýsinga. Í 6. og 7. gr. 

laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu er kveðið á um 

efnisinnihald auglýsinga. Í 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998 er kveðið á um bann við auglýsingu 

áfengis sem og bann við neyslu eða meðferð áfengis í auglýsingum. Svipað bann er að finna í 

7. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir. Í 32. gr. vegalaga nr. 80/2007 er lagt bann við 

uppsetningu mannvirkja, þ. á m. auglýsingaspjalda innan tiltekinnar fjarlægðar frá miðlínu 
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stofnvega og annarra þjóðvega.116 Er því ljóst að löggjafinn hefur í mörgum tilfellum gripið inn 

í tjáningarfrelsi á sviði auglýsinga þar sem hann hefur talið slíkt inngrip nauðsynlegt.  

Orðalag ákvæðanna er verulega íþyngjandi og telur höfundur fullvíst að ekki sé farið eftir 

orðalagi ákvæðanna í framkvæmd. Vera má að ætlunin hafi verið að veita lögreglu heimild til 

að fjarlægja auglýsingar sem valda á einhvern hátt sérstökum vandræðum. Eftir stendur þó að 

framkvæmdarvaldinu ber að gæta meðalhófs við setningu hátternisreglna. Blátt bann við öllum 

auglýsingaskiltum á almannafæri, eins og það er skilgreint í hverri lögreglusamþykkt, getur 

ekki talist vera hið vægasta úrræði sem að gagni getur komið við að ná því markmiði sem stefnt 

er að, þegar haft er í huga að bannið nær einnig til almenningsrýmis í einkaeigu. 

Þá má einnig færa rök fyrir því að með því gera uppsetningu auglýsingaskilta á almannafæri 

háð leyfi sveitarstjórnar sé beinlínis verið að mæla fyrir um ritskoðun, þó höfundur hafi ekki 

upplýsingar um hvers konar mat liggur að baki slíkri leyfisveitingu, þ.e. hvort það sé mat á efni 

auglýsingarinnar eða einungis athugað hvort staðsetningin skiltisins hafi truflandi áhrif. Vera 

má að í framkvæmd fari leyfisveiting sveitarstjórnar fram á grundvelli mannvirkjalaga en sem 

dæmi um slíkt má nefna ítarlegar skiltareglur Hafnarfjarðarkaupstaðar í samþykkt bæjarins um 

skilti í lögsögu Hafnarfjarðar. 

Eftir heildstætt mat á ákvæðunum verður að telja afar vafasamt að þau samræmist 73. gr. 

stjskr. en ekki er þó fyrir að fara neinum dómafordæmum um gildi ákvæðanna, að bestu vitund 

höfundar. 

4.6 Ákvæði sem skerða réttindi skv. 74. gr. stjórnarskrár (félagafrelsi) 

4.6.1 Sérstakar kröfur til ákvæða sem takmarka félagafrelsi 

Í 1. og 2. mgr. 74. gr. stjskr. er kveðið á um félagafrelsi, bæði jákvætt og neikvætt. Engin ákvæði 

lögreglusamþykkta eða laga um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 takmarka þau réttindi sem 

vernduð eru af þessum greinum og þykir því ekki ástæða til að fjalla um þau hér. Í 1. málsl. 3. 

mgr. 74. gr. stjskr. er hins vegar kveðið á um rétt manna til að safnast saman vopnlausir. Í 2. 

málsl. sömu málsgreinar er kveðið á um að lögreglu sé heimilt að vera við almennar samkomur. 

Í 3. málsl. sömu greinar er kveðið á um að banna megi mannafundi undir berum himni ef 

uggvænt þykir að af þeim leiði óspektir. Eru þessi réttur 3. mgr. 74. gr. stjskr. almennt nefndur 

                                                 

116 Í ljósi ákvæðis lögreglusamþykktar Borgarbyggðar um að fylgja skuli vegalögum er vert að nefna að 32. gr. 

vegalaga tekur ekki til vega í umsjá sveitarfélaga skv. 9. gr. vegalaga. Óljóst er því hvort ákvæði 

lögreglusamþykktarinnar er ætlað að láta sömu reglu gilda um vegi í umsjá sveitarfélagsins eða hvort einungis sé 

um áminningu um gildi vegalaga að ræða. 

 



 

77 

fundafrelsi. Er þessi réttur nátengdur tjáningarfrelsi 73. gr. stjskr. enda eru fundir og samkomur 

vettvangur sem menn nýta til að tjá skoðanir sínar með einum eða öðrum hætti.117 Þessi afstaða 

endurspeglast jafnframt í Hrd. 1999, bls. 3386 (65/1999) (Good Morning America) þar sem 

Hæstiréttur segir orðrétt: 

Með þessum ákvæðum stjórnarskrárinnar er slegið föstum almennum rétti manna til þess að láta 

í ljós hugsanir sínar og skoðanir með friðsamlegum hætti. Þannig er tryggt, að fleiri menn saman 

geti nýtt sér hið almenna tjáningarfrelsi með fundum, sameiginlegum mótmælum eða á annan 

veg. Af þessu leiðir, að rétti manna til þess að koma saman í áðurnefndum tilgangi verða ekki 

settar skorður nema með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða 

siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og 

samrýmist lýðræðishefðum, sbr. 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. einnig 10. gr. og 11. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, sem veitt var lagagildi með lögum nr. 62/1994. 

Rétturinn til að njóta fundafrelsis nær til allra sem staddir eru hér á landi, jafnt útlendinga sem 

Íslendinga, persóna sem lögaðila og óháð lögheimili eða dvalarlengd á landinu, en veitir þó 

ekki sjálfstæðan rétt til að koma til landsins í því skyni að halda fund.118 Í ákvæðinu felst ekki 

einungis vernd fyrir inngripi stjórnvalda heldur einnig sjálfstæður réttur til að stjórnvöld veiti 

friðsömum samkomum viðeigandi lagavernd, sbr. einnig 122. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 um að hver sem hindri að löglegur mannafundur sé haldinn skuli sæta sektum eða 

fangelsi.119 

Réttur manna til að safnast saman í skilningi ákvæðisins merkir einfaldlega að menn, tveir 

eða fleiri, komi saman á sama stað á sama tíma og í sama tilgangi og ekki eru í sjálfu sér sett 

efnisleg skilyrði um tilgang samkomunnar. Þá skiptir ekki máli hvort um sé að ræða almenna 

samkomu eða einkafund. Allt nýtur þetta verndar 3. mgr. 74. gr. stjskr. en kann þó að vera háð 

mismunandi takmörkunum eftir eðli og efni fundar.120 Mannafundir undir berum himni eru 

sérstaklega nefndir í 3. mgr. 74. gr. í því samhengi að heimilt sé að banna mannafundi undir 

berum himni ef uggvænt þykir að af þeim leiði óspektir, en á þennan hluta ákvæðisins reynir 

sérstaklega í sambandi við lögreglusamþykktir. Helstu tegundir mannafunda undir berum himni 

eru annars vegar útifundir og hins vegar hópgöngur.121 

                                                 

117 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 426. 

118 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 426-427. 

119 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 427. 

120 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 427-428. 

121 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 431. 

 

https://fj.is/?sida=log&id=148a-1944033.html#G
https://fj.is/?sida=log&id=148a-1944033.html#G73
https://fj.is/?sida=log&id=148a-1994062.html#G
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Líkt og að framan greinir er ekki berum orðum að finna sérstaka lagaáskilnaðarreglu í 74. 

gr. stjskr., en af samspili við 73. gr. stjskr. er ljóst að rétturinn til að safnast saman verður ekki 

skertur án skýrrar lagaheimildar. Björg Thorarensen skýrir þó 3. mgr. 74. gr. stjskr. svo að hún 

verði „ekki skilin svo bókstaflega að hvers konar mannfundir séu frjálsir, hvar sem er og hvernig 

sem á stendur, að því einu tilskildu að menn séu þar vopnlausir. Réttur manna í þessu efni 

verður, þrátt fyrir orðalag stjórnarskrárákvæðisins, að sæta ýmsum takmörkunum og gerir það 

í raun samkvæmt lögum.“122 Sem fyrr segir er skilyrði þess að mannafundur undir berum himni 

verði bannaður að uggvænt þyki að af fundinum leiði óspektir. Telur Björg Thorarensen að 

heimild til þess að banna slíka mannafundi sé í höndum lögreglunnar en ákvörðun um slíkt bann 

sé síðan hægt að bera undir dómstóla. Við slíkar aðgerðir beri lögreglu þó ávallt að gæta 

meðalhófs.123 

Í ljósi framangreinds má telja ljóst að fundafrelsinu megi setja skorður í þágu hinna lögmætu 

markmiða sem tilgreind eru í ákvæði 3. mgr. 73. gr. stjskr. um tjáningarfrelsi og að banna megi 

fundi undir berum himni að uppfylltum skilyrðum 3. mgr. 74. gr. um fundafrelsi. Slíkar 

takmarkanir verða þó að vera byggðar á skýrri lagaheimild. Kemur því til skoðunar hvort 

ákvæði lögreglusamþykkta sem takmarka fundafrelsi séu nægilega studd skýrri lagaheimild í 

lögum um lögreglusamþykktir nr. 36/1988. 

4.6.2 Ákvæði um bann við óspektum og tálmun umferðar 

Í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 er að finna eftirfarandi 

ákvæði: 

Uppþot, áflog, óspektir eða önnur háttsemi sem raskar allsherjarreglu má ekki eiga sér stað á 

almannafæri og ekki mega menn þyrpast þar saman ef það tálmar umferð eða veldur vegfarendum 

óþægindum. 

Ákvæðið kveður á um tvær efnisreglur. Annars vegar að uppþot, áflog, óspektir og önnur 

háttsemi sem raskar allsherjarreglu megi ekki eiga sér stað á almannafæri en hins vegar að menn 

megi ekki þyrpast saman á almannafæri ef það tálmar umferð eða veldur vegfarendum 

óþægindum. 

Sé fyrst litið á fyrri regluna má sjá að samkvæmt orðalagi ákvæðisins er í raun verið að 

banna alla þá háttsemi sem raskar allsherjarreglu á almannafæri, án þess að að sú háttsemi sé 

skýrð nánar en svo að til hennar teljist uppþot, áflog og óspektir. Um er að ræða orðalag sem 

                                                 

122 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 433. 

123 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 435. 
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samræmist 1. mgr. 3. gr. lls. en samkvæmt henni má í lögreglusamþykkt kveða á um allt það 

sem varðar allsherjarreglu og hlýtur bann við röskun allsherjarreglu að rúmast innan þeirrar 

heimildar. Reglan er einnig studd af upptalningu a liðar 1. mgr. 3. gr. lls. en þar segir að regla 

og velsæmi á almannafæri, reglur sem lúta að því að draga úr hættu og óþægindum, greiða fyrir 

umferð og tryggja öryggi fólks falli undir reglugerðarheimildina. Svipaða sögu er að segja ef 

litið er á seinni regluna, en bann við tálmun umferðar og atferli sem veldur vegfarendum 

óþægindum rúmast innan 1. mgr. 3. gr. lls. sbr. a lið sömu málsgreinar, þá með vísan til þess að 

kveða megi á um allt sem lýtur að því að draga úr óþægindum og greiða fyrir umferð. Verður 

því að telja að skilyrði um lagaheimild fyrir ákvæðinu sé að þessu leyti uppfyllt. Eftir stendur 

þó að athuga annars vegar hvort heimildin sé nægilega skýr til að skerða þann stjórnarskrárvarða 

rétt sem borgarinn hefur til að safnast saman undir berum himni og halda fundi og hins vegar 

að gá hvort til sé skýrari lagaheimild sem fjallar um slíkar skerðingar. 

Í XII. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er fjallað um brot á almannafriði og 

allsherjarreglu. Í 118. gr. hgl. er kveðið á um að óheimilt sé að koma af stað eða taka þátt í 

upphlaupi í því skyni að beita menn eða muni ofbeldi eða ógnunum um slíkt. Í 1. mgr. 122. gr. 

hgl. er kveðið á um að óheimilt sé að hindra að löglegir mannfundir séu haldnir og í 2. mgr. 

sömu greinar er kveðið á um að óheimilt sé að raska fundarfriði á lögboðnum opinberum 

samkomum. Þá er almennt óheimilt að beita menn vísvitandi ofbeldi eða taka þátt í áflogum, 

sbr. 217. gr. og 218. gr. hgl. sbr. einnig 3. mgr. 218. gr. c. hgl. Aðrar óspektir á almannafæri, 

sem ekki fela í sér ofbeldi, ógnanir, brot gegn blygðunarsemi eða eignaspjöll, eru ekki 

sérstaklega bannaðar í lögum, nema þær séu framdar af ölvuðum manni sbr. 21. gr. áfengislaga 

nr. 75/1998. Lögreglu er þó heimilt að handtaka menn og færa á lögreglustöð valdi þeir 

óspektum á almannafæri skv. a lið 1. mgr. 16. gr. lögreglulaga nr. 90/1996. Að þessu leyti má 

segja að ákvæði reglugerðarinnar sé í samræmi við gildandi rétt, þó sjálfstætt gildi hennar sé 

takmarkað, enda verið að þrengja að stjórnarskrárvörðum rétti til fundarhalda. Ekki er að finna 

mikla dómaframkvæmd um þetta ákvæði hjá íslenskum dómstólum en benda má á Hérd. Suðl. 

31. mars 2010 (S-593/2009) þar sem maður játaði m.a. brot gegn þágildandi 1. mgr. 2. gr. 

lögreglusamþykktar fyrir Sveitarfélagið Árborg nr. 53/2004 og 21. gr. áfengislaga nr. 75/1998, 

með því að hafa ölvaður og æstur valdið óspektum á almannafæri.124 Dómurinn fjallaði ekkert 

                                                 

124 Rétt er að taka hér fram að í ákæru sem tekin er upp í dómnum eru óspektirnar heimfærðar undir 1. mgr. 6. gr. 

lögreglusamþykktar fyrir Sveitarfélagið Árborg nr. 53/2004, en sú grein fjallar um skyldu til að segja til nafns síns 

og kennitölu að kröfu lögreglu. Telur höfundur ljóst að um misritun hafi verið að ræða og að rétt heimfærsla sé 1. 
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um gildi ákvæðis lögreglusamþykktarinnar en taldi brotið rétt heimfært. Verður því að telja að 

dómurinn hafi metið ákvæðið sem gilda refsiheimild, en strangari kröfur eru gerðar til skýrleika 

refsiheimilda en annarra almennari ákvæða reglugerða. 

Hvað varðar seinni hluta reglunnar, um bann við að menn þyrpist saman ef það tálmar 

umferð eða veldur vegfarendum ónæði, er um öllu óljósara ákvæði að ræða. Samkvæmt 1. mgr. 

4. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 skal vegfarandi ekki trufla eða tefja umferð að óþörfu. 

Samkvæmt nýlegri dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur verið talið að greinin sé ekki nóg skýr 

til að teljast gild refsiheimild, sbr. Hrd. 19. júní 2013 (104/2013). Í málinu var ákærði m.a. 

sakaður um að hafa brotið gegn 4. mgr. umferðarlaga með því að hafa ekið bifhjóli á ofsahraða, 

undir áhrifum fíkniefna og án þess að sinna stöðvunarmerkjum lögreglu. Hæstiréttur taldi að 

ákvæðið 4. gr. umferðarlaga væri of almennt orðað til að geta talist viðhlítandi refsiheimild að 

teknu tilliti til fyrirmæla 1. mgr. 69. gr. stjskr. Með sömu rökum og fram koma í dómnum mætti 

einnig telja ólíklegt að greinin sé nægilega skýr til að takmarka stjórnarskrárvarið fundafrelsi 

borgarans. Þá er ekki fyrir að fara neinni lagareglu um að óheimilt sé að ónáða fólk á 

almannafæri. Með vísan til umfjöllunar um lagaáskilnað í kafla 4.6.1 telur höfundur að ólíklegt 

sé að þetta ákvæði reglugerðarinnar hafi nægilega skýra heimild í lögum um 

lögreglusamþykktir til að stjórnarskrárvarin réttindi manna verði skert á þennan hátt, a.m.k. 

hvað varðar ónæðishluta ákvæðisins. Hvað varðar tálmun umferðar verður að telja að um meira 

matsatriði sé að ræða, þar sem vissulega er í settum lögum að finna ákveðið bann við tálmun 

umferðar. Má telja líkur á því að niðurstaða í slíku máli myndi ráðast af aðstæðum hverju sinni, 

t.a.m. hvort um sé að ræða verulega truflandi áhrif á umferð og hvert tilefni fundarins er, þannig 

myndu fundir sem einnig nytu verndar 73. gr. stjskr., t.a.m. pólitísk mótmæli, njóta frekari 

verndar og þarfnast skýrari lagaheimildar til að hægt væri að takmarka þau réttindi í 

lögreglusamþykkt, meðan hópur manna sem af kæruleysi eða öðrum ástæðum gengur ekki á 

gangstétt myndi ekki njóta jafn víðtækrar verndar. 

4.7 Ákvæði sem skerða réttindi skv. 75. gr. stjórnarskrár (atvinnufrelsi) 

4.7.1 Sérstakar kröfur til lagaheimilda reglugerða sem skerða atvinnufrelsi 

Í 1. mgr. 75. gr. stjskr. segir að öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa en að þessu 

frelsi megi þó setja skorður með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. Inntak 

                                                 

mgr. 2. gr. lögreglusamþykktarinnar, enda kemur ekkert fram í atvikalýsingu í ákæru um að ákærði hafi ekki gert 

grein fyrir sér. 
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atvinnufrelsis markast fyrst og fremst af þessu beina orðalagi ákvæðisins og ber í því samhengi 

að túlka hugtakið atvinna rúmt og án tillits til þess hvort um sjálfstæða starfsemi eða starf 

launþega sé að ræða.125 Segja má að meginmarkmið greinarinnar sé að mönnum sé tryggð 

heimild til að stunda þá vinnu sem þeir helst kjósa með einungis þeim takmörkunum sem 

almenningshagsmunir krefjast.126 Þrátt fyrir þetta víðtæka orðalag hefur löggjafanum verið 

heimilað talsvert svigrúm til að haga atvinnumálum eftir þjóðfélagsháttum og aðstæðum eins 

og þær eru á hverjum tíma.127 Nokkuð glögglega hefur komið fram í dómum Hæstaréttar að 

dómstólar endurmeti ekki mat löggjafans á því hvað teljast vera aðgerðir í þágu 

almenningsheilla í skilningi 1. mgr. 75. gr. stjskr. þó að dómstólar athugi aftur á móti hvort 

lögin séu reist á málefnalegum forsendum og samrýmist grundvallarreglum 

stjórnarskrárinnar.128 

Þá eru í lögum settar margvíslegar skorður þegar kemur að stjórnun heilla atvinnugreina, 

sem oft vekja spurningar um hversu langt löggjafinn má ganga í að framselja ákvörðunarvald 

um slíka stjórnun til framkvæmdarvaldsins og til hvers löggjafinn verður sjálfur að taka beina 

afstöðu til.129 Um þetta segir Páll Hreinsson í grein sinni Lagaheimild reglugerða: „Af þessu 

efnisatriði [um almannahagsmuni] ásamt lagaáskilnaðarreglu ákvæðisins, svo og 2. gr. 

stjórnarskrárinnar verður leidd sú krafa, að þau pólitísku markmið, sem skerðing á atvinnufrelsi 

er byggð í þágu almannahagsmuna, verði að vera ákveðin af Alþingi.“130 Páll dregur í 

framhaldinu þá ályktum af Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherji) og Hrd. 2000, bls. 1621 (15/2000) 

(Stjörnugrís) að „fyrirmæli stjórnarskrárinnar um að atvinnufrelsi verði ekki skert nema með 

lagaboði verði ekki túlkað öðruvísi en svo, að hinum almenna löggjafa væri óheimilt að fela 

framkvæmdarvaldshöfum óhefta ákvörðun um þessi efni. Áréttað var að löggjöfin yrði að mæla 

fyrir um meginreglur, þar sem fram kæmu takmörk og umfang þeirrar réttindaskerðingar, sem 

talin væri nauðsynleg.“131 Í Hrd. 2004, bls. 3691 (174/2004) (Sjóflutningur fyrir Varnarliðið) 

segir um tiltekna takmörkun á atvinnufrelsi að „ekki [verði] mælt fyrir um slíka takmörkun í 

reglugerð án skýrrar heimildar um efni og umfang hennar í settum lögum frá Alþingi.“ Í 

                                                 

125 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 514. 

126 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 515. 

127 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 516. 

128 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 531. 

129 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 516. 

130 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 250. 

131 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 250. 
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niðurlagi umfjöllunar sinnar um skilyrði reglugerðarheimilda er takmarka atvinnufrelsi bendir 

Páll á að samræmi sé í dómaframkvæmd er varðar beitingu 75. gr. stjskr. að undanskildum 

tveimur dómum, Hrd. 2003, bls. 784 (542/2002) (Einkadans), þar sem óvenju vægar kröfur 

voru gerðar til undirliggjandi lagaheimildar og Hrd. 2000, bls. 1621 (15/2000) (Stjörnugrís) þar 

sem óvenju strangar kröfur voru gerðar.132 Ekki verður hjá því komist að fjalla um hinn 

fyrrnefnda dóm í þessu samhengi enda var hin undirliggjandi lagaheimild í því tilviki 1. mgr. 

3. gr. lls. 

Í Hrd. 2003, bls. 784 (542/2002) (Einkadans) var deilt um hvort ákvæði sem bætt var við 

30. gr. lögreglusamþykktar fyrir Reykjavík nr. 625/1987 með 2. gr. samþykktar um breytingu 

á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík nr. 625/1987 22. desember 1987, með síðari breytingum, 

nr. 548/2002 bryti gegn atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. Hin nýja 4. mgr. 30. gr. 

lögreglusamþykktarinnar var eftir breytinguna svohljóðandi: 

Þar sem heimilt er að sýna nektardans á næturklúbbi (nektardansstað), skal tryggt að sýning fari 

fram í rúmgóðu húsnæði og er sýnendum óheimilt að fara um meðal áhorfenda. Hvers konar 

einkasýningar eru óheimilar. 

Varnaraðili fyrir Hæstarétti, Veitingahúsið Austurvelli ehf., hélt því fram að vegið væri að 

atvinnufrelsi hans en hann ræki löglega starfsemi sem heimiluð væri skv. i lið 9. gr. laga nr. 

67/1985 um veitinga- og gististaði og væri með tilskilin leyfi frá viðeigandi stjórnvöldum. Væri 

stjórnvöldum því ekki heimilt að takmarka atvinnufrelsi hans á þennan hátt á grundvelli 

heimildar í 3. gr. lls. 

Í málinu byggði íslenska ríkið á því að hið umdeilda ákvæði lögreglusamþykktarinnar væri 

í fullu samræmi við ákvæði laga um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 og stangaðist á engan hátt 

á við 75. gr. stjskr. Í lögum um lögreglusamþykktir væri heimilað að kveða á um í 

lögreglusamþykkt allt það sem varði reglu og velsæmi á og við almannafæri, opnunar- og 

lokunartíma veitingastaða, skemmtanahald og verslun og aðra atvinnu á almannafæri. Taldi 

ríkið að 4. mgr. 30. gr. lögreglusamþykktarinnar rúmaðist ótvírætt innan framangreindra 

efnisákvæða laga um lögreglusamþykktir sem löggjafinn hefði nægjanlega skilgreint og 

afmarkað gagnvart 75. gr. stjskr. Taldi ríkið að starfsemi næturklúbba færi fram á almannafæri 

skv. skilgreiningu 2. gr. lögreglusamþykktarinnar og einnig skv. almennri túlkun á hugtakinu. 

Sé það vilji löggjafans að á almannafæri sé haldið uppi allsherjarreglu og velsæmis gætt. Þrátt 

fyrir að starfsemi næturklúbba og nektardansstaða væri lögleg sem slík verði viðkomandi 

starfsemi að hlíta reglum sem eftir atvikum kynnu að vera í lögreglusamþykkt. Ríkið byggði 

                                                 

132 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 251. 
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einnig á því að starfsemi sem fælist í einkasýningum nyti ekki verndar 75. gr. stjskr., enda væri 

slík starfsemi hvergi heimiluð í lögum eða starfsleyfum og ákvæði stjórnarskrárinnar verndi 

ekki starfsemi sem sé handan við velsæmismörk og kunni í einhverjum atvikum að varða við 

206. gr., 208. gr., 209. gr. eða 2. mgr. 210. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Taldi ríkið 

skýrt að almannahagsmunir mældu með því að haldið væri uppi allsherjarreglu og velsæmis 

gætt í samfélaginu, m.a. með þeim hætti sem í málinu væri deilt um. 

Niðurstaða héraðsdóms Reykjavíkur í málinu var sú að með breytingum á 

lögreglusamþykkt hefðu stjórnvöld hreyft við atvinnustarfsemi sem heimiluð var samkvæmt 

sérlögum. Taldi héraðsdómur álitaefni hvort 3. gr. lls. uppfyllti lagaáskilnaðarákvæði 75. gr. 

stjskr. þrátt fyrir að hún geymdi all víðtækar heimildir til setningar reglna m.a. um reglu og 

velsæmi á almannafæri og skemmtanahald. Benti héraðsdómur á að í þeim sérlögum sem 

heimiluðu atvinnustarfsemina væri að finna heimild til útgáfu reglugerðar um nánari 

framkvæmd laganna, en tók þó ekki afstöðu til þess hvort sú heimild hefði dugað hefði hún 

verið nýtt. Taldi héraðsdómur að umrætt ákvæði lögreglusamþykktarinnar fæli ekki í sér 

almenna takmörkun, svo sem takmörkun á opnunar- eða lokunartíma staðarins, heldur bann við 

einum þætti atvinnustarfsemi veitingahússins, sem hefði opinbert leyfi til að stunda slíka 

starfsemi byggða á skýrri lagaheimild. Að teknu tilliti til eðlis og umfangs skerðingarinnar taldi 

héraðsdómur að stjórnvöld hefðu farið út fyrir lagaheimild 3. gr. lls. og dæmdi ákvæði 

lokamálsgreinar 2. gr. breytingarsamþykktarinnar ógilt. 

Fimm manna dómur Hæstaréttar var ósammála héraðsdómi. Taldi Hæstiréttur að starfsemi 

næturklúbba færi fram á almannafæri og væri það hlutverk lögreglu að halda uppi lögum og 

reglum á slíkum stöðum. Tók Hæstiréttur fram að opinbert leyfi veitingahússins næði til þess 

að reka næturklúbb og í því fælist leyfi til að láta nektardans fara fram á veitingastaðnum en 

ekki heimild til að láta fram fara einkadans í lokuðu rými. Slíkri starfsemi mætti þó setja 

almennar skorður í þágu velsæmis og allsherjarreglu og enda væri til þess ótvíræð heimild í 3. 

gr. lls. Taldi Hæstiréttur ákvæði lögreglusamþykktarinnar vera almenna reglu í samræmi við 

ákvæði lls. sem gerði yfirvöldum kleift að ganga úr skugga um að allsherjarreglu og velsæmis 

væri gætt í næturklúbbum. Var niðurstaða Hæstaréttar sú að þeir þættir í rekstri 

veitingastaðarins, að „láta svokallaðan einkadans fara fram í lokuðu rými á veitingastaðnum 

eða leyfa för sýnenda meðal áhorfenda“ yrðu „ekki taldir atvinnustarfsemi, sem njóti verndar 

75. gr. stjórnarskrárinnar“ og voru því íslenska ríkið og Reykjavíkurborg sýknuð af kröfum 

Veitingahússins Austurvelli ehf. þegar af þeirri ástæðu. 

Dómurinn hefur sætt talsverðri gagnrýni fræðimanna en helst ber að nefna að í greininni 

Lagaheimildir reglugerða segir Páll Hreinson um dóminn: 
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Þegar horft er til þess að V hafði opinbert atvinnuleyfi byggt á lögum til að reka næturklúbb, þar 

sem heimilt var að bjóða upp á „sýningu á nektardansi í atvinnuskyni“, er þessi röksemdafærsla 

réttarins í meira lagi torræð. Fyrst búið var að gera sýningu á nektardansi í atvinnuskyni að 

löglegri atvinnugrein var við því að búast að hún nyti verndar 75. gr. stjórnarskrárinnar og 

lögmætisreglunnar að því leyti sem hún færi ekki í bága við önnur lög svo sem almenn 

hegningarlög. Eins og áður segir fór ekki fram í málinu nein sönnunarfærsla um að í rekstri V 

færi fram refsiverð háttsemi. Þegar af þeirri ástæðu lá ekki fyrir sönnun um það. Af þeim sökum 

er framangreind niðurstaða réttarins ekki rökstudd með þeim hætti að skiljanlegt sé hvers vegna 

einkadans naut ekki verndar 75. gr. stjórnarskrárinnar í ljósi þeirra laga sem um starfsemina giltu 

og þess gilda atvinnuleyfis sem V hafði frá yfirvöldum.133 

Þá segir Björg Thorarensen um dóminn í bók sinni Stjórnskipunarréttur mannréttindi: 

Þrátt fyrir ummæli í dómnum um að einkadans félli ekki undir gildissvið 75. gr. miðast 

rökstuðningur dómsins að öðru leyti við að sýna fram á að takmarkanir, sem settar voru við 

þessum þætti starfseminnar, hafi uppfyllt skilyrði ákvæðisins um að lagaheimild hafi verið til 

staðar. Almennt verður að líta svo á að í banni við tiltekinni ólöglegri starfsemi felist takmarkanir 

á atvinnufrelsinu fremur en að slegið sé föstu að starfsemin falli ekki undir gildissvið 1. mgr. 75. 

gr. með því að hún sé ólögleg.134 

Þrátt fyrir að dómur Hæstaréttar í málinu sé að þessu leyti ekki í fullkomnu samræmi við fyrri 

dómaframkvæmd réttarins er ekki hægt að líta fram hjá honum við túlkun á þeim ákvæðum sem 

fjallað verður um í næstu köflum, þá helst af tveimur ástæðum. Annars vegar að um er að ræða 

dómafordæmi frá æðsta dómstól landsins um að tiltekin háttsemi sem í almennu tali myndi 

teljast sem atvinnustarfsemi geti fallið utan verndarandlags 1. mgr. 75. gr. stjskr. og hins vegar 

að um er að ræða vissa túlkun réttarins á því hvers konar efnisreglur hægt er að setja á grundvelli 

heimildar 1. mgr. 3. gr. lls. þegar ekki er verið að skerða tiltekin stjórnarskrárvarin réttindi. Að 

þessu sögðu verður nú fjallað um nokkur ákvæði reglugerðar um lögreglusamþykktar nr. 

1127/2007 og ákvæði annarra valinna lögreglusamþykkta sem kunna að skerða atvinnufrelsi að 

einhverju leyti og tekin afstaða til þess, í ljósi alls framangreinds, hvort viðkomandi ákvæði 

hafi nægilega stoð í reglugerðarheimild 1. mgr. 3. gr. lls.  

4.7.2 Ákvæði um bann við atvinnu sem tálmar umferð 

Í 1. mgr. 13. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 er að finna svohljóðandi 

ákvæði: 

Enga atvinnu sem tálmar umferð má reka á almannafæri. 

Er um að ræða ákvæði líkt því sem fjallað var um í kafla 4.6.2 og varðaði þyrpingar manna sem 

tálma umferð. Samkvæmt orðalagi ákvæðisins er allur rekstur atvinnu sem tálmar umferð 

                                                 

133 Páll Hreinsson: „Lagaheimild reglugerða“, bls. 248. 

134 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 517. 
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óheimill á almannafæri. Er orðalag ákvæðisins fortakslaust og virðist ekki gerður greinarmunur 

á að hversu miklu leyti atvinna tálmar umferð, þ.e. hvort atvinnan stoppi alveg umferð, hvort 

um tímabundna eða langvarandi tálmun er að ræða eða jafnvel hvort einungis sé verulega hægt 

á umferð. Með vísan til umfjöllunar í kafla 4.7.1 er ljóst að skýra lagaheimild þarf til að 

takmarka atvinnufrelsi borgarans. Þá er einnig ljóst að ekki er um að ræða einhvers konar 

útfærslu á því hvernig atvinnu skuli hagað, t.a.m. í því skyni að lögregla eða önnur stjórnvöld 

geti haft eftirlit með starfseminni, eða til að tryggja að starfsemi sé rekin á þann hátt að ekki 

valdi hættu, heldur er um að ræða blátt bann við tiltekinni starfsemi. Þarf því að athuga hvort í 

lögum um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 sé að finna nægilega skýra lagastoð til að heimilt sé 

að kveða á um slikt bann í reglugerð. 

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. lls. má kveða á um í lögreglusamþykkt allt sem varðar 

allsherjarreglu og er sérstaklega tekið fram í c lið 1. mgr. 3. gr. lls. að undir það falli ákvæði um 

verslun og aðra atvinnu á almannafæri. Þá segir í a lið 1. mgr. 3. gr. lls. að setja megi reglur til 

að greiða fyrir umferð. Verður með  hliðsjón af þessu að telja að framkvæmdarvaldinu sé 

heimilt að setja einhverjar íþyngjandi reglur um rekstur atvinnu á almannafæri. Sú regla gildir 

þó í íslenskum rétti að löggjafinn sjálfur verður í settum lögum að greina hvaða takmarkanir 

skuli gera á atvinnufrelsi og á hvaða hátt slíkar skerðingar skuli fara fram.135 Til marks um þetta 

má aftur benda á Hrd. 2000, bls. 1621 (15/2000) (Stjörnugrís) þar sem Hæstiréttur tekur fram 

um lagaáskilnaðarreglu atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar að „hinum almenna löggjafa 

sé óheimilt að fela framkvæmdarvaldshöfum óhefta ákvörðun um þessi efni. Löggjöfin verð[i] 

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

réttindaskerðingar, sem talin er nauðsynleg.“ Í c lið 1. mgr. 3. gr. lls. er ekki að finna slíkar 

meginreglur um takmörk eða umfang leyfilegrar réttindaskerðingar. Þá er ljóst að ekki er um 

að ræða þá stöðu sem uppi var í einkadansmálinu, sem reifað var í fyrri kafla, þ.e. að ekki er 

um að ræða réttindi sem ekki njóti verndar 75. gr. stjskr.  

Með vísan til alls framangreinds telur höfundur að ekki sé fyrir að fara fullnægjandi 

lagaheimild til að mæla fyrir um svo víðtækt og fortakslaust bann við rekstri atvinnustarfsemi 

í lögreglusamþykkt. Þá er ákvæði reglugerðarinnar einnig of óskýrt til að raunverulega væri 

hægt að beita því, enda mjög matskennt hvers konar atvinnustarfsemi telst tálma umferð. 

4.7.3 Ákvæði um leyfi til reksturs leiktækjastaða 

Í 1. mgr. 27. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 er eftirfarandi ákvæði: 

                                                 

135 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar“, bls. 417. 
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Enginn má reka leiktækjastað eða þess háttar starfsemi gegn borgun nema með leyfi lögreglustjóra 

að fenginni umsögn sveitarstjórnar. Leyfi skal ekki veita til lengri tíma en fjögurra ára í senn. Það 

skal bundið við nafn leyfishafa og rekstur á tilteknum stað. Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum 

greinar þessarar eða reksturinn þykir ekki fara vel úr hendi getur lögreglustjóri svipt hann leyfinu 

enda hafi leyfishafi ekki sinnt áminningu um úrbætur. 

Samkvæmt ákvæðinu þarf leyfi lögreglustjóra til að reka leiktækjastað eða þess háttar starfsemi 

gegn borgun. Skemmst er frá því að segja að heimild fyrir setningu slíkrar reglu í 

lögreglusamþykkt er að finna í c lið 1. mgr. 3. gr. lls. þar sem segir að í lögreglusamþykkt megi 

kveða á um að leyfi þurfi til þess að reka skemmti- eða leiktæki gegn borgun. Samkvæmt 75. 

gr. stjskr. þarf að hafa skýra lagaheimild til að hægt sé að binda atvinnustarfsemi leyfi sbr. Hrd. 

19. júní 2008 (397/2007) þar sem landlæknir synjaði umsækjanda um leyfi til að leggja stund á 

nálastungumeðferð. Hæstiréttur taldi að landlækni hafi brostið heimild að lögum til að setja 

reglur um að leyfi þyrfti til leggja stund á nálastungumeðferðir. Með hliðsjón af dómnum má 

með vísan til c liðar 1. mgr. 3. gr. lls. telja að fullnægt sé þeim lagaáskilnaði sem 75. gr. stjskr. 

kveður á um í tilviki leyfisskyldu vegna rekstrar skemmti- og leiktækja gegn borgun. 

Engar efnisreglur um takmörkunina koma þó fram í lögum um lögreglusamþykktir nr. 

36/1988. Ráða má af samhengi að markmið laganna sé að halda uppi allsherjarreglu en 

heimildin virðist að öðru leyti ótakmörkuð um umfang takmarkana við veitingu leyfis. Með 

vísan til fyrri umfjöllunar verður að telja að löggjafinn verði að mæla fyrir um takmörk og 

umfang þeirrar réttindaskerðingar sem talin er nauðsynleg. Eðlilegt væri að slík sjónarmið 

kæmu fram í texta laganna en svo er ekki í þessu tilfelli. Verður því að telja að 

framkvæmdarvaldið þurfi að fara varlega við að binda leyfi tilteknum skilyrðum enda ekki 

heimilt að víkja frá grundvallarreglum um nauðsyn lagaheimildar og lögbundna stjórnsýslu við 

meðferð leyfisumsókna eins og nánar er fjallað um í næsta kafla. Telja má þó að við veitingu 

slíks leyfis sé heimilt að setja málefnaleg skilyrði sem samræmast markmiðum laga um 

lögreglusamþykktir svo og skilyrði sem byggjast á sjónarmiðum sem almennt er heimilt að 

leggja til grundvallar stjórnvaldsathafna, svo sem verndun mannréttinda.  

Um þetta má að vissu leyti vísa til Hrd. 2000, bls. 2301 (70/2000) þar sem reyndi á hvort 

rekstur sjálvirkra happdrættisvéla félli undir 3. mgr. 28. gr. þágildandi lögreglusamþykktar 

Reykjavíkur nr. 625/1987 sem kvað á um að knattborð, spilakassa eða leiktæki mætti reka frá 

kl. 09:00 til 23:30. Hæstiréttur tók ekki afstöðu til þessi í dómi sínum hvort starfsemin félli 

undir leyfisskyldu 1. mgr. 28. gr. þágildandi lögreglusamþykktar en taldi að reglan um 

opnunartíma væri studd við b lið 1. mgr. 3. gr. lls. Væri því 3. mgr. 28. gr. 

lögreglusamþykktarinnar ekki skilin öðruvísi en svo að starfsemin félli undir það ákvæði og 

aðrar heimildir gætu ekki helgað annan opnunar- og lokunartíma. 
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4.7.4 Ákvæði um aldur starfsmanna leiktækja- og spilastofa 

Í 4. mgr. 27. gr. lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 sem og í 4. mgr. 27. gr. 

lögreglusamþykktar fyrir Dalabyggð nr. 375/2016 er að finna svohljóðandi ákvæði:  

Starfsmenn leiktækja og spilastofa skulu hafa náð fullum 18 ára aldri.  

Orðalag ákvæðisins er ekki til þess fallið að valda neinum vafa um merkingu ákvæðisins og má 

því telja ákvæðið efnislega skýrt. Þá má með góðu móti fallast á það að tiltekin skilyrði um 

hvernig atvinnurekstri á almannafæri sé háttaði falli undir hugtakið allsherjarreglu eins og það 

var skýrt í kafla 4.1 og sé því fyrsta skilyrði reglugerðarheimildarinnar uppfyllt. Því til frekari 

stuðnings má vísa til þess að í c lið 1. mgr. 3. gr. lls. er sérstaklega tekið fram að í 

lögreglusamþykktum megi kveða á um verslun og aðra atvinnu á almannafæri og að leyfi þurfi 

til að reka skemmti- eða leiktæki gegn borgun. Einnig mætti færa fyrir því rök að reglan sé sett 

í þágu reglu og velsæmis á almannafæri og að tryggja öryggi fólks í samræmi við a lið 1. mgr. 

3. gr. lls. í ljósi þess að starf í slíkum leiktækja og skemmtisölum kann að fela í sér umsjón með 

tækjum sem bundin eru aldurstakmörkunum, svo sem fjárhættuspil, ofbeldisfullir tölvuleikir 

eða leiktæki sem hætt er við að börn slasist í. 

Næst ber að huga að því hvort þurfa þyki að kveða á um slíka takmörkun í 

lögreglusamþykkt. Vekur í því samhengi fyrst athygli að einungis er kveðið á um þessa 

aldurstakmörkun í lögreglusamþykktum tveggja þeirra sveitarfélaga sem hafa sett sér 

lögreglusamþykktir eftir gildistöku núgildandi reglugerðar um lögreglusamþykktir, en ekki var 

athugað sérstaklega hvort sambærileg ákvæði væru enn í gildi í öðrum sveitarfélögum. Vekur 

þetta strax þá spurningu hvort sérstakar aðstæður í Borgarbyggð og Dalabyggð geri slíka 

reglusetningu nauðsynlega en er niðurstaða um slíkt látin liggja milli hluta. Þá kemur til 

skoðunar hvort til séu sett lög frá Alþingi sem taka á þessu álitamáli. Í 61. gr. laga nr. 46/1980 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum segir að „[u]nglinga [sé] heimilt að ráða 

til vinnu með þeim takmörkunum sem greinir í kafla þessum“ og eru í framhaldinu talin upp 

takmarkanir sem ekki eiga við í þessu tilviki. Í lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði 

og skemmtanahald er heldur ekki að finna sérstaka reglu um aldur starfsmanna, aðra en þá að 

ungmennum undir 18 ára aldri sé óheimil dvöl á vínveitingastöðum eftir kl. 22 á kvöldin. Í ljósi 

þessara þriggja atriða, þ.e. að takmörkunin er einungis til staðar í tveimur sveitarfélögum (af 

þeim sem athugun þessi nær til), að unglingum er sérstaklega heimiluð vinna með sérlögum og 

að löggjafanum hefur ekki þótt ástæða til að takmarka aldur starfsmanna leiktækja og 

skemmtistaða með lögum, verður að teljast ólíklegt að þurfa þyki að kveða á um slíka 

aldurstakmörkun í lögreglusamþykkt. 
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Áður en hægt er að taka afstöðu til sérstakrar lagaáskilnaðarreglu 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

verður að líta til viðmiðs Hæstaréttar eins og það kom fram í einkadansmálinu um hvort andlag 

þeirrar skerðingar sem kveðið er á um teljist vera atvinnustarfsemi sem njóti verndar 75. gr. 

stjskr. Er um það helst að segja að ákvæðið skerðir annars vegar með beinum hætti rétt fólks 

undir 18 ára aldri til stunda þá atvinnu sem það kýs og því væri heimilt að stunda á grundvelli 

settra laga Alþingis, en hins vegar skerðir ákvæðið með beinum hætti rétt atvinnurekanda til að 

ráða í vinnu þá einstaklinga sem hann kýs og honum væri að öðrum kosti heimilt að ráða 

samkvæmt settum lögum Alþingis. Verður því að telja lítinn sem engan vafa á því að um sé að 

ræða atvinnustarfsemi sem nýtur verndar 75. gr. stjskr. 

Líkt og fram kom í kafla 4.7.1 hafa dómstólar gert þær kröfur að löggjafinn mæli fyrir um 

meginreglur, þ. á m. takmörk og umfang þeirrar réttindaskerðingar sem talin sé nauðsynleg og 

að um takmörkun á atvinnufrelsi verði ekki mælt fyrir í reglugerð án skýrrar lagaheimildar um 

efni og umfang hennar. Í 1. mgr. 3. gr. lls. er ekki að finna slíkar meginreglur um takmörk, 

umfang eða efni skerðingar atvinnuréttinda aðra en þá að kveða megi á um að leyfi þurfi til að 

reka skemmti- eða leiktæki gegn borgun. Ólíklegt verður að teljast að í slíkri almennri heimild 

til setningar skilyrða um leyfisveitingu geti falist að framsal löggjafans á valdi til að binda slík 

leyfi við aldur starfsmanna. Má til stuðnings þessu atriði vísa til þriggja álita umboðsmanns 

Alþingis sem vörðuðu þó öll sama mál. Í UA 27. febrúar 1988 (20/1988), UA 13. október 1988 

(22/1988) og UA 30. desember 1988 (43/1988) var fjallað um kvartanir sem bárust 

umboðsmanni vegna 1. mgr. 16. gr. reglugerðar nr. 293/1985 um takmörkun leigubifreiða í 

Reykjavík. Samkvæmt greininni var leigubifreiðastjórum gert að leggja inn atvinnuleyfi sín 

fyrir 1. júlí næsta ár eftir að þeir urðu 75 ára. Eftir að hafa skoðað heimildarákvæði í lögum 

taldi umboðsmaður umrætt reglugerðarákvæði ekki hafa nægilega lagastoð og að ekki væri með 

undirritun umsækjanda á umsókn hægt að víkja frá grundvallarreglum um nauðsyn 

lagaheimildar og lögbundna stjórnsýslu. Þessi afstaða umboðsmanns var síðan staðfest af 

Bæjarþingi Reykjavíkur með dómi 6. desember 1990 en í dómnum sagði m.a. að „heimild í 

lögum [þyrfti] til þess að binda gildi atvinnuleyfa við aldurshámark eða ótvíræð heimild til þess 

að kveða á um það í reglugerð að slíkum takmörkunum megi beita. […] Þótt réttmæt rök kunni 

að hníga í þá átt að réttmætt sé og nauðsynlegt að binda atvinnuleyfi við ákveðinn aldur 

leyfishafa, þá þykja þau samt sem áður ekki hagga því að hér skortir lagagrundvöll.“ 

Þrátt fyrir að í framangreindu máli sé fjallað um formlegt starfsleyfi einstaklinga er einnig 

um að ræða aldurstakmörk vegna starfs á tilteknum vettvangi. Er að því leyti um eðlislíka 

takmörkun að ræða og telur höfundur ekki efni til að gera vægari kröfu um lagaheimild í tilviki 

leiktækja og spilastofa en í tilviki leigubílstjóra. 
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Að loknu heildstæðu mati á því hvort ákvæði 4. mgr. 27. gr. lögreglusamþykktar fyrir 

Borgarbyggð nr. 390/2010 og lögreglusamþykktar fyrir Dalabyggð nr. 375/2016 hafi 

fullnægjandi stoð í 1. mgr. 3. gr. lls. verður að telja ólíklegt að framkvæmdarvaldinu sé heimilt 

með slíkum hætti að skerða stjórnarskrárvarið atvinnufrelsi  með lögreglusamþykkt án þess að 

til komi skýrari lagastoð. 

5 Ályktanir um réttarástand og aðrar niðurstöður 

5.1 Almennt um heimild 1. mgr. 3. gr. laga um lögreglusamþykktir nr. 36/1988 

Af umfjöllun fyrri kafla má ráða að lög um lögreglusamþykktir nr. 36/1998 séu að mörgu leyti 

mjög sérstæð lög og skýrist það eflaust af langri sögu að baki núgildandi lögum. Orðalag 1. 

málsl. 1. mgr. 3. gr. lls. er fremur óskýrt og almennt orðað en lýtur hins vegar að flestu leyti að 

því að tryggja réttindi sem almennt eru þess eðlis að þau réttlæta takmörkun á tilteknum 

stjórnarskrárvörðum réttindum, þ.e. að halda uppi allsherjarreglu. Endurspeglast þetta að miklu 

leyti í lögreglulögum nr. 90/1996 og skýra má ákvæði laga um lögreglusamþykktir með hliðsjón 

af þeim lögum. Kann þetta þó að valda nokkrum ruglingi í framkvæmd þar sem valdbeiting 

lögreglunnar byggist ef til vill fremur á hinum sérstaka rétti, og skyldu, lögreglunnar til að hafa 

afskipti af borgurunum á grundvelli 15. gr. lögreglulaga, fremur en að öðrum handhöfum 

framkvæmdarvalds – ráðherra og sveitarfélögum – sé heimilt á grundvelli laga um 

lögreglusamþykktir að setja íþyngjandi reglur. 

Inntak 1. málsl. 1. mgr. 3. gr. lls. er þó hægt að skýra að miklu leyti með hliðsjón af a til d 

lið 1. mgr. 3. gr. sem veita innsýn í hverslags reglur löggjafinn telur rétt og eðlilegt að kveðið 

sé á um í lögreglusamþykktum. Þar sem hinum skýru dæmum greinarinnar sleppir vandast þó 

málið. Í lögskýringargögnum kemur fram að úr upptalningu í dæmaskyni hafi, við setningu 

núgildandi laga, verið fjarlægð ýmis ákvæði sem kveðið er á um í yngri sérlögum. Með hliðsjón 

af því eru rök með því að í lögreglusamþykktum sé ekki kveðið á um hluti sem nægilega er 

fjallað um í öðrum yngri sérlögum sem sett hafa verið eftir gildistöku núgildandi laga um 

lögreglusamþykktir. 

Lítið hefur reynt á grundvöll lögreglusamþykkta fyrir Hæstarétti eða á öðrum dómstigum. 

Skýrasta dæmið er Hrd. 2003, bls. 784 (542/2002) (Einkadans) sem þó hefur sætt töluverðri 

gagnrýni. Fallið hafa nokkrir héraðsdómar þar sem menn hafa verið sakfelldir fyrir brot á 

lögreglusamþykktum en hvergi virðist hafa verið ágreiningur um lagaheimild 

lögreglusamþykktar. Þá er í mörgum dómum einnig ákært fyrir brot á lögreglulögum eða 
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almennum hegningarlögum og ákvæði lögreglusamþykkta notuð til einhvers konar fyllingar. 

Veldur þetta nokkrum vafa um sjálfstætt gildi ákvæða lögreglusamþykkta. 

Með hliðsjón af þeirri réttarþróun sem orðið hefur síðustu ár og áratugi og þeim auknu 

skýrleikakröfum sem dómstólar virðast gera til lagaheimilda stjórnvaldsfyrirmæla má á heildina 

litið álykta að nokkur þörf sé á að taka hin þrjátíu ára gömlu núgildandi lög um 

lögreglusamþykktir til endurskoðunar, með það að markmiði að skilgreina betur efni og 

takmörk ákvæða lögreglusamþykkta. Þá væri einnig rétt að skoða hvort þau ákvæði reglugerðar 

um lögreglusamþykktir sem sveitarfélög virðast ekki hafa talið þörf á að breyta, væri betur 

komið fyrir í settum lögum Alþingis til að tryggja að lagaáskilnaðarreglum stjórnarskrárinnar 

sé fullnægt. Í þessu samhengi væri einnig rétt að huga að virkara lögmætiseftirliti ráðherra með 

ákvæðum lögreglusamþykkta til að tryggja að ákvæðin skarist ekki við sett lög eða önnur 

stjórnvaldsfyrirmæli, líkt og átti sér stað hlífðarhjálma sem fjallað er um í kafla 4.2.10, en einnig 

til að tryggja að ákvæði lögreglusamþykkta byggist á málefnalegum grunni en ekki á 

duttlungum sveitarstjórna. 

5.2 Samantekt um lögmæti ákvæða reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 

Ákvæði reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 eru flest málefnaleg og virðast 

nægilega studd af reglugerðarheimild laga um lögreglusamþykktir. Einhver ákvæði þarfnast þó 

endurskoðunar með hliðsjón af lögmætisreglu og því hvort nægilega sé um þau fjallað í settum 

lögum eða öðrum reglugerðum. Þá eru ákvæði sem vísa til þess að um tiltekin málefni fari eftir 

ákveðnum lögum bersýnilega óþörf, enda sækja sett lög ekki stoð sína í almenn 

stjórnvaldsfyrirmæli. 

Nokkur galli er að engar útskýringar eða greinargerð fylgi reglugerðinni og því er ekki alltaf 

fyllilega ljóst hvaða sjónarmið ráðherra hefur haft til grundvallar setningar hvers ákvæðis. Þá 

eru mörg ákvæðin svo óljós og almenns eðlis að erfitt gæti reynst að byggja rétt á þeim. Segja 

má þó að í meginatriðum rúmist flest ákvæði reglugerðarinnar innan heimildar 1. mgr. 3. gr. 

lls. Eftir stendur þó sú spurning hvort eðlilegra væri að kveða á um í lögum þær reglur sem 

sveitarfélög hafa almennt ekki breytt í sínum lögreglusamþykktum og eru þess eðlis að eðlilegt 

sé að þær gildi á landinu öllu. Sveitarfélögum væri þá einungis falið að setja sérstakar reglur 

fyrir sitt sveitarfélag án þess að vera bundin af fyrirmynd ráðherra. Slík útfærsla myndi auka 

réttaröryggi hvað varðar lögfestu reglurnar án þess að draga úr réttaröryggi varðandi þær reglur 

sem sveitarfélög myndu eftir sem áður setja.  
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5.3 Samantekt um lögmæti sérstakra ákvæða í settum lögreglusamþykktum 

5.3.1 Almennt 

Flestar eru lögreglusamþykktir þær sem settar hafa verið í kjölfar gildistöku reglugerðar um 

lögreglusamþykktir nr. 1127/2007 nánast eins og reglugerðin, líkt og kveðið er á um í 2. málsl. 

1. mgr. 4. gr. lls. Sveitarfélögin virðast flest hafa gert einhverjar sérstakar breytingar sem þörf 

er á vegna aðstæðna í umdæminu, t.a.m. sérstakar umgengnisreglur um ákveðin svæði í 

sveitarfélaginu – græn svæði, tjarnir eða ár - en einnig virðist mjög algengt að sveitarfélög byggi 

beinlínis á lögreglusamþykktum annarra sveitarfélaga og bæti síðan við eigin ákvæðum.  

Mjög algengt virðist vera að setja sérákvæði í lögreglusamþykktir um akstur bifreiða. Er í 

þeim tilvikun nokkur skörun á ákvæðum lögreglusamþykkta og ákvæðum umferðarlaga og 

reglna setta á grundvelli þeirra, t.a.m. reglugerðar um hleðslu, frágang og merkingu farms, nr. 

671/2008, reglugerðar um flutning á hættulegum farmi á landi nr. 1077/2010, reglugerðar um 

merkingu og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda á og við veg nr. 492/2009 og reglur 

um notkun hlífðarhjálms við hjólreiðar barna nr. 631/1999. Vekur þetta spurninga um að hve 

miklu leyti sveitarfélögin geta sett sérstakar reglur í sínum umdæmum ef reglur um sama efni 

eru í gildi í öðrum reglugerðum. Hafa verður þó í huga að í upptalningu a liðar 1. mgr. 3. gr. 

lls. er sérstaklega tekið fram að leyfilegt sé að setja reglur um umferð. Telur höfundur að kveða 

þurfi skýrar á um aðgreiningu reglugerðarheimildanna í lögum, sérstaklega ef ætlunin er að 

sveitarfélög geti gert meiri kröfur en kveðið er á um í öðrum reglugerðum. 

Þá telur höfundur ástæðu til að athuga hvort málefnalegar ástæður séu að baki þeim reglum 

sem frábrugðnar eru milli sveitarfélaga og ef svo er ekki, hvort ástæða sé til að takmarka heimild 

sveitarfélaga til að setja slíkar íþyngjandi reglur, að því er virðist einungis á pólitískum 

forsendum. 

Loks eru ýmis ákvæði sem eru efnislega samhljóða lögum án þess að vísa til viðkomandi 

laga. Hér má t.a.m. nefan ákvæði í lögreglusamþykktum sem banna nektardans, en slík 

starfsemi er bönnuð með lögum. Slík ákvæði eru óþörf þegar starfsemin er bönnuð með lögum 

og haldlaus í ljósi 75. gr. stjskr. ef starfsemin væri ekki bönnuð með lögum. Má því telja 

bersýnilega tilgangslaust að hafa slík ákvæði í lögreglusamþykktum. 

5.3.2 Lögreglusamþykktir sem ganga skemur 

Sum sveitarfélög virðast af sjálfsdáðum hafa tekið ákvörðun um að fjarlægja ákvæði sem ekki 

eru nauðsynleg úr lögreglusamþykktum sínum, eða milda orðalag frá því sem kveðið er á um í 

reglugerðinni. Hefur Reykjavíkurborg fjarlægt ýmis ákvæði úr lögreglusamþykkt sinni sem vísa 

beint til settra laga, svo sem ákvæðis í reglugerð um útivistatíma barna sem vísar beint í 
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barnaverndarlög. Þá hafa ýmis sveitarfélög mildað orðalag reglugerðarákvæðisins um að 

mynda skuli biðraðir og önnur viðlíka ákvæði. Telur höfundur slíkar breytingar til eftirbreytni.  

Einnig hafa sveitarfélög á Suðurlandi sameinast um að gera eina lögreglusamþykkt sem 

gildir fyrir umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi. Slík sameining er til þess fallin að auka 

réttaröryggi borgarans og auka líkur á því að vandað sé til setningar lögreglusamþykktar. Telur 

höfundur þetta einnig til eftirbreytni og að vel mætti athuga hvort hægt væri að kveða á um 

slíka útfærslu í lögum. 

5.3.3 Lögreglusamþykktir sem ganga lengra 

Sum sveitarfélög hafa aftur á móti gengi lengra heldur en reglugerðin í að setja íþyngjandi 

hátternisreglur. Áberandi í þessu samhengi eru lögreglusamþykktir Dalabyggðar og 

Borgarbyggðar sem mestu leyti eru samhljóða. Telur höfundur að í einhverjum tilvikum hafi 

lögmætiseftirliti ráðherra verið ábótavant í þessum efnum og að slíkar lögreglusamþykktir 

undirstriki þörfina á skýrari reglugerðarheimildum sem marki lögreglusamþykktum greinileg 

takmörk. Sem dæmi um ákvæði sem gengur óþarflega langt má helst nefna ákvæði 29. gr. 

lögreglusamþykktar fyrir Borgarbyggð nr. 390/2010 um heimild lögreglustjóra til að banna 

einstaklingum aðgang að veitingastöðum og skemmtunum í umdæmi sínu. 

6 Niðurstöður og lokaorð 

Í öðrum kafla hér að framan er gerð grein fyrir sögu lögreglusamþykkta á Íslandi, en þær eiga 

rætur sínar að rekja til setningar laga um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina nr. 1/1890. Sú 

lagaheimild sem þá var lögfest hefur tekið óverulegum breytingum á þeim 118 árum sem síðan 

eru liðin og er því að meginefni sú sama og er að finna í núgildandi lögum nr. 36/1988 um 

lögreglusamþykktir.  

Á þeim tíma sem liðinn er hefur íslensk lögfræði þróast og ýmsar reglur stjórnsýsluréttarins 

gert auknar kröfur um skýrleika lagaheimilda, meðalhóf við setningu reglugerða og skýrari 

aðskilnað hinna þriggja þátta ríkisvaldsins en fjallað var um þessar reglur í þriðja kafla 

ritgerðarinnar.  

Í ljósi þessarar réttarþróunar er ekki að undra að viss ákvæði lögreglusamþykkta sem settar 

eru á grundvelli laganna verði, að mati höfundar, ekki talin hafa viðhlítandi stoð í lögunum. 

Þrátt fyrir þessa vafasömu stoð virðist ekki oft hafa raunverulega reynt á ákvæði 

lögreglusamþykkta fyrir dómstólum. Sá dómur sem er einna skýrasta dæmi um raunverulegan 
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ágreining um stoð ákvæðis lögreglusamþykktar, einkadansdómurinn, hefur verið harðlega 

gagnrýndur af fræðimönnum. Þessi skortur á óumdeildri afstöðu dómstóla getur valdið 

töluverðri réttaróvissu. Vegna þessarar réttaróvissu er erfitt að taka afdráttarlausa afstöðu til 

hvers og eins ákvæðis lögreglusamþykktar. Þó var í fjórða kafla fjallað um valin ákvæði 

gildandi lögreglusamþykkta og reglugerðar um lögreglusamþykktir og reynt að meta hvort 

tiltekin ákvæði væru nægilega studd viðhlíðtandi lagaheimild. 

Í þessari umfjöllun fjórða kafla kom í ljós, eins og nánar er fjallað um í fimmta kafla, að 

sum ákvæði lögreglusamþykkta virðast taka til atriða sem ekki er fjallað um í settum lögum eða 

almennum stjórnvaldsfyrirmælum annarra stjórnvalda og eiga sér viðhlítandi stoð í lögum um 

lögreglusamþykktir. Önnur tegund ákvæða er í samræmi við gildandi rétt samkvæmt sérlögum 

en gætu jafnframt átt viðhlítandi lagastoð í lögum um lögreglusamþykktir ef ekki væri öðrum 

sérlögum fyrir að fara. Þriðja tegund ákvæða eru í samræmi við gildandi rétt samkvæmt öðrum 

sérlögum en geta vart talist hafa viðhlítandi lagastoð í lögum um lögreglusamþykktir.  Loks eru 

sum ákvæði í ósamræmi við gildandi rétt, hvort heldur á þann hátt að þau mæli fyrir um reglu 

sem er andstæð rétthærri gildandi efnsireglu, að um sé að ræða málefni sem er á forræði annarra 

stjórnvalda eða bæði. 

Þrátt fyrir að lítill ágreiningur virðist hafa verið fyrir dómstólum um ákvæði 

lögreglusamþykkta, telur höfundur í ljósi umfjöllunar fjórða kafla, að full ástæða sé til að taka 

bæði gildandi lög um lögreglusamþykktir og reglugerð um lögreglusamþykktir til 

endurskoðunar. Þarf í þeirri endurskoðun að leggja sérstaka áherslu á að fjalla ekki um málefni 

í lögreglusamþykktum sem sérstaklega er fjallað um í yngri sérlögum. Er þetta í samræmi við 

þær breytingar sem hafa verið gerðar á lögunum frá upphaflegri setningu forvera núverandi 

laga, þ.e. að fjarlægð voru ákvæði sem þótti nægilega fjallað um í öðrum lögum við setningu 

núgildandi laga árið 1988. Þá væri rétt að skilgreina betur umfang og takmörk þeirrar 

réttindaskerðinga sem löggjafinn vill heimila framkvæmdarvaldinu að kveða á um.  
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