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Útdráttur  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er samspil hins mikilvæga og kvika sviðs alþjóðlegra 

fjárfestingagerðardóma við fjölþjóðleg stórverkefni hér á landi, einkum þegar ákvæði um 

samninga eða sérleyfissamningar kveða á um lögsögu íslenskra dómstóla og beitingu 

íslenskra laga. Helstu rannsóknarspurningarnar eru: Í fyrsta lagi hvort íslenskum stjórn-

völdum sé óhætt að treysta á samningsákvæði um íslenska lögsögu og gildandi lög, kjósi 

erlendur fjárfestir fremur að leggja ágreining fyrir alþjóðlegan fjárfestingagerðardóm. 

Þeirri spurningu verður svarað að mestu neitandi, einkum með því að skoða hver hefði 

orðið líkleg niðurstaða um lögsögu ef félag í kínverskri eigu hefði leitað til slíks 

gerðardóms vegna sérleyfissamnings frá 2014 um leit og vinnslu olíu á Drekasvæðinu. Í 

öðru lagi er spurt hverju það kunni að skipta hvort íslenskir dómstólar eða alþjóðlegir 

fjárfestingagerðardómar hafi lögsögu. Fjallað er stuttlega um ólíka nálgun þeirra, m.a. um 

mörk almennrar lagasetningar og eignarnáms, neyðarréttarsjónarmið og aðkomu 

almennings í umhverfismálum. Eftir almenna umfjöllun um kosti, ókosti, yfirstandandi 

þróun og framtíðarhorfur núverandi verndarkerfis fjárfestinga er í þriðja lagi rætt hvort 

staða Íslands sem lítils hagkerfis með stórar fjölþjóðlegar fjárfestingar á teikniborðinu 

feli í sér sérstakar áskoranir eða hættur og ræddar mögulegar ráðstafanir íslenskra stjórn-

valda til að tryggja betur reglusetningarsvigrúm og fjárhagslegt öryggi ríkisins. 

  



 

9 

Abstract 

Investment and Sovereignty: Icelandic Implications of Investor-State Arbitration 

This thesis considers the implications of the important and rapidly evolving field of 

international investor-state arbitration concerning foreign investment in Iceland, in 

particular when contractual or concession agreement provisions specify the jurisdiction 

of Icelandic courts and the application of Icelandic law. Its chief research questions are: 

First, whether Icelandic authorities can safely count on contractual provisions for 

Icelandic jurisdiction and applicable law, should a foreign investor prefer to submit a 

dispute to an international arbitral tribunal. Through examining what would have been 

the likely decision of such a tribunal, had a Chinese-owned company sought arbitration 

in a dispute concerning the 2014 concession agreement for oil exploration and production 

in the Dreki Area, this question will be answered largely in the negative. Second, the 

thesis asks what difference it may make whether Icelandic courts or international invest-

ment tribunals have jurisdiction, including areas such as including the treatment of natio-

nal emergencies and the boundary between general lawmaking and indirect ex-

propriation. Third, after touching on some advantages, disadvantages, current develop-

ments and future prospects in the field of international investment protection, the thesis 

considers whether Iceland’s situation entails any special challenges or dangers and 

considers some possible actions the Icelandic state might take to safeguard its regulatory 

space and enhance its economic safety. 
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1 Inngangur 

1.1 Erlendir fjárfestar gegn Íslandi – hverjir dæma? 

Á Íslandi fer smæð þjóðar og efnahagskerfis saman við víðfeðmt hafsvæði og auðlindir 

með rík tækifæri og áskoranir. Á síðustu árum hafa áform og áhugi tengd þróun og opnun 

Norðurslóða verið í mikilli gerjun. Ýmis verkefni hafa verið til umræðu eða á teikni-

borðinu, oft sjávartengd. Meðal þeirra má nefna olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum, olíu-

leit á Drekasvæðinu, sæstreng til orkuflutnings og hafnir til að þjóna norðurslóða-

siglingum eða olíustarfsemi. Stærð slíkra verkefna kallar á erlent fjármagn og rísi af þeim 

ágreiningur gæti verið um að ræða verulegar fjárhæðir í samanburði við stærð íslenska 

hagkerfisins. Ágreiningur tengdur framkvæmdum eða áformum erlendra landeigenda 

gæti einnig varðað verulega hagsmuni, bæði fjárhagslega og ófjárhagslega, þar á meðal 

ríkis- og almannahagsmuni tengda auðlindum eða náttúruvernd. Meðal þess sem þá getur 

skipt sköpum er hverjir skera úr slíkum ágreiningi og eftir hvaða reglum. 

Gerðarmál einkaaðila gegn ríkjum eru að minnsta kosti tvenns konar undantekning 

frá meginreglum þjóðaréttar. Annars vegar er fullveldi ríkja einn af hornsteinum 

þjóðaréttar, enda hluti skilgreiningarinnar á sjálfstæðu ríki og grundvallarregla í stofnskrá 

Sameinuðu þjóðanna.
1
 Af fullveldi leiðir meðal annars að án eigin samþykkis verður 

sjálfstæðu ríki ekki stefnt annars staðar en fyrir eigin dómstólum og að fullnusta dóm- 

eða gerðardómkrafna gegn ríkjum er takmörkunum háð.
2
 Er það í samræmi við hina for-

nu reglu par in parem non habet imperium, þ.e.a.s. að ekki hafi jafningjar vald hver yfir 

öðrum.
3
 Hins vegar er einkaaðila almennt talið skorta aðildarhæfi að þjóðarétti.

4
  

Ekki er þó óalgengt að ríki fallist á heimild erlendra fjárfestingar- eða fram-

kvæmdaraðila til að leggja ágreining í gerð á alþjóðlegum vettvangi. Á Íslandi hafa slík 

gerðardómsákvæði lengi tíðkast í stóriðjusamningum við erlenda fjárfesta. Slík ákvæði er 

til dæmis að finna í samningnum um álverið í Straumsvík, sem lögfestur var árið 1966.
5
 

                                                 

1
 Sjá sáttmála hinna sameinuðu þjóða frá 26. júní 1945 (Charter of the United Nations), þar sem fram 

kemur í 1. mgr. 2. gr. að „Bandalagið byggist á grundvallarreglunni um fullvalda jafnræði allra 

meðlima þess“. Sjá umræðu um „fullvalda jafnræði“ í: Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: 

Þjóðaréttur, bls. 111. Sjá einnig Rebecca Wallace og Olga Martin-Ortega: International Law, bls. 64‒

65, og Anthony Aust: Handbook of International Law, bls. 16. 
2
 Sjá umræðu um úrlendisrétt ríkja (e. sovereign immunity) í kafla 2.3. Sjá einnig Rudolf Dolzer og 

Christoph Schreuer: Principles of International Investment Law, bls. 235‒236.  
3
 Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, bls. 337. 

4
 Sjá t.d. Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 195‒197. 

5
 Lög nr. 76/1966 um lagagildi samnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um ál-

bræðslu við Straumsvík. Höfðað var gerðarmál á grundvelli hans árið 1983, eins og nánar verður rakið í 

kafla 1.2.3. Dæmi um samninga um álver í Reyðarfirði er rakið í: Finnur Magnússon: „Tvíhliða fjár-

https://www.althingi.is/lagas/148a/1966076.html
https://www.althingi.is/lagas/148a/1966076.html
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Gerðardómsákvæði kann einnig að vera að finna í tvíhliða eða fjölþjóðlegum sáttmálum 

ríkja um vernd fjárfestinga, fríverslunarsáttmálum og öðrum þjóðréttarsáttmálum með 

ákvæðum um fjárfestingavernd. Fjölgun gerðarmálsókna erlendra fjárfesta gegn ríkjum á 

heimsvísu síðan um 1990 á grundvelli slíkra sáttmála hefur verið lýst sem flóðbylgju, 

uppgripum eða sprengingu.
6
  

Hitt er engu að síður einnig til, að ríkjum takist að semja um að ágreiningur skuli lúta 

innlendum lögum ríkisins og fara fyrir dómstóla þess. Íslenskt dæmi um slík ákvæði er 

að finna í sérleyfissamningum sem dótturfélög ríkisolíufélaga Kína og Noregs gerðu við 

Orkustofnun um leit og vinnslu olíu á Drekasvæðinu árið 2014, en félögin féllu frá sér-

leyfissamningnum í janúar 2018.
7
 Einnig kunna lög eða samningar um tilteknar fjár-

festingar að kveða á um íslenska lögsögu og lagaval. Sem dæmi má nefna 6. gr. laga um 

heimild til að staðfesta fjárfestingarsamning við Algalíf Iceland ehf. um smáþörunga-

verksmiðju á Reykjanesi nr. 58/2014, þar sem segir: „Uppbygging, túlkun og fram-

kvæmd samninga, sem eru gerðir innan ramma þessara laga, skal lúta íslenskum lögum 

og lögsögu íslenskra dómstóla.“
8
 

Kveikja þessarar ritgerðar var sú spurning hvert gæti orðið samspil þróunarinnar á 

þessum sviðum, íslensk-fjölþjóðlegra stórverkefna annars vegar og alþjóðlegra fjár-

festingagerðardóma hins vegar. Helsta rannsóknarspurning ritgerðarinnar er hvort 

samningsákvæði um íslensk lög og dómstóla muni bera tilætlaðan árangur ef á reynir og 

hverjar afleiðingarnar geti orðið ef svo yrði ekki. Til að hefja umfjöllunina verður nú 

brugðið upp fáeinum svipmyndum af því hvað getur verið í húfi í gerðarmálum fjárfesta 

gegn ríkjum. 

                                                                                                                                                 

festingarsamningar og landsréttur“, bls. 446. Sjá einnig lög um heimild til samninga um álverksmiðju í 

Reyðarfirði nr. 12/2003. 
6
 Myndir 1 og 2 í viðauka við ritgerðina, sem fengnar eru úr skýrslunni World Investment Report 2018 

(bls. 89 og 92), setja fram tölulegar upplýsingar um fjölgun fjárfestaverndarsáttmála og gerðarmála 

gegn ríkjum á grundvelli þeirra. Sjá umfjöllun um þróun undanfarinna áratuga t.d. í riti M. Sornarajah: 

The International Law on Foreign Investment, bls. 1‒11, og í Andrew Newcombe og Lluís Paradell: 

Law and Practice of Investment Treaties, bls. 41‒64. Um lýsingu fjölgunar gerðarmálanna sem „boom“ 

o.s.frv. sjá Rudolf Dolzer og Christoph Schreuer: Principles of International Investment Law, bls. 13; 

Gus Van Harten: „The Boom in Parallel Claims in Investment Treaty Arbitration“, bls. 7; August 

Reinisch: „How Narrow are Narrow Dispute Settlement Clauses in Investment Treaties“, bls. 116; 

Andrew Newcombe og Lluís Paradell: Law and Practice of Investment Treaties, bls. 48, og Dicey, 

Morris and Collins on the Conflict of Laws, bls. 906. 
7
 Sjá 22. og 23. kafla sérleyfis til rannsókna og vinnslu á kolvetni nr. 2014/01. Sjá einnig „CNOOC Iceland 

ehf. og Petoro Iceland AS gefa eftir sérleyfi til rannsókna og vinnslu á kolvetni á Drekasvæðinu milli 

Íslands og Jan Mayen“, http://www.orkustofnun.is/. 
8
 Algalíf er í eigu norsks fyrirtækis með starfsemi í nokkrum ríkjum. Sem annað dæmi má nefna 8. gr. laga  

um heimild til samninga um álver í Helguvík nr. 51/2009, þar sem segir „Uppbygging, túlkun og fram-

kvæmd samninga, sem gerðir eru innan ramma þessara laga, skal lúta lögsögu íslenskra laga. Heimilt er 

þó að vísa ágreiningi til gerðardóms.“ 

http://www.orkustofnun.is/orkustofnun/frettir/nr/1911
https://www.althingi.is/lagas/148b/2009051.html
https://www.althingi.is/lagas/148b/2009051.html
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1.2 Dæmi um gerðarmál fjárfesta gegn ríkjum 

1.2.1 Óvænt varnarþing 

Vivendi-málið svokallaða hefur verið talið marka ákveðin vatnaskil í gerðardóma-

framkvæmd alþjóðlegra fjárfestingagerðardóma, m.a. í þá átt að slíkir gerðardómar taki 

sér lögsögu þrátt fyrir ákvæði um innlenda lögsögu í einkaréttarlegum samningum aðila.
9
 

 

Forsaga Vivendi-málsins var sú að stjórnvöld sjálfstjórnarhéraðsins Tucumán í Argentínu 

höfðu einkavætt vatns- og fráveitur sínar. Í samningi héraðsins um veiturnar við franskt 

félag var kveðið á um að dómstólar Tucumán skyldu hafa lögsögu yfir hvers kyns 

ágreiningsmálum í tengslum við fjárfestingar í skilningi samningsins.
10

 Þegar félagið taldi 

síðar yfirvöld héraðsins hafa gert á hlut sinn, m.a. með viðvörunum til neytenda um grugg-

ugt neysluvatn, leitaði það þó ekki til dómstóla héraðsins. Þess í stað stefndi það ar-

gentínska ríkinu fyrir fjárfestingagerðardóm á grundvelli tvíhliða þjóðréttarsáttmála milli 

Argentínu og Frakklands frá 1991, en samkvæmt honum mátti leggja hvers kyns ágreining 

um fjárfestingar í skilningi hans
11

 annaðhvort fyrir landsdómstóla eða alþjóðlegan fjár-

festingagerðardóm að liðnum 6 mánaða tíma sáttatíma. Var málið lagt fyrir gerðardóm 

skipaðan á vegum ICSID-gerðardómsetursins.
12

 

Argentína mótmælti lögsögu gerðardómsins, í fyrsta lagi þar eð héraðið hefði átt í hlut 

en ekki ríkið, og í öðru lagi vegna varnarþingsákvæðis samningsins um veiturnar.
13

 Hvað 

fyrra atriðið varðaði taldi gerðardómurinn viðtekinn þjóðarétt ótvíræðan um að ríkið bæri 

ábyrgð á gerðum héraðsins. Tók gerðardómurinn sér því lögsögu.
14

 Eftir að málið var síðan 

tekið til meðferðar var því þó vísað frá á grundvelli varnarþingsákvæðisins, enda taldi 

gerðardómurinn meint brot á tvíhliða sáttmálanum vera svo samtvinnuð ágreiningi sem risi 

af veitnasamningnum að ógerningur væri að skilja þar á milli.
15

 Fyrirtækið sætti sig ekki 

við frávísunina og fékk skipaða sérstaka (ad hoc) nefnd skv. 3. mgr. 52. gr. hins svonefnda 

ICSID- eða Washingtonsáttmála,
16

 sem gilti um meðferð málsins. Ógilti sú nefnd frá-

vísunardóminn með vísan til ákvæðis b-liðar 1. mgr. 52. gr. sáttmálans, sem kveður á um 

ógildingu hafi gerðarmenn augsýnilega farið út fyrir valdsvið sitt,
17

 en það taldi nefndin 

upphaflega gerðardóminn hafa gert með frávísun málsins. Í kjölfarið var skipaður nýr 

                                                 

9
 Sjá t.d. Christoph Schreuer: „Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction over Contract Claims – the 

Vivendi I Case Considered“, bls. 281‒323. Sjá einnig Gus Van Harten: „The Boom in Parallel Claims 

in Investment Treaty Arbitration“, bls. 7.  
10

 Sjá reifun málavaxta í ICSID, Compañiá de Aguas og Vivendi gegn Argentínu (Vivendi I), gerðardómur 

frá 21. nóvember 2000 (ICSID mál nr. ARB/97/3), §24–39. 
11

 Lausleg þýðing höf. á: „Tout différend relatif aux investissements, au sens du présent Accord, entre l’une 

des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante“, 2. mgr. 8.gr. tvíhliða sáttmála 

Frakklands og Argentínu um gagnkvæma vernd fjárfestinga frá 1991. 
12

 Sjá umfjöllun um ICSID, Alþjóðastofnunina um lausn fjárfestingardeilna (e. International Centre for 

Settlement of Investment Disputes) í kafla 2.4.1. 
13

 ICSID, Compañiá de Aguas og Vivendi gegn Argentínu (Vivendi I), gerðardómur frá 21. nóvember 2000 

(ICSID mál nr. ARB/97/3), §41. 
14

 Sama heimild, §49. 
15

 Sama heimild, bls. 3, en þar segir (í enskri útgáfu gerðardómsins): „the nature of the facts supporting 

most of the claims presented in this case make it impossible for the Tribunal to distinguish or separate 

violations of the BIT from breaches of the Concession Contract without first interpreting and applying 

the detailed provisions of that agreement. By Article 16.4, the parties to the Concession Contract assig-

ned that task expressly and exclusively to the contentious administrative courts of Tucumán.“ 
16

 Samningur um lausn fjárfestingardeilna milli ríkja og þegna annarra ríkja (e. Convention on the Settle-

ment of Investment Disputes between States and Nationals of Other States), sem lögfestur var á Íslandi 

með lögum nr. 74/1966, sjá umfjöllun í kafla 2.4.1. Um ógildingarákvæði hans sjá kafla 5.11.1. 
17

 Ógild. ICSID, Compañiá de Aguas og Vivendi gegn Argentínu, 3. júlí 2002 (ICSID mál nr. ARB/97/3). 
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gerðardómur sem tók sér lögsögu og gerði Argentínu að greiða bætur.
18

 Niðurstaðan varð 

því sú að með afskiptum sínum af gæðum neysluvatns hafði héraðsstjórnin bakað argentín-

skum skattborgurum bótaskyldu. 
 

1.2.2 Gjaldeyrisforði í frosti  

Endurákvörðun skatta, sakamálarannsókn og afturköllun olíuvinnsluleyfis voru meðal 

þess sem erlendir fjárfestar byggðu kröfur sínar á í gerðarmáli gegn Kasakstan á grund-

velli ECT-orkusamningsins, sem Ísland er einnig aðili að.
19

 Málið var rekið fyrir 

gerðardómi á vegum gerðardómseturs verslunarráðsins í Stokkhólmi og var málsmeð-

ferðinni hagað í samræmi við málsmeðferðarreglur setursins. 

 

Sóknaraðilar voru Stati-feðgar frá Moldóvu ásamt félögum í þeirra eigu. Héldu þeir því 

fram að skattlagning og önnur framganga ríkisins gegn olíufélagi í þeirra eigu sem starfaði 

í Kasakstan hefði jafngilt eignarnámi. Andmælum ríkisins gegn lögsögu gerðardómsins var 

hafnað. Var ríkið talið hafa brotið gegn skyldu sinni samkvæmt  ECT-orkusamningnum til 

að veita sóknaraðilum sanngjarna og réttláta meðferð.
20

 Óþarft var talið að skera úr um það 

hvort brotið hefði verið gegn eignarnámsákvæði ECT-orkusamningsins, en aðgerðir 

ríkisins hefðu falið í sér „a taking“ og yrði því bótafjárhæðin ekki ákvörðuð lægri en sam-

kvæmt ákvæðum sáttmálans um bætur fyrir eignarnám.
21

 Var ríkinu gert að greiða 

sóknaraðilum tæpar 500 milljónir bandaríkjadala, auk vaxta og um ¾ samanlagðs máls-

kostnaðar beggja aðila.
22

  

Fjárfestarnir leituðu í kjölfarið viðurkenningar og fullnustu gerðardómsins í nokkrum 

löndum á grundvelli New York-sáttmálans um viðurkenningu og fullnustu erlendra 

gerðardómsúrskurða,
23

 m.a. í Bandaríkjunum. Í málarekstri því tengdum tókst kasakska 

ríkinu að afla nýrra upplýsinga frá þriðja aðila með atbeina bandarísks dómstóls.
24

 Ríkið 

taldi upplýsingarnar varpa nýju ljósi á málatilbúnað feðganna fyrir gerðardóminum og 

leitaði til dómstóla í Svíþjóð, þar sem gerðardómurinn hafði setið, til að freista þess að fá 

gerðardóminn ógiltan eða honum vikið til hliðar. Taldi ríkið upplýsingarnar sýna að í 

gerðarmálinu hefðu fjárfestarnir haft uppi rangan vitnisburð og annan sviksamlegan 

málatilbúnað (s. processbedrägeri).
25

 Færi því gerðardómurinn og tildrög hans bersýnilega 

í bága við grundvallarreglur sænsks réttar.
26

 Í desember 2016 hafnaði áfrýjunardómstóll í 

                                                 

18
 Ákv. um lögsögu, ICSID, Compañiá de Aguas og Vivendi gegn Argentínu (Vivendi II), 14. nóvember 

2005 og ICSID, Compañiá de Aguas og Vivendi gegn Argentínu (Vivendi II), gerðardómur frá 20. 

ágúst 2007 (ICSID mál nr. ARB/97/3). 
19

 Samningur um orkusáttmála (Energy Charter Treaty, ECT) frá 1994, sjá kafla 2.4.4. 
20

 SCC, Anatolie Stati o.fl. gegn Kasakstan, gerðardómur frá 19. desember 2013 (SCC mál nr. V 

(116/2010)), §1095. 
21

 Sama heimild, §1206–1207 og §1460–1461. 
22

 Sama heimild, §1859-1860 og bls. 415. 
23

 Um New York-sáttmálann sjá kafla 2.5.1. 
24

 Beitt var engilsaxnesku gagnaöflunarferli sem kallast discovery. Sjá United States District Court Sout-

hern District Of New York In Re Application Of Republic Of Kazakhstan For An Order Directing 

Discovery From Clyde & Co. Llp Pursuant To 28 U.S.C. § 1782 15 Misc. 0081(Shs) Opinion & Order.  
25

 Svea hovrätt, dómur frá 19. desember 2016 (Kasakstan gegn Ascom Group o.fl.), mál nr. T 2675‒14, bls. 

9. 
26

 Á sænsku: „uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen i Sverige“. Sams konar ógildingar-

heimild er í 6. tl. 1. mgr. 12. gr. íslenskra laga nr. 53/1989 um samningsbundna gerðardóma, þar sem 

notað er orðalagið: „fer í bága við allsherjarreglu“, en í athugasemdum við 12. gr. laganna í greinargerð 

með frumvarpi til þeirra kemur fram að í því felist „fyrirvari um það að erlendum gerðardómi verði 

ekki beitt hér á landi ef beiting þeirra reglna sem hann er reistur á fer í bága við grundvallarreglur ís-

lensks réttar.“ Á frönsku og ensku eru notuð hugtökin ordre public, public policy. 
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Stokkhólmi þó ógildingu, m.a. með þeim rökum að umræddur málatilbúnaður hefði ekki 

ráðið úrslitum um niðurstöðu gerðardómsins, en skilyrði ógildingar bæri að túlka mjög 

þröngt.
27

 Var ríkinu gert að greiða fjárfestunum málskostnað vegna ógildingarmálsins sem 

nam rúmri milljón bandaríkjadala.
28

 Í kjölfarið vísaði Hæstiréttur Svíþjóðar áfrýjun 

málsins frá og voru eignir gjaldeyrisvarasjóðs Kasakstan í Svíþjóð kyrrsettar. Eignir 

sjóðsins voru einnig kyrrsettar í fleiri löndum, m.a. í Hollandi og Bandaríkjunum.
29

 

Í máli sem Kasakstan höfðaði til að reyna að afstýra fullnustu gerðardómsins í 

Englandi komst enskur dómstóll hins vegar að annarri niðurstöðu en hinn sænski.
30

 Taldi 

sá enski umrædd svik geta hafa haft áhrif á niðurstöðu gerðarmálsins á óbeinan en af-

gerandi hátt (e. indirect decisive impact), einkum með því að hafa skekkt verðmat kasakska 

ríkisins á eignum feðganna, en matið hefði vegið þungt í niðurstöðu gerðardómsins.
31

 Varð 

niðurstaða enska dómarans sú að fjalla skyldi um þetta atriði fyrir dómi.
32

 Hefur sami 

dómari hafnað tilraun Stati-feðga til að falla frá málinu. Byggði hann þá niðurstöðu bæði á 

því að Kasakstan hefði uppi gagnkröfu um viðurkenningardóm og um málskostnað, og á 

því að rétt sé að málið fái þá skoðun sem felst í meðferð fyrir dómstólum,
33

 m.a. með vísan 

til fordæmis þar sem almannahagsmunir hefðu verið taldir krefjast þess að mál fengi 

úrlausn fyrir dómstólum. Dómstólar í Hollandi hafa komist að misvísandi niðurstöðum um 

fullnustu gerðardómsins
34

 og stendur málarekstur enn yfir í fleiri en einu landi vegna 

fullnustu hans. 
 

1.2.3 Íslensk stjórnvöld endurákvarða framleiðslugjald 

Árið 1983 stefndi svissneskt fyrirtæki íslenska ríkinu fyrir alþjóðlegan fjárfestinga-

gerðardóm.  

 

Í Swiss Aluminium-málinu voru málavextir þeir að íslensk stjórnvöld höfðu brugðist við 

skýrslu endurskoðunarfyrirtækisins Coopers & Lybrand um vantalinn hagnað (eða oftalið 

tap) íslenska álfélagsins ÍSAL vegna svokallaðrar „hækkunar í hafi“ eða milli-

verðlagningar
35

 aðfanga, m.a. báxíts, sem er meginhráefni álvinnslunnar. Brást ríkið við 

með hækkun opinberra gjalda á fyrirtækið nokkur ár aftur í tímann. Fjármálaráðuneytið 

hafði „endurákvarðað framleiðslugjald félagsins fyrir árin 1976–1980 og bætt við það 

                                                 

27
 Svea hovrätt, dómur frá 19. desember 2016 (Kasakstan gegn Ascom Group o.fl.), mál nr. T 2675‒14, bls. 

38 (bls. 40 í enskri útgáfu dómsins). 
28

 Kasakstan gegn Ascom Group SA o.fl., dómur frá 19. desember 2016, Svea hovrätt dom T 2675‒14, 

Avdelning 02. 
29

 Tilraun Kasakstan til að fá nýju gögnin lögð fram í Bandaríkjunum til að varna fullnustu strandaði síðar á 

því að ríkið hefði beðið of lengi með að leita til dómstóls í því skyni, sjá hérd. í District of Columbia, 

Anatolie Stati o.fl. gegn Kasakstan, mál nr. 14‒1638 (ABJ), úrskurður frá 23. mars 2018. 
30

 Um afstöðu enskra dómstóla til fullnustu þegar haldið er fram að svikum (e. fraud) hafi verið beitt í 

gerðarmáli, svo og hafi dómstóll í öðru ríki komist að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið um svik að 

ræða, sjá Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, bls. 896-897. 
31

 Anatolie Stati o.fl. gegn Kasakstan, dómur frá 6. júní 2017, English Commercial Court, §62. 
32

 Sama hemild, §93‒95. 
33

 Anatolie Stati o.fl. gegn Kasakstan, dómur frá 11. maí 2018,  British High Court of Justice, [2018] 

EWHC 1130 (Comm). Þar reifar sami dómari fyrri dóminn m.a. með þeim orðum að rétt sé að málið fái 

þá skoðun sem réttarhöld geri mögulega (e. „the interests of justice required the examination that a trial 

will allow”), §9, 30‒31 og 51. 
34

 Sjá t.d. Sebastian Perry: „Dutch court lifts multibillion Kazakh asset freeze“, htt-

ps://globalarbitrationreview. 
35

 Sjá: Ásmundur G. Vilhjálmsson: Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur, bls. 917‒1058, þar sem 

milliverðlagning er skilgreind sem „það knippi vandamála sem upp kemur þegar alþjóðlegar 

fyrirtækjasamstæður nota rangt (of hátt eða of lágt) verð í innbyrðis viðskiptum milli einstakra 

aðildarfélaga ... í þeim tilgangi einum að láta hagnað fyrirtækjasamstæðunnar myndast í því ríki þar 

sem skattarnir eru hvað lægstir.“ Um viðbrögð flestra OECD-ríkja vísar hann m.a. til hinnar svokölluðu 

armslengdarreglu, sem kemur fram í 57. gr. íslenskra laga um tekjuskatt nr. 90/2003. 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9689.pdf
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viðurlögum, og jafnframt boðað lögtaksaðgerðir til að framfylgja greiðslukröfum á hendur 

félaginu. Til að afstýra þeim vísaði Alusuisse málinu í alþjóðlegan gerðardóm á vegum 

ICSID …“
36

 Gerðardómurinn hafði verið skipaður og var tekinn til starfa þegar aðilar 

sömdu.
37

 Í sáttinni fólst niðurfelling um fjögurra milljóna bandaríkjadala af álögðu fram-

leiðslugjaldi samhliða breytingum á samningi aðila um álverið.
38

  
 

1.2.4 Skattur eða fjárhæð eignarnámsbóta? 

Í fjárfestaverndarsáttmálum gamalla austantjaldsríkja tíðkaðist til skamms tíma að tak-

marka heimild fjárfesta til að sækja gerðarmál við ágreining um fjárhæð eignarnáms-

bóta.
39

 Slíkt ákvæði er m.a. að finna í tvíhliða samningi Íslands og Kína frá 1994,
40

 þar 

sem takmörkunin er við „deilu sem varðar fjárhæð eignarnámsbóta“.
41

 Takmarkandi áhrif 

slíkra ákvæða hafa þó ekki alltaf haft tilætluð áhrif. 

 

Í máli kínverska fjárfestisins Tza Yap Shum gegn Perú voru málavextir þeir að í kjölfar 

skattrannsóknar og endurákvörðunar skatts á fiskimjölsútflutningsfyrirtæki fjárfestisins 

höfðu yfirvöld í Perú beitt fyrirtækið innheimtuaðgerðum sem hindruðu m.a. bankavið-

skipti þess í landinu. Varð fyrirtækið gjaldþrota. Fjárfestirinn hélt því fram að aðgerðir 

skattyfirvalda hefðu falið í sér óbeint eignarnám og stefndi ríkinu fyrir alþjóðlegan fjár-

festingagerðardóm á grundvelli 3. tl. 8. gr. tvíhliða sáttmála milli Perú og Kína,
42

 sem 

heimilaði málsaðilum að leggja einhliða í gerð ágreining um fjárhæð eignarnámsbóta.
43

 Án 

efnislegrar skoðunar á því hvort deilan gæti í raun talist ágreiningur um fjárhæð eignar-

námsbóta felldi gerðardómurinn málið undir ákvæðið, enda taldi hann lögsöguna eiga að 

ráðast af málatilbúnaði stefnanda eins og hann kæmi fyrir við fyrstu sýn (prima facie). 

Með úrskurði 19. júní 2009 tók gerðardómurinn sér því lögsögu í málinu,
44

 taldi ríkið hafa 

beitt óbeinu eignarnámi (s. expropiación indirecta) og gerði því að greiða bætur.
45

 

                                                 

36
 Framsöguræða Sverris Hermannsonar um lögfestingu breytinga á samningum um álverið, Alþt. 1984–85, 

B-deild, dálkur 843. 
37

 ICSID, Swiss Aluminium Limited og Icelandic Aluminium Company Limited gegn Íslandi, úrskurður um 

að fallið hafi verið frá máli frá 6. mars 1985 (ICSID mál nr. ARB/83/1) (ekki opinber). Sjá einnig 

Finnur Magnússon: „Tvíhliða fjárfestingarsamningar og landsréttur“, bls. 462, þar sem vísað er til 

munnlegrar heimildar Eiríks Tómassonar. 
38

 Sjá frekari umræðu um sáttina í kafla 6.1.3. 
39

 August Reinisch: „How Narrow are Narrow Dispute Settlement Clauses in Investment Treaties“, bls. 

117. 
40

 Samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar alþýðulýðveldisins Kína um að hvetja 

til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma vernd frá 31. mars 1994.  
41

 Í 3. tl. 9. gr. tvíhliða sáttmála Íslands og Kína frá 1994 segir: „Ef ekki er unnt að leysa deilu sem varðar 

fjárhæð eignarnámsbóta innan sex mánaða ... má að kröfu annars hvors deiluaðila leggja hana fyrir 

Alþjóðlega stofnun til lausnar fjárfestingardeilum (ICSID), eða fyrir sérstaklega skipaðan gerðardóm. 

Deilur um önnur atriði milli fjárfestis annars samningsaðilans og hins samningsaðilans má leggja í sér-

staklega skipaðan gerðardóm, samkvæmt samkomulagi þeirra þar um.“ 
42

 Tvíhliða sáttmáli Perú og Kína um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma vernd frá 2004. 
43

 Á ensku: „a dispute involving the amount of compensation for expropriation“. 
44

 Ákv. um lögsögu, ICSID, Tza Yap Shum gegn Perú, 19. júní 2011 (ICSID mál nr. ARB/07/6) (á spænsku). 

Sjá umfjöllun í Dilini Pathirana: „A look into China’s Slowly Increasing Appearance in ISDS Cases“, 

bls. 5‒7. 
45

 ICSID, Tza Yap Shum gegn Perú, gerðardómur frá 7. júlí 2011 (ICSID mál nr. ARB/07/6) (á spænsku), 

bls. 120,  §156 og §170. Bæturnar námu 786.306 bandaríkjadölum ásamt vöxtum að upphæð 227.201 á 

dómsuppkvaðningardegi. Alls var því Perú gert að greiða um milljón bandaríkjadala. Málskostnaði var 

skipt að jöfnu. 
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Ógildingarkröfu sem ríkið hafði síðar uppi fyrir sérstakri nefnd á vegum gerðardóm-

setursins var síðar hafnað.
46

 
 

 

Niðurstaðan varð hins vegar öndverð í nýrra máli kínverskra fyrirtækja gegn Mon-

gólíu, þar sem gerðarmenn eru sagðir hafa hafnað rúmri túlkun svipaðs gerðardómsá-

kvæðis.47 

1.2.5 „Hringferð“ og litis pendens 

Í Yukos-málunum var Rússlandi gert að greiða bætur af áður óþekktri stærðargráðu, sam-

tals um 50 milljarða bandaríkjadala, jafnvirði um 5000 milljarða íslenskra króna,
48

 en 

Fasti gerðardómurinn í Haag
49

 hélt utan um gerðardómana. Af mörgum hliðum málanna 

verða hér aðeins nefndar tvær sem lúta að lögsögu. Önnur tengist sjónarmiðum um litis 

pendens, þ.e.a.s. að ágreiningurinn væri til meðferðar fyrir öðrum dómstól.
50

 Hin tengist 

því þegar eigendur njóta í heimaríkjum sínum fjárfestingaverndar eða skattalegs hagræðis 

sem erlendir fjárfestar væru, en það fyrirbæri hefur verið nefnt á ensku „round-tripping“, 

sem e.t.v. má þýða sem „hringferð“.
51

  

 

Yukos-málin eiga rætur að rekja til tímabils hraðrar afreglunar og einkavæðingar í lok 

sovéttímans, sem lýst var á sínum tíma sem „lostmeðferð“.
52

 Komust þá svonefndir ólígar-

kar yfir miklar eignir, meðal annars olíufélagið Yukos. Síðar beitti ríkið olíufélagið og ei-

gendur þess bæði skattlagningu og saksóknum fyrir skattalagabrot og önnur brot, og komst 

að endingu helsta olíuver félagsins í hendur félags í rússneskri ríkiseigu. Ekki verður hér 

fjallað um málin í heild, heldur einungis um tvær varnarþingshliðar þeirra. 

Í fyrsta lagi voru fyrirtækin sem sóttu gerðarmálin
53

 eignarhaldsfélög, skráð m.a. á 

Mön, Kýpur og Gíbraltar, en í eigu rússneskra ríkisborgara. Hélt rússneska ríkið því fram 

að líta bæri í gegnum eignarhaldskeðjur til að útiloka málsaðild sækjenda, enda væru raun-

verulegir eigendur ekki erlendir fjárfestar, heldur Rússar. Gerðardómurinn féllst þó ekki á 

það. 

Í öðru lagi var mál gegn Rússlandi sem reis af sömu atvikum til meðferðar hjá Mann-

réttindadómstól Evrópu (hér eftir nefndum MDE).
54

 Það mál var að vísu höfðað af 

rússneska olíufélaginu sjálfu, og var því sóknaraðili ekki formlega sá sami og eignarhalds-

                                                 

46
 Ógild. ICSID, Tza Yap Shum gegn Perú, 12. febrúar 2015 (ICSID mál nr. ARB/07/6). 

47
 FGD, China Heilongjiang o.fl. gegn Mongólíu, gerðardómur 30. júní 2017 (PCA mál nr. 2010‒20). 

Gerðardómurinn er ekki opinber, en sjá umfjöllun Dilini Pathirana: „A look into China’s Slowly 

Increasing Appearance in ISDS Cases“, bls. 6. 
48

 Sjá: Martin Dieter Brauch: „Yukos shareholders awarded record damages in two separate proceedings 

against Russia“, bls. 16-22; Delphine Nougayrède: „Yukos, Investment Round-Tripping, and the Evol-

ving Public/ Private Paradigm“. 
49

 Permanent Court of Arbitration. 
50

 Sjá umfjöllun um litis pendens í kafla 4.2.4. 
51

 Sjá t.d. Dilek Aykut, Apurva Sanghi og Gina Kosmidou: „What to do when foreign direct investment is 

not direct or foreign: FDI round tripping“, http://documents.worldbank.org/. 
52

 Shock therapy. Sjá Josh White: „Yeltsin Nostalgia“. Souciant, Mar 12, 2014, http://souciant.com/. 
53

 FGD, Yukos Universal Limited (Isle of Man) gegn Rússlandi (PCA mál nr. AA 227), FGD, Hulley 

Enterprises Limited (Cyprus) gegn Rússlandi (PCA mál nr. AA 226) og FGD, Veteran Petroleum Limi-

ted (Cyprus) gegn Rússlandi (PCA mál nr. AA 228). 
54

 MDE, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos gegn Rússlandi, 20. september2011 (14902/04). 

http://souciant.com/
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félögin sem sóttu gerðarmálin. Rússland hélt því fram að reglur um litis pendens ættu við, 

enda væru sóknaraðilar í raun þeir sömu, auk þess að málin hefðu risið af sömu atvikum. 

Hvorki gerðardómurinn né dómstóllinn féllst þó á að láta eigin lögsögu víkja og fór svo að 

Rússland var gert að greiða bætur bæði hjá MDE og í gerðarmálunum. Málaferli vegna 

ógildingar og fullnustu gerðardómanna standa enn yfir, eins og komið verður að síðar. 
 

1.2.6 Sólarívilnanir í efnahagsþrengingum  

Í efnahagsþrengingum nýliðinnar kreppu dró Spánn úr fyrri ívilnunum til sólarorku-

væðingar landsins. Höfðuðu þá nokkur sólarorkufyrirtæki gerðarmál á hendur spænskum 

stjórnvöldum. 

 

Fyrirtækið Eiser, sem hafði hafið sólarorkustarfsemi á Spáni árið 2007, taldi breytingarnar 

fara í bága við lögmætar væntingar sínar um stöðugt rekstrarumhverfi og leitaði til 

gerðardóms á grundvelli  ECT-orkusamningsins. Gerðardómurinn taldi Spán hafa brotið 

gegn skyldu sinni til að veita fyrirtækinu sanngjarna og réttláta meðferð.
55

 Var Spáni gert í 

maí 2017 að greiða fyrirtækinu bætur sem miðuðust við útreikning þess á missi hagnaðar, 

alls 128 milljónir evra ásamt vöxtum.
56

  

Gerðardómurinn hafði fengist viðurkenndur í Bandaríkjunum, en í nóvember 2017 

tókst spænska ríkinu að fá viðurkenninguna dregna til baka (e. vacated) hjá bandarískum 

dómstól.
57

 Taldi dómstóllinn á grundvelli nýs fordæmis úr öðru máli að beita hefði þurft 

ítarlegri málsmeðferð en beitt hafði verið, enda um að ræða fullnustu sem beindist gegn 

fullvalda ríki. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur beitt sér gegn lögsögu 

gerðardóma milli fjárfesta og ríkja innan sambandsins (e. intra-EU). Í Eiser-málinu beindi 

hún því til spænska ríkisins haustið 2017 að ríkið greiddi ekki gerðardómhöfum.
58

 Er sú af-

staða nú studd forúrskurði Evrópudómstólsins í Achmea-málinu.
59

  

 

Í öðru spænsku sólarorkumálanna frestaði sænskur dómstóll í maí 2018 réttaráhrifum 

SCC-gerðardóms sem hafði dæmt fyrirtækinu Novenergia bætur.
60

 

1.2.7 Skipulagsbreytingu synjað 

Að íslenskum rétti kunna skipulagsbreytingar að baka stjórnvöldum bótaskyldu gagnvart 

landeigendum, geti þeir sýnt fram á verulega skerðingu á verðmæti fasteigna sinna um-

                                                 

55
 ICSID, Eiser Infrastructure og Energía Solar Luxembourg gegn Spáni, gerðardómur frá 4. maí 2017 

(ICSID mál nr. ARB/13/36), §486. 
56

 Sama heimild, §441 og §486.  
57

 Ástæðan var sú að friðhelgi erlends ríkis hefði útheimt viðameiri málsmeðferð en beitt hafði verið í 

viðurkenningarmálinu, sjá Eiser Infrastructure Limited et al. v. Kingdom of Spain, No. 17‒CV-3808 

(LAK) (S.D.N.Y. Nov. 13, 2017). Sjá einnig Richard Powers og Paul Baker: „Solar Wars Part II“, 

https://www.energyvoice.com/. 
58

 Ákvörðun Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins C(2017) 7384 frá 10. nóvember 2017, þar sem segir 

í §165 um slíkar bætur að: „this compensation would be notifiable State aid pursuant to Article 108(3) 

TFEU and be subject to the standstill obligation.“ Sjá einnig Richard Powers: „Solar Wars Part III“, 

https://www.energyvoice.com/. 
59

 ESBD, mál C-284/16, Achmea, ECLI:EU:C:2017:699. Sjá umfjöllun í kafla 5.5. 
60

 Svea hovrätt, úrskurður frá 16. maí 2018 (Spánn gegn Novenergia), mál nr. nr T 4658‒18. Ógildingu 

viðkomandi gerðardóms (SCC, Novenergia II gegn Spáni, gerðardómur frá 15. febrúar 2018 (SCC mál 

nr. 2015/063)) hafði áður verið hafnað í Svíþjóð, en frestunin í maí er sögð hafa byggst á forúrskurði 

Evrópudómstólsins í Achmea-málinu, sjá einnig „Spanien frias av svensk domstol“, http://www. sydku-

sten.es/. 
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fram sambærilegar eignir í næsta nágrenni.
61

 Í MTD-málinu dæmdi gerðardómur hins 

vegar erlendum landeigendum bætur fyrir missi hagnaðar í máli þar sem skipulagi í Síle 

var ekki breytt. 

 

Sóknaraðilar MTD-málsins voru hluthafar í malasísku félagi sem átti félag skráð í Síle. 

Hugðist félagið reisa þar útborg, m.a. með sjúkrahúsi og háskóla, á 600 hektara landsvæði 

sem var skipulagt sem landbúnaðarsvæði. Var fjárfestunum kunnugt um að ekki gæti orðið 

af áformunum nema skipulagi yrði breytt. Fjárfestarnir fengu samþykki fyrir fjárfesting-

unni frá nefnd um erlenda fjárfestingu sem starfaði á vegum stjórnvalda. Undirrituðu þeir 

við það tækifæri samning, en skipulagsyfirvöld synjuðu þeim síðar um skipulags-

breytinguna.
62

 Höfðuðu þá hluthafarnir gerðarmál gegn ríkinu þar sem þeir héldu því m.a. 

fram að synjunin hefði falið í sér eignarnám og kröfðust bóta bæði vegna orðins tjóns og 

missis hagnaðar. Ríkið bar hins vegar fyrir sig að fjárfestarnir hefðu ekki sýnt tilhlýðilega 

aðgæslu. Hefði þeim aldrei verið lofað að skipulaginu yrði breytt, heldur þvert á móti verið 

gerð grein fyrir því að breytingarinnar væri þörf að lögum snemma í ferlinu og áður en 

nefndin heimilaði fjárfestinguna. Hefðu því sóknaraðilar aldrei getað haft lögmætar vænt-

ingar um að skipulaginu yrði breytt. Gerðardómurinn féllst ekki á að um eignarnám hefði 

verið að ræða og taldi sóknaraðila hafa farið ógætilega. Engu að síður varð niðurstaða hans 

sú að með því að heimila fjárfestingu sem hefði farið í bága við borgarskipulagsstefnu 

ríkisins hefði það brotið gegn skuldbindingu sinni til að veita sóknaraðilum sanngjarna og 

réttláta meðferð. Lagði gerðardómurinn helming reiknaðs tjóns og missis hagnaðar á ríkið, 

alls tæpar 6 milljónir bandaríkjadala auk vaxta og vaxtavaxta, en aðilar voru látnir bera 

eigin málskostnað.
63

 Ógildingarnefnd hafnaði því síðar að ógilda gerðardóminn.
64

 

 
 

1.2.8 Þýsk kjarnorkuver – hver hefur síðasta orðið? 

Sænska fyrirtækið Vattenfall hefur tvívegis stefnt Þýskalandi fyrir gerðardóm vegna 

regluverks og lagasetningar um orkuver, í fyrra sinnið vegna kolaorkuvers nálægt ánni 

Saxelfi og í síðara sinnið vegna fyrirhugaðrar lokunar kjarnorkuvera landsins. 

 

Fyrra Vattenfall-gerðarmálinu gegn Þýskalandi lauk árið 2011 með sátt.
65

 Málið hafði 

fyrirtækið höfðað árið 2009 eftir að umhverfisverndarreglur landsins reyndust strangari en 

það hafði gert ráð fyrir þegar það réðist í byggingu kolaorkuvers nálægt ánni Saxelfi. Hinar 

hertu reglur tengdust áhyggjum almennings, m.a. af fiskigengd í ánni, en bæði 

náttúruverndar- og loftslagssjónarmið hafa verið talin undir í málinu.
66

 Hefur gerðarmálið 

verið tekið sem dæmi um málsóknir sem beint er gegn þátttöku almennings, svonefnd 

„SLAPPs“ (e. Strategic Lawsuits Against Public Participation).
67

 Sáttin snerist fyrst og 

fremst um útgáfu breytts vatnsnýtingarleyfis. Leysti þar m.a. sambandsríkið Hamborg 

fyrirtækið undan samningum frá 2007, þar sem fyrirtækið hafði skuldbundið sig til að setja 

                                                 

61
 Sjá Aðalheiður Jóhannsdóttir: Inngangur að skipulagsrétti, bls. 240‒248. 

62
 Ógild. ICSID, MTD gegn Síle, 21. mars 2007 (ICSID mál nr. ARB/01/7) §11‒16. 

63
 ICSID, MTD gegn Síle, gerðardómur frá 25. maí 2004 (ICSID mál nr. ARB/01/7). 

64
 Ógild. ICSID, MTD gegn Síle, 21. mars 2007 (ICSID mál nr. ARB/01/7). 

65
 Samningur aðila um sættir þeirra á milli var tekinn upp í gerðardóm, sjá ICSID, Vattenfall AB o.fl. gegn 

Þýskalandi, gerðardómur frá 11. mars 2011 (ICSID mál nr. ARB/09/6), bls. 3. 
66

 Marcus W. Gehring, Marie-Claire Cordonier-Segger og Jarrod Hepburn: „Climate change and 

international trade and investment law“, bls. 87. 
67

 Åsa Romson: Environmental Policy Space and International Investment Law, bls. 21‒22, 90 og 97‒99. 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7898&pid=diva2%3A510323&c=9&searchType=SIMPLE&language=en&query=%C3%85sa+Romson&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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upp og reka kælibúnað fyrir affallsvatn.
68

 Varð því niðurstaða málsins sú að fyrirtækið 

komst hjá kostnaði við að koma upp og reka mengunarvarnarbúnað, en almenningur og 

stjórnvöld sambandsríkisins náðu ekki fram þeim umhverfisverndarráðstöfunum sem að 

var stefnt. Síðar komst undirdeild Dómstóls Evrópusambandsins að þeirri niðurstöðu að 

Þýskaland hefði brotið gegn 3. mgr. 6. gr. búsvæðatilskipunar Evrópusambandsins, m.a. 

með því að gæta ekki nógu vel að mati á umhverfisáhrifum.
69  

 

Sama ár og sáttin um kolaorkuverið var gerð höfðaði Vattenfall nýtt gerðarmál gegn 

Þýskalandi. Reis síðara málið af lagasetningu ríkisins árið 2011 þegar lög voru sett í kjölfar 

kjarnorkuhamfaranna í Fukushima um lokun þýskra kjarnorkuvera eigi síðar en árið 2022. 

Leitaði þá Vattenfall bæði til innlendra dómstóla og til fjárfestingagerðardóms. Æðsti 

dómstóll Þýskalands, þýski stjórnlagadómstóllinn, taldi ekki um eignarnám að ræða, þótt 

fyrirtækið kynni að eiga rétt á einhverjum bótum.
70

 Ekki virðist þó útlit fyrir að hann hafi 

þar síðasta orðið. Fyrir fjárfestingagerðardóminum hefur frávísunarkröfum
71

 verið hafnað 

og málið tekið til efnismeðferðar.
72

 Þýskaland fór á ný fram á frávísun gerðarmálsins í ljósi 

nýlegs forúrskurðar Evrópudómstólsins í Achmea-málinu,
73

 en þann 31. ágúst 2018 varð 

niðurstaða gerðardómsins um þetta atriði sú að  ECT-orkusamningurinn sé lex specialis 

gagnvart Evrópurétti og gangi honum því framar.
74

 
 

1.3 Viðfangsefni, meginrannsóknarspurning og aðferðafræði  

Til skamms tíma þótti tæpast þurfa að rökstyðja að alþjóðleg vernd fjárfestinga væri til 

góðs, enda hvetti hún til fjárfestinga sem efldu framfarir og hagsæld, auk þess að stuðla 

að góðum og stöðugum stjórnarháttum í móttökuríkjum fjárfestinga.
75

 Málin sem kynnt 

voru hér að framan eru þó dæmi um að oft hafa bæði lögsaga og niðurstöður fjárfestinga-

gerðardóma gagnvart ríkjum verið umdeildar, en í málunum reyndi m.a. á varnarþing og 

lögsögu, lagaval, túlkun samninga, fullnustu og eignir ríkja í lögsögu þriðju ríkja. Ekki er 

óhugsandi að svipuð álitamál gætu komið upp fyrir Ísland, sem á m.a. aðild að ICSID-

samningnum um lausn fjárfestingardeilna, New York-sáttmálanum um viðurkenningu og 
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 Sjá b- og d-lið 2. gr. sáttar aðila í Vattenfall AB o.fl. gegn Þýskalandi, gerðardómur 11. mars 2011 

(ICSID mál nr. ARB/09/6), bls. 18. Sjá einnig umfjöllun um málið í Marcus W. Gehring, Marie-Claire 

Cordonier-Segger og Jarrod Hepburn: „Climate change and international trade and investment law“, 

bls. 87‒88, og í doktorsritgerð Åsu Romson frá Stokkhólmsháskóla, Environmental Policy Space and 

International Investment Law, bls. 21‒22, 90 og 97‒99. 
69

 Sjá ESBD, mál C-142/16, Framkvæmdastjórnin gegn Þýskalandi, ECLI:EU:C:2017:301. Sjá einnig 

Tilskipun ráðsins 92/43/EBE frá 21. maí 1992 um vernd náttúrlegra búsvæða og villtra plantna og dýra 

(Habitat-tilskipunin). 
70

 Dómur þýska stjórnlagadómstólsins, Bundesverfassungsgericht, frá 6. desember 2016 í máli nr. BvR 

2821/11. 
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 Á ensku: preliminary objections. 
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 “Deutschland hält Vattenfall-Klage für unzulässig”, bls. 16. Forúrskurður Evrópudómstólsins í Achmea-

málinu í mars 2018 snerist um andstöðu Evrópusambandsins gegn fjárfestingagerðarmálum milli ESB-

ríkja, sjá ESBD, mál C-284/16, Achmea, ECLI:EU:C:2017:699 og umfjöllun í kafla 5.5. 
74

 ICSID, Vattenfall AB o.fl. gegn Þýskalandi, úrskurður um Achmea-álitamálið, 31. ágúst 2018 (ICSID 

mál nr. ARB/12/12), §229. Þar kemur fram að ef annað hefði átt að verða niðurstaðan hefði það þurft að 

koma skýrlega fram í ECT-orkusamningnum. 
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 Sjá umfjöllun í kafla 6.2.1‒6.2.2. 
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fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða, ECT-orkusamningnum og fleiri þjóðréttar-

sáttmálum með ákvæðum um gerðarmeðferð. 

Í heitri umræðu um þessi efni hefur breiðu litrófi skoðana verið haldið fram, ekki síst 

á síðustu árum. Er á öðrum vængnum talið þarft og eðlilegt að fjárfestingagerðardómar 

endurskoði beitingu ríkja á lagasetningar- og dómsvaldi sínu, jafnvel að fullveldishugtak 

þjóðaréttarins sé orðið úrelt,
 
en á hinum vængnum að fjárfestingagerðardómar hafi þrengt 

um of að fullveldi ríkja.
76

 Miklar breytingar eru til umræðu eða þegar hafnar, meðal 

annars í átt til gerðar sáttmála af nýrri kynslóð sem ætlað er að ná betra jafnvægi milli 

réttinda fjárfesta og svigrúms ríkja til að setja reglur, m.a. í umhverfismálum, á sviði 

lýðheilsu eða til að bregðast við efnahagsþrengingum.
77 

Þá er hreyfing á þessum málum á 

vettvangi Evrópusambandsins, m.a. með andstöðu gegn fjárfestingagerðardómum milli 

ESB-ríkja og með tillögum um varanlegan fjárfestingadómstól. Ljóst er að á þessu sviði 

eru skiptar skoðanir og kvik þróun, enda miklir hagsmunir í húfi. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar snýst um samspil framþróunar núverandi fyrirkomulags 

alþjóðlegrar fjárfestingaverndar við fjölþjóðleg fjárfestingarverkefni á Íslandi. Helstu 

rannsóknarspurningar hennar eru hvort íslenskum stjórnvöldum sé óhætt að treysta á 

ákvæði um innlend lög og lögsögu í samningum við erlenda fjárfestingar- eða fram-

kvæmdaraðila, kjósi þeir fremur að leggja ágreining fyrir alþjóðlegan fjárfestinga-

gerðardóm. Einnig er spurt hverju máli lögsagan geti skipt, bæði um niðurstöðu mála og 

um fullnustu hugsanlegra gerðardóma gegn íslenska ríkinu. Þá verður spurt hvort ein-

hverjar sérstakar áskoranir eða hættur kunni að tengjast stöðu Íslands sem lítils hagkerfis 

með stór fjölþjóðleg áform á teikniborðinu. 

Til að takast á við viðfangsefnið verður í fyrsta lagi fjallað um uppruna og 

stofnanaumhverfi fjárfestingaverndarkerfis nútímans, þróun þess, kosti og galla og hvert 

stefnir. Í öðru lagi verða í ljósi þeirrar umfjöllunar skoðuð nokkur álitamál um lögsögu 

fjárfestingagerðardóma í tengslum við samspil sérleyfissamninga og milliríkjasáttmála í 

tilviki kínverskar fjárfestingar á Íslandi, auk nokkurra fleiri álitamála tengdra landinu, 

m.a. um ábyrgð ríkisins vegna sveitarfélaga og um fjárfestavernd erlendra landeigenda og 

leigutaka. Í fjórða lagi verða að endingu niðurstöður dregnar saman og skoðað hvort 
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benda megi á einhverjar gagnlegar ráðstafanir sem íslensk stjórnvöld gætu tekið til 

skoðunar. 

1.4 Hugtakanotkun 

Áður en lengra er haldið verður ekki hjá því komist að fjalla stuttlega um hugtakanotkun. 

Í fyrsta lagi þarf að gera sem skýrastan greinarmun á því sem kallað er á ensku 

„contract“ og „treaty“. Með contract er í þessu samhengi átt við einkaréttarlegan 

samning, yfirleitt við einkaaðila og um tiltekna fjárfestingu eða verkefni. Sem dæmi má 

nefna stóriðjusamninga íslenska ríkisins við erlend fyrirtæki. Hugtakið nær m.a. yfir sér-

leyfissamninga
78

 svo sem samningana frá 2013 og 2014 um leit og vinnslu olíu á Dreka-

svæðinu. Hugtakið treaty vísar hins vegar til þjóðréttarlegra sáttmála milli ríkja. Á ís-

lensku er orðið „samningur“ því miður oft notað um hvort tveggja, þannig að hug-

tökunum contract og treaty slær saman. Hér á eftir verður leitast við að gera sem skýra-

stan greinarmun á einkaréttarlegum samningum og þjóðréttarsáttmálum með því að nota 

eftir föngum orðið „samning“ yfir contract og „sáttmála“ yfir treaty, þótt ekki sé það 

alltaf mögulegt. 

Í öðru lagi þarf að vera skýrt hvort rætt er um alþjóðleg gerðarmál almennt eða um 

gerðarmál fjárfesta gegn ríkjum. Yfir þau síðarnefndu tíðkast nokkur ensk hugtök, þar á 

meðal „(international) investment treaty arbitration“, „investor-state arbitration“, og 

„mixed arbitration“. Einnig er notað „investor-state dispute settlement“ eða „ISDS“. Hér 

á eftir verður notast við „fjárfestingagerðarmál“, „fjárfesta-ríkjamál“ eða lengri umorðun. 

1.5 Yfirlit kaflaskiptingar 

Að loknum þessum inngangi fjallar annar kafli ritgerðarinnar almennt um alþjóðlega 

fjárfestingagerðardóma. Er þar drepið á bakgrunn þeirra, sögu og þróun, laga- og 

stofnanaumhverfi, viðurkenningu og fullnustu og áhrif fjölþjóðlegra eignarhaldskeðja. 

Þriðji kafli fjallar síðan um svokallaða „alþjóðaréttarvæðingu“ (e. internationalisation), 

m.a. um sögulegar rætur hennar og áhrif á mótun túlkunar ákvæða fjárfestingaverndar-

sáttmála, lögsögu og lagaval. Fjórði kafli fjallar um framkvæmd fjárfestingagerðardóma 

um álitaefni tengd varnarþingi eða meðferðarhæfi gerðarmála fjárfesta gegn ríkjum. Er 

þar einkum litið til kanadískrar rannsóknar sem beitti aðferðum empírískrar texta-

greiningar og sérstaklega skoðaðar niðurstöður hennar um hvort gerðardómar hafi vísað 

málum frá þegar til staðar voru varnarþingssamningar sem kváðu á um lögsögu almennra 
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dómstóla eða annarra gerðardóma en þess sem leitað var til. Fimmti kafli tekur nokkur 

dæmi um áhrif þess hvort mál fara fyrir landsdómstóla eða fjárfestingagerðardóma. Sjötti 

kafli fjallar fyrst um kosti og ókosti fjárfestaverndarkerfisins frá sjónarhóli fjárfesta og 

ríkja, en síðan um þróun síðustu ára og hvert stefnir á alþjóðavettvangi. Í sjöunda kafla er 

vikið að íslenskum aðstæðum og umfjöllun fyrri kafla notuð til að leita svara við 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Fyrst eru áhrif varnarþingsákvæða í sérleyfissamn-

ingi skoðuð með því að greina samspil hans við tvíhliða fjárfestaverndarsáttmála og frí-

verslunarsamnings í tilviki samninga íslensks fyrirtækis í eigu kínverskrar eignar-

haldskeðju við Orkustofnun um Drekasvæðið, sem gerðir voru árið 2014 og fallið var frá 

árið 2018. Síðan er vikið að nokkrum fleiri atriðum, m.a. samningum sveitarfélaga við 

erlenda aðila, fjárvestavernd erlendra landeigenda og leigutaka. Í lok kaflans er stutt um-

fjöllun um stöðu Íslands. Áttundi og síðasti kafli ritgerðarinnar dregur saman niðurstöður 

og setur fram nokkrar tillögur um möguleg viðbrögð íslenskra stjórnvalda. 

2 Gerðarmál fjárfesta gegn ríkjum 

Til að takast á við rannsóknarspurningar ritgerðarinnar er nauðsynlegt að átta sig á bak-

grunni og helstu kerfislægu þáttum sviðsins. Í þessum kafla verður fyrst fjallað um við-

skiptagerðarmál milli einkaaðila, síðan um milliríkjagerðarmál og loks um tilkomu og 

þróun gerðarmála fjárfesta gegn ríkjum. Þá verður fjallað um laga- og stofnanaumhverfi 

núverandi fjárfestaverndarkerfis; um viðurkenningu og fullnustu; og um áhrif 

fjölþjóðlegrar eignarhaldsbyggingar margra stórra fjárfesta. Loks verða ræddar tölfræði-

legar upplýsingar um fjárfestingagerðarmál. 

2.1 Gerðarmál í viðskiptum einkaaðila 

2.1.1 Uppruni og kostir viðskiptagerðardóma 

Gerðarmeðferð hefur verið skilgreind á þá leið að ólíkt meðferð dómstóla setji málsaðilar 

sjálfir upp þá tilhögun sem notuð verði til að ráða fram úr deilu þeirra eða röð deilna.
79
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Frelsi deiluaðila til þessa er talið byggjast á samningsfrelsi þeirra og forræði á sakar-

efninu.
80

 

Gerðardómar eru taldir hafa þróast á undan varanlegum dómstólum.
81

 Saga 

gerðardóma um lögskipti einstaklinga nær bæði langt út fyrir hinn vestræna heim
82

 og 

aftur í aldir, m.a. til íslenskra miðalda,
83

 rómversku tólftaflnalaganna
84

 og Grikklands 

hins forna.
85

 Þótt ekki hafi alltaf verið um nákvæmlega sama fyrirbærið að ræða hafa 

fjölþjóðlegar víddir án efa lengi verið til staðar. Sjá má fyrir sér í skuggsjá tímans svip-

myndina sem breskir fræðimenn hafa dregið upp af hópi kaupahéðna sem kusu ekki að 

leggja ágreining sinn fyrir seinvirka, kostnaðarsama og formfasta dómstóla heimamanna í 

einhverri höfninni eða markaðsborginni, heldur treystu virtum og reyndum kollega til að 

finna skjóta, ódýra og lipra lausn á óformlegan og fagmannlegan hátt.
86

 Í greinargerð 

með frumvarpi sem varð að íslenskum lögum um samningsbundna gerðardóma nr. 

53/1989 er kostum gerðarmeðferðar lýst á áþekkan hátt, að leynd viðbættri.
87

 Ekki þarf 

að orðlengja hér þá kosti sem gerðarmeðferð er talin geta haft fyrir viðskiptalífið.
88

 

2.1.2 Takmarkanir á réttinum til að semja sig undan lögsögu almennra dómstóla 

Ekki hefur þó alltaf verið talið heimilt að semja sig undan lögsögu almennra dómstóla. 

Til skamms tíma var því víða hafnað að semja mætti um gerðarmeðferð fyrirfram áður en 

ágreiningur hefði risið,
89

 um ótiltekinn framtíðarágreining,
90

 eða að beita mætti gerðar-
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meðferð án þess að aðilar hefðu gert með sér einkaréttarlegan samning, en hið síðar-

nefnda hefur á ensku verið nefnt „arbitration without privity“.
91

 Í íslensku dómsmáli, 

Hrd. 1940, bls. 352, taldi Hæstiréttur mann sem gengið hafði í góðtemplararegluna ekki 

hafa „afsalað sér almennt rétti sínum til þess að leita úrlausnar almennra dómsmála um 

árásir á mannorð sitt“ þótt hann hefði gengið í félag sem hafði sett sér reglur sem 

bönnuðu meðlimum félagsins að leita til dómstóla hverjum gegn öðrum. Ekki er þó ljóst 

af rökstuðningi dómsins hvort niðurstaðan hefði orðið önnur ef um annars konar réttindi 

góðtemplarans hefði verið að ræða. 

Möguleiki deiluaðila til að semja sig undan lögsögu almennra dómstóla er enn víðast 

hvar takmörkunum háður. Helstu röksemdir fyrir slíkum takmörkunum eru af tvennum 

toga. Í fyrsta lagi helgast slíkar takmarkanir af hagmunum málsaðila sjálfra, enda um 

undantekningu að ræða frá réttinum til aðgangs að sjálfstæðum og óvilhöllum 

dómstólum. Sá réttur er ekki aðeins tryggður að landsrétti flestra landa heldur einnig í 

alþjóðlegum sáttmálum. Að íslenskum rétti er hann tryggður með 1. mgr. 70. gr. 

stjórnarskrár Íslands auk ákvæða fleiri en eins milliríkjasáttmála sem lögteknir hafa verið 

hér á landi, m.a. 14 gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sbr. 

lög nr. 10/1979, og 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Meðal 

takmarkana sem leiða af hagsmunum málsaðila að íslenskum rétti má nefna að skv. 3. gr. 

laga um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989 þarf gerðarsamningur aðila að vera 

skriflegur. Þá er nauðsynlegt að gerðarmeðferð styðjist landslögum þegar um ræðir 

innlenda gerðardóma og milliríkjasáttmálum þegar um ræðir erlendra gerðardóma, enda 

að öðrum kosti ekki um fullnustu að ræða.
92

 

Í öðru lagi helgast takmarkanir af því að deilumál einkaaðila kunna einnig að varða 

hagsmuni þriðja aðila eða almennings, enda kann þá að vera litið svo á að málsforræðið 

sé ekki alfarið í höndum deiluaðilanna. Meðal takmarkana sem af þessu leiðir er að í 

flestum löndum teljast einhverjir málaflokkar ógerðartækir.
93

 Hvaða málaflokkar það eru 

getur verið misjafnt milli landa. Á Íslandi má nefna t.d. forsjármál, gjaldþrotamál og 
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sakamál.
94

 Ýmis ríki undanþiggja aðra mikilvæga hagsmuni svo sem þjóðaröryggis- eða 

umhverfismál. Sem dæmi má nefna að víðtæk undantekning mun gerð vegna þjóðfélags- 

og almannahagsmuna í Kína
95

 og að Tansanía undanþiggur nú náttúruauðlindir sam-

kvæmt nýjum lögum um náttúruauðlindir frá 2017.
96

 

2.1.3 Gerðardómsetur 

Þótt deiluaðilar geti sjálfir sniðið gerðardómum stakk ad hoc í einstökum málum, leita 

margir til gerðardómsetra er veita þá þjónustu að halda utan um skipan og starfshætti 

gerðardóma. Í greinargerð með íslensku lögunum um samningsbundna gerðardóma eru 

taldar upp helstu gerðardómsstofnanir eins og þær komu höfundum frumvarpsins fyrir 

sjónir árið 1989.
97

 Meðal þeirra eru gamalgróin gerðardómsetur alþjóðlega verslunar-

ráðsins (ICC) í París og verslunarráðsins í Stokkhólmi (SCC), London Court of 

International Arbitration (LCIA) og American Arbitration Association (AAA) í New 

York, öll stofnuð á tímabilinu 1892‒1926. Þau er enn mikið notuð, en á síðari árum hefur 

einnig vegur gerðardómsetra víðar í heiminum einnig farið vaxandi. Má þar m.a. nefna 

gerðardómsetur í Kaíró, Kúala Lúmpúr, Hong Kong og Kína.
98

  

2.1.4 Málsmeðferðarreglur gerðardómsetra 

Gerðardómsetur ICC og SCC eiga hvort um sig eigin málsmeðferðarreglur, en önnur 

gerðardómsetur notast gjarnan við UNCITRAL-reglur Alþjóðaviðskiptalaganefndar 

Sameinuðu þjóðanna eða reglur ICC-setursins, báðar upphaflega frá 1976.
99

 

UNCITRAL-reglurnar voru endurskoðaðar árið 2010 og aftur árið 2013 til að bregðast 

við auknum kröfum um gagnsæi í málum fjárfesta gegn ríkjum.
100

 ICC-reglurnar voru 
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síðast endurskoðaðar 2012 og aftur 2017.
101

 Var þá m.a. innleidd flýtimeðferð (e. expedi-

ted procedure) sem gildir framvegis sjálfkrafa sé deilt um lægri upphæð en 2 milljónir 

bandaríkjadala og semji aðilar ekki sérstaklega um annað. Í flýtimeðferðinni felst m.a. að 

mögulegt er að einungis sitji einn gerðarmaður, jafnvel þótt gerðarsamningur aðila kunni 

að kveða á um fleiri.
102

 Þá kann gerðardómur að verða felldur eingöngu á grundvelli 

framlagðra skriflegra skjala, án fyrirtöku, vitna eða sérfræðinga.
103

 

2.1.5 Íslensk dæmi um viðskiptagerðardóma: Helguvík og Síminn 

Sem dæmi um alþjóðlegan viðskiptagerðardóm milli íslenskra fyrirtækja má nefna að 

fleiri en einn gerðardómur gengu á vegum gerðardómseturs SCC í Stokkhólmi um deilur 

HS Orku og Norðuráls vegna orku til fyrirhugaðs álvers í Helguvík.
104

  

Í gerðarmáli gegn Símanum h.f., dótturfyrirtæki Skipta h.f., sem rekið var á vegum 

gerðardómseturs ICC, varð samningsákvæði um íslenskt lagaval tilefni til sératkvæðis: 

 

Með gerðardómi sem gekk árið 2010 á vegum gerðardómsetursins ICC í París var fyrrum 

Símanum  gert að greiða 7,7 milljónir evra, þá að jafnvirði um 1,2 milljarða króna. Málið 

reis vegna uppsagnar Símans árið 2006 á samningi við fyrirtækið Geolink, síðar í eigu 

Seamobile Europe, um farsímaþjónustu um borð í skemmtiferðaskipum og ferjum.
105

 

Byggðist tildæmd upphæð m.a. á missi hagnaðar. Oddamann gerðardómsins skipaði 

gerðardómsetrið,
106

 en sá gerðarmaður sem Síminn hafði valið skilaði sératkvæði. Taldi 

hann dóminn í ósamræmi við íslensk lög, sem samið hefði verið um að skyldu gilda.
107

 

Héraðsdómur á Íslandi áritaði gerðardóminn aðfararhæfan snemma árs 2011.
108

 Nokkrum 

mánuðum síðar samdist aðilum um að greiðslan lækkaði niður í 4,5 milljónir evra.
109

 
 

2.2 Milliríkjagerðarmál  

Sem fyrr segir leiðir af fullveldi ríkja að án eigin samþykkis verður þeim ekki stefnt 

annars staðar en fyrir eigin dómstólum. Lengi hefur þó þekkst að ríki semji sig undir lög-

sögu alþjóðlegra gerðardóma. Gerðardómar milli ríkja í Grikklandi hinu forna eru vel 

þekktir,
110

 en eitt elsta þekkta dæmið um milliríkjagerðardóma er frá því um 2500 árum 
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fyrir okkar tímatal, þegar súmersku borgríkin Lagash og Umma lögðu í gerð deilu sína 

um landamæri og áveituskurði á landsvæðinu þar sem nú er Írak.
111

  

Saga nútímalegra milliríkjagerðardóma hefur verið rakin aftur til Alabama Claims-

málsins árin 1871‒72. Í því máli dæmdi fimm manna gerðardómur Bandaríkjunum bætur 

úr hendi Bretlands vegna skaða í bandaríska borgarastríðinu (þrælastríðinu) af völdum 

herskipa sem Suðurríkin höfðu látið smíða í Bretlandi og var beitt gegn bandarískum 

kaupskipum.
112

 Gerðardómar milli ríkja hafa gegnt mikilvægu hlutverki í þróun 

þjóðaréttar, m.a. við mótun meginreglna alþjóðlegs umhverfisréttar í gerðarmálum á borð 

við Bering-loðsela-málið frá lokum 19. aldar,
113

 og Trail Smelter-málið frá fjórða áratug 

20. aldar,
114

 en þau mál komu bæði fyrir gerðardóma samkvæmt ad hoc samkomulagi 

hlutaðeigandi ríkja. Árið 1890 var Fasti gerðardómurinn í Haag stofnaður og gengu á 

vegum hans gerðardómar í allnokkrum milliríkjamálum fram til 1932.
115

 Nýleg gerðar-

mál hafa einnig verið rekin á vegum Fasta gerðardómsins, m.a. á grundvelli VII. viðauka 

Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sem nýlegt dæmi má nefna gerðardóminn um 

Suður-Kínahaf frá 2016.
116

  

Einkaaðilar hafa þó oft verið þungamiðjan í milliríkjamálum, enda var fram yfir 

miðja 20. öld helsta leið einstaklinga til að ná fram rétti sínum gagnvart erlendum ríkjum 

sú að fá til þess liðsinni heimaríkis síns. Slíkt liðsinni gat falið í sér milliríkjagerðarmál, 

en ekki var heldur fyrir það girt að ríki beittu valdi eða hótunum um valdbeitingu, jafnvel 

innan Evrópu. Má sem dæmi nefna Don Pacifico-málið, þegar bresk herskip héldu árið 

1850 höfn Aþenuborgar við Píreus í herkví með svonefndri „gunboat diplomacy“ eftir að 

grísk stjórnvöld höfðu synjað breskum ríkisborgara sem stundaði peningaútlán um bætur 

fyrir skemmdarverk af völdum andsemitísks múgs, en bakgrunnur málsins var sá að grísk 
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stjórnvöld höfðu neitað að greiða vexti og afborganir af lánum sem Bretland, Frakkland 

og Rússland höfðu veitt ríkinu við sjálfstæði þess nærri tveim áratugum fyrr.
117

  

Ríki hafa einnig gætt hagsmuna einkaaðila með því að fá eða taka úr hendi annars 

ríkis fjármuni sem gerðardómar eða úrskurðarnefndir deila síðan út til einkaaðila. Sögu 

slíkra gerðardóma má rekja allt aftur til sáttmála sem gerður var árið 1794 milli Bretlands 

og Bandaríkjanna í kjölfar byltingar og sjálfstæðis Bandaríkjanna.
118

 Settir voru á fót 

meira en 60 slíkir úrskurðaraðilar á árunum 1840‒1949.
119

 Eitt viðamesta dæmi síðari 

tíma er hinn svonefndi Íran-Bandaríkja-gerðardómur,
120

 sem varð til árið 1981 með sátt-

mála milli Írans og Bandaríkjanna í kjölfar írönsku byltingarinnar árið 1979, gísla-

tökunnar í bandaríska sendiráðinu í Teheran og kyrrsetningar íranskra eigna af hálfu 

Bandaríkjanna.
121

 Hafa þar gengið rúmir 3900 gerðardómar og sat gerðardómurinn enn 

að störfum árið 2018.
122

  

Því fer þó fjarri að einkaaðilar hafi alltaf getað reitt sig á atfylgi heimaríkis við mál-

stað sinn, enda hafa ríki margvíslegra annarra hagsmuna að gæta, þar á meðal góðra sam-

skipta við önnur ríki. Hefur það verið talin mikil framför að með tilkomu kerfis 

þjóðréttarsáttmála og gerðardóma um alþjóðlegar fjárfestingar séu slík mál ekki lengur á 

könnu heimaríkja, þaðan af síður möguleg kveikja stríðsaðgerða.
123

 Hafa því bæði fjár-

festar og heimaríki þeirra tekið fegins hendi þeirri þróun að fjárfestar geti sótt eigin mál 

með beinni hætti.  

2.3 Þróun í átt til beinnar aðildar fjárfesta 

Eins og áður segir eru mál einkaaðila gegn ríkjum a.m.k. tvenns konar undantekning frá 

meginreglum þjóðaréttar, enda er einkaaðila ekki aðeins talið skorta aðildarhæfi að 

þjóðarétti,
124

 heldur leiðir einnig af fullveldi ríkja að ekki er hægt að stefna þeim fyrir rétt 

utan eigin dómstóla án samþykkis þeirra sjálfra.
125

 Friðhelgi (einnig nefnd úrlendisréttur) 
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gagnvart lögsókn
126

 er meirihluti ríkja nú sagður veita öðrum ríkjum einungis um mál 

sem rísa af lögskiptum í krafti fullveldis,
127

 en ekki um mál vegna lögskipta einkaréttar-

legs eða viðskiptalegs eðlis.
128

 Sem dæmi um hið síðarnefnda má nefna við-

skiptastarfsemi ríkisfyrirtækja.
129

 

Hér á landi hefur Hæstiréttur Íslands vísað málum einstaklinga gegn erlendum ríkjum 

frá dómi jafnvel þótt reynt hafi verið að halda því fram að um sé að ræða einkaréttarleg 

lögskipti. Sem dæmi má nefna Hrd. 2002, bls. 2507 (356/2002). Málinu, sem höfðað var 

fyrir íslenskum dómstól gegn bandarískum stjórnvöldum vegna úrgangs og blýmengunar 

í vatni af völdum hans frá aflagðri ratsjárstöð á Heiðarfjalli á Langanesi, var vísað frá. Í 

frávísunarúrskurði héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna, 

var ekki fallist á að einkaréttarlegt eðli lögskipta bandarískra stjórnvalda við landei-

gendur leiddi til lögsögu íslenskra dómstóla. Í dómnum segir: 

 

Stefnendur þessa máls beina kröfum sínum að stjórnvöldum erlends ríkis, stjórn Banda-

ríkja Norður-Ameríku. Vegna þeirrar meginreglu þjóðaréttar um úrlendisrétt ríkja, að eitt 

ríki sæti ekki dómslögsögu annars ríkis, er nauðsynlegt að taka afstöðu til sjónarmiða um 

lögsögu ….Af hálfu stefnenda er því haldið fram að stjórn Bandaríkja Norður-Ameríku 

njóti ekki úrlendisréttar fyrir íslenskum dómstólum í máli er varði framangreindar ætlaðar 

athafnir Bandaríkjahers á landi stefnenda. … Er af hálfu stefnenda einkum byggt á því að 

ríkjandi sjónarmið í þjóðarétti leiði til þess að þau lögskipti sem hér sé um að tefla teljist 

einkaréttarlegs eðlis …. Í varnarsamningnum eru engin ákvæði um að stjórn Bandaríkja 

Norður-Ameríku skuli sæta lögsögu íslenskra dómstóla um ágreining á borð við þann sem 

hér er fyrir dómi. Reglur alþjóðalaga hafa heldur ekki þótt leiða til slíkrar niðurstöðu í ís-

lenskum rétti, sbr. dóma Hæstaréttar 1961: 613 og 1998: 374. 

 

Það hefur þó farið í vöxt að ríki gangist undir lögsögu alþjóðlegra úrskurðaraðila í 

málum einstaklinga gegn þeim. Einkum hefur þeirri þróun fleygt fram á tveim sviðum, á 

sviði mannréttinda og alþjóðlegs fjárfestingaréttar.  

Á sviði mannréttinda tengist viðfangsefni þessarar ritgerðar einna helst rétti fjárfesta 

til aðgangs að dómstólum og friðhelgi eignarréttar þeirra. Er í því tilliti ein helsta spurn-

ingin að hve miklu leyti fyrirtæki og aðrar lögpersónur njóta mannréttinda. Víða um heim 
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 Sjá t.d. Tamimi-málið, sem rætt er í kafla 7.3. 
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eru lögpersónur taldar njóta margra þeirra mannréttinda sem við geta átt, ef ekki allra.
130

 

Slíkt er þó ekki einhlítt, enda beinast hefðbundnir mannréttindasáttmálar fyrst og fremst 

að mönnum.
131

 Í Bandaríkjunum hefur t.d. verið mjög umdeilt að hve miklu leyti sé rétt 

að fyrirtæki og aðrir lögaðilar njóti mannréttinda í sama mæli og fólk.
132

 Að íslenskum 

rétti telur Eiríkur Jónsson í doktorsritgerð sinni óljóst hvort eða að hve miklu leyti 

lögaðilar njóti sumra stjórnarskrártryggða mannréttinda.
133

 Tvímælalaust njóta þó lög-

persónur samkvæmt stjórnarskrá Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu bæði réttarins 

til aðgangs að dómstólum og friðhelgi eignarréttar.
134

 Sem íslenskt dæmi má nefna Hrd. 

27. september 2007 (182/2007), þar sem bæði eignarréttur og atvinnufrelsi félags komu 

við sögu. Sem dæmi um að fyrirtæki hafi stefnt ríkjum utan eigin dómstóla vegna mann-

réttinda má nefna mál fyrirtækisins Dombo Beheer B.V. gegn Hollandi
135

 fyrir Mann-

réttindadómstól Evrópu, sem snerist um rétt fyrirtækisins til réttlátrar málsmeðferðar fyrir 

dómi, og mál Pine Valley Developments Ltd. o.fl. gegn Írlandi,
136

 þar sem lögaðili hélt 

því fram að skipulagsyfirvöld hefðu skert friðhelgi eignarréttar síns,
137

 auk þess hluta 

Yukos-málsins sem fór fyrir Mannréttindadómstól Evrópu.
138

 

Á sviði alþjóðlegs fjárfestingaréttar tók þeirri þróun að einkaaðilar gætu sótt mál 

gegn ríkjum fyrir alþjóðlegum gerðardómum að fleygja fram af miklum þunga undir lok 

20. aldar. Erlendir fjárfestar hafa löngum hneigst til tortryggni gagnvart dómstólum mót-

tökulanda fjárfestinganna. Hefur þar m.a. gætt ótta um að dómstólar ríkisins myndu 

hneigjast til að dæma ríkinu í vil eða löggjafinn breyta lagaumhverfi ríkisins fjárfestum í 

óhag. Þessi ótti tók á sig ljóslifandi mynd eftir rússnesku og mexíkósku byltingarnar árið 
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 MDE, Dombo Beheer B.V. gegn Hollandi, 27. október 1993 (14448/88). 
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 MDE, Pine Valley Developments Ltd o. fl. gegn Írlandi, 29. nóvember 1991 (12742/87). Sjá m.a. um-
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1917
139

 og magnaðist á ný upp úr lokum seinni heimsstyrjaldarinnar, þegar „bylgja 

þjóðnýtinga“ á árunum 1945‒1970 gaf fjárfestum víða um heim ástæðu til að óttast 

eignaupptöku og skort á vernd yfirvalda.
140

 Fram undir þann tíma höfðu erlendir fjár-

festar sem fyrr segir orðið að reiða sig á liðsinni heimaríkis síns, teldu þeir á sig hallað í 

móttökuríki fjárfestinga. Þess voru vissulega dæmi að heimaríki skærust í leik. Allt eins 

gátu þau þó haft ríkari hagsmuni af því að spara sér ómakið eða halda góðu sambandi við 

móttökuríkið. Fjárfestar gátu því sjaldnast reitt sig á að heimaríkið tæki upp málstað 

þeirra. Bein aðkoma fjárfesta var mögulega ekki algjörlega ný í sögunni,
141

 en í lok 

seinni heimsstyrjaldarinnar knúðu stór og öflug fyrirtæki með vaxandi þunga á um raun-

hæfari og áhrifaríkari vernd, m.a. með því að geta sjálf sótt mál gegn móttökuríkjum fjár-

festinga, sem tilheyrðu flest hópi þeirra ríkja sem kölluð voru fjármagnsinnflutningsríki 

og voru á þeim tíma flest þróunarríki, mörg nýsjálfstæð.
142

 Skorti mörg þeirra fjármagn, 

sérstaklega erlendan gjaldeyri. Voru á þeim tíma skarpari skil en síðar hafa orðið milli 

þeirra og heimaríkja stórfyrirtækja, sem voru fyrst og fremst vestræn iðnríki er litu fyrst 

og fremst á sig sem fjármagnsútflutningsríki.
143

 

Grundvöllur núverandi kerfis alþjóðlegrar verndar fjárfestinga var lagður undir lok 

síðari heimsstyrjaldarinnar þegar Bandamenn lögðu grunninn að efnahagsfyrirkomulagi 

eftirstríðsáranna á ráðstefnu í Bretton Woods. Til urðu nokkrar stofnanir, meðal þeirra 

Alþjóðabankinn, stofnaður árið 1944, auk GATT-samkomulagsins frá 1947,
144

 sem síðar 

varð grundvöllur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (hér eftir WTO) með Marrakess-

bókuninni við hinn endurnýjaða GATT-samning frá 1994.
145

 Á vegum WTO varð til 

úrlausnakerfi með úrskurðarnefndum (e. panels) skipuðum sérfræðingum á sviði 

alþjóðaviðskipta,
146

 sem starfa að mörgu leyti ekki ósvipað gerðardómum, ásamt fastri 

áfrýjunarnefnd (e. appellate body). Áfrýjunarnefndin, sem lýst hefur verið sem „ígildi 

fasts dómstóls“,
147

 hafði fjallað um 144 mál til ársloka 2017.
148

 Meðal úrskurða hennar 

hafa verið milliríkjamál þar sem sjónarmið alþjóðlegs fjármálaréttar hafa vegist á við rétt 
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ríkja til ráðstafana m.a. til verndar umhverfinu,
149

 lýðheilsu
150

 og loftslagi.
151

 Á síðari 

hluta 20. aldar hneigðist þróunin æ meira í þá átt að fjárfestar gætu sjálfir sótt gerðarmál.  

Sú þróun varð þó hvorki á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar né á öðrum 

fjölþjóðlegum vettvangi. Stafaði það fyrst og fremst af andstöðu þróunarríkjanna, sem 

nutu þar afls atkvæða,
152

 en öndverð afstaða þeirra kom m.a. fram í ályktunum 

allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um varanlegt fullveldi yfir náttúruauðlindum frá 

1962
153

 og um nýja efnahagslega heimsskipan frá 1974.
154

 

Einn fjölþjóðlegur sáttmáli um vernd fjárfesta náði þó fram að ganga, ICSID- eða 

Washingtonsáttmálinn frá 1965, sem setur meðferð og framfylgd gerðarmála fjárfesta 

gegn ríkjum ramma að gefnu samþykki viðkomandi ríkis um að undirgangast slík 

gerðarmál.
155

 Frumkvæðið kom frá Alþjóðabankanum árið 1961
156

 og ICSID-stofnunin 

tilheyrir hinum svonefnda Alþjóðabankahóp.
157

 Því hefur verið haldið fram að lykilatriði 

til að ná fram víðtækri aðild hafi verið samningatækni sem fól m.a. í sér að ákveðnum 

atriðum var vísað til Alþjóðabankans. Það hafi gert mögulega umbreytingu kerfis byggðs 

á samþykki ad hoc yfir í kerfi sem styðst við varanlega stofnun og byggist að mestu leyti 

á fyrirfram gefnu samþykki.
158

 

 Ítrekaðar tilraunir til að ná fram slíku samþykki í fjölþjóðlegum sáttmála með aðild 

ríkja á heimsvísu runnu hins vegar út í sandinn, enda reyndist ógerningur að ná 
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samkomulagi á slíkum vettvangi um efnisreglur alþjóðlegs fjárfestingaréttar.
159

 Má þar 

m.a. nefna Abs-Shawcross-drögin frá 1959, sem kynntu til sögunnar ákvæði sem höfðu 

áhrif á síðari þróun þótt drögin yrðu aldrei að sáttmála,
160

 og drögin að hinum svonefnda 

MAI-sáttmála,
161

 sem gefist var upp á árið 1998.
162

 Þess í stað fór þróunin í átt til beinnar 

aðildar fjárfesta að mestu í farveg tvíhliða sáttmála eins og síðar verður rakið. 

2.4 Laga- og stofnanaumhverfi 

2.4.1 ICSID-sáttmálinn 

ICSID- eða Washingtonsáttmálinn um lausn fjárfestingardeilna milli ríkja og þegna 

annarra ríkja var undirritaður árið 1965. Jafnframt var komið á fót Alþjóðastofnun um 

lausn fjárfestingardeilna (ICSID),
163

 sem gegnir hlutverki gerðardómseturs sem heldur 

utan um skipun og störf gerðardóma.
164

 Sáttmálinn var lögfestur á Íslandi með lögum nr. 

74/1966 um heimild fyrir ríkisstjórnina til að gerast aðili að alþjóðasamningi um lausn 

fjárfestingardeilna milli ríkja og þegna annarra ríkja. Aðildarríki hans voru 157 talsins 

árið 2011 en hefur nú fækkað í 154.
165

  

ICSID-sáttmálinn felur ekki í sér skyldu til að undirgangast lögsögu gerðardóma en 

setur þeim ramma, samþykki aðilar að mál verði lagt í gerð samkvæmt reglum sátt-

málans. ICSID-stofnunin kveður ekki sjálft upp dóma, heldur gegnir umsjónar- og 

utanumhaldshlutverki, m.a. um val gerðarmanna og starfsreglur. Meðal annars kveður 

sáttmálinn á um mögulegar ógildingarástæður, auk fullnustu, eins og síðar verður rætt. 

Samþykki ríkja kann að vera veitt á ýmsan hátt. Það kann að vera veitt í verkefnis-

samningi eða með samkomulagi aðila ad hoc eftir að deilumál kemur upp. Einnig þekkist 

að ríki bjóði fram gerðarmeðferð með lagasetningu. Einkum hafa þó móttökuríki fjár-

festinga samþykkt að undirgangast gerðarmeðferð með tvíhliða sáttmálum um fjár-
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festingar
166

 auk svæðisbundinna fríverslunarsáttmála eða annars konar þjóðréttarsáttmála 

með ákvæðum um fjárfestingavernd,
167

 sem verða til samans hér á eftir nefndir „fjár-

festingaverndarsáttmálar“ eða „fjárfestingasáttmálar“.
168

 Verður nú fjallað stuttlega um 

slíka sáttmála og gerðardómsákvæði þeirra.  

2.4.2 Gerðardómsákvæði í tvíhliða fjárfestaverndarsáttmálum (BITs) 

Tvíhliða fjárfestaverndarsáttmálum (e. Bilateral Investment Treaties, BITs) hefur verið 

lýst sem bindandi þjóðréttarsamningi „milli tveggja ríkja sem mælir fyrir um réttarstöðu 

fjárfestis hvors ríkis um sig, hvort heldur sem um er að ræða einstaklinga eða lögaðila, 

þegar hann fjárfestir í hinu ríkinu“.
169

  

Í flestum tvíhliða fjárfestaverndarsáttmálum eru gerðardómsákvæði sem heimila fjár-

festi að höfða gerðarmál gegn móttökuríki fjárfestingarinnar, ýmist að frjálsu vali fjár-

festis eða að einhverjum skilyrðum uppfylltum.
170

 Slík ákvæði eru talin fela í sér tilboð 

um gerðarsamning af hálfu annars ríkjanna til fjárfesta hins.
171

 Gerðarsamningur telst 

ekki kominn á fyrr en fjárfestirinn hefur gengið að tilboðinu, en það getur hann iðulega 

gert einfaldlega með því að stefna ríkinu fyrir gerðardóm eða lýsa yfir þeirri ætlan 

sinni.
172

  

Margir tvíhliða sáttmálar bjóða einnig upp á möguleika á milliríkjagerðarmálum 

vegna fjárfestinga einkaaðila. Sem nýleg dæmi um slík mál má nefna mál Ítalíu gegn 

Kúbu frá 2005
173

 og mál Ekvador gegn Bandaríkjunum frá 2012,
174

 en því hefur verið 

haldið fram að slík mál kunni að gegna vaxandi hlutverki í framtíðinni.
175

  

Oft er vísað til þess að fyrsti tvíhliða fjárfestaverndarsáttmálinn var gerður milli 

Þýskalands og Pakistans árið 1959.
176

 Það var þó ekki fyrr en um áratug síðar að til sög-

unnar komu ákvæði sem heimiluðu fjárfestum að reka gerðarmál gegn ríki án einkaréttar-
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 Tvíhliða sáttmáli Þýskalands og Pakistan um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma vernd 

frá 1959. 
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legs samningssambands þeirra á milli.
177

 Slík ákvæði eru nú í flestum tvíhliða fjárfesta-

verndarsáttmálum.  

Árið 1989 tók þróunarhagfræðingurinn John Williamson saman hinn áhrifamikla 

Washington Consensus, lista yfir 10 atriði sem hann kvað einhug ríkja um í Washington, 

m.a. að æskilegt væri að ríki einkavæddust, efldu eignarréttindi, afregluvæddust og gæfu 

frjálsar beinar erlendar fjárfestingar.
178

 Meðal alþjóðlegra fjármálastofnana með aðsetur í 

Washington voru Alþjóðabankinn, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og ýmsir svæðisbundnir 

þróunarbankar. Þar höfðu einnig aðsetur fleiri stofnanir tengdar alþjóðlegum fjár-

festingum, svo sem ICSID og bandaríska ríkisstofnunin OPIC,
179

 sem stofnsett var árið 

1969 og veitir m.a. fjárfestum tryggingar fyrir skerðingu fjárfestinga af völdum svo-

nefndrar pólitískri áhættu.
180

 Stefna alþjóðlegra fjármálastofnana í Washington gagnvart 

skjólstæðingum sínum endurspeglaði mörg þessara markmiða.
181

 Tvíhliða fjárfestinga-

sáttmálar þjónuðu fleiri en einu þeirra og voru ríki sem leituðu aðstoðar Washington-

stofnananna hvött til að gera slíka sáttmála. Var gerð þeirra jafnvel sett að skilyrði eða 

þrýstingi beitt, m.a. í sambandi við veitingu lána og trygginga.
182

  

Á árunum upp úr 1990 og fram yfir þúsaldamótin fjölgaði slíkum sáttmálum gífur-

lega og mynduðu þeir fyrr en varði „mikinn vef“.
183

 Samkvæmt tölum frá Sameinuðu 

þjóðunum voru tvíhliða fjárfestaverndarsáttmálar 385 talsins árið 1989. Síðsumars árið 

2018 höfðu verið gerðir 2952 tvíhliða fjárfestaverndarsáttmálar og voru 2358 þeirra í 

gildi.
184

 Myndræn framsetning þessara tölfræðilegu upplýsinga sýnir vel hina miklu 

sprengingu sem varð í gerð slíkra sáttmála.
185

 

Fyrsti gerðardómurinn sem staðfesti rétt fjárfestis til gerðarmálshöfðunar gegn ríki 

gekk árið 1985. Þar byggðist rétturinn á egypskri löggjöf, en fyrsti ICSID-
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gerðardómurinn á grundvelli slíks ákvæðis í tvíhliða fjárfestingarsamningi gekk hins 

vegar ekki fyrr en árið 1990.
186

 

Tvíhliða fjárfestingasáttmálar eru í gildi milli Íslands og níu annarra ríkja, en 

sáttmálar við fjögur önnur ríki munu vera í viðræðna- eða undirritunarferli.
187

 Ísland á 

hins vegar aðild að fleiri sáttmálum með fjárfestingaverndarákvæðum, eins og rætt 

verður í næstu tveim köflum.  

2.4.3 Gerðardómsákvæði í gegnum fríverslunarsáttmála 

Í mörgum fríverslunarsáttmálum er að finna ákvæði um lausn fjárfestingardeilna auk 

verslunar- og tollamála. Fríverslunarsáttmálar eru gjarnan bundnir ákveðnum svæðum 

eða heimshlutum, svo sem er um Fríverslunarsamning Norður-Ameríku
188

 (hér eftir 

NAFTA-sáttmálann) og samninginn um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu
189

 (hér eftir 

EFTA-sáttmálann). Meðal svæðisbundinna fríverslunar- og tollabandalaga víðar í 

heiminum má nefna ECOWAS og COMESA í Afríku, ASEAN í Asíu og MERCOSUR í 

Suður-Ameríku. Svokallaðir mega-sáttmálar sem ná yfir stóra heimshluta hafa lengi verið 

í smíðum, en mætt miklum mótmælum. Einn þeirra, hinn svonefndi CPTPP eða TPP-11, 

milli ríkja við Kyrrahafið, var þó undirritaður 8. mars 2018.
190

 Fríverslunarsamningar 

geta einnig verið milli ríkjasamtaka og eins ríkis. Dæmi um það eru samningar EFTA við 

einstök ríki utan EFTA. Einnig má nefna hinn svonefnda CETA-sáttmála milli Kanada 

og Evrópusambandsins, sem gekk í gildi 21. september 2017.
191

 Þá geta fríverslunar-

sáttmálar verið allt niður í tvíhliða. eins og er t.d. um fríverslunarsáttmála Íslands við 

Kína. 
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október 2016, 
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Misjafnt er hvort fríverslunarsamningar bjóða fjárfestum kost á úrlausn deilna með 

gerðarmálum gegn ríkjum. CETA- og CTTP-sáttmálarnir innihalda ákvæði um úrlausn 

deilumála sem bera vott þróun í átt til nýrrar kynslóðar slíkra ákvæða, eins og komið 

verður að í kafla 6.6. NAFTA-sáttmálinn inniheldur hins vegar hefðbundin gerðardómsá-

kvæði af eldri kynslóð, sem veita fjárfestum rúma heimild til að sækja gerðarmál gegn 

ríkjum.
192

 Svo er einnig um Fríverslunarsáttmála Íslands og Kína.
193

 Milli aðildarríkja 

sinna heimilar EFTA-sáttmálinn hins vegar einungis milliríkjagerðarmál. 

Í gegnum aðild sína að EFTA á Ísland aðild að allmörgum fríverslunarsamningum 

við ríki utan EFTA, en samkvæmt vefsíðu stjórnarráðsins gilda nú ákvæði alls 27 frí-

verslunarsátttmála sem EFTA hefur gert milli Íslands og 38 ríkja utan EFTA.
194

 Flestir 

þeirra innihalda ekki ákvæði um fjárfestingar.
195

 Tiltölulega hefðbundin ákvæði sem 

heimila fjárfestum að sækja gerðarmál gegn ríkjum er þó að finna í 2. mgr. 48. gr. sátt-

mála EFTA-ríkjanna við Singapúr.
196

 Slík ákvæði eru einnig í 3. mgr. 16. gr. sáttmála 

þriggja EFTA-ríkja við Suður-Kóreu.
197

  

Gerðarmál gegn Íslandi eru heimil fjárfestum frá mun fleiri ríkjum í gegnum ECT-

orkusáttmálann eins og næst verður rakið. 

2.4.4 Gerðardómsákvæði í gegnum ECT-orkusamninginn 

Rúmlega 50 ríki eru nú aðilar að  ECT-orkusamningnum.
198

 Sem þjóðréttarsáttmáli á 

hann rætur að rekja til pólitískrar yfirlýsingar frá árinu 1991,
199

 en markmið hennar 

tengdust því að ýta undir orkuviðskipti og fjárfestingu í Mið- og Austur-Evrópu og Rúss-

landi. Ný yfirlýsing sem ætlað var að ná alþjóðlegri útbreiðslu varð til árið 2015 og hefur 
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fjöldi ríkja víðsvegar um heim undirritað hana.
200

 ECT-orkusamningurinn nær nú þegar 

til ríkja utan Evrópu (m.a. Japans og Ástralíu). Gerðardómsákvæði hans teljast til eldri 

kynslóðar slíkra ákvæða og hefur því verið haldið fram að útbreiðsla hans á heimsvísu 

stofni í hættu þeirri umbótaþróun alþjóðlegs fjárfestingaréttar sem nú stendur yfir.
201

 Í 

september 2018 höfðu 119 opinberlega þekkt gerðarmál verið sótt á grundvelli hans.
202

 

Ísland fullgilti sáttmálann árið 2015.
203

 Gilda gerðardómsákvæði hans því nú milli 

Íslands og vaxandi hóps annarra aðildarríkja. 

2.4.5 Gerðardómsetur 

Gerðarmál fjárfesta gegn ríkjum eru iðulega rekin á vegum sömu gerðardómsetra og 

halda utan um viðskiptamál milli einkaaðila, svo sem ICC í París eða SCC í Stokkhólmi. 

Utan um flest slík mál heldur þó ICSID-gerðardómsetrið. Einnig kemur fyrir að Fasti 

gerðardómurinn í Haag annist utanumhald fjárfesta-ríkjamála auk milliríkjamála. 

2.5 Viðurkenning og fullnusta 

Ísland er aðili bæði að ICSID-samningnum og hinum svokallaða New York-sáttmála um 

viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða frá 1958.
204

 Báðir gera þeir 

viðurkenningu og fullnustu gerðardóma afar skilvirka.
 
 

2.5.1 New York-sáttmálinn 

Meirihluti ríkja heims á aðild að New York-sáttmálanum, en aðildarríki hans urðu 159 

talsins þegar Súdan gerðist aðili 3. apríl 2018.
205

 Til samanburðar eru aðildarríki 

Sameinuðu þjóðanna um 200 talsins.
206

 Ísland hefur verið aðili sáttmálans um árabil. 

Meginregla sáttmálans er sú að gerðardómar kveðnir upp í öðrum aðildarríkjum eru 

viðurkenndir og fullnustaðir á afar skilvirkan hátt. Fáeinum vörnum er þó mögulegt að 
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koma við. Um þær vísast til umfjöllunar fræðirita,
207

 og verður hér aðeins tæpt á þrem 

þeirra. Sú fyrsta er sú, skv. a-lið 2. mgr. 5. gr. sáttmálans, að sakarefnið sé ekki gerðar-

tækt samkvæmt lögum þess lands þar sem viðurkenningar eða fullnustu er leitað. Önnur 

ástæðan er sú, skv. b-lið 2. mgr. 5. gr. sáttmálans, að gerðardómsúrlausnin samrýmist 

ekki grundvallarreglum réttar þess ríkis þar sem viðurkenningar eða fullnustu er krafist 

(einnig nefnt allsherjarregla þess, e. public policy). Þriðja ástæðan sem hér verður nefnd 

er, skv. e-lið 1. mgr. 5. gr. sáttmálans, sú að úrlausninni hafi verið hnekkt eða henni 

frestað af lögbæru yfirvaldi í því landi þar sem hún var kveðin upp, eða samkvæmt 

lögum þess lands.  

2.5.2 ICSID-sáttmálinn 

ICSID-sáttmálinn kveður einnig á um afar skilvirka viðurkenningu og fullnustu 

gerðardóma og á sér breiðan hóp aðildarríkja, sem hefur þó fækkað niður í 154 eftir úr-

sögn Bólivíu, Ekvador og Venesúela á árunum 2007‒2012. Samkvæmt 54. gr. hans skulu 

aðildarríkin viðurkenna gerðardóm kveðinn upp á grundvelli sáttmálans
208

 og fullnægja 

með aðför „sem væri hann fullnaðardómur dómstóls í ríkinu“.
209

 Geta ríki því ekki varist 

viðurkenningu ICSID-gerðardóma sama hátt og gildir um aðra gerðardóma, svo sem á 

grundvelli ákvæða New York-sáttmálans.
210

 Með 55. gr. sáttmálans er þó kveðið á um að 

54. gr. skuli ekki draga úr friðhelgi ríkja frá aðför. ICSID-sáttmálinn bannar því ekki 

aðildarríkjum sínum að bera fyrir sig friðhelgi í krafti fullveldis til að verjast því að aðför 

verði gerð að eignum þeirra erlendis til að fullnægja ICSID-gerðardómum.
211

 

2.5.3 Fyrirvarar 

Með því að gera fyrirvara við þjóðréttarsáttmála, teljist slíkt hvorki óheimilt samkvæmt 

ákvæðum sáttmálans né andstætt markmiðum hans og tilgangi, geta ríki lýst því yfir að 
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 Sjá t.d. Indira Carr og Peter Stone: International Trade Law, bls. 648–652“; John Collier og Vaughan 

Lowe: The Settlement of Disputes in International Law, bls. 266–270; Garðar Víðir Gunnarsson: „Um 

framkvæmd fullnustu erlendra gerðardómsúrlausna á Íslandi og möguleika dómþola til þess að taka til 

varna samkvæmt 5 gr. New York-sáttmálans“. 
208

 Á ensku: an award rendered pursuant to this Convention. Í íslenskri útgáfu samningsins virðist vanta 

þýðingu á orðunum „pursuant to this Convention“. 
209

 „viðurkenna dómsúrskurð, sem kveðinn er upp sem bindandi og fullnægja með lagaaðför innan lands-

svæða sinna þeim fjárhagslegu skuldbindingum, er lagðar eru á með úrskurðinum, sem væri hann 

fullnaðardómur dómstóls í ríkinu“ 
210

 Sjá Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, bls. 914, þar sem notuð eru orðin „outside the 

normal regime for the enforcement of arbitral awards, including the New York Convention regime ...“ 
211

 Sama heimild. Um friðhelgi ríkja frá aðför sjá nánar kafla 2.5.2. 



 

41 

þau undanþiggi sig bindandi áhrifum tiltekinna atriða í sáttmálanum.
212

 New York-

sáttmálinn heimilar skv. 3. mgr. 1. gr. tvenns konar fyrirvara, annars vegar um gagn-

kvæmni og hins vegar um að hann skuli eingöngu gilda um réttarsamband sem telst við-

skiptalegs eðlis að landslögum viðkomandi ríkis. Noregur gerði tvenns konar fyrirvara 

við New York-sáttmálann, annan þeirra um fasteignir í Noregi. Allmörg ríki hafa gert 

viðskiptafyrirvarann, en ekki kemur fram að Ísland hafi gert fyrirvara við sáttmálann.
213

 

Eins og rakið verður í næsta kafla getur slíkur fyrirvari mögulega skipt máli um friðhelgi 

ríkja í krafti fullveldis. 

Hvorki ICSID-sáttmálinn né  ECT-orkusamningurinn leyfa fyrirvara. Auk þess setur  

ECT-orkusamningurinn í b-lið 5. mgr. 26. gr. sérstakt ákvæði þess efnis að ágreiningur 

sem lagður er í gerð skv. 26. gr. hans skuli teljast rísa af réttarsambandi viðskiptalegs 

eðlis í skilningi 1. gr. New York-sáttmálans.
214

 Virðist því ákvæði ætlað að skjóta loku 

fyrir að ríki geti borið fyrir sig að gerðardómar sem hafa gengið gegn þeim á grundvelli 

ECT-orkusamningsins varði lögskipti ríkisins í hlutverki þess sem handhafa fullveldis, 

t.d. vegna þess að lögskiptin tengist almannahagsmunum fremur en viðskiptum og séu 

því í eðli sínu de acta jure imperii. 

2.5.4 Aðför gegn eignum ríkja: Friðhelgi vegna fullveldis? 

Þegar Icesave-málið var ofarlega á baugi á Íslandi var nokkuð rætt um það hvort reglan 

um friðhelgi á grundvelli fullveldis kæmi í veg fyrir að dómkröfum gegn Íslandi yrði 

fullnægt með aðför í eignum íslenska ríkisins sem kynnu að vera staðsettar í öðru ríki. 

Sem dæmi um aðför að eignum ríkja erlendis til að fullnægja dómkröfum má nefna mál 

þar sem enskur dómstóll heimilaði ráðstöfun greiðslu kröfu, sem félag að nafni Sphynx 

Bermuda átti vegna olíusölu, upp í dómkröfu gegn ríkinu Kongó, enda hefði félagið 

gengið erinda Kongó og sjálfstæð tilvist þess ekki verið annað en sýndargerningur.
215

 

Engan veginn er því útilokað að aðför verði gerð að eignum sem ríki eiga í öðrum ríkjum. 
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 Slíkir fyrirvarar eru skilgreindir í d-lið 2. gr. Vínarsamningsins um milliríkjasamninga frá 23. maí 1969, 

og kveðið er á um hvenær gera má þá og ofangreind skilyrði í 19. gr. samningsins. Sjá einnig Björg 

Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 156‒157; John Collier og Vaughan Lowe: The 

Settlement of Disputes in International Law bls. 205 
213

 Sjá lista yfir fyrirvara ríkja á vefsíðu Sameinuðu þjóðanna um þjóðréttarsáttmála, https://treaties.un.org/. 
214

 Á ensku: „Any arbitration under this Article shall at the request of any party to the dispute be held in a 

state that is a party to the New York Convention. Claims submitted to arbitration hereunder shall be 

considered to arise out of a commercial relationship or transaction for the purposes of article 1 of that 

Convention.“ Vísunin er til 3. mgr. 1. gr. New York-sáttmálans, þar sem kveðið er á um heimild til að 

gera fyrirvara. 
215

 Kensington International Limited gegn Kongó [2005] EWHC 2684 (Comm). Sjá umræðu um málið í 

Peter Griffin og Devashish Krishan: „Sovereign debtor held accountable“, http://www.iflr.com/. Einnig 

er minnst á málið í Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, bls. 345–346.  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_en
http://www.iflr.com/Article/1977972/Sovereign-debtor-held-accountable.html
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Sérstök friðhelgi hefur þó víða verið veitt eignum seðlabanka og annarra gjaldeyris-

yfirvalda ríkja, hafi henni ekki verið sérstaklega afsalað.
216

 Stati-málið, þar sem 

gjaldeyriseignir ríkisins Kasakstan hafa verið kyrrsettar í nokkrum ríkjum,
217

 hefur hins 

vegar verið sagt hringja varúðarbjöllum í þessu efni.
218

  

Athyglisvert er að lög ýmissa ríkja, t.d. Bandaríkjanna og til skamms tíma Frakk-

lands, kveða á um að samþykki ríkis á gerðarmeðferð jafngildi afsali þess á friðhelgi 

sinni.
219

 Misjafnt getur þó verið hvort slíkt afsal telst eingöngu taka til friðhelgi gagnvart 

lögsögu eða bæði gagnvart lögsögu og aðför, enda er friðhelgi ríkja gagnvart lögsókn 

ekki endilega sú sama og friðhelgi þeirra gagnvart aðför.
220

 Frönskum lögum hefur ný-

lega verið breytt á þann veg að ríki geti ekki talist hafa afsalað sér friðhelgi gagnvart að-

för á undirskilinn hátt, heldur þurfi slíkt afsal að hafa komið fram með skýrum og 

greinilegum orðum.
221

 

2.5.5 Fjöldi vígstöðva 

Stati-málið er dæmi um að vilji ríki reyna að verjast viðurkenningu eða fullnustu fjár-

festingagerðardóms getur það þurft að taka til varna í mörgum löndum með tilheyrandi 

tilkostnaði og þörf fyrir sérhæfða þekkingu. Annað dæmi er Yukos-málið, þar sem mála-

ferli tengd viðurkenningu og fullnustu gerðardómanna hafa staðið yfir í mörgum ríkjum, 

jafnvel eftir að rússneska ríkinu tókst að fá héraðsdóm í gerðardómslandinu (Hollandi) til 

að víkja til hliðar lögsögu gerðardómanna.  
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 Sjá t.d. umræðu um enskan rétt að því er varðar eignir seðlabanka og annarra peningamálastofnana (e. 

monetary authorities) ríkja í Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, bls. 346. 
217

 Sjá kafla 1.2.2. Sjá einnig „Swedish Court Upholds $100 Million Asset Freeze on Kazakh Shares Held 

in Sweden: Frozen Assets Securing a US$520 Million Award Against Republic of Kazakhstan“,2018.  
218

 Sjá t.d. Claire Milhench: „Kazakhstan’s frozen billions sound alarm for sovereign funds“, 2018. 
219

 Á ensku: Implied eða implicit waiver of sovereign immunity. Sjá bandarísku lögin Foreign Sovereignty 

Immunity Act, FSIA, en þar segir m.a. í 28 U.S.C. § 1605(a)(6)(B): „A foreign state shall not be 

immune from the jurisdiction of courts of the United States or of States in any case . . . in which the 

action is brought . . . to confirm an [arbitration] award . . . if . . . the . . . award is . . . governed by a 

treaty or international agreement in force for the United States calling for the recognition and enforce-

ment of arbitral awards“. Í 28 U.S.C. §1605(a)(l) segir að „[a] foreign state shall not be immune from 

the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case . . . in which the foreign state 

has waived its immunity either explicitly or implicitly or by implication.“ Um frönsk lög eins og þau 

voru fyrir lagabreytingar árið 2017 sjá Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, bls. 895. 
220

 Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, bls. 345. 
221

 Sjá frönsku lögin La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption, et la modernisation de la vie 

économique (Sapin II), sem gengu í gildi 1. júní 2017. 
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2.6 Áhrif eignarhaldsbyggingar 

2.6.1 Fjölþjóðakeðjur, flakk og flækjustig 

Í gerðarmálsóknum fjárfesta gegn ríkjum getur þjóðerni eða heimaríki fjárfestisins skipt 

sköpum um hvort, og þá hvaða, fjárfestaverndarsáttmálar eiga við. Það getur síðan ráðið 

úrslitum bæði um lögsögu gerðardóma og fleiri mikilvæg atriði. Oft fjárfesta bæði stór-

fyrirtæki og auðugir einstaklingar í gegnum eignarhaldskeðjur samsettar úr félögum 

skráðum í nokkrum mismunandi ríkjum.
222

 Kunna þá sum heimaríki að vera valin með 

skattalegt hagræði fyrir augum,
223

 en önnur mögulega með tilliti til hentugra fjárfesta-

verndarsáttmála, m.a. vegna möguleika á lögsögu gerðardóma. Þegar heimaríki eru valin 

eftir hentugleikum hefur það eftir atvikum verið nefnt lögsögu-, sáttmála- eða reglu-

flakk,
224

 og er flækjustig sökum eignarhaldsuppbyggingar fjölþjóðafyrirtækja talið 

vaxandi vandi.
225

 Áður en lengra er haldið er því nokkur umfjöllun um þetta efni óhjá-

kvæmileg. 

2.6.2 Eignarhaldsblæjan: Reglan um takmarkaða ábyrgð hluthafa 

Uppbygging fjölþjóðafyrirtækja hefur þróast í nánum tengslum við regluna um tak-

markaða ábyrgð hluthafa, en sú regla felur í sér að hluthafar ábyrgjast ekki skuld-

bindingar hlutafélags með meira fé en þeir hafa fjárfest í því.
226

 Þessi grundvallarregla 

hefur verið talin hafa leyst úr læðingi bolmagn til fjárfestinga og áhættutöku í fjarlægum 

heimshlutum og þannig orðið driffjöður kapítalismans og uppgangs Vesturlanda.
227

 Mun 

fyrsta markaðsvædda fjölþjóðafyrirtækið með takmarkaða ábyrgð hluthafa hafa verið 

hollenska Austur-Indíafélagið, sem var stofnað árið 1602.
228

  

                                                 

222
 Sjá t.d. Scott D. Dyreng o.fl.: „The Effect of Tax and Nontax Country Characteristics on the Global 

Equity Supply Chains of U.S. Multinationals, bls. 182-202; Katharina Lewellen og L.A. Robinson: 

„Internal Ownership Structures of U.S. Multi-national Firms“, http://dx.doi.org/. Sjá einnig 

„Increasingly complex ownership structures of multinational enterprises poses new challenges for 

investment policymakers“, http://unctad.org/. Dæmi um eignarhaldskeðjur í eigu einstaklinga eru t.d. 

Stati- og Yukos-gerðarmálin, þar sem auðmenn sóttu gerðarmál vegna fjölþjóðlegra eignarhaldskeðja 

sinna (sjá kafla 1.2.2 og 1.2.5). 
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 Þekktast í íslenskri umræðu er e.t.v. uppbygging álfyrirtækja. 
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 Á ensku: forum shopping eða treaty shopping. Í samhengi alþjóðlegs skattaréttar hefur skylt hugtak 

verið þýtt sem „regluviðskipti“ (e. rule shopping), sjá Ásmundur G. Vilhjálmsson: Íslenskur 

alþjóðlegur skattaréttur, bls. 61. 
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 „Increasingly complex ownership structures of multinational enterprises poses new challenges for 

investment policymakers“, http://unctad.org/. 
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 „Limited liability: The liability of a company’s owners for nothing more than the capital they have 

invested in the business.“ Black´s Law Dictionary, bls. 926.  
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 Jonathan Daly: The Rise of Western Power, bls. 136. 
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 Oscar Gelderblom o.fl.: „The Formative Years of the Modern Corporation“, bls. 1050-1076. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2273553
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http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=303
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Í íslenskum lögum kemur reglan um takmarkaða ábyrgð m.a. fram í 2. mgr. 1. gr. 

laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 1. málsl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 138/1994 um einka-

hlutafélög. Oft er notuð sú myndlíking að í lögpersónu félags ásamt meginreglunni um 

takmarkaða ábyrgð felist verndar- eða huliðsblæja sem hlífi eigendum þess (e. corporate 

veil, hér eftir nefnd eignarhaldsblæjan). Eins og næst verður rakið má þó í undan-

tekningartilvikum svipta blæjunni af eða rjúfa hana. 

2.6.3 Eignarhaldsblæjan: Hvenær er horft í gegn? 

Það að líta í gegnum lögpersónu félags og horfa þess í stað til eigenda þess verður hér á 

eftir kallað að líta eða horfa í gegnum eignarhaldsblæjuna.
229

 Í íslenskum félagarétti hefur 

slík undantekningarregla verið talin vera til, þess efnis að hluthafi eða eigandi samsamist 

félagi og verði við það bundinn af skuldbindingum þess.
230

 Sem dæmi um beitingu 

hennar má nefna Hrd. 27. janúar 2011 (400/2010), Hrd. 20. desember 2007 (212/2007) 

og Hrd. 1993, bls. 1653. Hefur ábyrgð jafnvel verið lögð á systurfélag sem talið var hafa 

farið með raunverulega stjórn, sbr. Hrd. 2004, bls. 1060 (292/2003). Meðal helstu 

skilyrða beitingar reglunnar má nefna sjónarmið um samsömun og samofna hagsmuni, að 

sjálfstæð starfsemi félags sé ekki annað en sýndargerningur og stjórn þess alfarið í 

annarra höndum í raun.
231

  

Undantekningarreglan þekkist í réttarkerfum margra ríkja. Frá Englandi má nefna mál 

sem varðaði gjaldþrotaskipti á fyrirtækinu BRAC Rent-A-Car.
232

 Fyrirtækið var skráð í 

bandaríska ríkinu Delaware, en þar sem svo til öll starfsemi þess, starfsfólk og samningar 

voru í Bretlandi var að beiðni fyrirtækisins litið í gegnum blæjuna og breskum 

gjaldþrotaskiptareglum beitt þrátt fyrir bandaríska skráningu. Annað dæmi var rætt í 

kafla 2.5.2, en þar litið var í gegnum eignarhaldskeðju aflandsfélags til raunverulegs 

eiganda, sem talinn var vera ríkið Kongó.
233

 

Í Bandaríkjunum á rof blæjunnar sér tiltölulega langa sögu. Má þar nefna tvö mál frá 
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 Samsvarandi hugtak er á ensku piercing (eða lifting) the corporate veil, en ansvars- eða hæftelses-

gennembrud á flestum norrænu tungumálanna. Sjá t.d. Henrik Karlström: „Ansvarsgenombrott – finns 
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 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 127‒128. Í íslenskum félagarétti er reglan ýmist 
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 Re. BRAC Rent-A-Car International [2003] EWHC 128 og [2003] 2 All ER. Sjá umfjöllun um málið í 

Ása Ólafsdóttir: „Lögsaga og viðurkenning erlendra dómsúrlausna við alþjóðleg gjaldþrotaskipti“, bls. 

56. 
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 Kensington International Limited gegn Kongó [2005] EWHC 2684 (Comm). Sjá kafla 2.5.4 og heimildir 

sam þar er vísað til.  
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því í lok fjórða áratugs 20. aldar, Deep Rock-málið,
234

 þar sem talin var upp u.þ.b. tylft 

sértækra þátta sem gætu stuðlað að þeirri niðurstöðu að afnema takmarkaða ábyrgð,
235

 og 

Fish-málið, þar sem m.a. var lögð áhersla á að almannahagsmunir færu ella halloka.
236

 Í 

Fisser–málinu frá 1960
237

 varð móðurfélag bundið við gerðardómssamning sem það 

hafði látið líberískt dótturfélag sitt undirrita, en í því máli voru sett fram þrjú skilyrði 

þess að dótturfélag samsamaðist eigendum sínum sem „alter ego“.
238

 Þá má nefna Amoco 

Cadiz-málið, þar sem bandarískur dómstóll fjallaði um bótaskyldu vegna olíumengunar á 

strönd Frakklands árið 1978, en þar var blæjan rofin með þeim orðum að Standard Oil 

bæri sem samþætt fjölþjóðafyrirtæki, sem starfaði í gegnum kerfi dótturfélaga um heim 

allan, ábyrgð á skaðaverkum dótturfyrirtækja sinna.
239

 Hefur alþjóðlegur þrýstingur verið 

talinn eiga þátt í þeirri niðurstöðu.
240

  

Horft er í vaxandi mæli í gegnum blæjuna á sviði skattaréttar. Svokallaðar HEF- eða 

CFC-reglur voru teknar í íslensk skattalög árið 2009, en hugtakið „raunverulegur 

eigandi“ hefur lengi tíðkast í tvísköttunarsamningum milli ríkja.
241

 Á sviði bótaábyrgðar í 

umhverfismálum hefur undantekningarreglunni verið beitt bæði á Norðurlöndunum og 

víðar. Úr dómaframkvæmd á Norðurlöndunum má nefna norskan dóm frá 2010, þar sem 

félag var látið bera ábyrgð á mengun forvera dótturfélags síns.
242

  

 

Málavextir í Hempel-málinu voru þeir að norsk málningarverksmiðja hafði allt árinu 1918 

mengað bæði jarðveg og sjó m.a. með blýi, PCB og kvikasilfri. Verksmiðjan hafði runnið 

saman við dótturfélag Hempels, sem hafði selt landareignina þar sem starfsemin hafði farið 

fram og farið í þrot eftir að rannsókn mengunarinnar hófst. Snerist málið um skyldu 
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 Umd. 10. umdæmi: Taylor v. Standard Gas & Electric Co., 96 F. 2d 693 (10th Cir. 1938). Málið snerist 

um stöðu olíufélags sem kröfuhafa við gjaldþrot undirfjármagnaðs dótturfélag síns. Varð niðurstaðan sú 
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 Sjá t.d. umfjöllun í David C. Bayne, S.J., The Deep Rock Doctrine Reconsidered I, bls. 43–72. 
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 Umd. 10. umdæmi: Fish v. East, 114 F.2d 177, 191 (10th Cir. 1940), þar sem segir: „limited liability 
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237

 Umd. 2. umdæmi: Fisser v. International Bank, 282 F.2d 231 (2nd Cir. 1960). 
238

 Skilyrðin voru yfirráð (e. control, þannig að félagið hefði „no separate mind, will or existence of its 

own“), misnotkun (e. abuse, þ.e. einhvers konar svik, lögbrot eða óheiðarleiki) og að umkvartað tjón 

eða tap væri sennileg afleiðing (e. proximate cause). 
239

 In Re Oil Spill By „Amoco Cadiz“ Off Coast of France, 491 F. Supp. 170 (1979). 
240

Andreas Cahn og David C. Donald: Comparative Company Law, bls. 689. 
241

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur, bls. 56. HEF er skammstöfun á „háð 

erlent félag“ (e. CFC, Controlled Foreign Company). Sjá lög nr. 46/2009 um breytingu á lögum nr. 

90/2003, um tekjuskatt, sem snerust um styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti. Sjá 

einnig Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“, bls. 

268 og 295. 
242

 Rt, bls. 306. 

https://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#2003090
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móðurfélagsins til að halda áfram rannsókninni.
243

 Í framhaldinu var því gert að greiða 

fyrir hreinsun svæðisins.
244

  

 

Umdeilt hefur þó verið hvort Hempel-dómurinn hafi byggst alfarið á norskum lögum 

um mengun eða hvort félagaréttarlegu afnámi takmarkaðrar ábyrgðar hafi verið beitt sem 

sérstakri réttarheimild, en málið varðaði fyrirtækjasamstæðu fremur en hluthafaábyrgð 

almennt og aðstæður snertu m.a. samruna og gjaldþrot félaga.
245

 Að sænskum rétti hefur 

undantekningarreglunni um afnám takmarkaðrar ábyrgðar einnig verið beitt á sviði 

umhverfisréttar. 

 

Í máli Proton Industries hafði dótturfélag þess mengað skógarsvæði með losun mengaðs 

vatns frá málmiðju. Móðurfélagið var talið hafa haft afgerandi áhrif á starfsemi dóttur-

félagsins, m.a. með því að halda því gangandi með lánveitingum árum saman. Var móður-

félagið talið hafa átt möguleika á að hafa áhrif á starfsemi dótturfélagsins og félögin dæmd 

til óskiptrar ábyrgðar.
246

 

 

Einnig hefur verið bent á skylda niðurstöðu í öðru sænsku máli, þar sem þrotabú var 

gert ábyrgt fyrir dísilolíuleka úr óhreyfðri flutningabifreið í eigu gjaldþrota fyrirtækis.
247

 

2.7 Hverjir stefna hverjum? 

Gerðarmálum fjárfesta gegn ríkjum fer enn fjölgandi, þótt hægt hafi á fjölgun sáttmála 

með fjárfestingaverndarákvæðum svo mjög að árið 2017 voru fyrsta sinn verið gerðir 

færri nýir slíkir sáttmálar en féllu úr gildi.
248

 Mynd 2 í viðauka ritgerðarinnar sýnir fjölda 

opinberlega þekktra gerðarmála fjárfesta gegn ríkjum á grundvelli fjárfestingasáttmála ár 

hvert síðan árið 1987.
249

 Þegar myndin var gerð var opinberlega kunnugt um alls 855 slík 

gerðarmál á tímabilinu 1987‒2017, en á myndinni eru hvorki sýnd mál sem fóru leynt né 

mál höfðuð á grundvelli gerðardómsákvæða laga eða einkasamninga. Af málunum 855 

voru um 80% rekin á grundvelli tvíhliða fjárfestaverndarsáttmála en um 20% á grundvelli 

annars konar sáttmála (flest hinna síðarnefndu á grundvelli  ECT-orkusamningsins eða 

NAFTA-sáttmálans)
250

 og hafði ICSID-gerðardómsetrið haldið utan um rúm 60% 

málanna. 

                                                 

243
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Merki um áhrif eignarhaldskeðja má meðal annars sjá í tölfræðilegum upplýsingum 

um algengustu heimaríki sóknaraðila árin 1987‒2017.
251

 Þar eru áberandi stór vestræn 

ríki á borð við Bandaríkin, Bretland og Þýskaland, en athyglisverða vísbendingu um áhrif 

mögulegs lögsöguflakks má sjá í því að hið tiltölulega smáa ríki Holland var í öðru sæti 

og smáríkin Lúxemborg og Kýpur komast einnig á blað. Sem heimaríki stóð Holland 

jafnfætis Bandaríkjunum árið 2017, með átta ný gerðarmál hvort.
252

 

Á tímabilinu 1987–2017 höfðu alls 113 ríki orðið fyrir opinberlega þekktum gerðar-

málsóknum af hálfu erlendra fjárfesta.
253

 Höfðu tvö Suður-Ameríkuríki (Argentína og 

Venesúela) orðið fyrir flestum gerðarmálsóknum, en athygli vekur að í þriðja, fjórða og 

sjötta sæti voru vestrænu ríkin Spánn, Tékkland og Kanada, með  43, 35 og 27 gerðarmál 

gegn hverju um sig. Hafði þá heildarfjölda gerðarmála gegn Spáni fjölgað úr 34 tveim 

árum áður. Árið 2017 voru ný gerðarmál höfðuð gegn alls 48 ríkjum,
254

 flest á grundvelli 

tvíhliða fjárfestingasáttmála, en næstflest (sex mál) á grundvelli  ECT-

orkusamningsins.
255

 Voru flest ný mál höfðuð gegn Króatíu, alls fjögur, en næstflest ný 

gerðarmál voru höfðuð gegn Spáni og Indlandi, þrjú gegn hvoru ríki.
256

 

3 Alþjóðaréttarvæðing lagavals og lögsögu 

Í þessum kafla verður fjallað um uppruna og þróun stefnu sem rakin hefur verið til 

nokkurra ad hoc gerðardóma í deilum olíufélaga við arabaríki við Persaflóa á sjötta ára-

tug 20. aldar. Beindist sú stefna í þá átt að líta framhjá landslögum og dómstólum mót-

tökuríkja fjárfestinga, en beita þess í stað reglum sem mótuðust að miklu leyti í 

gerðardómaframkvæmd alþjóðlegra fjárfestingagerðardóma. 

3.1 Sögulega þröng sýn á lögsögu gerðardóma 

Fram undir miðja 20. öld var í fræðilegri umræðu almennt ekki talið að sérleyfis-

samningar eða aðrir samningar ríkja við einkaaðila ættu heima á sviði þjóðaréttar.
257
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Hefur sú afstaða verið talin í samræmi við almennt þrönga sýn alþjóðlegra dómstóla á 

lögsögu sína.
258

  

Sem nýlegra dæmi um slíka sýn má nefna að gerðardómur sem sat í umsjón Fasta 

gerðardómsins í Haag (en á grundvelli Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna) komst að 

þeirri niðurstöðu að sér bæri að fresta meðferð máls sem Írland hafði höfðað gegn Bretl-

andi til að sýna mögulegri lögsögu Evrópudómstólsins gagnkvæma virðingu og 

tillitssemi,
259

 og til að forðast að ósamrýmanlegir dómar yrðu kveðnir upp í sama máli.
260

 

Málið hafði Írland höfðað vegna áhyggna af framleiðslu á kjarnorkueldsneytinu MOX, 

sem inniheldur m.a. plúton og úran, í verksmiðju nálægt Sellafield við strönd Englands 

nálægt Írlandshafi, en Írland óttaðist mengun frá verksmiðjunni og tengdum flutningum 

um Írlandshaf.
261

 Í kjölfarið kvað Evrópudómstóllinn upp áfellisdóm í máli sem fram-

kvæmdastjórnin hafði höfðað gegn Írlandi, enda hefði írska ríkið byggt í gerðarmálinu á 

löggjöf Evrópubandalagsins og þannig brotið gegn útilokandi lögsögu dómstólsins um 

hana. Af því gæti leitt bersýnilega hættu fyrir lögsögufyrirkomulag Bandalagsins og þar 

með sjálfstæði réttarkerfis þess.
262

  

Í öðru máli, sem varðaði túnfiskveiðar í Suðurhöfum, úrskurðaði alþjóðlegur 

gerðardómur að hvorki hann sjálfur né Hafréttardómstóllinn, sem hafði látið skipa hann, 

hefði dómsvald í máli sem varðaði brot bæði á Hafréttarsáttmálanum og öðrum milli-
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ríkjasáttmála. Afleiðingarnar urðu þær að ekki fékkst skorið úr ágreiningi sem varðaði 

vernd mikilvægs fiskistofns.
263

 

Á sviði alþjóðlegrar fjárfestingaverndar ruddu sér hins vegar til rúms á síðari hluta 

20. aldar gerðardómar með aðra og rýmri sýn á eigin lögsögu. Hefur sú nálgun verið 

nefnd internationalisation, sem verður hér þýtt á íslensku sem „alþjóðaréttarvæðing“. 

3.2 Alþjóðaréttarvæðing: Uppruni og lagaval 

Alþjóðaréttarvæðingu, sem getur snúið bæði að lögsögu og lagavali, hefur verið svo lýst 

að hún lyfti samningi ríkis og erlends einkaaðila af sviði landslaga upp á æðra svið 

yfirþjóðlegs réttar.
264

 Rætur alþjóðaréttarvæðingar hafa einkum verið raktar til þriggja 

gerðardóma frá miðri 20. öld í málum sem öll tengdust ágreiningi um sérleyfissamninga 

arabaríkja um olíulindir og verða hér eftir kölluð arabísku olíusamningamálin.
265

 Í þeim 

viðurkenndu gerðarmenn að vísu þá viðteknu reglu að um hvers kyns samninga aðra en 

milliríkjasamninga giltu landslög einhvers ríkis.
266

 Sagði m.a. gerðarmaður í einu 

málanna að enginn samningur gæti verið til í tómarúmi, enda væri ekki hægt að hugsa sér 

samning án þess lagakerfis sem hann væri skapaður í.
267

 Þá töldu þeir það leiða af reglum 

alþjóðlegs einkamálaréttar að rétta ríkið væri móttökuríki viðkomandi fjárfestingar. Í einu 

málanna komst breskur gerðarmaður svo að orði:  

 

Hver eru hin ‚réttu lög‘ til að túlka þennan samning? Þetta er samningur sem var gerður í 

Abu Dhabi og sem á að öllu leyti að efna þar í landi. Ef gilda ættu lög einhvers lands, þá 

væru það, prima facie, lög Abu Dhabi.
268
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Gerðardómurinn taldi þó Abu Dhabi og nágrannaríkja þess vera of „frumstæð“ (e. 

primitive) til að lög þess réðu við olíusamningamál, enda kvað gerðarmaður í málinu 

réttarfar ríkisins einkennast af geðþótta sem styddist við Kóraninn. Væri þar ekki til neitt 

viðtekið safn lagareglna sem ættu við um viðskiptasamninga nútímans.
269

 Með svipuðum 

rökstuðningi var í öllum málunum þrem talið um að ræða lagatóm sem þyrfti að fylla. 

Um sömu mundir birtust fræðaskrif sem notuð voru til réttlætingar þess að nota til 

fyllingar hinu meinta lagatómi eina af réttarheimildum þjóðaréttar, almennar grundvallar-

reglur laga siðaðra þjóða,
270

 en sú réttarheimild er ein af hinum réttlægri réttarheimildum 

þjóðaréttar.
271

 Virðist fljótlega hafa verið tekið að vísa til þessarar réttarheimildar og hún 

nefnd ýmsum heitum, m.a. „alþjóðalög“, „meginreglur þjóðaréttar“ eða einfaldlega 

þjóðaréttur eða alþjóðalög (e. international law),
272

 þótt gerðarmenn í arabísku olíu-

samningamálunum séu ekki hafa talið sig vera að beita þjóðarétti.
273

 Um þessa réttar-

heimild hefur verið sagt: „Ekki er ljóst hvort átt er við meginreglur þjóðaréttar eða lands-

réttar ríkja og virðist hvort tveggja tækt í framkvæmd. Dæmi eru um að litið sé til megin-

reglna sem kunnar eru í meginlandsrétti eða engilsaxneskum rétti“.
274

 Lýsti gerðarmaður 

í einu málanna þeim reglum sem þar var beitt sem „meginreglum sem ættu sér rætur í 

heilbrigðri skynsemi og sameiginlegum hefðum siðaðra þjóða – eins konar náttúrurétti 

nútímans“.
275

 Beiting þeirra í málinu hefur verið talin einkennast m.a. af vali reglna úr 

enskum rétti, þar sem sumar reglur hans hafi verið taldar til „náttúruréttar nútímans“ en 

öðrum verið hafnað, meðal annars þeirri ensku túlkunarreglu að skýra bæri leyfis-

veitingar þjóðhöfðingja gegn leyfishafa.
276

 Fyrst og fremst hafa þó gerðardómarnir í 

arabísku olíusamningamálunum verið taldir einkennast af höfuðáherslu á fremur einfalda 
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og afdráttarlausa útgáfu af reglunni um að samninga beri að halda (l. pacta sunt ser-

vanda).
277

 

Engar sértækar lagareglur um olíuauðlindamál voru reyndar til á þessum tíma í 

enskum rétti fremur en í rétti annarra þjóða, og hefur því síðar verið haldið fram að allt 

eins vel hefði mátt þróa meðferð olíusamningamála á grunni íslamsks réttar.
278

 Hefur og 

munurinn á íslömskum lögum á sviði fjár- og efnahagsmála og engilsaxneskum common 

law-rétti verið sagður miklu minni í reynd en ætla mætti af kennisetningum, enda eðli 

íslamskrar dómaframkvæmdar líkara kirkjurétti í orði en á borði.
279

 

Gerðarmenn nútímans hafa verið sagðir álíta olíusamningamálin sviði sínu til 

minnkunar og hafa á síðari árum leitast við að skapa sér fjarlægð frá þessum nýlenduupp-

runa sérsviðs síns, alþjóðlegs gerðardómsréttar.
280

 Réttarheimildin „meginreglur 

þjóðaréttar“ eða „alþjóðalög“ varð þó áhrifamikil í mótun framkvæmdar gerðardóma 

næstu áratuga, og tengdist m.a. mótun hins svonefnda lex mercatoria og hins sértækara 

lex petrolea.
281

 Við gerð ICSID-sáttmálans, nokkrum árum eftir arabísku olíusamninga-

málin, var sett ákvæði um að ef aðilar hefðu ekki komið sér saman um hvaða lög skyldu 

gilda, þá skyldi beita lögum móttökuríkisins ásamt „þeim reglum alþjóðalaga sem við 

eiga“.
282

 Hefur fræðimaðurinn Loewenfeld, sem tók þátt í samningu ICSID-sáttmálans 

vísað til skrifa Aron Broches, fyrrum aðallögmanns Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fyrsta 

formanns ICSID, sem Loewenfeld kallar frumkvöðul ICSID, þess efnis að alþjóðalög 
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Petrolea and International Investment Law. Um lex mercatoria sjá t.d. Dicey, Morris and Collins on 

the Conflict of Laws, bls. 850. 
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væru landslögum rétthærri og hefðu leiðréttingaráhrif, teldust landslög þeim andstæð.
283

 Í 

grein frá 2012 þar sem skoðaðir voru nýlegir ICSID-gerðardómar var komist að þeirri 

niðurstöðu að slík nálgun tíðkaðist þá enn, jafnvel þegar aðilar hefðu komið sér saman 

um að lög einhvers lands skyldu gilda, iðulega rökstuðningslaust eða án fullnægjandi 

rökstuðnings.
284

 

Meðal gagnrýni á notkun fjárfestingagerðardóma á „alþjóðalögum“ hefur verið bent á 

að meginreglur hafi verið sérvaldar og einkennst af stöðnuðum hugmyndum um þjóðarétt 

sem beri merki nítjándu-aldar hugsunarháttar.
285

 Þótt nýrri nálgun fjárfestingagerðardóma 

hafi fjarlægst opinskáa alþjóðaréttarvæðingarstefnu kann andi hennar að hafa svifið yfir 

vötnum til skamms tíma, m.a. í túlkun sáttmálaákvæða, eins og næst verður rakið. 

3.3 Alþjóðaréttarvæðing: lögsaga 

Áhrif ákvæða milliríkjasáttmála á einkaréttarlega samninga ríkja við einstaka fjárfesta 

geta meðal annars skapast af alþjóðaréttarvæðandi túlkun svokallaðra 

regnhlífarákvæða
286

 og bestukjaraákvæða.
287

 

3.3.1 Regnhlífarákvæði 

Regnhlífarákvæði í fjárfestaverndarsáttmálum eru ekki öll orðuð eins, en kveða almennt 

á um að halda skuli aðrar skuldbindingar sem aðilar hafa undirgengist gagnvart fjár-

festum hins aðilans, eða gagnvart fjárfestum hans og fjárfestingum.
288

 Orðalagið getur 

verið breytilegt, mögulega með breytilegum réttaráhrifum. Orðalag þar sem auk fjárfesta 

eru nefndar fjárfestingar getur þannig tryggt að einnig sé átt við skuldbindingar gagnvart 

liðum í eignarhaldskeðjum í þriðju ríkjum, t.d. á aflandssvæðum. Sem dæmi um slíkt 

ákvæði má taka lokamálslið 1. mgr. 10. gr.  ECT-orkusamningsins: 

 

Each Contracting Party shall observe any obligations it has entered into with an Investor or 

an Investment of an Investor of any other Contracting Party.  
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Regnhlífarákvæði geta gegnt því hlutverki að fella ágreining sem rís af öðrum 

samningum undir þann sáttmála sem þau koma fyrir í.
289

 Kunna þau á þann hátt að gera 

fjárfesti kleift að sækja gerðarmál vegna atvika sem rísa af verkefnis- eða sérleyfissamn-

ingi hans við móttökuríkið. Þannig segir í gerðardómi frá 2005 að  

 

… tvö ríki kunna að hafa í tvíhliða fjárfestaverndarsáttmála sínum ákvæði þess efnis að … 

með broti á samningsskuldbindingum gagnvart fjárfesti frá hinu ríkinu geti móttökuríkið 

bakað sér alþjóðlega ábyrgð, þannig að samningsbrotið alþjóðaréttarvæðist, þ.e.a.s. sam-

samist broti á sáttmálanum.
290

 

 

Saga regnhlífarákvæða hefur verið rakin til Abs-Shawcross draganna að fjárfesta-

verndarsáttmála frá 1959.
291

 Slíkt ákvæði var þegar komið í fyrsta BIT-sáttmálann, sem 

gerður var milli Þýskalands og Pakistan árið 1959.
292

 Sem dæmi um notkun 

regnhlífarákvæðis til að styðja lögsögu fjárfestingagerðardóms yfir ríki má nefna mál 

Sempra gegn Argentínu,
293

 en í úrskurði um eigin lögsögu taldi gerðardómur meint brot 

argentínska ríkisins á samningi þess við erlendan fjárfesti m.a. fela í sér brot gegn 

regnhlífarákvæði í tvíhliða þjóðréttarsáttmála.294 

Eins og síðar verður vikið að hafa regnhlífarákvæði verið á nokkru undanhaldi í nýrri 

sáttmálum.
295

 Þau finnast þó enn í fjölmörgum sáttmálum og munu samkvæmt ákvæðum 

sumra þeirra gilda áfram um einhvern tíma eftir að viðkomandi sáttmáli fellur úr gildi.
296 

3.3.2 Bestukjaraákvæði 

Ólíkt regnhlífarákvæðum, sem geta fellt undir viðkomandi fjárfestaverndarsáttmála brot á 

annars konar samningum eða skuldbindingum gagnvart aðilum sama heimaríkis, geta 

bestukjaraákvæði fellt brot á viðkomandi fjárfestaverndarsáttmála undir ákvæði sem fjár-
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festir velur úr sáttmálum sem móttökuríkið hefur gert við þriðju ríki. Sem dæmi nýttu 

sóknaraðilar MTD-málsins,
297

 sem voru frá Malasíu, sér bestukjaraákvæði til að byggja 

málatilbúnað sinn að hluta á völdum ákvæðum ýmissa sáttmála sem Síle hafði gert, þar á 

meðal regnhlífarákvæði í tvíhliða sáttmála við Danmörku.
298

 Dæmi um bestukjaraákvæði 

er að finna í 7. mgr. 10. gr.  ECT-orkusamningsins, en þar segir:  

 

Each Contracting Party shall accord to Investments in its Area of Investors of other 

Contracting Parties, and their related activities including management, maintenance, use, 

enjoyment or disposal, treatment no less favourable than that which it accords to Invest-

ments of its own Investors or of the Investors of any other Contracting Party or any third 

state and their related activities including management, maintenance, use, enjoyment or 

disposal, whichever is the most favourable. 

 

Meðal annars hafa bestukjaraákvæði verið túlkuð á hátt sem renndi stoðum undir lögsögu 

fjárfestingagerðardóma á grundvelli sáttmála móttökuríkisins við önnur ríki en heimaríki 

fjárfestisins. Lögsaga á slíkum grunni er almennt rakin til Maffezzini-málsins frá árinu 

2000.  

 

Í Maffezzini-málinu gerði bestukjaraákvæði milliríkjasáttmála Argentínu og Spánar ar-

gentínskum fjárfesti kleift að nýta sér gerðardómsákvæði í sáttmála sem Spánn hafði gert 

við Síle. Hafnað var mótbárum Spánar þess efnis að bestukjaraákvæðunum hefði verið 

ætlað að gilda um efnisatriði eða efnislegar hliðar þeirrar meðferðar sem fjárfestar hlytu, 

en hvorki um málsmeðferð né lögsögu.
299

  

 

Gerðardómar hafi einnig komist að gagnstæðri niðurstöðu.
300

 Hafa þeir jafnvel 

gengið svo langt að segja m.a. slíka lögsögu ekki aðeins ýta undir sáttmálaflakk, heldur 

kollvarpa vilja samningsaðila.
301

 Töldu til skamms tíma sumir fræðimenn þetta atriði 

umdeilt og óútkljáð,
302

 þótt aðrir hafi talið nálgun Maffezzini-málsins ráðandi í fram-

kvæmd.
303

 

Í sératkvæði Brigitte Stern í máli Impregilo gegn Argentínu
304

 hélt hún því fram að 

Maffezzini-nálgunin hefði orðið ofan á í tiltölulega mörgum síðari málum án þess að 

meirihluti starfsstéttar gerðarmanna væri endilega henni fylgjandi, einfaldlega vegna þess 
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að sömu einstaklingar hefðu valist til setu í mörgum gerðardómum.
305

 Fleiri hafa tekið í 

svipaðan streng um þröngan hóp vinsælla gerðarmanna.
306

 Í því sambandi má e.t.v. nefna 

að Vivendi-málið gaf ekki aðeins tóninn um víðtæka lögsögu fjárfestingagerðar-dóma 

þrátt fyrir umsamda lögsögu innlendra dómstóla, heldur gátu þar sér nafn gerðarmenn 

sem völdust í kjölfarið í marga fjárfestingagerðardóma og hafa verið þar atkvæðamiklir 

allt fram á síðustu ár.
307

  

4 Hverjir eiga lögsöguna? Gerðardómaframkvæmd um lögsögu 

Skilningur á framkvæmd fjárfestingagerðardóma um lögsögutengd atriði skiptir máli 

þegar ríki ákveður að undirgangast, endurnýja eða segja upp þjóðréttarsáttmálum með 

ákvæðum um fjárfestingavernd. Slíkur skilningur er einnig mikilvægur þegar samið er 

við einstaka erlenda fjárfesta. Í þessum kafla verður reynt að varpa ljósi á aðferðafræði 

og túlkunarsjónarmið fjárfestingagerðardóma. Fyrst verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

megindlegrar rannsóknar kanadíska fræðimannsins Van Hartens á framkvæmd fjár-

festingagerðardóma. Í kjölfarið verður efnið rætt nánar og bætt við fáeinum dæmum. 

4.1 Megindleg rannsókn Van Hartens 

Megindlegum textagreiningaraðferðum
308

 var beitt í rannsókn birtri árið 2012,
309

 þar sem 

kanadíski fræðimaðurinn Gus Van Harten skoðaði fjárfestingagerðarmál með tilliti til 

úrlausna
310

 um sjö fyrirfram ákveðna flokka álitamála, sem allir tengdust lögsögu eða 

meðferðarhæfi ágreiningsmála sem fóru fyrir gerðardóm.
311

 Skoðaðar voru opinberlega 
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aðgengilegar úrlausnir birtar fram til júní 2010 á vefsíðum ICSID-gerðardómsetursins, 

Fasta gerðardómsins í Haag, umsjónaraðila  ECT-orkusamningsins, stjórnvalda í Kanada, 

Mexíkó og Bandaríkjunum. Einnig var skoðuð vefsíðan ITALAW, yfirgripsmikið safn 

úrlausna í fjárfestingagerðarmálum ásamt tengdum skjölum, t.d. um viðurkenningar- og 

fullnustumál, sem haldið er úti á vegum Andrew Newcombe, prófessors við lagadeild 

University of Victoria í Kanada
.
.
312

 Voru málin upphaflega 261 talsins, en fækkaði niður 

í 140 eftir útilokun mála þar sem ekki var komist að niðurstöðu um lögsögu, mála sem 

voru sameinuð öðrum málum, og mála óaðgengilegra á ensku.
313

 Flest voru málin rekin á 

grundvelli tvíhliða fjárfestaverndarsáttmála (74% greindra mála). Næstalgengast var að 

gerðarmál væru rekin á grundvelli norður-ameríska fríverslunarsamningsins NAFTA 

(17%) eða  ECT-orkusamningsins (8%).
314

 Í heild féll niðurstaðan fjárfestum í vil í 76% 

af alls 515 úrlausnum allra flokkanna sjö.
315

 

4.1.1 Hringferðir, leyfileg fjárfesting og lögsaga á grundvelli bestukjaraákvæða 

Í tveim flokkanna voru úrlausnir of fáar til að marktækar niðurstöður fengjust (6 úrlausnir 

um áhrif hringferðar á lögsögu viðkomandi gerðardóms og 27 um hvor málsaðila bæri 

sönnunarbyrðina fyrir því að fjárfesting hefði verið leyfileg). Um þriðja flokkinn, lög-

sögu á grundvelli bestukjaraákvæða, skiptust 60 úrlausnir hnífjafnt. 

4.1.2 Aflandseignarhald, fjárfestingarhugtakið, minnihlutahluthafar og fleiri en ein 

lögsaga 

Í hinum álitamálaflokkunum fjórum greindist tölfræðilega marktæk slagsíða. 

Í fjórða flokknum voru greind álitamál um eignarhaldskeðjur þar sem sóknaraðili var 

eigandi fyrirtækis á aflandssvæði. Í þeim flokki féllu 82% af 69 greindum úrlausnum 

fjárfestum í vil, þ.e.a.s málin voru tekin til gerðarmeðferðar.  

Í fimmta flokknum voru greind álitamál um rúmt eða þröngt fjárfestingarhugtak, t.d. 

hvort takmarka ætti skilgreiningu fjárfestingar við að fé kæmi í raun inn í móttökulandið 

eða við önnur skilyrði til aðgreiningar fjárfestingar frá „hvikulu fjármagni“ (e. volatile 

capital), svo sem skilyrði um tímalengd, um að fjárfestir tæki á sig áhættu og verulega 
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skuldbindingu, eða um þýðingu fyrir þróun móttökuríkisins.
316

 Í þessum flokki féllu 72% 

af 116 úrlausnum fjárfestum í vil.  

Í sjötta flokknum voru álitamál sem vörðuðu minnihlutahluthafa. Þar voru 92% af 72 

úrlausnum fjárfestum í vil.  

Í sjöunda flokknum voru loks greind álitamál um fleiri en eina lögsögu (e. parallel 

claims). Í þessum sjöunda og stærsta flokki voru m.a. álitamál um tæmingu innlendra 

réttarúrræða, tímafresti og krossgötuákvæði (e. fork-in-the-road). Féllu 83% af 165 

greindum úrlausnum fjárfestum í vil. Gerðarmenn létu því slík skilyrði yfirleitt ekki 

standa lögsögu sinni í vegi.  

Innan þessa flokks greindust einnig 36 mál þar sem málsaðilar höfðu samið um annað 

varnarþing. Kváðu varnarþingssamningar aðila þá ýmist á um lögsögu landsdómstóla eða 

annars gerðardóms en þess sem leitað hafði verið til.
317

 Létu gerðardómarnir eigin lög-

sögu einungis víkja fyrir umsaminni lögsögu í 5 málum af 36, eða 14% þeirra. Í hinum 

30 tóku þeir sér lögsöguna, þvert á varnarþingsákvæði í samningum milli málsaðila. 

Meðal rökstuðnings gerðardómanna fyrir eigin lögsögu í málunum 30 nefnir Van Harten 

einkum eftirtalin ferns konar rök.  

4.1.3 Gegn umsömdu varnarþingi: Framsetning ekki skoðuð efnislega 

Í fyrsta lagi var lögsaga gerðardóma rökstudd með því að líta með formlegum fremur en 

efnislegum hætti á það hvort um væri að ræða brot á einkaréttarlegum samningi 

málsaðila eða brot á þjóðréttarsáttmála. Réðist þá niðurstaðan um lögsögu af því hvernig 

sóknaraðili hagaði málatilbúnaði sínum, án efnislegrar athugunar á því hvort sá 

málatilbúnaður væri augljóslega ótækur. Dæmi um slíka afstöðu má greina í máli Tza 

Yap Shum gegn Perú, sem reifað var í fyrsta kafla þessarar ritgerðar, en dæmi Van Har-

tens um slíka afstöðu er úrskurður um lögsögu í máli Siemens gegn Argentínu.  

 

Í máli Siemens gegn Argentínu var óumdeilt að málið reis af einkaréttarlegum verkefnis-

samningi ríkisins frá 1998 við fyrirtæki í eigu Siemens um innflytjendaeftirlits- og 

                                                 

316
 Sjá Lögsöguákv. ICSID, Fedax N.V. gegn Venesúela, 11. júlí 1997 (ICSID mál nr. ARB/96/3), þar sem 

kaup á skuldaviðurkenningum (e. promissory notes) á markaði voru talin fjárfesting. Í §18 og §43 segir 

á frummálinu um skilgreiningaratriði fjárfestinga: „... that the type of investment involved is not merely 

a short-term, occasional financial arrangement, such as could happen with investments that come in for 

quick gains and leave immediately thereafter - i.e. ''volatile capital." The basic features of an investment 

have been described as involving a certain duration, a certain regularity of profit and return, assumption 

of risk, a substantial commitment and a significance for the host State's development.“ Um þessi 

skilyrði vísar gerðardómurinn til rits fræðimannsins Christoph Schreuers frá árinu 1996. Þrátt fyrir 

þessa ítarlegu reifun þeirra varð niðurstaða gerðardómsins engu að síður sú að telja kaup skuldaviður-

kenninganna vera fjárfestingu. Sjá dæmi um fleiri gerðardóma sem settu fram skilyrði fjárfestingar í 

Rudolf Dolzer og Christoph Schreuer: Principles of International Investment Law, bls. 248. 
317

 Gus Van Harten: „Arbitrator Behaviour in Asymmetrical Adjudication“, bls. 227‒228. 



 

58 

persónuskilríkjakerfi. Ný ríkisstjórn í landinu hafði stöðvað framkvæmd samningsins árið 

2001 vegna meintra tæknilegra vandamála og rift honum ári síðar á grundvelli neyðar-

laga.
318

 Meðal átta frávísunarkrafna ríkisins fyrir gerðardómi á vegum ICSID var byggt á 

því að í verkefnissamningnum hefðu verið ákvæði um sértæka og útilokandi lögsögu inn-

lendra dómstóla.
319

 Í úrskurði gerðardómsins var vísað til þess að aðrir gerðardómar hefðu 

talið deilur sem risu af einkaréttarlegum samningum geta leitt til kröfu á grundvelli milli-

ríkjasáttmála. Í málatilbúnaði sínum hefði sóknaraðili sett fram (e. formulated) deiluna sem 

ágreining sem þjóðréttarsáttmáli tæki til. Til að eiga lögsögu þyrfti gerðardómurinn ein-

faldlega að sannfærast um að ef það sem sóknaraðili héldi fram sannaðist, þá ætti hann 

lögsöguna.
320

 

 

Áhugavert er að bera þessa nálgun saman við nálgun Mannréttindadómstóls Evrópu 

(MDE). Þar fer því fjarri að það eitt að kærandi haldi fram broti á Mannréttindasáttmála 

Evrópu nægi til að mál fáist tekið til meðferðar. Þess í stað er fjölmörgum kærum vísað 

frá, m.a. sökum þess að þær teljast augljóslega illa grundaðar.
321

 Í leiðbeiningum MDE 

um meðferðarhæfi segir m.a. um þetta skilyrði að orðið „augljóslega“ (e. manifestly) beri 

ekki að taka bókstaflega, heldur sýni rík framkvæmd stofnana MDE að kæra verði talin 

augljóslega illa grunduð, leiði forskoðun á henni í ljós að ekki líti út fyrir brot á 

réttindum sem sáttmálinn tryggi.
322

 Þá kemur fram í leiðbeiningunum að það breyti ekki 

„augljóslega“ illa grunduðu eðli kærunnar þótt sú forskoðun geti falið í sér að 

málsaðilum sé boðið að leggja fram athugasemdir og þótt rökstuðningur ákvörðunarinnar 

kunni að vera langur og ítarlegur.
323

 Nálgun MDE er að þessu leyti afar ólík nálgun 

                                                 

318
 Ákv. um lögsögu, ICSID, Siemens A.G. gegn Argentínu, 3. ágúst 2004 (ICSID mál nur. ARB/02/8), §23‒

26. 
319

 Sama heimild, 8. tl. §27. 
320

 Sama heimild, §178‒180: „Arbitral tribunals have found that a dispute arising out of a contract may 

give rise to a claim under a bilateral investment treaty. The dispute as formulated by the Claimant is a 

dispute under the Treaty. At this stage of the proceedings, the Tribunal is not required to consider 

whether the claims under the Treaty made by Siemens are correct. This is a matter for the merits. The 

Tribunal simply has to be satisfied that, if the Claimant’s allegations would be proven correct, then the 

Tribunal has jurisdiction to consider them.“ 
321

 Sjá Björg Thorarensen: „Skilyrði kæru og málsmeðferð fyrir Mannréttindadómstól Evrópu“, bls. 571‒

572, þar sem m.a. er gerð sú athugasemd að orðalagið að kæra sé „augljóslega ekki á rökum reist“ 

kunni að standa nær merkingu frumtextans (e. manifestly ill-founded). 
322

 „Practical Guide on Admissibility Criteria, 4th Edition“, https://www.echr.coe.int/, §240. Á frummá-

linu: „It is true that the use of the term “manifestly” in Article 35 § 3 (a) may cause confusion: if taken 

literally, it might be understood to mean that an application will only be declared inadmissible on this 

ground if it is immediately obvious to the average reader that it is far-fetched and lacks foundation. 

However, it is clear from the settled and abundant case-law of the Convention institutions ... that the 

expression is to be construed more broadly, in terms of the final outcome of the case. In fact, any app-

lication will be considered “manifestly ill-founded” if a preliminary examination of its substance does 

not disclose any appearance of a violation of the rights guaranteed by the Convention ....“ 
323

 Sama heimild, §241: „The fact that the Court, in order to conclude that an application is manifestly ill-

founded, sometimes needs to invite observations from the parties and enter into lengthy and detailed 

reasoning in its decision does nothing to alter the “manifestly” ill-founded nature of the application 

(Mentzen v. Latvia (dec.)).“ Málið sem vísað er til er MDE, Mentzen gegn Lettlandi, ákvörðun frá 7. 

desember 2004 (71074/01), en þar var eftir ítarlega athugun vísað frá kæru konu sem lettnesk yfirvöld 

höfðu af málverndarsjónarmiðum skráð með kenninafnið Mencena í stað Mentzen. Annað dæmi, sem 

varðaði tilraun fjárfestis að nafni Sedelmayer til að fá erfiðleika sína við að fá gerðardómi gegn 

https://www.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["71074/01"]}
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þeirra fjárfestingagerðardóma sem byggja meðferðarhæfi gerðarmáls á því einu í hvaða 

búning sóknaraðili kýs að klæða mál sitt. Má ef til vill segja að ólíkt MDE, sem hafnar 

bókstafstúlkun hugtaksins „augljóslega“, túlki margir fjárfestingagerðardómar hugtakið 

„við fyrstu sýn“ einkar bókstaflega.  

Að vísu kunna gerðardómar að vísa málum frá á síðara stigi, þegar kemur að efnis-

meðferð. En sú ákvörðun er þá ekki á valdi landsréttar, heldur í höndum viðkomandi 

gerðardóms og lýtur þeim lögmálum sem þar ríkja, m.a. um lagaval, fordæmi og þrönga 

möguleika á endurskoðun niðurstöðunnar.
324

 

Athyglisvert er að í gerðardómsákvæði 26. gr.  ECT-orkusamningsins kemur fram að 

skilyrðislaust samþykki aðildarríkja á gerðarmálsóknum fjárfesta á við um meint brot á 

skuldbindingum samkvæmt sáttmálanum.
325

 Virðist það ákvæði festa í sessi fyrrgreinda 

túlkun gerðardóma í málum höfðuðum á grundvelli sáttmálans. 

4.1.4 Gegn umsömdu varnarþingi: Ekki „hrein“ samningsbrotamál 

Í öðru lagi var lögsaga gerðardóma rökstudd með kröfu um að til þess að varnarþings-

ákvæði einkaréttarlegs samnings gengju framar lögsögu fjárfestingagerðardóms þyrftu 

mál að snúast á „hreinan“ hátt (e. purely) einvörðungu um viðkomandi samning. Dæmi 

Van Hartens um slíkt mál er mál Sempra gegn Argentínu. Í málinu var fjallað um mörg 

áhugaverð atriði, m.a. neyðarréttarsjónarmið, sem komið verður að síðar í ritgerðinni og 

sem ógilding gerðardómsins byggðist síðar á,
326

 en hér verður einungis fjallað um lög-

söguna. 

 

Í Sempra-málinu hafði fyrirtækið Sempra átt, í gegnum óbeint eignarhald, tæpan 

helmingshlut í einkavæddum gasveitum í sjö argentínskum héruðum. Kvartaði fyrirtækið 

yfir breytingum á regluverki argentínska ríkisins, m.a. banni ríkisins við gengistryggingu 

orkuverðs, m.a. bindingu þess við gengi vísitölunnar U.S. Producer Price Index og gengi 

bandaríkjadals, en mikið gengisfall hafði orðið í landinu um þær mundir.
327

 Argentínska 

ríkið krafðist frávísunar og bar m.a. fyrir sig varnarþingsákvæði einkaréttarlegs samnings. Í 

                                                                                                                                                 

Rússlandi fullnægt með aðför dæmda mannréttindabrot, er rakið í Olga Gerlich: „State Immunity from 

Execution in the Collection of Awards Rendered in International Investment Arbitration“, bls. 86. Sjá 

einnig umræðu um þetta atriði í: Björg Thorarensen: „Skilyrði kæru og málsmeðferð fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu“, bls. 572. 
324

 Sjá 5. kafla. 
325

 Samningur um orkusáttmála frá 1994 (ECT-samningurinn), §26: „unconditional consent to the submis-

sion of a dispute to international arbitration or conciliation“ [nema ríki hafi gert sérstakar ráðstafanir 

sem ákvæðið tiltekur] og „an alleged breach of an obligation ...“ [sáttmálans]. 
326

 Ógild. ICSID, Sempra Energy International gegn Argentínu, 29. júní 2010 (ICSID Mál nr. ARB/02/16). 

Sjá kafla 5.4. 
327

 ICSID, Sempra Energy International gegn Argentínu, gerðardómur frá 28. september 2007 (ICSID Mál 

nr. ARB/02/16), §85 og 93. Sjá umræðu um bakgrunn kreppunnar í Gustavo Maurino og Ezequiel Nino: 

„Economic and social rights and the Supreme Court of Argentina in the decade following the 2001‒

2003 crisis“, bls. 301‒304. 
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rökstuðningi gerðardómsins um þetta atriði kom fram að hann taldi varnarþingsákvæði í 

einkaréttarlegum samningi aðila ekki geta hindrað lögsögu sína nema hugsanlega í til-

vikum þar sem mál ætti sér hreinan uppruna í einkaréttarlegum samningi (e. purely 

contractual origin) og snerist um réttindi sem ekki gætu talist vera fjárfesting.
328

 Um hrein 

samningsbrotamál vísaði gerðardómurinn m.a. til eldri gerðardóms, en taldi að í fyrir-

liggjandi máli byggðist krafa sóknaraðila bæði á einkaréttarlegum samningi og þjóðréttar-

sáttmála. Ætti því gerðardómurinn lögsöguna, enda sæi hann ekki ástæðu til að víkja frá 

niðurstöðu fyrri gerðardóma. Vísaði hann þar aðallega til Vivendi-ógildingarmálsins
329

 auk 

mála Wena Hotels gegn Egyptalandi
330

 og SGS gegn Pakistan,
331

 þótt hann nefndi að vísu 

að nálgunin hefði verið önnur í máli SGS gegn Filippseyjum.
332

 Taldi gerðardómurinn 

niðurstöðuna styrkjast af nánari tengslum einkaréttarlega samningsins við þjóðréttar-

sáttmálann í gegnum regnhlífarákvæði þess síðarnefnda.
333

 Gerðardómurinn tók sér því 

lögsöguna og var Argentína í kjölfarið dæmd til að greiða fyrirtækinu bætur. 

Gerðardómurinn var síðar ógiltur, en ekki af þessum sökum.
334

 

 

Athygli vekur að auk kröfunnar um „hreint“ samningsbrotamál var einnig gerð krafa 

um að ekki gæti talist um „fjárfestingu“ að ræða. 

 

4.1.5 Gegn umsömdu varnarþingi: Móðurfélög óbundin 

 

Í þriðja lagi var lögsaga gerðardóma studd túlkunarsjónarmiðum um dótturfélög. Dæmi 

Van Hartens um slík sjónarmið er úrskurður um lögsögu í máli National Grid gegn Ar-

gentínu,
335

 þar sem móðurfélag gat rekið gerðarmál vegna dótturfélags síns, en taldist þó 

óbundið af varnarþingssamningi þess. 

 

Í National Grid-málinu hafði bandarískt félag höfðað gerðarmál vegna dótturfélags síns,
336

 

sem hafði keypt og rekið einkavæddar rafmagnsveitur í Argentínu. Krafðist móðurfélagið 

bóta, m.a. vegna lagasetningar frá árinu 2002 sem bannaði bindingu raforkuverðs við gengi 

bandaríkjadals.
337

 Um þá mótbáru argentínska ríkisins að varnarþingsákvæði í sérleyfis-

samningum ríkisins við rekstaraðilann kváðu á um útilokandi lögsögu (e. exclusive juris-

diction) innlendra dómstóla sagðist gerðardómurinn rifja upp „þá einföldu staðreynd að 

                                                 

328
 Ákv. um lögsögu, ICSID, Sempra gegn Argentínu, 11. maí 2005 (ICSID Mál nr. ARB/02/16), §95. 

Endursögn höf. á „A claim can have a purely contractual origin and refer to a right that does not qualify 

as an investment, in which case there will be no jurisdiction, as was the case in Joy;
 

but it can also 

originate solely in the violation of a provision of the treaty independently from domestic law or, as is 

more frequently the case, originate in a violation of a contractual obligation that at the same time 

amounts to a violation of the guarantees of the treaty. In these other cases there will be no obstacle to 

the exercise of jurisdiction.“ 
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 Sjá Ógild. ICSID, Compañiá de Aguas. og Vivendi gegn Argentínu, 3. júlí 2002 (ICSID mál nr. 

ARB/97/3).  
330

 ICSID, Wena Hotels Ltd. gegn Egyptalandi, gerðardómur frá 8. desember 2000 (ICSID mál nr. 

ARB/98/4). 
331

 Sjá ákv. um lögsögu, ICSID, SGS gegn Pakistan, 6. ágúst 2003 (ICSID mál nr. ARB/01/13). 
332

 Sjá ákv. um lögsögu, ICSID, SGS gegn Filippseyjum, 29. janúar 2004, (ICSID mál nr. ARB/02/6). 
333

 Ákv. um lögsögu, ICSID, Sempra gegn Argentínu, 11. maí 2005 (ICSID Mál nr. ARB/02/16), §96 -101. 
334

 Sjá umfjöllun um neyðarréttarsjónarmið í kafla 5.4. 
335

 National Grid gegn Argentínu, úrskurður um lögsögu frá 20. júní 2006. 
336

 Sama heimild, §37. 
337

 Sama heimild, §40‒42. 
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National Grid er ekki aðili að þeim sérleyfissamningum sem fólu í sér samþykki sérleyfis-

hafa á að alríkisdómstólar höfuðborgar Argentínu skyldu einir hafa lögsögu“.
338

 

Varnarþingsákvæðið kom því argentínska ríkinu að engu haldi.
339

 

 

Athyglisvert er að bera ofangreinda niðurstöðu saman við bandaríska Fisser-málið,
340

 þar 

sem niðurstaðan varð öndverð, þ.e.a.s. móðurfélag varð bundið af varnarþingssamningi 

dótturfélags síns. 

4.1.6 Gegn umsömdu varnarþingi: Orðalag afsals á lögsögu gerðardóms 

Í fjórða lagi var loks lögsaga gerðardóma rökstudd kröfu um að varnarþingsákvæði væru 

afar skýr og berorð. Að íslenskum rétti er það orðalag talið nægja til afsals á lögsögu 

annarra úrlausnaraðila að varnarþingssamningur kveði á um að höfða „skuli“ mál fyrir 

tilteknum dómstól eða gerðardómi. Er það talið nægja til að fela í sér bæði veitingu lög-

sögu til þeirra dómstóla sem tilgreindir eru og afsal hennar til annarra.
341

 Óþarft telst því 

að telja upp hvaða úrskurðaraðilar skuli ekki eiga lögsögu. Virðist sú afstaða rökrétt, enda 

gæti orðið þrautin þyngri að telja upp alla þá hugsanlegu úrskurðaraðila sem ætlunin er 

að útiloka. Í þeim gerðarmálum sem hér um ræðir var hins vegar umsaminni lögsögu 

landsdómstóla hafnað vegna þess að lögsaga gerðardómsins hefði ekki verið útilokuð 

með berum orðum, þ.e.a.s. að sérstaklega hefði þurft að taka fram að gerðardómur ætti 

ekki lögsögu.  

Í einu gerðarmáli hafði viðkomandi ríki gætt þess sérstaklega að útiloka lögsögu 

gerðardóma með berum orðum. Þá brá hins vegar svo við að gerðardómurinn taldi það 

óþarfa viðbót sem engu skipti og tók sér lögsöguna engu að síður. 

 

Í Azurix-málinu kvað einkasamningur aðila sérstaklega á um að fjárfestingagerðardómar 

skyldu ekki hafa lögsögu. Kvaðst ríkið hafa búið svo um hnútana m.a. í ljósi niðurstöðu 

Lanco- og Vivendi-málanna.
342

 Gerðardómurinn taldi þetta þó óþarfa viðbót við ákvæði 

sem þegar hefði kveðið á um útilokandi lögsögu (e. exclusive jurisdiction). Var hún engu 

                                                 

338
 Þýðing höf. á „The Tribunal recalls the simple fact that National Grid is not a party to the Concession 

Contracts, in which the Concessionaires agreed to the exclusive jurisdiction of the federal courts in Ar-

gentina’s federal capital. .... The Tribunal realizes that the Respondent’s defense relies on rejecting the 

possibility that Claimant may bring claims under the treaty separately from claims arising under the 

Contracts. However, this is a matter to be proven by the Claimant at the time of discussing the merits of 

its claims. As characterized by the Claimant, the claims brought before this Tribunal fall prima facie 

under the Treaty. As held in SGS v. Pakistan: “…[I]f the facts asserted by the Claimant are capable of 

being regarded as alleged breaches of the BIT, consistently with the practice of ICSID tribunals, the 

Claimant should be able to have them considered on their merits.” Sama heimild, §169. 
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 Sama heimild, §170. 
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 Sjá kafla 2.6.3. 
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 Prorogation  og derogation. Ása Ólafsdóttir: „Réttaráhrif varnarþingssaminga samkvæmt 1. mgr. 17. gr. 

Lúganó-samningsins“, bls. 325‒327. 
342

 Ákv. um lögsögu, ICSID, Azurix Corp. gegn Argentínu, 8. desember 2003 (ICSID mál nr. ARB/01/12), 

§78. Lanco-málið sem þar var vísað til er ákv. um lögsögu, ICSID, Lanco gegn Argentínu, 8. desember 

1998 (ICSID mál nr. ARB/97/6). Um Vivendi-málið sjá kafla 1.2.1. 
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talin breyta, og taldi gerðardómurinn sig eiga lögsöguna. Ógildingu gerðardómsins var 

síðar hafnað.
343

 

 

4.2 Hneigist túlkun fjárfestingagerðardóma til víðtækrar lögsögu? 

Eins og rakið hefur verið hér að framan benda megindlegar niðurstöður Van Hartens til 

að alþjóðlegir fjárfestingagerðardómar hafi í ýmsum atriðum hneigst til að haga túlkun 

sinni á hátt sem styður eigin lögsögu, en þrengir að sama skapi að lögsögu 

landsdómstóla. Nokkur fleiri atriði þessu tengd verða nú rædd. 

4.2.1 Hvað fellur undir fjárfestingarhugtakið? 

Miklu skiptir ljóslega um lögsögu gerðardóma hversu vítt eða þröngt hugtakið „fjár-

festing“ er túlkað. Skilgreiningar fjárfestingaverndarsáttmála eru yfirleitt víðar og túlkun 

gerðardóma almennt talin rúm,
344

 enda féllu í rannsókn Van Hartens 72% greindra 

úrlausna þar sem deilt var um fjárfestingarhugtakið að rýmri kostinum.
345

 Undir fjár-

festingu í skilningi fjárfestingaverndarsáttmála hafa jafnvel verið felldar skuldaviður-

kenningar keyptar á markaði
346

 og vogunarsamningur erlends banka við ríkisfyrirtæki.
347

  

4.2.2 Hverjir teljast fjárfestar? 

Túlkun þess hverjir teljast fjárfestar hneigist einnig í átt til rúms aðgangs að 

gerðardómum, m.a. hvað varðar það hvort fjárfest er í eigin nafni eða í gegnum félag eða 

félög í móttökuríkinu eða þriðju ríkjum. Tilhneiging er annars vegar til að líta í gegnum 

blæjur niður eftir eignarhaldskeðjum, þannig að eigendur eða félög þeirra geti sótt 

gerðarmál vegna félaga neðar í keðjunni. Er það m.a. í anda b-liðar 2. mgr. 25. gr. 

ICSID-sáttmálans, sem ætlað var að tryggja að eigendur fyrirtækja gætu höfðað gerðar-

mál þótt móttökuríkið hefði skyldað þá til að fjárfesta í gegnum fyrirtæki skráð innan-

lands,
348

 en nær samkvæmt rannsókn Van Hartens einnig til aðildar liða eignarhaldskeðja 

skráðra í þriðju ríkjum, m.a. á aflandssvæðum.
349

 Sem dæmi um slíkt má nefna Philip 

Morris-málin, sem rædd verða í kafla 5.5, þar sem milliliðir í eignarhaldskeðjum bandar-

                                                 

343
 Ógild. ICSID, Azurix Corp. gegn Argentínu, 1. september 2009 (ICSID mál nr. ARB/01/12). 

344
 Andrew Newcombe og Lluís Paradell: Law and Practice of Investment Treaties, bls. 65‒68. Sjá einnig 

Jonathan Bonnitcha: „Assessing the Impacts of Investment Treaties“, bls. 4, sem lýsir hugtakinu sem 

afar rúmu (e. exceedingly broad). 
345

 Sjá kafla 4.1.2. 
346

 Sbr. Fedax-málið, sem vísað var til í kafla 4.1.2. Sjá einnig Andrew Newcombe og Lluís Paradell: Law 

and Practice of Investment Treaties, bls. 66. 
347

 Á ensku: hedging contract. Sjá Jonathan Bonnitcha: „Assessing the Impacts of Investment Treaties“, 

bls. 4. Málið sem vísað er til er ICSID, Deutsche Bank AG gegn Sri Lanka, gerðardómur frá 31. októ-

ber 2012 (ICSID mál nr. ARB/09/2). 
348

 Andrew Newcombe og Lluís Paradell: Law and Practice of Investment Treaties, bls. 68‒69þ 
349

 Sjá sem dæmi Philip Morris-málin í kafla 5.5. 
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ísks móðurfélags skrásettir á hentugum svæðum ráku gerðarmál gegn mismunandi 

ríkjum. Tilhneiging virðist hins vegar vera til að láta blæjuna vera órofna, stuðli sú 

nálgun að lögsögu gerðardóma, svo sem þegar eigendur hafa talist óbundnir af 

varnarþingssamningum félaga sinna
350

 eða þegar aflandsfélög hringferðarfjárfesta hafa 

getað rekið gerðarmál gegn heimalandi eigenda sinna.
351

 Í báðum tilvikum stuðlar túl-

kunin að lögsögu gerðardóma. 

4.2.3 Túlkun samninga: Orðskýring og vilji samningsaðila? 

Í framkvæmd fjárfestingagerðardóma virðist ýmist beitt þröngri eða rúmri túlkun 

orðalags, annars vegar þröngri túlkun ákvæða varnarþingssamninga um innlenda lög-

sögu
352

 en hins vegar rúmri túlkun þrengjandi orðalags um lögsögu gerðardóma, t.d. af 

því tagi sem deilt var um í Tza Yap Shum-málinu.
353

 Í báðum tilvikum hnígur túlkunin í 

þá átt að rýmka möguleika fjárfesta á að koma málum undan lögsögu landsdómstóla og 

fyrir fjárfestingagerðardóma. 

4.2.4 Litis pendens? 

Ein þeirra reglna sem geta tafið eða þrengt lögsögu gerðar- eða dómsmála er reglan um 

litis pendens,
354

 eða réttaráhrif yfirstandandi málshöfðunar annars staðar. Reglan þekkist 

í rétti flestra landa, þar á meðal að íslenskum rétti,
355

 þar sem hún birtist m.a. í lögum um 

meðferð einkamála nr. 91/1991.
356

 Þungvæg rök búa að baki slíkum reglum, m.a. þau að 

forða málsaðilum frá því að þurfa að standa í málarekstri á fleiri en einum vígstöðvum og 

að forðast að upp verði kveðnir ósamrýmanlegir dómar um sama eða skylt sakarefni.
357

 Í 

hnotskurn koma slík rök fram í 21. lið aðfaraorða ESB-reglugerðar 1215/2012 um að í 

                                                 

350
 Sbr. National Grid-málið, Sjá kafla 4.1.5. 

351
 Sbr. Yukos-málin, sjá umfjöllun í kafla 1.2.5. 

352
 Sjá kafla 4.1.6. 

353
 Sjá umfjöllun um túlkun þrengjandi ákvæða um lögsögu fjárfestingagerðardóma í August Reinisch: 

„How Narrow are Narrow Dispute Settlement Clauses in Investment Treaties?“  
354

 Einnig nefnd lis alibi pendens eða lis pendens. Að Rómarétti gat varnaraðili í dómsmáli borið fyrir sig 

exceptio litis alibi pendentis, þ.e.a.s. þá málsvörn að málaferli væru yfirstandandi annars staðar, sjá t.d. 

Paul du Plessis: Borkowski’s Textbook on Roman Law, bls. 74. 
355

 Þorgeir Örlygsson: „Um viðurkenningu erlendra dóma á Íslandi“, bls. 39‒43. 
356

 Í 4. mgr. 94. gr. laganna segir: „Þegar mál hefur verið þingfest verður dóms ekki krafist um þær kröfur 

sem eru gerðar í því í öðru máli. Ef dóms er krafist þannig um kröfu í öðru máli skal vísa henni frá 

dómi.“ 
357

 Þorgeir Örlygsson: „Um viðurkenningu erlendra dóma á Íslandi“, bls. 40. Sjá einnig Eiríkur Elís Þor-

láksson: „Litis pendens áhrif í einkamálum samkvæmt lögum nr. 7/2011 um Lúganósamninginn“, bls. 

223‒224. 
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þágu samstilltrar réttarvörslu þurfi að halda samhliða málaferlum í lágmarki og tryggja 

að ekki verði kveðnir upp ósamrýmanlegir dómar.
358

 

Höfuðatriði í beitingu reglunnar er hversu ströngum skilyrðum er beitt um það hvort 

um er að ræða sama eða nægilega skylt mál. Lúganósamningurinn
359

 gildir að vísu hvorki 

um gerðardóma
360

 né eru skilyrði hans endilega í öllum atriðum þau sömu og skilyrði 

litis pendens-reglu íslenskra réttarfarslaga,
361

 en nytsamlegt er að skoða þau til saman-

burðar við framkvæmd fjárfestingagerðardóma. Snúa skilyrði þess hvenær máli skuli 

vísað frá skv. 27. gr. Lúganósamningsins frá 2007 að því hvenær mál telst hafa verið 

höfðað,
362

 hvort aðilar teljast þeir sömu, og síðast en ekki síst hvort sakarefnið telst hið 

sama og hvíla á sama málsgrundvelli.
363

 Þá getur mál talist nægilega skylt skv. 28. gr. 

samningsins til að heimilt sé að fresta málsmeðferð, sbr. Hrd. 2005, bls. 578 (25/2005), 

þar sem meðferð máls á Íslandi var frestað meðan leyst var úr portúgölsku máli um 

kröfur sem töldust skyldar í skilningi 3. mgr. 22. gr. eldri Lúganósamningsins, sem sam-

svarar 28. gr. núgildandi Lúganósamnings.  

Evrópudómstóllinn hefur túlkað samsvarandi skilyrði
364

 á þann veg að „sömu aðilar“ 

tekið til aðila sem eiga sömu og óaðskiljanlegra (e. identical and indissociable) hags-

                                                 

358
 Lausleg endursögn höf. á „In the interests of the harmonious administration of justice it is necessary to 

minimise the possibility of concurrent proceedings and to ensure that irreconcilable judgments will not 

be given in different Member States.“ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1215/2012 frá 

12. desember 2012 um dómsvald og viðurkenningu á og fullnustu dóma í einkamálum og viðskipta-

málum (Brussel Ibis). 
359

 Samningur um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum sem gerður var í 

Lúganó 30. október 2007, lögfestur með lögum nr. 7/2011, í stað eldri Lúganósamnings frá 1988, lög-

fests árið 1995. 
360

 Um stöðu ákvæða Lúganósamninganna í íslenskum rétti, gildissvið hans og forgang ákvæða hans gagn-

vart landsrétti, vísar Eiríkur Elís Þorláksson í grein sinni „Litis pendens áhrif í einkamálum samkvæmt 

lögum nr. 7/2011 um Lúganósamninginn“, bls. 223, til umfjöllunar Eyvindar G. Gunnarssonar um eldri 

Lúganósamninginn í „Varnarþingsreglur Lúganósamningsins“, bls. 321. Utan gildissviðsins falla auk 

gerðardóma m.a. gjaldþrotaskipti og persónuleg réttarstaða manna. 
361

 Eiríkur Elís Þorláksson telur í „Litis pendens áhrif í einkamálum samkvæmt lögum nr. 7/2011 um 

Lúganósamninginn“, bls. 224, að litis pendens regla íslenskra réttarfarslaga snúi í ljósi orðalags 4. mgr. 

94. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 fyrst og fremst að því að ekki séu hafðar uppi sömu 

kröfur í fleiri en einu máli. 
362

 Um það atriði var áður talið fara að lex fori, en fer nú samkvæmt Lúganósamningnum frá 2007 að 

reglum sem svipar mjög til íslenskra réttarfarsreglna, sjá Eyvindur G. Gunnarsson: „Varnarþingsreglur 

Lúganósamningsins“, bls. 367. 
363

 Um síðastnefnda skilyrðið er athyglisvert að þótt í enskri útgáfu reglugerðarinnar sé notað eitt hugtak (e. 

cause of action), notar franska útgáfan tvö hugtök, objet og cause. Hefur Evrópudómstóllinn talið 

frönskuna nákvæmari að þessu leyti og notar gjarnan tvö hugtök á ensku, t.d. „cause of action“ annars 

vegar og „subject-matter“ eða „object“ hins vegar (sjá t.d. §26 í EBD, máli C-39/02, Mærsk, 

ECLI:EU:C:2004:615, sjá einnig EBD, mál C-144/86, Gubisch, ECLI:EU:C:1987:528. Tvö hugtök, 

þau að „sakarefni sé hið sama“ og að það „hvíli á sama málsgrundvelli“ eru einnig notuð í umfjöllun 

Eyvindar G. Gunnarssonar: „Varnarþingsreglur Lúganósamningsins“, bls. 367. 
364

 Nýlega umfjöllun um túlkun skilyrðanna er t.d. að finna í: Indira Carr og Peter Stone: International 

Trade Law, bls. 549–551. 
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muna að gæta.
365

 Hefur m.a. verið vísað til Tatry-dóms Evrópudóm-stólsins um að ekki 

hafi sérstaka þýðingu þótt málsaðild sé ekki hagað nákvæmlega eins.
366

 Þá hefur „sama 

sakarefni“ náð til tilvika þar sem annar aðili krefst efnda og hinn ógildingar sama 

samnings,
367

 en málsástæður varnaraðila, svo sem til skuldajafnaðar, hafa ekki verið 

taldar skipta máli í þessu samhengi.
368

 Evrópudómstóllinn virðist því hafa túlkað 

skilyrðin fremur rúmt. 

Fjárfestingagerðardómar virðast á hinn bóginn oft á tíðum hafa beitt strangari túlkun 

um það hvenær skilyrðum sem samsvara litis pendens sé fullnægt.
369

 Þegar hefur verið 

rakið dæmi þess að fjárfestingagerðardómar hafi haldið eigin lögsögu til streitu jafnvel 

þótt haldið væri fram sjónarmiðum um litis pendens vegna skyldra málsókna fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu
370

 eða skorti á lögsögu samkvæmt forúrskurði 

Evrópudómstólsins.
371

 Nálgun fjárfestingagerðardóma virðist því bæði einkar ströng og 

til þess fallin að þeir þurfi ekki að láta lögsögu sína víkja.  

4.2.5 Þröng eða rúm lögskýring undantekningarreglu? 

Annað atriði sem getur þrengt að lögsögu gerðardóma er að sumir fjárfestaverndar-

sáttmálar undanþiggja gildissviði sínu ákveðna málaflokka. Dæmi um slíkt eru ákvæði 

sem undanþiggja skattaleg málefni, svokölluð „tax carve-out“-ákvæði, Algeng undan-

tekning frá slíkum ákvæðum eru svonefnd „claw-back“-ákvæði, sem kveða á um undan-

tekningar frá því að skattar séu undanþegnir gildissviði viðkomandi samnings. Um slíkar 

undantekningar var fjallað í eftirfarandi þrem málum: 

 

Occidental-málin risu af samningum fyrirtækja í eigu bandaríska olíufyrirtækisins 

Occidental vegna leitar og vinnslu olíu í Ekvador. Höfðuðu fyrirtækin bæði mál fyrir 

landsdómstólum og leituðu til gerðardóma á vegum ICSID og LCIA. Í LCIA-málinu, sem 

dótturfélag sótti, voru málsatvik þau að skattyfirvöld höfðu hætt endurgreiðslum á virðis-

aukaskatti til fyrirtækja í olíuiðnaði landsins og krafist þess að fyrri endurgreiðslum yrði 

                                                 

365
 Sbr. EBD, mál C-351/96, Drouot, ECLI:EU:C:1998:242, sjá Michael Bogdan: „The Brussels/Lugano 

Lis Pendens Rule and the ‘Italian Torpedo’“, bls. 91. 
366

 Sbr. EBD, mál C-406/92, Tatry, ECLI:EU:C:1994:400. Sjá Eyvindur G. Gunnarsson: „Varnarþings-

reglur Lúganósamningsins“, bls. 367. 
367

 Sbr. EBD, mál C-144/86, Gubisch, ECLI:EU:C:1987:528, sjá Michael Bogdan: „The Brussels/Lugano 

Lis Pendens Rule and the ‘Italian Torpedo’“, bls. 91. Sjá einnig Eiríkur Elís Þorláksson: „Litis pendens 

áhrif í einkamálum samkvæmt lögum nr. 7/2011 um Lúganósamninginn“, bls. 230. 
368

 Michael Bogdan: „The Brussels/Lugano Lis Pendens Rule and the ‘Italian Torpedo’“, bls. 91‒92, þar 

sem vísað er um þetta atriði til máls EBD, mál C-111/01, Gantner, ECLI:EU:C:2003:257, sem varðaði 

skuldajöfnuð, og máls EBD, mál C-39/02, Mærsk, ECLI:EU:C:2004:615, bótamáls vegna skaða sem 

togari olli á olíuleiðslu á botni Norðursjávar. 
369

 Gus Van Harten: „The Boom in Parallel Claims in Investment Treaty Arbitration“, bls. 8. 
370

 Sbr. Yukos-málið, sjá kafla 1.2.5. 
371

 Sbr. Vattenfall-málið, sjá ICSID, Vattenfall AB o.fl. gegn Þýskalandi, úrskurður um Achmea-álitamálið, 

31. ágúst 2018 (ICSID mál nr. ARB/12/12), §229. Sjá umræðu um síðara Vattenfall-málið í kafla 1.2.8 

og Achmea-málin í kafla 5.5. 
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skilað, enda væru þær innifaldar í samningum.
372

 Ekki var fallist á að málið væri 

undanþegið gildissviði viðkomandi fjárfestingasáttmála þrátt fyrir skýra orðanna hljóðan 

hans um að ákvæði hans skyldu því aðeins gilda um skattaleg málefni (e. matters of 

taxation) að uppfyllt væri eitthvert þriggja skilyrða, sem töldust ekki uppfyllt í málinu.
373

 

Tók gerðardómurinn sér lögsögu og komst að þeirri niðurstöðu að með því að tryggja ekki 

fyrirtækinu stöðugt laga- og rekstrarumhverfi hefði ríkið brotið gegn skyldu sinni til að 

veita því sanngjarna og réttláta meðferð. Var það brot jafnframt talið fela í sér brot gegn 

fullri vernd og öryggi.
374

 Ekvador var gert að greiða fyrirtækinu endurgreiðslur og vexti að 

upphæð rúmlega 75 milljóna bandaríkjadala.
375

 

 

Í síðara Occidental-gerðarmáli, sem rekið var í umsjón ICSID, höfðaði bandaríska fyrir-

tækið gerðarmál gegn Ekvador á grundvelli sama sáttmála.
376

 Snerist það mál um uppsögn 

samnings um leit og vinnslu olíu á hinu svokallaða Oriente-landsvæði á Amazon-svæði 

Ekvadors, en m.a. var deilt um lög sem höfðu lagt 50% gjald á svonefndar ófyrirséðar eða 

„extraordinary“ tekjur af olíuvinnslunni.
377

 Um þau rök ríkisins að um skatt hefði verið að 

ræða og það deilumál væri því undanskilið gildissviði sáttmálans taldi gerðardómurinn að 

ef svo væri myndi eignarnáms-„claw-back“-ákvæði sáttmálans fella það undir hann á ný. 

Varð niðurstaðan sú að Ekvador var gert að greiða fyrirtækinu um 2000 milljónir banda-

ríkjadala vegna brota á sanngjarnri og réttlátri meðferð sem talin voru jafngilda eignar-

námi.
378

 

 

Yukos-gerðarmálin voru höfðuð á grundvelli  ECT-orkusamningsins.
379

 Ákvæði 1. mgr. 21. 

gr. hans undanskilur ráðstafanir í tengslum við skatta („taxation measures“), en í 5. mgr. 

21. gr. eru skattar („taxes“) sem fela í sér eignarnám felldir aftur undir gildissviðið að 

gefnum nánar tilteknum skilyrðum, sem kveða m.a. á um að afla skuli álits skattyfirvalda 

viðkomandi ríkis. Þvert á rök Rússlands um að beita bæri þeirri viðteknu lögskýringarreglu 

að túlka undantekninguna þrengra en regluna hafnaði gerðardómurinn því að túlka ætti 

„claw-back“-ákvæði þröngt miðað við „carve-out“-ákvæðið, taldi um eignarnám að ræða, 

virkjaði því „claw-back“-hluta ákvæðisins, tók sér lögsöguna og gerði ríkinu að greiða um 

50 þúsund milljóna bandaríkjadala.
380
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 LCIA, Occidental Exploration and Production Company gegn Ekvador, gerðardómur frá 1. júlí 2004 

(LCIA mál nr. UN 3467), §1‒4. 
373

 Sama heimild, §64–77. Í rökstuðningi gerðardómsins um þetta atriði var því meðal annars gefið undir 
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this Treaty, and in particular Article VI and VII, shall apply to matters of taxation only with respect to 

the following: (a) expropriation, pursuant to Article III ...“ 
374

 Sama heimild, §187 og §196–197. Einnig var dæmt brot á bestukjaraákvæði sáttmálans, sama heimild, 

§179. 
375

 Sama heimild, §212.  
376

 ICSID, Occidental Petroleum Corporation gegn Ekvador, gerðardómur frá 5. október 2012 (ICSID mál 

nr. ARB/06/11). LCIA-gerðardómurinn er þar stuttlega reifaður í §170–171. 
377

 Sama heimild, §484–485. 
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 ICSID, Occidental gegn Ekvador, gerðardómur frá 5. október 2012, (ICSID mál nr. ARB/06/11), §455. 

Sá gerðardómur var síðar ógiltur að hluta og bætur lækkaðar úr 1,7 niður í um 1,1 billjónir banda-

ríkjadala, sjá ógild. ICSID, Occidental gegn Ekvador, 2. nóvember 2015 (ICSID mál nr. ARB/06/11). 
379

 Sjá reifun lögsögutengdra þátta málanna í kafla 1.2.5. 
380

 Rússland hélt því m.a. fram að aðgerðir skattyfirvalda hefðu verið „taxation measures“ en ekki fallið 

undir „taxes“, og féllu því ekki undir „claw-back“ ákvæðið, sem bæri að túlka þröngt. Sjá umræðu í 

August Reinisch: „How Narrow are Narrow Dispute Settlement Clauses in Investment Treaties?“, bls. 

116, og Martin Dieter Brauch: „Yukos shareholders awarded record damages in two separate proceed-
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Í Isolux-málinu, einu fyrrnefndra sólarorkumála gegn Spáni, beitti á hinn bóginn 

gerðardómur gjörólíkri aðferðafræði um það hvort aðgerðir skattyfirvalda féllu undir 

„carve-out“ ákvæði sem undanþáðu skatta gildissviði fjárfestaverndarsáttmála. Þar var 

skoðað hvort aðgerðir skattyfirvalda hefðu verið raunveruleg skattlagning og m.a. spurt 

hvort stjórnvöld hefðu verið í góðri trú um að um skattlagningu væri að ræða. Þeirri 

spurningu var svarað játandi. Var því málinu vísað frá, enda var það ekki talið falla undir 

fjárfestaverndarsáttmálann.
381

 

4.3 Niðurstaða 

Niðurstaða kaflans er sú að taka megi undir með þeim fræðimönnum sem hafa talið 

framkvæmd fjárfestingagerðardóma bera þess vott að þeir hafi í ýmsum atriðum hneigst 

til að sveigja túlkun sína í þá átt að geta tekið sér víðtæka lögsögu. 

5 Hverju skiptir lögsagan? Áhrif aðferðafræði fjárfestingagerðardóma 

þegar til efnismeðferðar kemur 

Verulegur munur getur verið á niðurstöðu máls eftir því hvort leyst er úr því fyrir ís-

lenskum dómstólum eða fyrir alþjóðlegum fjárfestingagerðardómi, enda margvíslegur 

munur á réttarheimildum, aðferðafræði og túlkunarsjónarmiðum. Í þessum kafla verður 

fjallað um ýmis atriði sem geta haft áhrif á málsmeðferð og niðurstöðu mála þegar til 

efnismeðferðar kemur. Sum þessara atriða eru ólík því sem flestir íslenskir lögfræðingar 

og samningamenn eiga að venjast, en geta skipt sköpum um niðurstöðu gerðardóms. 

Mikilvægt er því að þeir sem koma að gerð samninga sem geta bakað íslenska ríkinu 

ábyrgð fyrir fjárfestingagerðardómi hafi vitneskju um þá aðferðafræði sem þar er beitt.  

Ekki gefst rúm til að brjóta hér til mergjar þetta víðfeðma efni, en í þessum kafla 

verður tæpt á nokkrum atriðum, m.a. um réttarheimildir, málsmeðferð, neyðarréttar-

sjónarmið, mörk eignarnáms og almennrar lagasetningar og fleira. Einnig verður í lok 

kaflans fjallað um möguleika á ógildingu fjárfestingagerðardóma, sem eru almennt mjög 

þröngir. 

                                                                                                                                                 

ings against Russia“, bls. 17–18. Síðarnefnda heimildin bendir á að sami maður (Yves Fortier) veitti 
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 SCC, Isolux Netherlands gegn Spáni, gerðardómur frá 17. júlí 2016 (V2013/153) (á spænsku). Sjá 

reifun málsins í Claudia Maria Arietti Lopez: „All claims by Isolux Infrastructure against Spain are 

dismissed“, bls. 13‒14. 
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5.1 Réttarheimildir: Er litið til fordæma og þá hvar? 

Fordæmi dómstóla eru víðast hvar mikilvæg réttarheimild. Notkun dómenda víða um 

heim á fordæmum er talin líkari en ætla mætti af ólíkum kenningum mismunandi réttar-

kerfa um formlegt gildi þeirra,
382

 enda mæla sjónarmið um fyrirsjáanleika, réttarvissu og 

jafnræði hvarvetna með því að túlkun landslaga leiði ekki til ólíkra niðurstaðna í líkum 

málum. Að þjóðarétti teljast þó dómsúrlausnir og fræðiskrif vera tiltölulega réttlágar 

„vararéttarheimildir“.
383

 

Sérstakt álitamál er hvert sé æskilegt fordæmisgildi fjárfestingagerðardóma hvers 

fyrir annan, enda sitja þeir án sömu ráðstafana og gætt er til að tryggja sjálfstæði varan-

legra dómstóla og dæma eftir reglum úr ýmsum áttum, m.a. eftir ólíkum sáttmálum og 

lagareglum mismunandi ríkja. Þá hefur verið bent á að fordæmi gerðardóma skorti þau 

leiðréttandi áhrif sem fylgja áfrýjun til æðri dómstiga að landsrétti ríkja.
384

 Án slíkrar 

leiðréttingar kunni að mótast röng lagaframkvæmd.
385

  

Fjárfestingagerðardómar vísa þó í miklum mæli hver til annars.
386

 Algengri afstöðu 

þeirra er vel lýst af hálfu meirihlutans í gerðardómsúrlausn frá 2017 í Burlington-málinu, 

þar sem m.a. var deilt um þá tímalengd sem reikna skyldi fyrirtækinu missi hagnaðar, en 

málið tengdist olíustarfsemi fyrirtækisins á Amazon-svæði Ekvadors.
387

 Um þetta atriði 

taldi meirihluti gerðarmanna, undir forsæti Gabrielle Kaufmann-Kohler, sér skylt að 

fylgja fyrri úrlausnum niðurstöður nokkurra sambærilegra mála sem samrýmdust hverri 

annarri, enda væru ekki knýjandi ástæður til annars. Minnihlutinn, Brigitte Stern, taldi 
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hins vegar skyldu sína að leysa úr hverju mál fyrir sig, óháð því hvort einhver tilhneiging 

kynni að virðast í gerðardómaframkvæmd.
388

 

Fyrri afstaðan virðist ráðandi í framkvæmd, enda hefur megindleg greining tilvísana í 

fjárfestingagerðardómum verið talin sýna að vísan til réttarheimilda á borð við skrif 

fræðimanna og dómsúrlausnir, þar með talda gerðardóma, sé í raun ríkjandi.
389

 Ber þessu 

vel saman bæði við fyrrgreind orð meirihlutans í Burlingon-málinu og við aðra 

gerðardóma sem ræddir hafa verið í þessari ritgerð, þar sem fremur virðist vera regla en 

undantekning að vísað sé í aðra fjárfestingagerðardóma. Svo er því að sjá að fjárfestinga-

gerðardómar vísi til úrlausna hvers annars sem einnar helstu réttarheimildar sinnar, þrátt 

fyrir mismunandi samhengi mála fjárfesta frá ólíkum heimaríkjum gegn ólíkum mót-

tökuríkjum. Einnig er vísað til hinnar umfangsmiklu og aðgengilegu gerðardóma-

framkvæmdar Íran-Bandaríkja-gerðardómsins.
390

 Hefur á þann hátt orðið til sjálfri sér 

samkvæm en nokkuð sjálfhverf bygging, reist að miklu leyti á fyrri niðurstöðum 

gerðardóma. Leiðir þar eitt af öðru á rökréttan hátt, sé ekki dregið í efa að fjárfestinga-

gerðardómar hafi það fordæmisgildi sem byggt er á.
391

 

5.2 Réttarfarsatriði 

Fari deilumál fyrir landsdómstóla gilda um réttarfarsatriði samkvæmt viðteknum reglum 

alþjóðlegs einkamálaréttar lög dómstólslandsins, lex fori, og færi því á Íslandi um réttar-
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farsatriði slíks máls samkvæmt íslenskum réttarfarsreglum.
392

 Fari mál hins vegar fyrir 

fjárfestingagerðardóm gilda yfirleitt annað hvort málsmeðferðarreglur viðkomandi 

gerðardómseturs eða reglur UNCITRAL, þótt samningsfrelsi aðila sé grundvallarreglan. 

Ógerningur væri að rekja hér allan þann margvíslega mun sem getur leitt af ólíkum 

réttarfarsreglum.
393

 Verður aðeins fjallað stuttlega um tvennt, annars vegar um 

sönnunaraðferðir og hins vegar um ákvörðun vaxta af gerðardómkröfum. 

5.2.1 Sönnun: Sérfræðivitni  

Að íslenskum einkamálarétti er talið að  

 

… engin heimild standi til þess að maður verði leiddur fyrir dóm … til að segja álit sitt á 

matskenndum atriðum, sem varða málið. Af þessum sökum hefur í framkvæmd verið talið 

óheimilt að leiða svokölluð sérfróð „vitni“ til að láta uppi mat á almennum atriðum, sem 

reynir á í því tiltekna máli og þau hafa ekki kynnst af eigin raun.
394

 

 

Hefur réttur málsaðila að íslenskum rétti til að njóta aðstoðar sérfræðinga við að færa 

fram málstað sinn verið talinn þrengri en víða gerist.
395

 

Fyrir fjárfestingagerðardómum getur hins vegar skipt mjög í tvö horn um aðkomu 

sérfræðinga að sönnun. Á annan bóginn fela nýjar málsmeðferðarreglur ICC frá 2017 í 

sér flýtimeðferð fyrir smærri mál, verði málsaðilar ekki sammála um að hafna henni. Er 

þá aðeins einn gerðarmaður, málflutningur skriflegur, engar vitnaleiðslur, og fyrirtökur 

mögulega í gegnum síma eða tölvur ef einhverjar eru.
396

 Á hinn bóginn hafa fjárfestinga-

gerðardómar til skamms tíma almennt verið fjölskipaðir, haldið fyrirtökur og boðið 

möguleika á að leiða sérfræðivitni.
397

 Dæmi um slíkt er t.d. Stati-málið, sem rekið var í 

Stokkhólmi, þar sem sérfræðivitnakostnaður hvors aðila var um þrjár milljónir banda-

ríkjadala.
398

 Yrði fjárfestingagerðarmál sótt gegn Íslandi gætu stjórnvöld staðið frammi 

fyrir sérfræðivitnaleiðslum af hálfu gagnaðila. Ekki yrði aðeins fjárfrekt að bregðast við 

slíku, heldur myndi það kalla á sérþekkingu bæði á viðkomandi fagsviði eða fagsviðum 

og á sérfræðivitnaleiðslum.  
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5.2.2 Sönnun: Upplýsingaöflun frá gagnaðila 

Fyrir gerðardómum kann að vera unnt að afla upplýsinga frá gagnaðila á svipaðan hátt og 

hægt er með ferli sem nefnist „discovery“ fyrir bandarískum dómstólum.
399

 Dæmi um 

slíkt var rætt í kafla 1.2.2. í samhengi við Stati-málið, þar sem aflað var með atbeina 

bandarísks dómstóls upplýsinga frá þriðja aðila undir rekstri máls um fullnustu 

gerðardóms. Yrði gerðarmál sótt gegn Íslandi gæti þurft lögfræðilega reynslu og 

sérþekkingu á þessu sviði til að geta brugðist við möguleikum til upplýsingaöflunar frá 

gagnaðila fyrir gerðardómi. 

5.2.3 Vextir af dómkröfum 

Ákveðin atriði teljast til réttarfarsatriða í sumum ríkjum en öðrum ekki, þar á meðal. 

reglur um fyrningu, málskostnað og vexti af dómkröfum.
400

 Sem dæmi beitti Hæstiréttur 

Íslands í einu af íslensku neyðarlagamálunum íslenskum lögum um réttarfarsatriði, en 

enskum lögum um efnisatriði málsins, þar á meðal um ákvörðun vaxta.  

 

Hrd. 28. október 2011 (311/2011) var einn íslensku neyðarlagadómanna. Málið var höfðað 

gegn ensku sveitarfélagi og Landsbanka Íslands af hálfu annarra kröfuhafa bankans, en 

sveitarfélagið hafði fengið kröfu sína talda innstæðu og viðurkennda sem forgangskröfu. Í 

dómi Hæstaréttar segir m.a.: „Ágreiningslaust er með varnaraðilum, að sveitarfélagið og 

bankinn sömdu ekki berum orðum um það hvers lands lögum skyldi beita um réttará-

greining sem kynni að leiða af samningi þeirra, og lagaval verður heldur ekki með vissu 

talið leiða af samningnum sjálfum eða öðrum atvikum, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 43/2000. 

Af þessu leiðir að fallist er á með varnaraðilum að beita beri lögum þess lands sem 

samningur aðila hefur sterkust tengsl við, sbr. 1. mgr. 4. gr. laganna. Samningur sveitar-

félagsins og bankans var gerður í Bretlandi, móttaka heildsöluinnlána var hluti af starfsemi 

útibús bankans þar í landi og bankanum bar að efna skuldbindingu sína við sveitarfélagið 

þar. Verður því lagt til grundvallar, svo sem gert er í hinum kærða úrskurði, að samningur 

aðilanna hafi sterkust tengsl við Bretland. Því ber að beita lögum þess lands um það 

ágreiningsefni sem hér er til úrlausnar, þótt um meðferð og rétthæð krafna við slitameð-

ferðina og tryggingarvernd innstæðu sveitarfélagsins fari að íslenskum lögum.” 

 

Niðurstaða dómsins um vexti af dómkröfum byggðist á beitingu íslenskra reglna um 

heimfærslu til réttarsviðs, en þær leiddu til þess að ákvörðun vaxta var talin tilheyra 

efnisatriðum málsins, en ekki vera réttarfarsatriði. Var því beitt enskum vaxtareglum, 

þrátt fyrir að vextir vegna vanefnda „teljist réttarfarsreglur þar í landi, enda fer um heim-

færslu til réttarsviðs eftir íslenskum lögum.“
401

 Skipti niðurstaðan verulegu máli, enda 

enskir vextir lægri en íslenskir. Niðurstaða Hæstaréttar í málinu gekk þvert á þá reglu um 
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alþjóðlegir gerðardómar í viðskiptamálum eru yfirleitt sagðir beita, sem er að beita lex 

fori um vexti,
402

 en sú regla samræmist hinni ensku flokkun vaxta sem réttarfarsatriðis. 

Viðskiptagerðardómur hefði því að öllum líkindum beitt íslenskum vöxtum.  

Hjá alþjóðlegum fjárfestingagerðardómi hefði hins vegar hvorugri landsréttarreglunni 

verið beitt ef marka má dæmi frá þremur mismunandi gerðardómsetrum sem valin voru 

nánast af handahófi úr þeim tiltölulega nýlegu fjárfestingagerðarmálum sem kynnt voru í 

inngangskafla ritgerðarinnar. Í ICSID-gerðardómnum í máli Tza Yap Shum gegn Perú 

var notast við bandaríska ríkisskuldabréfavexti til tíu ára.
403

 Það sama gerði gerðardómur 

á vegum Fasta gerðardómsins í Haag í einu Yukos-málanna. Tók sá gerðardómur fram að 

um vexti hefði hann víðtækt ákvörðunarvald, skoðaði nokkra möguleika, en ákvað að 

beita bandarísku skuldabréfavöxtunum, án vaxtavaxta. Var sú ákvörðun einkum rökstudd 

með vísan til yfirgripsmikilla framkominna tilvísana í rit fræðimanna og með almennri 

vísan í framkvæmd annarra fjárfestingagerðardóma, auk þess að vitnað var í tvo til-

greinda gerðardóma, m.a. Siemens-gerðardóminn sem vísað er til fyrr í ritgerðinni.
404

 Í 

SCC-máli Stati gegn Kasakstan taldi gerðardómurinn að samkvæmt venju gerðardóma í 

sambærilegum málum væri rétt að vöxtum væri stillt í hóf og þeir miðaðir við 6 mánaða 

bandarísk ríkisskuldabréf til 6 mánaða, með vaxtavöxtum reiknuðum á 6 mánaða 

fresti.
405

 Athyglisvert er að í öllum málunum var beitt bandarískum ríkisskuldabréfa-

vöxtum. Þá er athyglisvert að helsta réttarheimild gerðardómanna um þessi atriði virðist 

vera vísun í rit fræðimanna og framkvæmd fjárfestingagerðardóma, í góðu samræmi við 

umræðuna um notkun fordæma hér að ofan. 

5.2.4 Samtekt: Mikilvægi réttarfarsatriða 

Bæði sérfræðivitnakostnaður og vextir af dómkröfum geta haft veruleg áhrif á þá upphæð 

sem ríki getur þurft að reiða fram. Sem dæmi var sérfræðikostnaður beggja aðila í Stati-

málinu mjög svipaður, um tæpar 3 milljónir bandaríkjadala hvors.
406

 Vextir geta aukið 

verulega við tildæmdar upphæðir og geta verið mjög misháir eftir því hvaða viðmið eru 

notuð til að ákvarða vaxtastig, meðferð vaxtavaxta, o.fl. Ljóst er því að réttarfarsatriði 

geta skipt tilfinnanlegu máli um bæði málskostnað og um vaxtakostnað af dómkröfu. Er 
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þá ósagt látið um áhrif leyfilegra aðferða við sönnun og upplýsingaöflun á efnislega 

niðurstöðu máls.  

5.3 Lagaval um efnisatriði 

Fjárfestingagerðardómar binda sig ekki við lög einstakra ríkja. Sé ekki um „hreint“ 

samningsbrotamál að ræða hafa þeir vera sagðir beita alþjóðalögum fyrst og fremst,
407

 en 

um sögulegar rætur inntaks þeirra alþjóðalaga sem þeir beita var rætt í kafla 3.2. Dæmt er 

eftir þeim sáttmála sem er grundvöllur lögsögunnar ásamt almennum meginreglum 

alþjóðalaga, þótt reglur landsréttar kunni að gilda um afmörkuð atriði, svo sem um hvort 

fjárfesting er orðin til eða hefur liðið undir lok eða hvort brotið hafi verið gegn samningi, 

en slíkt brot kann síðan að teljast jafnframt brot á þjóðréttarsamningi og lúta alþjóða-

lögum.
408

  

Margvíslegur munur getur verið á landslögum og reglum alþjóðalaga eins og fram-

kvæmd fjárfestingagerðardóma hefur mótað túlkun þeirra. Í næstu köflum verða rædd 

nokkur atriði þar sem ríki hafa rekið sig á túlkun fjárfestingagerðardóma, m.a. um túlkun 

neyðarréttarsjónarmiða og mörkin milli eignarnáms og almennrar lagasetningar. Mörg 

fleiri atriði þar sem aðferðafræði fjárfestingadóma kann að vera frábrugðin aðferðafræði 

landsdómstóla hefði mátt ræða ef rúm hefði gefist til. Má þar t.d. nefna skaðabótaréttar-

leg atriði á borð við það hvort dæmdar eru refsibætur,
409

 sjónarmið um það hvenær 

dæmdar eru bætur fyrir missi hagnaðar, og samningaréttarleg atriði á borð við inntak og 

beitingu reglna um óheiðarleika, ósanngirni, forsendubrest o.fl.
410

 

5.4 Neyðarréttarsjónarmið: Argentína og Icesave  

Alþjóðlegir fjárfestingagerðardómar gerðu í nokkrum argentínsku hrunmálanna afar 

strangar kröfur til nauðsynjar (e. necessity) svo að hún yrði talin falla undir skilyrði sem 

undanskildu neyðaraðstæður frá gildissviði fjárfestaverndarsáttmála.
411

 Í einu málanna 
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kom fram að um algjört hrun (e. total collapse) þyrfti að vera að ræða.
412

 Var talið að 

ekki hefði orðið algjört efnahagslegt og samfélagslegt hrun (e. total economic and social 

collapse), og yrði því sjónarmiðum um nauðsyn ekki beitt.
413

 Í öðru máli gerði 

gerðardómur kröfu um að tilvist og sjálfstæði ríkisins væri ógnað, og var sú staðreynd að 

ríkið hafði lifað af fimm forseta á jafnmörgum dögum og að gerlegt hafði reynst að halda 

niðri óeirðum höfð til marks um að svo hefði ekki verið.
414

 Auk þess var ríkið talið hafa 

átt þátt í tilurð kreppunnar og gæti því ekki borið hana fyrir sig.
415

 Þá hefur verið gerð sú 

krafa að ráðstafanir ríkis séu eina mögulega úrræðið.
416

 

Með þessari ströngu túlkun nauðsynjar var beitt skilyrðum sem svipar til skilyrða 

draga Alþjóðalaganefndar Sameinuðu þjóðanna um ábyrgð ríkja. Eru drögin talin endur-

spegla þjóðréttarvenju,
417

 eina helstu réttarheimild þjóðaréttar um það hvenær eigna má 

ríkjum ábyrgð á ólögmætri háttsemi. Í skrifum virtra fræðimanna á sviðinu var fram til 

ársins 2010 ekki dregið í efa að þessi túlkun fjárfestingagerðardóma ætti rétt á sér.
418

 

Aðrir fræðimenn hafa þó bent þó á að samkvæmt skýringargögnum Alþjóðalaga-

nefndarinnar eigi skilyrði hennar við um ríki sem aðila þjóðaréttar, en ekki í því hlutverki 

sínu að bregðast við efnahagsvanda. Hefur m.a. verið vísað til þess að um efnahagsað-

gerðir sé alltaf til fleiri en fleiri en einn möguleiki,
419

 auk þekktra orða bandaríska 

dómarans Oliver Wendell Holmes þess efnis að andspænis reiddum hnífi sé ekki hægt að 

ætlast til yfirvegaðrar umhugsunar.
420

 Svo fór að árið 2010 voru gerðardómarnir í 
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tveimur argentínsku hrunmálanna ógiltir hjá sérstökum ICSID-nefndum, sem féllust á að 

skilyrði nauðsynjar sem undantekningar frá gildissviði fjárfestaverndarsáttmála væru 

önnur og vægari en skilyrði Alþjóðalaganefndarinnar.
421

 Í þriðja málinu lýsti ógildingar-

nefnd sömu skoðun, en ógilti þó ekki gerðardóminn. 

 

Í CMS-málinu hafði Argentína verið dæmd til greiðslu bóta í einu argentínsku hrun-

málanna.
422

 Var ekki talið um eignarnám að ræða, heldur brot gegn sanngjarnri og réttlátri 

meðferð, en bætur ákvarðaðar eins og um eignarnám hefði verið að ræða.
423

 ICSID-

ógildingarnefnd komst síðar að þeirri niðurstöðu að gerðardómurinn hefði farið ranglega 

með lagaatriði (e. „error of law“). Hefði gerðardómnum skjátlast um hugtakið nauðsyn, 

sem væri ekki sama hugtak í skilningi viðkomandi fjárfestaverndarsáttmála og í drögum 

laganefndarinnar.
424

 Þrátt fyrir að ógildingarnefndin teldi þetta mögulega hafa ráðið 

úrslitum um niðurstöðuna, sem hún hefði endurskoðað ef hún hefði verið í hlutverki 

áfrýjunardómstóls,
425

 taldi hún þetta falla utan hinnar þröngu heimildar ICSID-sáttmálans 

til ógildingar á þeim grundvelli að gerðardómur hefði farið augsýnilega út fyrir valdsvið 

sitt.
426

 Því var þar af leiðandi hafnað að ógilda gerðardóminn og var helmingur máls-

kostnaðar fyrir ógildingarnefndinni felldur á hvorn aðila.
427

 

 

Í Icesave-málinu komst nefnd manna sem virðist um tíma hafa verið ætlað hlutverk 

gerðardóms að þeirri skjótu og afdráttarlausu niðurstöðu að íslenska ríkinu bæri að greiða 

kröfur Bretlands og Hollands.
428

 Fljótlega eftir að nefndin var skipuð komst ríkisstjórnin 

að þeirri niðurstöðu að hætta væri á að niðurstaða slíks gerðardóms yrði ríkinu óhagstæð, 

eftir að hafa m.a. fengið ráðgjöf þjóðréttarfræðings sem taldi óráðlegt að leggja málið í 

bindandi gerðardómsmeðferð þar sem Ísland hefði ekki efni á að taka þá áhættu að vera 

bundið af niðurstöðu gerðardóms sem færi á versta veg.
429

 Virðist stjórnvöldum hafa 
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tekist að afstýra því að farið yrði með niðurstöðuna sem gerðardóm, enda fremur rætt um 

hana síðar sem álit ráðgefandi nefndar en sem gerðardóm.
430

 Þess í stað var að endingu 

leyst úr Icesave-málinu fyrir EFTA-dómstólnum, þar sem Ísland var sýknað af kröfum 

sóknaraðila
.
.
431

 Í dómnum er ítrekað vísað til stærðar og alvarleika aðstæðna, t.d. með 

orðunum „systemic crisis“ eða „systemic crisis of the magnitude experienced in 

Iceland“,
432

 að því er virðist til frekari stuðnings niðurstöðunni, þótt ekki sé að sjá að hún 

hafi beinlínis byggst á neyðarréttarsjónarmiðum. 

Á sínum tíma var varpað fram þeirri spurningu hvort Icesave-málið ætti erindi fyrir 

gerðardóm á vegum ICSID,
433

 og vorið 2010 sagði þingsályktunartillaga, þar sem lagt 

var til að fjölga tvíhliða fjárfestaverndarsáttmálum Íslands, óhætt að fullyrða að „staða 

okkar [í Icesave-deilunni] hefði án efa orðið mun sterkari með slíkan samning í far-

teskinu“.
434

 Virðist þar hafa verið einblínt á hugsanlegan ávinning af gerðarmálsóknum 

íslenskra aðila á hendur breska ríkinu, en minna hugað að mögulegum málsóknum er-

lendra aðila á hendur hinu íslenska. Í ljósi m.a. argentínsku hrunmálanna verður að ætla 

að ef Íslandi hefði verið stefnt fyrir gerðardóm vegna einhvers anga Icesave-deilunnar 

hefðu verið um það mikil áhöld hvort nokkur hliðsjón hefði verið höfð af neyðarréttar-

sjónarmiðum. 

5.5 Mörk eignarnáms: Almenn lagasetning, sanngirni og réttlæti 

Heimild ríkja til eignarnáms er almennt viðurkennd, þótt mismunandi afstaða sé til þess 

að hvaða marki greiða skuli eignarnámsbætur.
435

 Til marks um þá meginreglu íslensks 

réttar að almennar og málefnalegar takmarkanir á eignarrétti leiði almennt ekki til bóta-

skyldu ríkisins, sé meðalhófs og jafnræðis gætt, má vísa til Hrd. 27. september 2007 

(182/2007). Í málinu kvartaði fyrirtæki yfir skorðum sem settar höfðu verið við malar-

námi á sjávarbotni vegna umhverfissjónarmiða, en Hæstiréttur taldi almannahagsmuni 

krefjast þess að frelsi manna til að nýta auðlindir hafsbotnsins í atvinnuskyni væru settar 
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skorður.
436

 Einnig má vísa til eldra máls, Hrd.1964, bls. 573, þar sem deilt var um bóta-

skyldu ríkisins gagnvart manni sem hafði reist minkahús í Kópavogi skömmu áður en 

minkaeldi var bannað með lögum. Eru því þeir sem leggja út í fjárfestingar taldir þurfa að 

taka því bótalaust að almenn lög kunni að breyta þeim reglum sem gilda um fjárfestingu 

þeirra, þótt til greiðslu bóta geti komið sé um mjög íþyngjandi skerðingu að ræða.
437

 

Meginreglan er talin byggjast á 2. gr. íslensku stjórnarskrárinnar um almennar vald-

heimildir löggjafarvaldsins.
438

 Áþekk afstaða dómstóla ýmissa ríkja
439

 tengist sjónar-

miðum um lýðræði og því hlutverki ríkja að þjóna almannahagsmunum.  

Til eru fjárfestingagerðardómar þar sem svipuð sjónarmið virðast hafa orðið ofan á. 

Sem dæmi má nefna Methanex-málið, þar sem ekki var fallist á að gera Bandaríkin bóta-

skyld vegna banns Kaliforníuríkis við íblöndun aukefnisins „MTBE“ í bensín,
440

 og 

nýleg mál Philip Morris gegn Úrúgvæ
441

 og Ástralíu.
442

  

 

Í máli bandaríska tóbaksframleiðandans Philip Morris gegn Úrúgvæ, sem rekið var í um-

sjón ICSID-gerðardómsetursins á grundvelli tvíhliða fjárfestaverndarsáttmála milli Sviss 

og Úrúgvæ, hafði ríkið sett reglur um óaðlaðandi umbúðir fyrir tóbaksvörur. Gerðu þær 

reglur m.a. framleiðandanum ókleift að nýta myndmerki sitt á umbúðunum og hélt hann 

því fram að ríkið hefði með því tekið hugverkaréttindi sín eignarnámi. Úrúgvæ tók til 

varna með fjárhagsaðstoð frá bandaríska kaupsýslumanninum Michael Bloomberg.
443

 Fór 

svo að framleiðandinn var bæði látinn þola nýju umbúðareglurnar bótalaust og honum gert 

að standa straum af málsvarnarkostnaði ríkisins. 

  

Í áþekku máli Philip Morris gegn Ástralíu, sem rekið var á vegum Fasta gerðardómsins í 

Haag á grundvelli tvíhliða fjárfestaverndarsáttmála milli Ástralíu og Hong Kong, var 

málinu vísað frá og framleiðandanum gert að standa straum af hluta af málskostnaði 

ástralska ríkisins. Ekki virðist hafa verið gert opinbert hver var upphæð málskostnaðarins 

og hversu hátt hlutfall hans ríkið sat uppi með að greiða.  

 

Ekki var heldur fallist á eignarnám í máli Isolux gegn Spáni, þar sem gerðardómurinn 

vísaði til fyrri gerðardómaframkvæmdar um ströng skilyrði fyrir því að um eignarnám 

                                                 

436
 Sjá m.a. umræðu um dóminn í Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Umhverfisábyrgð“, bls. 3. 

437
 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“, bls. 505.  

438
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 478. Sjá almenna umfjöllun um friðhelgi 

eignarréttar í sama riti, bls. 437‒508, og í Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignaréttar“, bls. 474‒509. 
439

 Sjá t.d. afstöðu stjórnlagadómstóls Þýskalands í síðara Vattenfall-málinu. 
440

 Methanex Corporation gegn Bandaríkjunum, UNCITRAL, gerðardómur frá 5.ágúst 2005. 
441

 ICSID, Philip Morris Brands o.fl. gegn Úrúgvæ, gerðardómur frá 8. júlí 2016 og úrskurður um leiðrétt-

ingu gerðardóms frá 26. september 2016 (ICSID mál nr. ARB/10/7). Meðal gerðarmanna sátu 

fræðimaðurinn Gary Born og James Crawford, þá orðinn dómari við Alþjóðadómstólinn í Haag, sem 

báðir hafa verið nefndir hér í ritgerðinni. 
442

 FGD, Philip Morris Asia Limited gegn Ástralíu, úrskurður um lögsögu frá 17. desember 2015 og 

gerðardómur um málskostnað frá 8. júlí 2017 (PCA mál nr. 2012‒12), sem rekið var á grundvelli tví-

hliða fjárfestaverndarsáttmála Ástralíu og Hong Kong. Meðal gerðarmanna og lögmanna voru 

kunnugleg nöfn, meðal þeirra gerðarmaðurinn Gabrielle Kaufmann-Kohler og lögmaðurinn Stanimir 

Alexandrov, sem vísað hefur verið til sem fræðimanns hér að ofan. 
443

Michael R. Bloomberg: „Statement by Michael R. Bloomberg on Philip Morris International v. Uruguay 

Decision“, https://www.mikebloomberg.com/. 
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gæti verið að ræða.
444

 Margir fjárfestingagerðardómar hafa þó talið samþykkt almennra 

laga fela í sér eignarnám eða jafngildi eignarnáms, m.a. á sviði umhverfis- og lýðheil-

sumála. Oft hefur þá verið talið um að ræða svokallað óbeint (e. indirect) eða hægfara (e. 

creeping) eignarnám, þar sem eignarréttindi eru ekki tekin af fjárfesti, heldur eru talin 

hafa orðið honum ónothæf eða skert. Það að skerðing eignarréttinda geti jafngilt eignar-

námi þótt ekki fari fram formleg yfirfærsla eignarréttinda í hendur annarra er viðurkennt 

bæði að íslenskum rétti og í dómaframkvæmd MDE,
445

 en mislangt hefur verið gengið í 

því efni í nálgun fjárfestingagerðardóma.  

Í sumum málum hefur verið fallist á að brot ríkis hafi falið í sér eignarnám eða jafn-

gildi eignarnáms. Má sem dæmi auk Tza Yap Shum-málsins nefna síðara Occidental-

málið og Yukos-málin, en í síðari tveim málum byggðist lögsaga gerðardóma á því að 

fallist væri á eignarnám.
446

 Einnig virðist geta verið um hugverkaréttindi að ræða:  

 

Í máli lyfjafyrirtækisins Eli Lilly gegn Kanada voru málavextir þeir að ríkið hafði ógilt 

einkaleyfi fyrirtækisins á tveim lyfjum og hafið innflutning á ódýrari samheitalyfjum. Hélt 

fyrirtækið því fram að í ógildingunni hefði falist eignarnám á hugverkaréttindum sínum og 

þar með brot gegn NAFTA-sáttmálanum.
447

 Í málinu taldi gerðardómurinn, sem starfaði á 

vegum ICSID en eftir reglum UNCITRAL, ósannað að gerðar hefðu verið djúptækar eða 

veigamiklar breytingar á kanadískum lögum og vísaði málinu frá, enda taldi hann laga-

breytingarnar ekki heldur hafa byggst á geðþótta eða falið í sér mismunun. Þeim 

möguleika virðist þó hafa verið haldið opnum að um jafngildi eignarnáms hefði talist vera 

að ræða ef lagabreytingarnar hefðu talist fela í sér djúptæka eða veigamikla breytingu.
448

 

 

Það að ekki sé fallist á eignarnám eða jafngildi eignarnáms leiðir þó ekki til 

bótaleysis ríkis. Í öðrum málum hafa gerðardómar ekki verið dæmt eignarnám heldur 

brot á ákvæðum fjárfestingasáttmála um sanngjarna og réttláta meðferð, en tekið fram að 

bætur yrðu ákvarðaðar eins og um eignarnám væri að ræða. Má sem dæmi nefna Stati-

málið, þar sem gerðardómurinn ákvað að bótafjárhæðin yrði ekki lægri en eignarnáms-

bætur
449

 og CMS-málið, þar sem ákveðið var að ákvarða bætur eins og um eignarnám 

                                                 

444
 M.a. var þess krafist að til að um eignarnám væri að ræða þyrfti að koma til „a substantial, radical, 

severe, devastating or fundamental deprivation of rights or virtual annihilation, effective neutralization 

or de facto destruction of the investment, its value or enjoyment“. Vísað til í: Claudia Maria Arietti 

Lopez: „All claims by Isolux Infrastructure against Spain are dismissed“, bls. 13‒14, þar sem fram 

kemur að skilyrði þessi séu tekin úr öðru gerðarmáli, Electrabel gegn Ungverjalandi (ICSID máli nr. 

ARB/07/1). Í þeim gerðardómi koma skilyrðin fram í §6.62. Sjá SCC, Isolux Netherlands gegn Spáni, 

gerðardómur frá 17. júlí 2016 (V2013/153), §837. 
445

 Sjá t.d. Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 487‒489, og Guðrún Gauksdóttir: 

„Friðhelgi eignarréttar“, bls. 492. 
446

 Sjá kafla 5.7. 
447

 ICSID, Eli Lilly and Company gegn Kanada, UNCITRAL, gerðardómur frá 16. mars 2017 (ICSID mál 

nr. UNCT/14/2), §5.  
448

 Sama heimild, §387. Orðalagið sem notað var á ensku var „fundamental or dramatic“. 
449

 Sjá kafla 1.2.2. 
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hefði verið að ræða.
450

 Má þá spyrja hver sé í raun þýðing þess að dæma sanngirnisbrot í 

stað jafngildis eignarnáms, önnur en sú að auðveldara hafi verið að rökstyðja þá niður-

stöðu.  

Loks hefur í enn öðrum málum verið haldið fram eignarnámi og gerðardómar fallist á 

sanngirnisbrot án þess að nefna eignarnám í sambandi við ákvörðun bóta. Má þar t.d. 

nefna MTD-málið, þar sem dæmdar voru bætur fyrir missi hagnaðar, og eftirfarandi 

dæmi af sviði heilbrigðismála, sem snerist um aðgerðir Slóvakíuríkis til takmörkunar 

arðgreiðslna úr einkavæddri heilbrigðisþjónustu. 

 

Í Achmea-málinu
451

 voru atvik þau að Slóvakía hafði einkavætt heilbrigðistryggingar árið 

2004. Árin 2007 setti ríkið skorður við arðgreiðslum frá þeirri starfsemi og gerði síðar 

fleiri breytingar á þeim reglum sem um hana giltu,
452

 en í millitíðinni hafði hollenska fyrir-

tækið Achmea (áður Eureko) hafið starfsemi í landinu. Stefndi það ríkinu fyrir gerðardóm 

á grundvelli tvíhliða samnings milli Hollands og Slóvakíu og voru fyrirtækinu dæmdar 22 

milljónir evra í bætur árið 2012.
453

 Ári fyrr hafði stjórnlagadómstóll Slóvakíu dæmt lögin 

andstæð stjórnarskrá, og voru því arðgreiðslur leyfðar á ný. Slóvakía leitaði til þýskra 

dómstóla og freistaði þess að fá gerðardóminn ógiltan. Byggði Slóvakía á því að lögsaga 

gerðardómsins hefði stangast á við reglur Evrópuréttar. Þýskur dómstóll leitaði í fram-

haldinu forúrskurðar frá Dómstól Evrópusambandsins, en í millitíðinni höfðaði Achmea 

annað gerðarmál gegn Slóvakíu vegna nýrra áforma um breytingar á heilbrigðiskerfi 

landsins.
454

 Forúrskurður Evrópudómstólsins um fyrra gerðarmálið féll þann 6. mars 2018. 

Í röksemdafærslu sinni tók dómstóllinn m.a. fram að lögsaga gerðardóma gæti komið í veg 

fyrir að leyst yrði úr ágreiningsmálum milli fjárfesta og aðildarríkja á hátt sem tryggði fulla 

virkni ESB-réttar, þótt málin kynnu að varða túlkun eða beitingu hans.
455

 Hlytu því 267. og 

344. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins
456

 að girða fyrir lögsögu 

gerðardómsins.
457

  

 

                                                 

450
 Sjá reifun málsins í kafla 5.4. 

451
 ESBD, mál C-284/16, Achmea, ECLI:EU:C:2017:699. 

452
 Sjá reifun málsatvika í FGD, Achmea B.V. gegn Slóvakíu (Achmea 2), úrskurður um lögsögu og með-

ferðarhæfi frá 2. maí 2014 (PCA mál nr. 2013‒12 (nr. 2)), §39-40. 
453

 FGD, Achmea B.V. gegn Slóvakíu (PCA mál nr. 2008‒13), gerðardómur frá 7. desember 2012, §333. 
454

 Achmea B.V. gegn Slóvakíu (Achmea 2), úrskurður um lögsögu og meðferðarhæfi frá 2. maí 2014 (PCA 

mál nr. 2013‒12 (nr. 2)). 
455

 ESBD, mál C-284/16, Achmea, ECLI:EU:C:2017:699, §56: „... by concluding the BIT, the Member 

States parties to it established a mechanism for settling disputes between an investor and a Member 

State which could prevent those disputes from being resolved in a manner that ensures the full effecti-

veness of EU law, even though they might concern the interpretation or application of that law“. 
456

 Sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins er hluti Lissabon-sáttmálans, sem tók gildi 1. desember 

2009. 
457

 Sama heimild, §60: „...Articles 267 and 344 TFEU must be interpreted as precluding a provision in an 

international agreement concluded between Member States, such as Article 8 of the BIT, under which 

an investor from one of those Member States may, in the event of a dispute concerning investments in 

the other Member State, bring proceedings against the latter Member State before an arbitral tribunal 

whose jurisdiction that Member State has undertaken to accept.“  
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5.6 Mörk eignarnáms: Aðgerðir eða aðgerðaleysi stjórnvalda, sanngirni og rétt-

læti 

Fjárfestingagerðardómar hafa einnig fjallað um mörk eignarnáms eða sanngjarnar og 

réttlátrar meðferðar gagnvart aðgerðum eða aðgerðaleysi stjórnvalda, m.a. skipulags-

yfirvalda og héraðsstjórna. Sem dæmi má nefna Vivendi-málið,
458

 þar sem afskipti heil-

brigðisyfirvalda á sveitarstjórnarstigi leiddu til bótaskyldu Argentínu, MTD-málið,
459

 þar 

sem ósamræmi milli leyfis nefndar um erlenda fjárfestingu og synjunar skipulags-

yfirvalda um skipulagsbreytingu leiddi til bóta fyrir missi hagnaðar. Einnig má nefna 

Metalclad-málið, þar sem skortur á leyfi frá byggingaryfirvöldum tiltekins sveitarfélags 

bakaði mexíkóska alríkinu bótaskyldu. 

 

Í Metalclad-málinu
460

 voru málavextir þeir að mexíkóska alríkið hafði veitt mexíkósku 

fyrirtæki leyfi til að reka urðunarstað fyrir spilliefni í tilteknu sveitarfélagi. Bandaríska 

fyrirtækið Metalclad keypti síðar fyrirtækið ásamt viðkomandi landareign. Fékk það 

skömmu síðar landnýtingarleyfi sjálfstjórnarhéraðsins og fylgdi því yfirlýsing þar sem 

tekið var fram að leyfið væri veitt háð því að leyfi annarra yfirvalda fengist og að leyfið 

heimilaði hvorki framkvæmdir né rekstur.
461

 Eftir fundi með héraðsstjóra sjálfstjórnar-

héraðsins og embættismönnum alríkisins, þar sem fyrirtækið hélt því síðar fram að það 

hefði verið fullvissað um að það þyrfti ekki að aðhafast fleira
462

 hófst fyrirtækið handa við 

framkvæmdir til að undirbúa urðunarstarfsemina, þótt ekki lægi fyrir byggingarleyfi 

sveitarfélagsins. Hélt síðan fyrirtækið opið hús eða opnunarhátíð. Voru við það tækifæri 

fjölmenn mótmæli, sem fyrirtækið ásakaði síðar ríkið um að hafa átt þátt í að skipuleggja, 

og komst í kjölfarið starfsemin aldrei af stað.
463

 Fyrirtækið fékk nýtt leyfi frá alríkis-

stofnun, háð ýmsum skilyrðum,
464

 en héraðsstjórinn fordæmdi það skömmu síðar.
465

 Leyfi 

sveitarfélagsins til framkvæmdanna var að endingu synjað, 13 mánuðum eftir að um það 

hafði verið sótt.
466

 Niðurstaða sveitarfélagsins helgaðist einkum af áhyggjum heimamanna 

um að starfsemin myndi menga drykkjarvatn. Stuttu síðar kærði héraðsstjórnin leyfi al-

ríkisstofnunarinnar og fór það mál fyrir dómstóla, sem settu um tíma lögbann, en vísuðu að 

endingu málinu frá.
467

 Fór svo að sveitarfélagið krafðist stöðvunar framkvæmda.
468

 Síðar 

stofnaði sjálfstjórnarhéraðið náttúruverndarsvæði sem náði yfir urðunarstaðinn.
469

 Fyrir 

gerðardómnum kvartaði fyrirtækið m.a. yfir því að hafa ekki verið tilkynnt um sveitar-

stjórnarfundinn þar sem leyfi þess var hafnað og yfir því að sveitarfélagið hefði látið fram-

kvæmdir sínar óátaldar í 13 mánuði meðan leyfisumsóknin var til meðferðar. 

Gerðardómurinn, sem sat á grundvelli NAFTA-sáttmálans, taldi að sveitarfélagið, og þar 
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með Mexíkó, hefði brotið gegn ákvæðum sáttmálans um sanngjarna og réttláta meðferð
470

 

og beitt fyrirtækið meðferð sem jafna mætti til eignarnáms.
471

 Byggðist niðurstaðan m.a. á 

því að ríkið hefði ekki uppfyllt þær gagnsæiskröfur sem NAFTA gerði til ríkja
472

 og á því 

að fyrirtækinu hefði ekki gefist kostur á að tala máli sínu á fundi sveitarstjórnarinnar.
473

 

Enn fremur fjallaði gerðardómurinn um mexíkósk lög og taldi, í andstöðu við sérfræðinga 

mexíkóska ríkisins, að sveitarfélagið hefði skort heimild til að byggja synjun sína á 

umhverfissjónarmiðum, enda hefði því eingöngu verið heimilt líta til sjónarmiða um gerð 

mannvirkja.
474

 Kom fram í gerðardóminum að ákvörðun héraðsstjóra um stofnun 

náttúruverndarsvæðisins hefði ein og sér talist jafngilda eignarnámi.
475

 Var mexíkóska al-

ríkinu gert að greiða fyrirtækinu tæpar 17 milljónir bandaríkjadala auk 6% vaxta af dóm-

kröfum.
476

 

 

5.7 Mörk skattalegra málefna og gildissvið fjárfestingasáttmála 

Fjallað hefur verið um sjónarmið íslensks réttar um mörk skattlagningar og friðhelgi 

eignarréttar í nýlegum dómum Hæstaréttar Íslands vegna álagningar auðlegðarskatts. Er 

þar m.a. fjallað um hvenær jafna megi skattlagningu til eignaupptöku í skilningi íslensks 

réttar eins og hann birtist í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár Íslands og mannréttindasáttmála 

Evrópu.  

 

Í Hrd. 10. apríl 2014 (726/2013) var fjallað um auðlegðarskatt. Í dóminum kemur m.a. 

fram að skattlagningarvaldi löggjafans séu takmörk sett með fyrirmælum 1. mgr. 72. gr. 

stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttar og jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. hennar, ásamt 

hliðstæðum ákvæðum í 1. mgr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við mannréttindasáttmála 

Evrópu og 14. gr. sáttmálans, auk óskráðrar meðalhófsreglu íslenskrar stjórnskipunar. Í 

þessum takmörkunum felist að „leggja ber skatta á eftir almennum efnislegum mælikvarða 

þar sem gæta verður jafnræðis gagnvart skattborgurunum eftir því sem unnt er,“ en í ljósi 

meðalhófs megi þó ekki „ganga svo langt í skattheimtu gagnvart einstökum mönnum að 

þeim sé mismunað á ótilhlýðilegan hátt í samanburði við aðra“. Séu þessi grundvallar-

sjónarmið virt hafi „dómstólar játað löggjafanum verulegu svigrúmi til að ákveða hvernig 

skattlagningu skuli háttað í einstökum atriðum. Um ofangreind sjónarmið og túlkun þeirra 

vísaði dómurinn m.a. til ákvörðunar Mannréttindadómstóls Evrópu frá 4. janúar 2008 í 

máli Imbert de Tremiolles gegn Frakklandi.
477

  

 

Afstaða fjárfestingagerðardóma hefur á hinn bóginn oft verið strangari. Þess eru mörg 

dæmi að fjárfestingagerðardómar hafi talið skattheimtu fela í sér eignarnám þótt 

viðkomandi ríki hafi verið á öðru máli. Af dæmum inngangskafla þessarar ritgerðar má 

nefna gerðarmál Tza Yap Shum gegn Perú og Yukos-málin. Þá má vísa til Occidental- og 

Yukos-málanna, þar sem ákvæði sem ætlað var að undanskilja skattaleg málefni gildis-
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https://fj.is/?sida=log&id=148a-1944033.html#G72
https://fj.is/?sida=log&id=148a-1944033.html#G72
https://fj.is/?sida=log&id=148a-1944033.html#G72
https://fj.is/?sida=log&id=148a-1944033.html#G65
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["25834/05"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["27815/05"]}
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sviði fjárfestingasáttmála reyndust haldlaus, ýmist vegna þess að skattheimta væri talin 

eignarnám eða af öðrum ástæðum. Sú niðurstaða er þó ekki einhlít, sbr. Isolux-málið. 

5.8 Sanngirni og réttlæti og fleiri kröfur 

Margir fjárfestaverndarsáttmálar kveða á um kröfur til ríkja um að sýna fjárfestum sann-

girni og réttlæti,
478

 kröfur um vernd og öryggi fjárfestinga,
479

 eða ýmiss konar aðrar 

kröfur um framgöngu ríkja í garð fjárfesta. Auðveldara getur reynst að rökstyðja brot á 

slíkum ákvæðum en eignarnám, en eins og dæmi hér að framan sýna
480

 getur niðurstaðan 

um bætur orðið sú sama.   

5.9 Aðkoma almennings í umhverfismálum 

Árósasamningurinn,
481

 sem var fullgiltur af Íslands hálfu í október 2011, kveður meðal 

annars á um rétt almennings og félagasamtaka til að taka þátt í undirbúningi tiltekinna 

ákvarðana á sviði umhverfismála. Í fjárfestingagerðardómum hefur aðkoma félaga-

samtaka í mesta lagi verið takmörkuð við að þau hafi fengið leyfi til að leggja fram 

athugasemdir sem amicus curiae. Kann þá aðgangur þeirra að gögnum máls að vera 

ákveðinn með samkomulagi málsaðila.
482

 Slík málsmeðferð samrýmist ekki megin-

reglum Árósasamningsins.
483

  

5.10  Mannréttindi 

Mannréttindi hafa lengst af haft lítil áhrif á úrlausnir fjárfestingagerðardóma. Í argentín-

sku hrunmálunum fengu þannig efnahagsleg og félagsleg mannréttindi borgaranna lítinn 

hljómgrunn þegar háar bótagreiðslur voru ítrekað lagðar á ríki í krappri efnahagslægð.
484

  

                                                 

478
 Á ensku: fair and equitable treatment. 

479
 Sjá Finnur Magnússon: Full Protection and Security in International Law. Doktorsritgerð við háskólann 

í Vín, 2012. 
480

 Sjá CMS- og Stati-málin, þar sem gerðardómar tóku fram að bætur fyrir brot gegn sanngjarnri og rétt-

látri meðferð í málunum yrðu ákvarðar sem eignarnámsbætur væru. 
481

 Árósasamningurinn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að 

réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum frá 25. júní 1998. 
482

 Dæmi um slíkt er t.d. Methanex-málið, þar sem nokkur umhverfisverndarsamtök fengu leyfi 

gerðardómsins til að leggja fram athugasemdir. Annað dæmi er Foresti-málið, ICSID, Foresti o.fl. gegn 

Suður-Afríku, gerðardómur um niðurfellingu og málskostnað frá 4. ágúst 2010 (ICSID mál nr. 

ARB(AF)/07/01), §29, þar sem þrenn félagasamtök höfðu óskað eftir að fá að leggja fram athugasemdir 

sem amici curiae. Féllst gerðardómurinn á að veita þeim aðganga að vissum gögnum, sem málsaðilum 

var falið að komast að samkomulagi um hver yrðu, en gerðardómurinn hugðist ekki endilega leyfa þeim 

að vera viðstödd fyrirtökur eða taka þar til máls. 
483

 Sjá skýringar við 6. gr. og 2. mgr. 9. gr. samningsins í Jonas Ebbesen o.fl.: The Aarhus Convention an 

Implementation Guide, einkum bls. 190 um rúman aðgang að upplýsingum og bls. 196 um skort á 

upplýsingum sem hindrun. 
484

 Um aðdraganda kreppunnar og um síðari dóma Hæstaréttar Argentínu um efnahagsleg og félagsleg 

mannréttindi, sjá Gustavo Maurino og Ezequiel Nino: „Economic and social rights and the Supreme 

Court of Argentina in the decade following the 2001‒2003 crisis“, bls. 299‒334, þar sem m.a. kemur 
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Í Urbaser-málinu komu þó mannréttindi til nokkuð ítarlegrar skoðunar, þótt ekki réðu 

þau niðurstöðu málsins. 

 

Í Urbaser-málinu
485

 tók fjárfestingagerðardómur á vegum ICSID í fyrsta sinn til efnismeð-

ferðar gagnsök byggða á mannréttindarökum, en í málinu byggði Argentína gagnsök sína á 

réttinum til vatns.
486

 Taldist gagnsökin heimil samkvæmt viðkomandi fjárfestaverndar-

sáttmála, enda var hann orðaður á hátt sem útilokaði hana ekki.
487

 Þótt gerðardómurinn 

teldi réttinn til vatns vera orðinn meðal viðurkenndra mannréttinda, og með nokkuð skýru 

inntaki, náði þó gagnsökin ekki fram að ganga. 

 

Mögulega kveður með málinu við nýjan tón í þá átt að rök um mannréttindi kunni að 

fá aukna áheyrn þegar fram líða stundir. Óvarlegt væri þó að hafa um það miklar vænt-

ingar. Fræðimenn á sviði fjárfestingagerðardóma hafa haldið því fram að beita skuli 

meðalhófi, þannig að mannréttindi og vernd fjárfestinga séu vegin hver á móti öðrum.
488

 

Virðast þá réttindi fyrirtækja og mannréttindi fólks í einhverjum skilningi lögð að jöfnu. 

Mannréttindadómstóll Ameríku hefur hins vegar slegið því föstu að mannréttindi gangi 

fjárfestaverndarsáttmálum framar.
489

 

5.11  Áfrýjun eða ógilding?  

Í flestum ríkjum eru nokkur dómstig og því möguleikar á áfrýjun á niðurstöðum lægri 

dómstóla til æðri dómstiga. Möguleikar á áfrýjun fjárfestingagerðardóma eru á hinn 

bóginn almennt engir og ógildingarmöguleikar takmarkaðir og ekki á valdi dómstóla þess 

ríkis sem gert hefur verið að greiða bætur eða gerðarmálskostnað. 

5.11.1 Ógildingarnefndir ICSD-gerðardómsetursins 

Af 53. gr. ICSID-sáttmálans leiðir að gerðardómum sem kveðnir eru upp á grundvelli 

hans verði ekki áfrýjað til landsdómstóla. Kveður 54. gr. hans á um skyldu aðildarríkis til 

                                                                                                                                                 

fram á bls. 302 að 55% allra landsmanna, og tveir þriðju þeirra sem voru undir 18 ára aldri, hafi lent 

undir fátæktarmörkum. 
485

 ICSID, Urbaser og Consorcio de Aguas gegn Argentínu, gerðardómur frá 8. desember 2016 (ICSID 

mál nr. ARB/07/26). 
486

 Um þjóðréttarlega stöðu og mótun inntaks réttarins til vatns sjá t.d. umræðu í Pierre Thielbörger: „The 

Right to Water“, bls. 559‒576. 
487

 Dæmi um sáttmálaákvæði sem heimilar gerðarmálsókn af hálfu fjárfestis gegn ríki, en ekki öfugt, er 

hins vegar 26. gr. ECT-orkusamningsins. 
488

 Andrew Newcombe og Lluís Paradell: Law and Practice of Investment Treaties, bls. 109, þar sem segir 

að um ráðstafanir (e. measures) ríkja til verndar mannréttindum hljóti að þurfa að meta „the pro-

portionality and reasonableness of the measures (i.e., the balancing of human rights‘ considerations and 

the protection of foreign investments“). 
489

 MDA, Sawhoyamaxa Indigenous Community gegn Paragvæ, dómur frá 29. mars 2006, §137, 140‒141: 

“bilateral commercial treaties… their enforcement should always be compatible with the American 

Convention, which is a multilateral treaty on human rights that stands in a class of its own and that gen-

erates rights for individual human beings and does not depend entirely on reciprocity among States”. 

Sjá einnig MDA, Xákmok Kásek Indigenous Community gegn Paragvæ, dómur frá 24. ágúst 2010 og 

MDA, Yakye Axa gegn Paragvæ, dómur frá 17. júní 2005. 
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að viðurkenna og fullnusta slíka gerðardóma sem væru þeir fullnaðardómar dómstóls í 

ríkinu. Eina mögulega leiðin til að breyta eða hnekkja ICSID-gerðardómi er því sú að 

fylgja ákvæðum sáttmálans sjálfs.
490

 Eina aðkoma landsdómstóla er skylda þeirra til að 

viðurkenna niðurstöðurnar og greiða með því fyrir fullnustu þeirra.
491

 Þó býður 52. gr. 

sáttmálans upp á þann möguleika að fá skipaða sérstaka (ad hoc) nefnd hjá ICSID til að 

fjalla um ógildingarkröfur,
492

 sem geta einungis byggst á fimm þröngt skilgreindum 

ástæðum og verða að berast innan 120 daga frá uppkvaðningu gerðardómsins. 

Ógildingarástæðurnar fimm eru a) að dómurinn hafi ekki verið rétt skipaður; b) að 

dómurinn hafi augsýnilega farið út fyrir valdsvið sitt; c) að einhver dómari hafi gert sig 

sekan um óhlutvendni; d) að vikið hafi verið á alvarlegan hátt frá einhverri grundvallar-

reglu um málsmeðferð; og e) að í dómsúrskurði sé ekki getið um þau rök, sem hann 

byggist á.  

Ógildingarástæðurnar eru almennt túlkaðar mjög þröngt. Má nefna CMS-málið, þar 

sem rangur lagaskilningur gerðarmanna dugði ekki til ógildingar.
493

 Rúmur skilningur 

var þó lagður í b-liðinn þegar gerðarmenn fyrra Vivendi-málsins voru taldir hafa 

augsýnilega farið út fyrir valdsvið sitt með frávísun vegna umsaminnar lögsögu lands-

dómstóla.
494

 

5.11.2 Ógilding fyrir landsdómstólum gerðardómslandsins 

Fyrir dómstólum þess ríkis þar sem gerðardómurinn sat og samkvæmt lögum þess kann 

að vera mögulegt að ógilda gerðardóma aðra en ICSID-gerðardóma. Sem dæmi um slík 

ógildingarmál má nefna Stati-málið, sem rekið var á vegum SCC-gerðardómsetursins, og 

reynt var að fá ógilt fyrir sænskum dómstólum, Yukos-málin, sem rekin voru á vegum 

Fasta gerðardómsins í Hollandi, þar sem gerðardómar hafa verið ógiltir fyrir hollenskum 

héraðsdómstól, og Achmea-málið, þar sem þýskir dómstólar hafa fengið forúrskurð 

Evrópudómstólsins í ógildingarmáli. Afstaða sænskra dómstóla til ógildingar Stati-

málsins er einnig dæmi um þrönga nálgun dómstóla í dómstólsríkinu. 

Hafi úrlausn gerðardóms verið hnekkt eða frestað af lögbæru yfirvaldi í því landi þar 

sem hún var kveðin upp, eða samkvæmt lögum þess lands er í New York-sáttmálanum 

kveðið á um heimild ríkis til að fullnusta hann ekki skv. e-lið 1. mgr. 5. gr. sáttmálans 

                                                 

490
 Finnur Magnússon: „Tvíhliða fjárfestingarsamningar og landsréttur“, bls. 462. 

491
 Sjá kafla 2.5.2. Sjá einnig Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 214. 

492
 Vivendi-ógildingarnefndin var dæmi um slíka nefnd, Sjá kafla 1.2.1. 

493
 Sjá kafla 5.4. 

494
 Sjá kafla 1.2.1. 



 

85 

aðildarríki að viðurkenna hvorki né fullnusta úrlausn gerðardóms,. Þar sem um er að 

ræða heimildarákvæði en ekki skyldu geta ríki ákveðið sjálf hvort þau fullnusti 

gerðardóm sem ógiltur hefur verið í dómstólsríkinu. 

6 Hverjir njóta góðs og hvert stefnir? 

Í þessum kafla verður fyrst stiklað á stóru um helstu kosti og ókosti fjárfestinga-

gerðardómakerfisins, eins og þeir horfa annars vegar við fjárfestum og hins vegar við 

móttökuríkjum. Í lok kaflans verður síðan vikið að ýmsum breytingum sem nú eru í far-

vatninu og rætt hver þróun næstu ára kunni að verða.  

6.1 Kostir frá sjónarhóli fjárfesta 

6.1.1 Vernd gegn vilhöllum landsdómstólum, samkeppnisstaða og kælingaráhrif 

Fjárfestaverndarsáttmálum var í upphafi m.a. ætlað að vernda erlenda fjárfesta gegn yfir-

burðarstöðu ríkja, þar á meðal gegn geðþóttakenndri setningu laga, spilltum stjórnar-

háttum eða vilhöllum dómstólum móttökuríkja. Rannsóknir eru af skornum skammti, en 

hafa ekki verið taldar styðja það sjónarmið að erlendir fjárfestar mæti í raun mis-

munun.
495

 Tilraun fjárfestingaverndarkerfisins til eins konar jákvæðrar mismununar 

kunni því í stað þess að leiðrétta bága stöðu erlendra fjárfesta að hafa leitt til þess að 

skapa forréttindahóp sem njóti betri réttar og mögulega betri samkeppnisstöðu bæði 

gagnvart fjárfestum frá öðrum heimaríkjum og innlendum fjárfestum.
496

 

Virðist svo komið að þótt eflaust óttist enn einhverjir fjárfestar að standa höllum fæti 

gagnvart móttökuríkjum þekkist nú ekki síður að ríki skelfist fjölþjóðleg stórfyrirtæki 

sem standa í skjóli þess að geta leitað til fjárfestingagerðardóma
.497

 og eru sum hver 

meðal mestu efnahagsvelda veraldar.
498

 Kælingaráhrif þessa á setningu og framfylgd laga 

og reglna móttökuríkja eru almennt fjárfestum í hag en verða rædd hér á eftir frá sjónar-

hóli móttökuríkja.
499

 

                                                 

495
 Jonathan Bonnitcha: „Assessing the Impacts of Investment Treaties“, bls. 5. 

496
 Sama heimild. Á ensku: reverse discrimination og privileged class. 

497
 Sbr. td. afstöðu Nýja Sjálands gagnvart Philip Morris, sjá kafla 6.4.2. 

498
 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 72, þar sem vísað er til rits Hafliða K. 

Lárussonar: Alþjóðlegir viðskiptasamningar, bls. 65. 
499

 Sjá kafla 6.4.2. 



 

86 

6.1.2 Fjárgreiðslur vegna gerðardóma 

Tölfræðilegar upplýsingar um niðurstöðu fjárfestingagerðarmála er að finna í skýrslu sem 

gefin er út á vegum viðskipta- og þróunarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna (hér eftir 

nefndrar UNCTAD).
500

 Í skýrslunni
501

 kemur fram að af 548 opinberlega aðgengilegum 

gerðarmálum sem skorið hafði verið úr á tímabilinu 1987–2017 lauk rúmum þriðjungi 

mála ríki í hag, þ.e.a.s. annaðhvort með frávísun eða því að kröfum fjárfestis var hafnað. 

Um fjórðungi lauk með því að ríki var gert að greiða bætur
.
,
502

 en rúmum 40% allra mála 

lauk með sátt eða með því að fjárfestir féll frá máli.
503

 Voru bætur dæmdar í fjórðungi 

allra mála, að meðalfjárhæð um 504 milljónir bandaríkjadala, en að miðgildi 20 

milljónir.
504

 Hinn mikli munur á meðaltalinu og miðgildinu skýrist af mjög háum bótum í 

stærstu málunum, m.a. Yukos-málunum, þar sem endanleg niðurstaða um gildi 

gerðardómanna liggur enn ekki fyrir.
505

 Að þeim slepptum lækkaði meðalfjárhæðin niður 

í um 125 milljónir bandaríkjadala. 

Bætur til fjárfesta dreifast engan veginn jafnt milli stærstu fjárfestanna og hinna 

smærri. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar frá 2016 rann langmestur hluti til stærstu 

fyrirtækjanna (stórra, skilgreindra með eignir yfir 1 milljarð bandaríkjadala, og afar 

stórra, skilgreindra með yfir 10 milljarða dala) og til auðugustu einstaklinganna (með 

eignir yfir 100 milljónum bandaríkjadala). Litlir og meðalstórir fjárfestar fengu hins 

vegar í mörgum tilvikum lítið umfram málskostnað. Eftirtektarvert er einnig að stærstu 

fyrirtækin unnu mun hærra hlutfall gerðarmála sinna en aðrir fjárfestar.
506

 

6.1.3 Fjárgreiðslur við sátt eða gegn því að fjárfestir falli frá máli 

Sem áður segir varð endir um 40% allra mála sátt eða að fjárfestir féll frá máli. Kann þá 

ríki að hafa boðið fjárfesti fé eða önnur verðmæti til að liðka fyrir slíkum málalokum. 

                                                 

500
 United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. 

501
 World Investment Report 2018, Figure III.7 og III.8, bls. 94–95. 

502
 World Investment Report 2018, bls. 94. 

503
 Sjá umræðu um fjárgreiðslur og önnur áhrif mála sem lýkur með sátt eða því að fallið er frá máli í 

köflum 6.1.2–3 og 6.4.1–2. 
504

 World Investment Report 2018, bls. 95. Ástæða þess hve mikill munur er á meðaltalinu og miðgildinu 

(e. median) eru afar háar bætur í stærstu málunum, m.a. Yukos-málunum. 
505

 Hollenskur héraðsdómur hefur ógilt gerðardómana. Ógildingunni hefur verið áfrýjað og hófust fyrir-

tökur í því máli sumarið 2018. 
506

 Gus Van Harten og Pavel Malysheuski: „Who Has Benefited Financially from Investment Treaty Ar-

bitration?“, bls. 3‒4. 
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Sem dæmi má nefna annars Swiss Aluminium-málið gegn Íslandi
507

 og hins vegar Abiti-

biBowater-málið, sem snerist um náttúruauðlindir í kanadísku sjálfstjórnarfélagi.
508

 

 

Sáttin í Swiss Aluminium-málinu árið 1983 fól í sér að ríkið gaf eftir um 4 milljónir banda-

ríkjadala af skattskuld fyrirtækisins. Einnig fólust í sáttinni fleiri atriði, m.a. tilslakanir til 

að gera fyrirtækinu kleift að framselja hluti í félaginu auk endurnýjaðra samninga um 

orkuverð, sem hækkuðu verðið og giltu lengra fram í tímann en fyrri samningar.
509

 

 

AbitibiBowater Inc. var fyrirtæki skráð í Delaware í Bandaríkjunum, en með höfuðstöðvar 

í Kanada.
510

 Í gegnum kanadísk dótturfyrirtæki átti það og rak sögunarmyllur og pappírs-

verksmiðjur í Nýfundnalandi og Labrador, einu af sjálfstjórnarhéruðum Kanada. Var fyrir-

tækið m.a. handhafi skógarhöggsleyfa og átti vatnsréttindi og virkjanir, ýmist í gegnum 

beint eignarhald, ítök eða leiguréttindi, en hryggjarstykkið í auðlindaréttindum fyrir-

tækisins í héraðinu var leigusamningur frá 1905, upphaflega gerður til 99 ára.
511

 Í lok 2008 

hafði fyrirtækið þegar lokað flestum verksmiðjum sínum og boðaði nú lokun einnar enn 

vegna efnahagslegs samdráttar og þess að ekki náðust samningar við stéttarfélög um 

lækkun starfsmannakostnaðar.
512

 Setti þá löggjafi sjálfstjórnarhéraðsins lög,
513

 sem fyrir-

tækið hélt fram að fælu í sér eignarnám og önnur brot á NAFTA-sáttmálanum. Ástæðu 

setningar laganna kvað fyrirtækið hafa verið ómálefnalega bræði forsætisráðherra 

héraðsins í sinn garð.
514

 Ekki var enn ljóst hvaða bætur fyrirtækið kynni að fá á grundvelli 

bótaákvæða í lögunum
515

 þegar það tók fyrstu skref til gerðarmálsóknar á vegum ICSID 

með tilkynningu í apríl 2009. Rúmu ári síðar sömdu aðilar um að kanadíska sambands-

stjórnin greiddi fyrirtækinu 130 milljónir kanadadala gegn því að það félli frá gerðar-

málinu.
516

  

 

6.1.4 Annar ávinningur við sátt eða þegar fallið er frá máli  

Í tengslum við að fjárfestar geri sátt eða falli frá gerðarmáli kunna þeir að bera úr býtum 

fleira en peningagreiðslur. Sem dæmi má nefna fyrra Vattenfall-málið,
517

 þar sem fyrir-

tækið var leyst undan skuldbindingu til að setja upp og reka kælibúnað til verndar fisk-

                                                 

507
 Sjá kafla 1.2.3. 

508
 ICSID, AbitibiBowater Inc. gegn Kanada, tilkynning um fyrirhugaða gerðarmálsókn frá 23. apríl 2009 

(ICSID mál nr. UNCT/10/1). 
509

 Samið var m.a. um að „ ... gera Alusuisse kleift að framselja hluti í félaginu til dótturfélaga sinna í 

einkaeign og einnig til óskyldra aðila, sem svarar allt að 50%. ... samkomulag um verðlag á orku til ál-

bræðslunnar næstu 20 árin, þ.e. þau tæplega 10 ár sem eftir eru af yfirstandandi samningstímabili og 

næsta 10 ára tímabil þar á eftir...“ Framsöguræða Sverris Hermannsonar um lögfestingu breytinga á 

samningum um álverið, Alþt. 1984–85, B-deild, dálkur 843.  
510

 Vefsíða SEDAR, rafræns fyrirtækjaskráningarkerfis Kanada, https://www.sedar.com. 
511

 ICSID, AbitibiBowater Inc. gegn Kanada, tilkynning um fyrirhugaða gerðarmálsókn frá 23. apríl 2009 

(ICSID mál nr. UNCT/10/1), §15‒29. 
512

 Sama heimild, §11(b). 
513

 Sama heimild, §9. Sjá lög sjálfstjórnarhéraðsins Nýfundnalands og Labrador: An Act to Return to the 

Crown Certain Rights Relating to Timber and Water Use Vested in Abitibi-Consolidated and to Ex-

propriate Assets and Lands Associated With the Generation of Electricity Enabled by Those Water Use 

Rights (Bill 75) frá 16. desember 2008. Sjá einnig vísan til laganna í Ana Maria Daza-Clark: 

International Investment Law and Water Resources Management, bls. 165.  
514

 ICSID, AbitibiBowater Inc. gegn Kanada, tilkynning um fyrirhugaða gerðarmálsókn frá 23. apríl 2009 

(ICSID mál nr. UNCT/10/1), §58. 
515

 Sama heimild, §70. 
516

 „Foreign Affairs and International Trade Canada Issues Statement on AbitibiBowater Settlement“, htt-

ps://www.italaw.com/cases/39. 
517

 Sjá kafla 1.2.8. 

https://www.google.is/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ana+Maria+Daza-Clark%22
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0235.pdf
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gengd í ánni Saxelfi. Einnig má nefna Swiss Aluminium-málið, þar sem veittar voru til-

slakanir gerðu svissnesku fyrirtæki kleift að framselja hluti í álfélagi sem nú er í eigu 

fjölþjóðafyrirtækisins Rio Tinto.  

Þá má nefna Foresti-málið gegn Suður-Afríku, þar sem fjárfestir fékk sérsniðna 

undanþágu frá ákvæðum almennra laga sem ætlað var að rétta hlut tiltekinna þjóðfélags-

hópa. 

 

Málavextir í Foresti-málinu voru þeir að Suður-Afríka hafði sett lög sem skylduðu náma-

fyrirtæki til að koma u.þ.b. fjórðungi hlutafjár síns í hendur Suður-Afríkubúa úr þjóð-

félagshópum sem bjuggu áður við misrétti. Miðuðu lögin að því að rétta skarðan hlut þeirra 

eftir langvarandi kynþáttaaðskilnaðarstefnu landsins.
518

 Sátt náðist, gegn því að ríkið lofaði 

sóknaraðilum nýjum réttindum.
519

 Í þeim fólst m.a. að lögmæltur eignarhluti HDSA hjá 

viðkomandi fjárfestum lækkaði úr 26% niður í 5%. Var tilslökun þessari gefið heitið „úr-

vinnslujöfnun“.
520

 Þegar gerðardómurinn gerði sáttina að formlegri niðurstöðu sinni mælti 

hann fyrir um að sóknaraðilar skyldu greiða 7,5% af málskostnaði ríkisins. Málskostnaður 

hafði numið 5,3 milljónum evra fyrir ríkið og 4,4 milljónum fyrir sóknaraðila.
521

 Ríkið sat 

uppi með tæpar 5 milljónir evra í málskostnað auk tilslakana sinna gagnvart fjár-

festunum.
522

 Í kjölfar málsins hóf Suður-Afríka uppsagnarferli gagnvart flestum tvíhliða 

fjárfestaverndarsáttmálum sínum og setti lög sem takmarka hlutverk alþjóðlegra 

gerðardóma í úrlausn deilumála fjárfesta við ríkið.
523

 

6.1.5 Ósamhverfni: Réttindi án skyldna 

Í hefðbundnum fjárfestaverndarsáttmálum og gerðardómaframkvæmd tilheyra öll réttindi 

og frumkvæði fjárfestum, en allar skyldur og ábyrgð hvíla á ríkjum.
524

 Vísir er að þróun i 

þá átt að leggja einnig skyldur á fjárfesta,
525

 en ekki virðist komin reynsla af öðru en að 

þessi ósamhverfni hafi verið mjög fjárfestum í hag.  

6.1.6 Ósamhverfni: Val um lögsögu og reglur 

Fjárfestum bjóðast ýmsir möguleikar sem ríki eiga ekki kost á. Má þar nefna eftirfarandi: 

                                                 

518
 Á ensku: Historically Disadvantaged South Africans, HDSA. Sjá umfjöllun um málið í Ziyad Motala: 

„Free Trade, the Washington Consensus, and Bilateral Intestment Treaties The South African Journey“, 

bls. 51‒52. 
519

 ICSID, Foresti o.fl. gegn Suður-Afríku, gerðardómur um niðurfellingu og málskostnað frá 4. ágúst 2010 

(ICSID mál nr. ARB(AF)/07/01), §130. Sjá einnig Jason Brickhill og Max Du Plessis: „Two’s 

Company, Three’s a Crowd“, bls. 163‒164. Vísað til í Ziyad Motala: „Free Trade, the Washington 

Consensus, and Bilateral Intestment Treaties the South African Journey“, bls. 51. 
520

 Á ensku: beneficiation offset. SjáTerence Creamer: „Arbitration battle ends as granite claimants wit-

hdraw“, http://www.miningweekly.com/; Viðskipta- og iðnaðarráðuneyti Suður-Afríku: „Successful 

Conclusion to SA-Foresti Arbitration Proceedings, https://www.thedti. gov.za/. 
521

 ICSID, Piero Foresti, Laura de Carli o.fl. gegn Suður-Afríku, gerðardómur um niðurfellingu og máls-

kostnað frá 4. ágúst 2010 (ICSID mál nr. ARB(AF)/07/01), §96‒97. 
522

 Sama heimild, §133. 
523

 Sjá lög Suður-Afríku: Protection of Investment Act nr. 1236 frá 15. desember 2015, sem gekk í gildi 13. 

júlí 2018. Sjá einnig umfjöllun Faith Tigere, “The International Arbitration Bill and the future of ar-

bitrations in South Africa”, https://voelkerrechtsblog.org/. 
524

 Sjá t.d. Rudolf Dolzer og Christoph Schreuer: Principles of International Investment Law, bls. 25. 
525

 Sjá umræðu í kafla 6.6. 

http://www.miningweekly/
https://www.thedti/
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Í fyrsta lagi geta fjölþjóðafyrirtæki beitt lögsögu- eða sáttmálaflakki með því að hafa 

í fyrirsvari gerðarmála félag skráð í ríki með hentuga fjárfestaverndarsáttmála. Í Philip 

Morris-málunum voru t.d. höfðuð tvö mjög áþekk gerðarmál og hafði sami aðallögmaður 

verið ráðinn til að gæta hagsmuna fyrirtækisins.
526

 Þótt Philip Morris sé bandarískt 

fjölþjóðafyrirtæki höfðaði félagið annað málið sem svissneskur fjárfestir en hitt sem fjár-

festir frá Hong Kong.
527

 

Í öðru lagi kunna bestukjaraákvæði að gefa fjárfestum kost á að velja saman hentug 

ákvæði úr sáttmálum móttökuríkisins við önnur ríki. Hefur slíkt verið nefnt 

Frankenstein-sáttmálar.
528

 Í samningagerð kunna aðilar að hafa gefið eftir um viss atriði 

gegn hagkvæmri niðurstöðu um önnur. Geti fjárfestar síðar meir valið saman hentug 

ákvæði úr ólíkum sáttmálum getur niðurstaðan orðið þeim hagstæðari, og móttökuríkinu 

að sama skapi óhagstæðari, en nokkur einstakur sáttmáli.  

Í þriðja lagi geta fyrirtæki mögulega komist undan samningum.
529

  

Í fjórða lagi getur fjárfestir kosið að setja fram málatilbúnað sinn á þann hátt sem 

hann telur vænlegastan til að stýra lögsögunni til gerðardóms og getur með góðum líkum 

vænst þess að sá málatilbúnaður verði tekinn gildur án efnislegrar skoðunar.
530

 

Allir þessir kostir veita fjárfestum, einkum fjölþjóðlegum fyrirtækjum, ákveðinn 

hvikulleika og fimi umfram þá kosti sem bjóðast ríkjum.  

6.1.7 Þriðju-aðila-fjármögnun rekstrar gerðarmála gegn ríkjum 

Á síðustu árum eru fyrirtæki í vaxandi mæli sögð tekin að bjóða fjárfestum fjármögnun 

gerðarmála gegn ríkjum gegn því að eignast hlut í væntanlegri gerðardómkröfu.
531

 Slík 

fyrirtæki sérhæfa sig í fjármögnun og kunna einnig taka að sér stjórnun málatilbúnaðar. 

Þótt upplýsingar um slíkt liggi ekki alltaf á lausu er þriðju-aðila-fjármögnun þegar sögð 

hafa komið við sögu í allmörgum ICSID-gerðarmálum.
532

 

                                                 

526
 Stanimir Alexandrov, sem getið er annars staðar í ritgerðinni sem gerðarmanns og fræðimanns. 

527
 Annars vegar ICSID, Philip Morris Brands o.fl. gegn Úrúgvæ (ICSID mál nr. ARB/10/7) og hins vegar 

FGD, Philip Morris Asia gegn Ástralíu (PCA mál nr. 2012‒12). Sjá einnig kafla 5.5. 
528

 Maria A. Gwynn: Power in the International Investment Framework, bls. 25. Dæmi þar sem reynt var 

að byggja á slíkum bútasaumssáttmála er MTD-málið, sem reifað er í kafla 1.2.7.  
529

 National Grid-málið, þar sem móðurfélag taldist óbundið af samningi dótturfélags, sjá kafla 4.1.5. 
530

 Sjá kafla 4.1.3. 
531

 Á ensku: third-party litigation funding, TPF. Sjá Frank J. Garcia: „The Case Against Third-Party 

Funding in Investment Arbitration“, bls. 7. 
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 Sama heimild. 
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6.2 Kostir frá sjónarhóli móttökuríkja 

6.2.1 Aukin fjárfesting? 

Í virtu fræðiriti um alþjóðlegan fjárfestingarétt segir:  

In an investment treaty, the host state deliberately renounces an element of its sovereignty 

in return for a new opportunity: the chance better to attract new foreign investments which 

it would not have acquired in the absence of a treaty.
533

  

 

Er hér lýst í hnotskurn þeirri hefðbundnu kenningu að fjárfestingaverndarsáttmálar ýti 

undir erlenda fjárfestingu. Þeirri kenningu tilheyrir einnig að slík fjárfesting sé síðan 

mikilvæg lyftistöng fyrir þróun og velsæld í móttökuríkjum.
534

 Þá er einnig sagður kostur 

fyrir móttökuríki að fjárfestaverndarkerfið hlífi þeim fyrir aðgerðum af hálfu heimaríkja 

fjárfesta,
535

 auk þess að efla góða stjórnarhætti.
536

  

Nú telja þó margir fræðimenn óljóst að gerð fjárfestaverndarsáttmála stuðli að 

auknum erlendum fjárfestingum. Að vísu kunni sumar rannsóknir að benda til einhverrar 

fylgni, en óvíst sé að um mikið orsakasamband sé að ræða.
537

 Bent hefur verið á dæmi á 

borð við Ghana, með marga fjárfestaverndarsáttmála en litla fjárfestingu,
538

 og Brasilíu, 

sem hafði hvorki gerst aðili að ICSID-sáttmálanum né fullgilt tvíhliða fjárfestaverndar-

sáttmála við önnur ríki en Paragvæ þegar landið fékk mesta beina erlenda fjárfestingu 

allra Suður-Ameríkuríkja árið 2005
539

 og hélt áfram að fá mikla erlenda fjárfestingu árin 

á eftir.
540

  

                                                 

533
 Rudolf Dolzer og Christoph Schreuer: Principles of International Investment Law, bls. 20. 

534
 Sjá t.d. Rudolf Dolzer og Christoph Schreuer: Principles of International Investment Law, bls. 20‒22, 

Maria A. Gwynn: Power in the International Investment Framework, bls. 128‒129 og Finnur 

Magnússon: „Tvíhliða fjárfestingarsamningar og landsréttur“, bls. 440‒441, þar sem segir m.a.: „Hin 

alþjóðlega samstaða um mikilvægi erlendrar fjárfestingar byggir á því, að með erlendri fjárfestingu 

megi minnka verulega hinn mikla mun sem er á milli lífsgæða í iðnríkjum og þróunarríkjum. .... Þótt 

ekki verði talið að erlend fjárfesting leysi úr öllum vandamálum þróunarríkja, þá er almennt talið að 

hún geti stuðlað að bættum lífskjörum í þeim ríkjum, a.m.k. ef skortur er á fjárfestingu opinberra aðila. 

Með þeim hætti er unnt að styrkja innviði samfélagsins, t.d. með vegalagningu, nýtingu náttúruauðlinda 

svo og uppbyggingu mennta- og heilbrigðisstofnana. Af þessum sökum hefur myndast samstaða meðal 

iðnríkja og þróunarríkja sem endurspeglast m.a. í gerð fjölmargra alþjóðlegra samninga þar sem mælt 

er fyrir auknu frelsi í alþjóðaviðskiptum og fjárfestingu.“ 
535

 Rudolf Dolzer og Christoph Schreuer: Principles of International Investment Law, bls. 236. 
536

 Rudolf Dolzer og Christoph Schreuer: Principles of International Investment Law, bls. 24‒25, þar sem 

uppruni hugtaksins góðir stjórnarhættir í þessu samhengi eru tengdir við sama tímabil og Washington 

Consensus. Sjá umræðu um Washington Consensus í kafla 2.4.2. 
537

 T.d. segir í Andrew Newcombe og Lluís Paradell: Law and Practice of Investment Treaties, bls. 62‒63: 

„... the empirical literature is inconclusive on the extent to which BITs result in increased FDI“. Sjá 

einnig Mary Hallward-Driemeier: „Do Bilateral Investment Treaties Attract Foreign Direct Invest-

ment?“, bls. 22; Jonathan Bonnitcha: „Assessing the Impacts of Investment Treaties“, bls. 15. 
538

 M. Sornarajah: The International Law on Foreign Investment, bls. 270. 
539

 Andrew Newcombe og Lluís Paradell: Law and Practice of Investment Treaties, bls. 63. 
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 Maria A. Gwynn: Power in the International Investment Framework, bls. 135. 
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Ekki hefur heldur verið talið sýnt að um orsakasamband sé að ræða í ríkjum með 

veika eignarréttarvernd.
541

 Þá má geta rannsóknar sem tók til ríkja undir valdboðsstjórn. 

Var þar skoðað samband gerðra fjárfestaverndarsáttmála við innflæði beinnar erlendrar 

fjárfestingar sem hlutfall af þjóðarframleiðslu (e. GDP).
542

 Virðist þar sambandið milli 

þessara breytistærða ótraust ef eitthvert er. Þar má einnig sjá dæmi um mjög ólíkan fjölda 

gerðra fjárfestaverndarsáttmála tveggja ríkja (Egyptalands og Súdan) sem höfðu engu að 

síður áþekkt hlutfall erlendrar fjárfestingar af þjóðarframleiðslu.  

Í ljósi alls þessa virðist eðlilegt að álykta að flæði fjárfestinga inn í ríki stjórnist fyrst 

og fremst af öðrum þáttum en gerð fjárfestaverndarsáttmála. Í sama streng tekur nýlegt 

yfirlit yfir empírískar rannsóknir á sambandi fjárfestaverndarsáttmála og beinnar er-

lendrar fjárfestingar, þar sem komist er að þeirri niðurstöðu að þær rannsóknir séu um 

margt í mótsögn innbyrðis, og að trú þróunarríkja á að tvíhliða fjárfestingarsáttmálar laði 

að beina erlenda fjárfestingu sé því ekki annað en það – trú, að mestu leyti óstudd hlut-

lægum, vísindalegum gögnum.
543

 

6.2.2 Aukin þróun og velsæld? 

Jafnvel að gefinni aukinni erlendri fjárfestingu væri síðan sjálfstæð spurning hvort af 

henni leiði aukin þróun, menntunarstig og velsæld.
544

 Í ljósi niðurstöðu síðasta kafla um 

að sú trú að gerð fjárfestingaverndarsáttmála leiði til verulegrar aukningar erlendrar fjár-

festingar standi á veikum grunni skiptir þó svarið e.t.v. litlu. 

Bent hefur verið á að sú tegund fjárfestinga sem einna helst séu vísbendingar um að 

aukist við gerð fjárfestingaverndarsáttmála sé í geirum sem móttökuríkjum séu einna síst 

gagnlegir, t.d. í námavinnslu fremur en í hátæknistarfsemi.
545

 Jafnvel kunni fjárfesting í 

sumum tilvikum að skaða velferð móttökuríkja, einkum þegar um ræðir námaiðnað í 

ríkjum með slæma stjórnarhætti.
546

 Þá hefur einnig verið bent á samkeppnissjónarmið,
547

 

auk þess að ekki sé víst að öll aukning þjóðarframleiðslu komi innlendu hagkerfi til 

góða.
548
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542
 Sjá mynd 1 í ráðstefnugrein Jia Chen og Jangjim Ye: „Costly Benefits“, bls. 3. 
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 Sama heimild, bls. 202. 

545
 Jonathan Bonnitcha: „Assessing the Impacts of Investment Treaties“, bls. 4. 

546
 Sama heimild. 

547
 Sjá kafla 6.1.1. 

548
 Jason Webb Yackee: „Are BITs Such a Bright Idea?“, bls. 220. 



 

92 

6.2.3 Vernd eigin fjárfesta erlendis 

Einstaklingar eða fyrirtæki sem fjárfesta í öðrum ríkjum finnast víða um lönd, jafnvel í 

tiltölulega smáum ríkjum. Má sem dæmi nefna að Ísland á fyrirtæki sem starfa að 

jarðhitavinnslu í erlendum ríkjum og fyrirtæki sem fjárfesta í Kína.
549

 Getur slíkt jafnvel 

átt við um ríki hins svokallaða þriðja heims eða þau vonað að svo verði í framtíðinni. 

Stjórnvöld ríkja kunna að hafa hag þessa hóps sérstaklega í huga og líta af þeim sökum 

fremur til kosta fyrir fjárfesta en þeirrar áhættu sem ríkinu kann að vera búin. 

6.2.4 Hvers vegna gera ríki fjárfestaverndarsáttmála ef þeir gera ekki tilætlað 

gagn? 

Þeirri spurningu hefur verið varpað fram hvers vegna ríki geri fjárfestaverndarsáttmála 

sem skaði þau.
550

 Gegn þeirri röksemdafærslu að fjárfestaverndarsáttmálar hljóti að gera 

gagn, fyrst ríki hafa undirgengist þá í jafnmiklum mæli og raun ber vitni, má færa nokkur 

rök. Í fyrsta lagi er þess að geta að bakslag virðist nú komið í gerð tvíhliða fjárfesta-

verndarsáttmála, en þeim fækkaði í fyrsta sinn í sögu þeirra árið 2017.
551

 Þá er í öðru lagi 

á það að líta að gerð fjárfestaverndarsáttmála getur í mesta lagi verið til marks um það 

hvaða hugmyndir stjórnvöld viðkomandi ríkja hafi gert sér, sem þýði ekki endilega að 

slíkar hugmyndir hafi byggst á traustum grunni.
552

 Í þriðja lagi bendir Maria Gwynn á 

mikilvægi þess að skoða heildarmyndina, jafnt fjárfestingaverndarsáttmála sem aðra 

þætti, m.a. það sem hún nefnir „structural power“,
553

 t.d. í gegnum þörf margra ríkja fyrir 

erlend lán. Nefnir hún auk Alþjóðagjaldeyrissjóðsins m.a. möguleikann á lánum frá 

Inter-American Development Bank sem hvata.
554

 Þrýstingi er sagt hafa verið beitt í 

gegnum bandarísku fjárfestingatryggingastofnunina OPIC og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

hefur verið sagður hafa beitt ríki ýmiss konar þrýstingi, m.a. með því að setja gerð fjár-

festingaverndarsáttmála að skilyrði fyrir veitingu lána.
555

 Í fjórða lagi hefur verið sett 

fram mikið umrædd kenning um að stjórnvöld ríkja hafi talið sig standa frammi fyrir eins 

konar „valþröng fangans“
556

 í samkeppni við önnur ríki.
557

 Í fimmta lagi er þá ónefnt að 
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ekki er ávallt víst að almannahagur hafi setið í fyrirrúmi, sérstaklega í ríkjum sem hafa 

búið við valdboðsstjórn eða spillta stjórnarhætti, enda kunna stjórnvöld þar fremur að 

hafa haft í huga að vernda hag eigin forréttindahóps í öðrum löndum, mögulega þar með 

taldar eigin erlendar eignir. Enn fleiri skýringar kunna að vera til á því hvers vegna ríki 

hafa gert jafn marga fjárfestingaverndarsáttmála og raun ber vitni. Maria Gwynn setur þó 

fram í hnotskurn einfalda og sannfærandi samtekt margra þeirra skýringa sem raktar hafa 

verið hér að ofan. Samtekt hennar er á þá leið að ríki hafi óskað og þarfnast áfram-

haldandi gjaldeyrislána frá alþjóðlegum fjármálastofnunum, og hafi reitt sig á það sem 

þeim var fyrirheitið.
558

 Ekki ber þó heldur að líta framhjá einfaldri blindni stjórnvalda, 

sérstaklega í ríkjum sem hafa ekki enn orðið fyrir gerðarmálsóknum og hafa um margt 

fremur átt samleið með fjármagnsútflutningsríkjum en þróunarríkjum.  

6.2.5 Sjálfbær þróun? 

Eins og áður segir var hefðbundin kenning sú að alþjóðleg fjárfestavernd myndi stuðla að 

efnahagslegri þróun ríkja. Þess í stað gerist nú æ algengara að orðræðan snúist fremur um 

sjálfbæra þróun og er þessa jafnvel farið að sjá þess stað í nýrri sáttmálum.
559

 Vonir eru 

bundnar við þetta, m.a. um að þannig kunni að opnast möguleikar á að leggja skyldur á 

fjárfesta,
560

 móttökuríkjum og komandi kynslóðum til hagsbóta. Sjálfbær þróun er þó 

teygjanlegt hugtak, sem missterkar útgáfur eru til af. Hefur þeirri skoðun verið lýst „að 

allir geti haldið því fram að tiltekin þróun sé sjálfbær, þrátt fyrir mismunandi markmið og 

hagsmuni“, en ástæða þess sé fyrst og fremst „margræðni hugtaksins sem virðist þó vera 

helsti kostur þess“.
561

 Í svipaðan streng hafa tekið þeir sem benda á hættuna á því að 

hagsmunaöfl ræni eða hafi rænt hugtakinu og teygt í átt að eigin hagsmunum.
562

 Óvíst 

verður því að telja hvaða skilning gerðardómar framtíðarinnar kunni að leggja í hugtakið.  
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6.3 Ókostir frá sjónarhóli fjárfesta 

Frá sjónarhóli fjárfesta virðist fátt um háværar gagnrýnisraddir. Rannsóknir eru af 

skornum skammti, en virðast fremur benda til nokkurrar ánægju þeirra með núverandi 

kerfi.
563

 

6.4 Ókostir frá sjónarhóli móttökuríkja 

Í næstu köflum verða raktar nokkrar hliðar núverandi verndarkerfis fjárfestinga sem 

gagnrýndar hafa verið frá sjónarhóli ríkja.
564

 Um almenna samtekt um þetta efni má 

benda á skýrslu UNCTAD, World Investment Report, sem gefin er út árlega og hefur að 

undanförnu hvatt ríki til að kynna sér þær hættur sem þeim eru búnar og grípa til við-

eigandi ráðstafana.
565

  

6.4.1 Beint fjártjón af gerðarmálum 

Ríki hafa sjaldnast fjárhagslegan ávinning af gerðarmálsóknum fjárfesta. Fjárhagslegt 

tjón þeirra af bótagreiðslum, sáttum og málskostnaði er aftur á móti að meðaltali veru-

legt.
566

 Er þá ótalinn kostnaður við málarekstur í framhaldinu, svo sem til að leita eftir 

ógildingu og verjast fullnustu. Má taka dæmi af Stati-málinu, þar sem slíkur málarekstur 

hefur staðið yfir á mörgum vígstöðvum, m.a. í Svíþjóð, Bandaríkjunum og Bretlandi. 

6.4.2 Fælingaráhrif og fullveldiskostnaður 

Áhrif fjárfestaverndarkerfisins felast í fleiru en úrlausnum gerðardóma og sáttum í 

gerðarmálum. Enska hugtakið „regulatory chill“ lýsir því þegar ríki eru treg til að setja 

reglur eða framfylgja þeim, annað hvort af ótta við að styggja fjárfesta sem gætu höfðað 

gerðarmál eða í von um að afstýra slíkum gerðarmálum, sætta þau eða fá fjárfesti til að 

falla frá þeim. Hugtakið „fullveldiskostnaður“ samsvarar lauslega enska hugtakinu 

„sovereignty costs“ og verður hér notað í tvennri merkingu. Annars vegar lýsir það því 

sem það kann að kosta ríki ef þau halda til streitu lögum sínum, reglum og rétti til að 

setja ný lög. Hins vegar lýsir hugtakið því sem ríki leggja í sölurnar, láti þau lög sín og 

reglur víkja eða áræði ekki að breyta lagaumhverfi sínu. Til fullveldiskostnaðar geta m.a. 

talist tilslakanir sem ríki kunna að hafa gert í þeim u.þ.b. 40% gerðarmála sem enda með 

sátt eða með því að sóknaraðili fellur frá máli. Upplýsinga um slíkt getur reynst erfitt að 
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afla, en tilslakanir geta m.a. falist í því að gefa eftir kröfur um fjárgreiðslur eða fram-

kvæmdir.
567

 

Ótti ríkja við gerðarmálsóknir er ekki ástæðulaus. Á lista sem Van Harten tók saman 

árið 2015 taldi hann upp 40 gerðarmál fjárfesta gegn ríkjum vegna ákvarðana í lýðheilsu- 

og umhverfismálum.
568

 Meðal slíkra mála sem rædd hafa verið hér að framan má nefna 

Vivendi-, Philip Morris-, Metalclad-, Methanex- og Vattenfall-málin. Verða nú fáein 

dæmi nú rakin um birtingarmyndir slíkra kælingar- eða fælingaráhrifa.  

Sem dæmi um afturköllun laga vegna hafinnar gerðarmálsóknar tekur Van Harten Et-

hyl-málið, þar sem kanadískar umhverfisverndarreglur voru dregnar til baka eftir að 

höfðað var eitt fyrstu gerðarmála fjárfesta gegn Kanada. 

 

Fyrirtækið Ethyl Corporation, sem var skráð í Bandaríkjunum, átti kanadískt félag sem 

framleiddi bensíníblöndunarefnið MMT. Efnið hafði óvíða fengist leyft í Bandaríkjunum, 

og bannaði Kanada það af umhverfisástæðum árið 1997. Stefndi þá fyrirtækið ríkinu fyrir 

gerðardóm á grundvelli NAFTA-sáttmálans. Eftir að gerðardómurinn hafði komist að 

þeirri niðurstöðu að hann ætti lögsögu í málinu dró ríkið til baka bann við notkun efnisins. 

Að auki greiddi það fyrirtækinu tæpar 20 milljónir kanadadala gegn því að fyrirtækið félli 

frá gerðarmálinu. Efnið mun síðan hafa verið notað áfram í kanadísku bensíni fram til 

ársins 2004, þegar fyrirtækið hætti notkun þess af sjálfsdáðum.
 569

 

  

Sem dæmi um afleiðingar ótta ríkis við að eiga hugsanlega yfir höfði sér gerðarmál-

sókn tilkynnti Nýja-Sjáland árið 2013 að gildistöku nýrra laga um óaðlaðandi tóbaks-

umbúðir yrði frestað meðan beðið væri niðurstöðu gerðarmála Philip Morris gegn 

Ástralíu og Úrúgvæ. Var gildistökunni frestað til mars 2018.
570

 Fælingaráhrif leiddu því 

til þess að tóbaksframleiðendur nutu söluvænna tóbaksumbúða fimm árum lengur en ella 

hefði verið en ríkið tók á sig fullveldiskostnað af tilheyrandi lýðheilsutjóni. Í Kanada 

hefur því verið haldið fram að við ákvarðanatöku í umhverfismálum yfirfari lögfræðingar 

ákvarðanir og lagafrumvörp með tilliti til fjárfestaverndarsáttmála áður en málin koma til 

kasta löggjafans. Hafi þessi varkárni komið til í kjölfar Ethyl-málsins.
571

 

Annað afbrigði fælingaráhrifa er þegar ríki framfylgir ekki eigin lögum og reglum, 

eða þegar framfylgd víkur fyrir ótta við gerðarmál. Hér má nefna dæmi frá Indónesíu, þar 
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sem ríkið hafði bannað efnisnám á yfirborði lands
572

 á landsvæðum í verndarflokki, en 

námafyrirtæki hótuðu þá gerðarmálsókn. Fram kom, m.a. af hálfu umhverfisráðherra 

Indónesíu, að ríkið hefði ekki ráð á að taka afleiðingum gerðardóms, og var viðkomandi 

landsvæði fært úr verndarflokki yfir í nýtingarflokk.
573

 Einnig má nefna mál þar sem mat 

á umhverfisáhrifum fyrir gullnámuvinnslu á yfirborði lands í Kosta Ríka hafði talist 

ófullnægjandi, en fékkst síðar samþykkt undir þrýstingi um gerðarmálsókn gegn 

ríkinu.
574

 

Loks má nefna mál þar sem nýir samningar um langtímaleigu á ræktarlandi virðast 

hafa fengist með hótun gerðarmálsóknar. 

 

Fyrirtæki indverska fjárfestisins Karuturi hafði leigt ræktarland undir stórbúskap bæði í 

Kenía og Eþíópíu. Í Eþíópíu, þar sem stjórnvöld höfðu sætt gagnrýni vegna brott-

flutnings
575

 frumbyggja sem lifað höfðu af landsvæðinu sem ríkið leigði fyrirtækinu,
576

 

hafði leigusamningi fyrirtækisins til 50 ára verið sagt upp í árslok 2015. Var uppgefin 

ástæða sú að ræktunaráform fyrirtækisins hefðu ekki gengið eftir. Hótaði þá fyrirtækið 

ríkinu m.a. gerðarmálsókn á grundvelli tvíhliða fjárfestaverndarsáttmála.
577

 Síðar veitti 

ríkið fyrirtækinu nýjan leigusamning fyrir um fjórðung fyrra landsvæðis, samhliða því að 

fyrirtækið kvaðst falla frá öllum málsóknum á hendur ríkinu.
578

 

 

Kostnaðurinn við að taka til varna í fjárfestingagerðarmálum getur einn og sér verið 

litlum ríkjum erfiður. Sem dæmi má nefna að til að standa straum af kostnaðinum við að 

taka til varna gagnvart tóbaksrisanum Philip Morris var Ekvador svo heppið að bandar-

íski auðmaðurinn Michael Bloomberg kaus að veita ríkinu fjárstuðning, en sem fyrr segir 

hætti Nýja-Sjáland ekki á að verða fyrir gerðarmálsókn.
579

 Fjárfestum virðist nú í 

auknum mæli vera tekin að bjóðast fjármögnun og stjórnun gerðarmálsókna af hálfu sér-

hæfðra fyrirtækja.
580

 Ætla má að það kunni enn að auka þá ógn sem ríkjum stendur af 

gerðarmálsóknum. 
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6.4.3 Mismunun og skekkt samkeppnisstaða á markaði 

Eins og vikið var að í kafla 6.1.1 hefur verið bent á að það geti skekkt samkeppnisstöðu á 

markaði þegar fjárfestaverndarsáttmálar veita erlendum fjárfestum sérstök réttindi um-

fram innlenda aðila (eða erlenda aðila frá öðrum heimaríkjum).
581

 Skapist með því for-

réttindaflokkur fjárfesta sem njóti betri réttar en innlendir samkeppnisaðilar, enda felist í 

því mismunun að erlendir fjárfestar eigi kost á að leita til gerðardóma sem beita öðrum 

reglum og oft hagstæðari reglum en landsdómstólar, en landsmönnum býðst ekki að leita 

til.
582

 Sem dæmi um forréttindi sem af slíku geta stafað má nefna Foresti-málið,
583

 þar 

sem erlendir eigendur námuvinnslufyrirtækis fengu sérsniðna undanþágu frá lögum sem 

náðu yfir námuvinnslu almennt.  

6.4.4 Óvissa: Úr hvaða átt og eftir hvaða reglum verða gerðarmál sótt? 

Yfir ríkjum vofir ákveðin óvissa um það úr hvaða átt kunni að verða að þeim sótt og eftir 

reglum hvaða sáttmála. Leiðir þetta í fyrsta lagi af hinni hliðinni á þeim hvikulleika og 

valkostum einstakra fjárfesta sem ræddir voru að framan.
584

 Í öðru lagi geta eigendur 

fyrirtækja óvænt tilheyrt öðrum heimaríkjum eftir að fyrirtækin ganga kaupum og sölum. 

Sem íslenskt dæmi má nefna járnblendiverksmiðjuna á Grundartanga, sem var 

upphaflega að hluta í eigu norska fyrirtækisins Elkem á móti íslenska ríkinu, en er nú í 

eigu fjölþjóðafyrirtækis í kínverskri ríkiseigu.
585

 Ólíklegt er að þegar lög nr. 18/1977 um 

járnblendiverksmiðju í Hvalfirði voru sett og samningur gerður við þáverandi 

meðeigendur íslenska ríkisins hafi löggjafinn séð fyrir að nú gilda um verksmiðjuna 

fjárfestingaverndarsáttmálar tengdir Kína eða heimaríkjum milliliða kínverskrar 

eignarhaldskeðju. Verði verksmiðjan seld áfram eða bætist við liðir innan 

eignarhaldskeðjunnar kunna í framtíðinni að eiga við fjárfestingaverndarsáttmálar enn 

annarra ríkja. Í þriðja lagi kunna fleiri fjárfestar að geta nýtt sér gerðardómsákvæði í 

eldri sáttmálum þegar ný ríki gerast aðilar að þeim, enda þótt móttökuríkið hafi ekki sjálft 

samið beint við þau ríki eða haft vitneskju um þau þegar það fullgilti viðkomandi 

sáttmála. Dæmi um þetta er hinn vaxandi hópur aðildarríkja  ECT-orkusamningsins. Af 

öllum þessum ástæðum standa ríki frammi fyrir fjölbreyttum og oft illfyrirsjáanlegum 
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möguleikum á gerðarmálsóknum. Bent hefur verið á að að slíkt eykur berskjöldun ríkja 

gagnvart gerðarmálsóknum vegna erlendra fjárfestinga.
586

 

6.4.5 Þröngt sjónarhorn 

Þá hefur verið lýst áhyggjum ríkja af þröngu sjónarhorni gerðarmanna, sem hafi almennt 

til skamms tíma einblínt á tiltölulega afmarkað svið tengt alþjóðlegum fjármunarétti og 

fremur ósveigjanlegri útgáfu meginreglunnar um að samninga beri að halda, en minni 

gaum gefið sjónarmiðum um skörun við meginreglur og sjónarmið þjóðaréttar í heild, 

sérstaklega mannréttinda-, umhverfis-, lýðræðis- og fullveldissjónarmið.
587

  

6.4.6 Skattborgarar, lýðræðissjónarmið og gagnsæi 

Skattborgarar bera byrðina af greiðslu bóta, vaxta af dómkröfum og málskostnaði fyrir 

gerðardómum. Getur sú byrði reynst tilfinnanleg. Jafnvel þegar mál vinnast eða eru felld 

niður kunna þeir að bera byrði af málskostnaði og mögulegri sátt, og þótt gerðarmálsókn 

sé einungis hótað kunna skattborgarar að bera byrðar vegna fullveldiskostnaðar eða 

fælingaráhrifa.
588

 Þótt skattlagningarvaldið kunni að tilheyra fullveldi ríkisins kann það 

að þessu leyti að vera í raun í höndum fjárfestingagerðardóma, hvað sem líður stjórn-

skipan og fullveldi viðkomandi ríkis. 

Lýðræðissjónarmið og almannahagsmunir kunna einnig að lúta í lægra haldi gagnvart 

tregðu af völdum fælingaráhrifa til að setja reglur eða beita þeim. Sjónarmið um lýðræði 

eru nátengd gagnsæi. Leynd hefur löngum þótt einn margra kosta gerðardóma í við-

skiptamálum og kann þá sjálf tilvist gerðarmála að fara leynt, auk allra upplýsinga um 

viðkomandi mál. Aðkoma þriðju aðila eða almennings fyrir fjárfestingagerðardómum 

hefur yfirleitt verið mjög takmörkuð, m.a. vegna leyndar eða skorts á upplýsingagjöf, 

sem getur ein og sér útilokað sjónarmið þriðja aðila eða hópa sem málið gæti varðað, 

                                                 

586
 Á ensku: exposure. Jonathan Bonnitcha: „Assessing the Impacts of Investment Treaties“, bls. 12. 

587
 Í þessu sambandi er áhugavert að íhuga skrif Wolfgang Friedmanns frá 1963, sem vísað var til í kafla 

3.2. Friedmann mælti gegn þröngu sjónarhorni og ræddi m.a. franska hugtakið “contrat administratif”, 

sem haldið hafði verið fram að hefði mátt beita í arabísku olíusamningamálunum til að ná fram aukinni 

áherslu á hlutverk hins opinbera við að stuðla að almannahag. Einnig ræddi hann óréttmæta auðgun 

sem meginreglu er mögulega mætti beita í samhengi við deilumál milli útflytjenda og innflytjenda 

fjármagns. Þá mætti skoða meginreglur utan vestrænna réttarkerfa, t.d. íslamsks og hindúísks réttar. 

Greinin leggur áherslu á mikilvægi þess að leita fanga víðar en í einkaréttarlegum reglum: “The science 

of international law can no longer be content with the analogous application of private law categories. It 

must search the entire body of the “general principles of law recognized by civilized nations” for proper 

analogies.” Sjá Wolfgang Friedmann: „The Uses of ‘General Principles’ in the Development of Interna-

tional Law“, bls. 291-299. 
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 Sjá kafla 6.4.2 um fælingaráhrif og fullveldiskostnað. 
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jafnvel þótt þeir gætu átt rétt til aðkomu, t.d. skv. Árósasamningnum.
589

 Enn í dag tak-

markast aðkoma þriðju aðila að fjárfestingagerðardómum við möguleika á að fá leyfi til 

að leggja fram athugasemdir sem amicus curiae, án nokkurrar skuldbindingar til aðgangs 

að upplýsingum eða til að gefa slíkum athugasemdum vægi.
590

  

6.4.7 Ósamhverfni: Slagsíða og framsækin túlkun um lögsögu 

Bent hefur verið á þá kerfislægu ósamhverfni að nánast öll fjárfestingagerðarmál eru 

höfðuð af fjárfestum, en ekki ríkjum.
591

 Byggist því framtíðaratvinnumöguleikar gerðar-

manna á því að fjárfestar sjái sér hag í að höfða gerðarmál, enda njóti gerðarmenn ekki 

sams konar atvinnuöryggis og nauðsyn þykir að búa dómurum til að tryggja sjálfstæða og 

óvilhalla dómstóla. Vinsælir gerðarmenn og lögmannsstofur þeim tengdar hafi um árabil 

notið fjár og frama,
592

 en ef fjárfestar teldu líkur á ávinningi af gerðarmálsóknum sér 

óhagstæðar gæti verið hætt við að sú tekjulind rýrnaði eða þornaði upp. Þessi ósam-

hverfni hafi orðið til þess að hagsmunir gerðarmanna og annarra sem hafa tekjur af fjár-

festingagerðardómum hafi gagnsýrt dómaframkvæmd þeirra og valdið slagsíðu, m.a. í átt 

til framsækinnar túlkunar í þágu rúmrar eigin lögsögu. 

6.4.8 Ósamhverfni: Ábyrgð án réttinda 

Allar skyldur og ábyrgð samkvæmt fjárfestaverndarsáttmálum hafa til skamms tíma hvílt 

á ríkjum, en nánast öll réttindi og allt frumkvæði tilheyrt fjárfestum.
593

 Má líta á það sem 

hina hliðina á teningnum ef höfð er í huga umfjöllun kafla 6.1.5. Þó er í vaxandi mæli 

viðurkennt í nýrri sáttmálum að einhverjar skyldur kunni að hvíla á fjárfestum.
594

 

6.4.9 Kostnaður við eftirlit og áhættustjórnun vegna fjárfestingaverndarsáttmála 

Bent hefur verið á kostnað ríkja sem óttast að verða stefnt fyrir fjárfestingagerðardóma 

við að fylgjast með því hvort framkvæmd og lagasetning ríkisins samrýmist fjárfesta-

                                                 

589
 Sjá kafla 5.9 um aðkomu almennings. 

590
 Sjá sama kafla. 

591
 Á ensku: asymmetry. Sjá Gus Van Harten: „Arbitrator Behaviour in Asymmetrical Adjudication“, bls. 

211‒268. Fyrir hefur þó komið að höfðuð sé gagnsök, sbr. t.d. Urbaser- og Burlington-málin, sem rædd 

eru annars staðar í þessari ritgerð.f  
592

 Sjá í þessu sambandi umræðu um þröngan hóp vinsælla gerðarmanna í kafla 3.3.2. 
593

 Sjá m.a. umræðu um þessa gagnrýni í Andrew Newcombe og Lluís Paradell: Law and Practice of 

Investment Treaties, bls. 64. 
594

 Sjá kafla 6.6 um stefnu í átt að auknu jafnvægi í nýrri sáttmálum. Sjá einnig Urbaser-málið, kafla 5.10. 
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verndarsáttmálum og til að sinna áhættustjórnun í tengslum við þá.
595

 Einkum á það við 

um ríki sem hafa orðið fyrir gerðarmálsóknum.
596

 

6.4.10 Þriðju-aðila-fjármögnun rekstrar gerðarmála gegn ríkjum 

Þróun í þá átt að gegn hluta í gerðardómkröfum bjóðist fjárfestum fjármögnun gerðar-

málsókna gegn ríkjum hefur verið sögð ýta undir ójafnvægi fjárfestingagerðardóma-

kerfisins og skapa auknar hættur fyrir ríki.
597

 Mælt hefur verið með að ríki banni slíka 

fjármögnun í löggjöf sinni, leitist við að hún sé bönnuð í tvíhliða fjárfestaverndar-

sáttmálum og fríverslunarsáttmálum sem þau undirgangast, beiti sér fyrir banni hennar á 

alþjóðavettvangi, m.a. í málsmeðferðarreglum gerðardómsetra, eða fyrir því að gagn-

sæisreglur verði að minnsta kosti settar um slíka fjármögnun. Reglur um tilkynningar-

skyldu um slíka fjármögnun til gagnaðila og gerðarmanna hafa verið settar í 8.26. gr. 

CETA-sáttmálans.
598

 

 

6.5 Umræða: Mjúkhentur siðfræðari eða strangir yfirboðarar?  

Í íslenskri fræðigrein hefur fjöldi fjárfestaverndarsáttmála Íslands verið rakinn með því 

að telja af hve mörgum slíkum sáttmálum Íslands „nýtur góðs“.
599

 Samræmist það 

hefðbundnum kenningum um að fjárfestaverndarsáttmálar leiði til aukinnar erlendrar 

fjárfestingar
600

 og þar með til hagsældar. Eins og rakið hefur verið virðist þó allsendis 

óvíst að nokkurt orsakasamband sé milli slíkra sáttmála og verulega aukinnar erlendar 

fjárfestingar, hvað þá orsakasamband við þróun og velsæld í viðkomandi mót-

tökuríkjum.
601

 Yfir ríkjum vofa hins vegar ýmsar hættur vegna gerðarmálsókna, eins og 

rætt hefur verið fyrr í þessum kafla. Ekki verður annað séð en að óljóst sé hvort ríki njóta 

yfirhöfuð nokkurs góðs af fjárfestaverndarsáttmálum. 

Fjárfestar, einkum hinir stærstu, eiga hins vegar frumkvæðið og hætta ekki til öðru en 

þeir sjálfir ákveða. Þeir hafa fengið sér dæmdar háar fjárhæðir úr hendi ríkja í fjölda 

gerðarmála, auk þess að hafa náð fram tilslökunum og fælingaráhrifum á lög og reglur 

ýmissa ríkja á sviðum á borð við umhverfismál, loftslagsmál og lýðheilsu. 

                                                 

595
 Jonathan Bonnitcha: „Assessing the Impacts of Investment Treaties“, bls. 6.  

596
 Sjá kafla 6.4.2, þar sem vísað er til Gus Van Harten og Dayna Nadine Scott: „Investment Treaties and 

the Internal Vetting of Regulatory Proposals“. 
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 Frank J. Garcia: „The Case Against Third-Party Funding in Investment Arbitration“, bls. 7‒8. 
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 Sama heimild, bls. 9. Sjá CETA-sáttmálann, alhliða sáttmála Kanada og Evrópusambandsins um efn-

hagsmál og viðskipti frá 30. október 2016, sem gekk í gildi 21. september 2017. 
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 Finnur Magnússon: „Tvíhliða fjárfestingarsamningar og landsréttur“, bls. 463. 
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 Sjá t.d. Rudolf Dolzer og Christoph Schreuer: Principles of International Investment Law, bls. 20‒22. 
601

 Sjá kafla 6.2.1‒6.2.2. 
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Um miðja síðustu öld lýsti bandaríski stjórnarerindrekinn og sagnfræðingurinn Geor-

ge Kennan með orðunum „a gentle civilizer of national self-interest“ þeirri sýn að þjóða-

rétturinn færi um þjóðir mjúkum höndum.
602

 Samræmdist sú sýn hefðbundnum 

hugmyndum þjóðaréttar um fullveldi. Í gagnrýni á fjárfestaverndarkerfi nútímans hefur 

Van Harten hins vegar snúið sömu orðum upp í andstæðu sína með því að kalla alþjóð-

lega fjárfestingagerðardóma stranga yfirboðara (e. strict controllers).
603

 Eins og næst 

verður rakið virðist svipaður grunur tekinn að leita í vaxandi mæli á ýmis ríki, bæði 

vestræn ríki og önnur. 

6.6 Hvert stefnir? 

Í kjölfar þess að fjölda ríkja hefur verið stefnt fyrir fjárfestingagerðardóma, þar á meðal 

vestrænum ríkjum á borð við Bandaríkin, Kanada, Ástralíu og Spán, hafa ríki og almenn-

ingur víða um heim takið að vakna til vitundar um þá stefnu sem hið alþjóðlega verndar-

kerfi fjárfestinga hefur tekið. Hafa málsóknir á grundvelli ECT- og NAFTA-sáttmálanna 

átt þar stóran þátt. Slíkar áhyggjur eru einnig komnar á dagskrá alþjóðastofnana. Til 

dæmis hefur UNCTAD talið brýnt að endurskoða eldri kynslóð fjárfestaverndarsáttmála, 

enda séu sáttmálar eldri en frá 2010 algengir, „bíti“ og valdi ósamræmi.
604

 Hefur 

UNCTAD staðið fyrir bæði leiðbeiningum til ríkja og ráðstefnum, m.a. í desember 2017, 

þar sem áhersla var lögð á mikilvægi verkefnisins og þörf á samvinnu um það á alþjóða-

vettvangi.
605

 Þá hefur Evrópuþingið kallað eftir umbótum.  

Mörg ríki hafa sagt upp fjárfestingaverndarsáttmálum, lýst því yfir að þau hyggist 

gera það, eða hafið endurskoðun eldri sáttmála. Sem dæmi má ekki aðeins nefna Suður-

Ameríkuríkin Ekvador, Venesúela og Bólivíu, sem sögðu upp tvíhliða fjárfestaverndar-

sáttmálum á árunum 2007‒2012, heldur sagði Ítalía upp  ECT-orkusamningnum í árslok 

2014 og gekk úrsögnin í gildi í janúar 2016. Á árinu 2017 tóku gildi 22 uppsagnir tví-

hlíða sáttmála, meðal þeirra uppsögn Indlands á 17 slíkum sáttmálum.
606

 

                                                 

602
 Sjá umfjöllun, m.a. um tengsl við nítjándu-aldar hugmyndir um siðmenntun þjóða þriðja heimsins, í 

Martti Koskenniemi: The Gentle Civilizer of Nations, Cambridge 2002. Tilvísunin er í rit George 

Kennan, American Diplomacy. 
603

 Með titli og niðurlagi kafla í riti sínu um val og skorður við fullveldi, sjá Gus Van Harten: Sovereign 

Choices and Sovereign Constraints, bls. 157 og bls. 164. 
604

 Sjá vefsíðu UNCTAD um uppfærslu eldri kynslóðar fjárfestingasáttmála, http://investmentpolicyhub. 

unctad.org/Publications/Details/173.  
605

 Sjá James Zhan og Moritz Obst: „UNCTAD’s High-level IIA Conference“, bls. 7‒9. 
606

 World Investment Report 2018, bls. 88. 
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Margs konar breytingar eru í farvatninu og ný kynslóð sáttmála, sem gjarnan er vísað 

til sem sáttmála í jafnvægi (e. balanced), er í örri þróun.
607

 Í skýrslum og vefsíðum 

UNCTAD eru teknar saman og mælt með ýmsum umbótum. Telur t.d. skýrslan World 

Investment Report 2018 upp 11 flokka umbótaákvæða sem fram hafa komið í nýlegum 

sáttmálum.
608

 Dæmigert um slíkar umbætur er að ekki séu regnhlífarákvæði, að í bestu-

kjaraákvæðum komi skýrt fram að þau skuli ekki taka til lögsögu eða málsmeðferðar, að 

bætt sé við ákvæðum um gagnsæi og reynt að leggja aukna áherslu á innlend lög, t.d. 

með ákvæðum um tæmingu innlendra réttarúrræða. Þá kann að vera lögð áhersla á sjálf-

bæra þróun og hnykkt á rétti aðildarríkjanna til að setja starfsemi fjárfesta reglur um 

umhverfismál, hollustuhætti og fleira, ýmist í ákvæðum eða aðfaraorðum sáttmála. Fjár-

festing kann að vera skilgreind þrengra en áður hefur verið, ákvæði um óbeint eignarnám 

að vera gerð skýrari og ákvæði um sanngjarna og réttláta meðferð þrengd eða fjarlægð. 

Einhverjar skyldur eru mögulega lagðar á fjárfesta og kveðið á um möguleika á gagnsök. 

Loks kunna möguleikar á gerðarmálum fjárfesta gegn ríkjum að vera fjarlægðir eða 

þrengdir, t.d. með því að undanskilja ákveðna málaflokka.  

Mikil hreyfing er á ákvæðum um úrlausn deilumála í hinni nýju kynslóð sáttmála. Í 

sumu nýrri sáttmála heimila einfaldlega engin ákvæði gerðarmál fjárfesta gegn ríkjum.
609

 

Í drögum að „mega-sáttmálanum“ CTTP voru hefðbundin ákvæði um gerðarmál fjárfesta 

gegn ríkjum, en með þeirri útgáfu hans sem undirrituð var í mars 2018 var ætlunin að 

draga úr möguleikum á slíkum málum.
610

 Í CETA-sáttmálanum er ætlunin að til verði 

varanlegur fjárfestingadómstóll í samræmi við hugmyndir Evrópusambandsins.
611

 

Áþekkar hugmyndir hafa komið við sögu í samningum Evrópusambandsins við Mexíkó 

og Japan.
612

 

Evrópusambandið hefur tekið skref í átt til umleitana um stofnun varanlegs fjár-

festingadómstóls, sem ætlað er að taka við hlutverki gerðardóma gegn ríkjum.
613

 Enn er 

                                                 

607
 Sjá umfjöllun í World Investment Report 2018, bls. 90‒97 . Sem dæmi um nýlegan sáttmála með 

ákvæði af nýrri kynslóðinni sjá t.d. umfjöllun Tarcisio Gazzini um tvíhliða fjárfestaverndarsáttmála 
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 World Investment Report 2018, bls. 97-98. 
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 Sjá World Investment Report 2018, bls. 90. 
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er á um varanlegan dómstól til að skera úr deilumálum um fjárfestingar. Ætlunin er að dómarar verði 

þar skipaðir til 5 ára og að dómstig verði tvö. 
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 World Investment Report 2018, bls. 96–97. 
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 „Multilateral investment court: Council gives mandate to the Commission to open negotiations“, 

http://www.consilium.europa.eu/. 
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þó óskrifað blað hvaða skilning gerðarmenn eða fjárfestingadómarar framtíðarinnar 

kunna að leggja í hina nýju kynslóð ákvæða. Byggi þeir áfram á þeim túlkunaraðferðum 

sem hafa mótast í framkvæmd fyrri fjárfestingagerðardóma verður að telja afar óvíst að 

öll umbótaákvæði beri tilætlaðan árangur. Varnaðarraddir hafa þó bent á hættu á að slíkur 

dómstóll gæti fest í sessi óheppilegar túlkunaraðferðir eldri fjárfestingagerðardóma.
614

  

Margt fleira mætti nefna, en hér verður að lokum nefndur sáttmáli á vegum 

Sameinuðu þjóðanna um gagnsæi í gerðarmálum fjárfesta gegn ríkjum, sem gekk í gildi 

18. október 2017.
615

 Meðal ríkja sem hafa undirritað hann eru norrænu ríkin Finnland og 

Svíþjóð auk iðnríkjanna Ástralíu, Þýskalands, Bretlands og Bandaríkjanna.  

 

7 Íslensk álitamál og staða Íslands 

Umræða ritgerðarinnar fram að þessu hefur verið á alþjóðlegum nótum og dæmin flest af 

erlendum vettvangi, en nú verður sjónum beint að íslenskum aðstæðum og þær settar í 

það fræðilega samhengi sem gerð hefur verið grein fyrir. Fyrst er leitað svara við þeirri 

spurningu hvort óhætt sé að treysta á að varnarþingssamningar sem kveða á um lögsögu 

íslenskra dómstóla muni halda ef á reynir. Spurningunni er svarað á neikvæðan hátt með 

því að taka dæmi af samspili ákvæða sem varða kínverska fjárfesta. Ástæða þess að þeir 

eru teknir sem dæmi er annars vegar áhugavert þríþætt samspil samninga og sáttmála sem 

áttu við um olíuleitar- og vinnslusamninga kínverskra aðila á Drekasvæðinu. Hins vegar 

er ástæðan sú að kínverskir aðilar koma víðar við sögu á Íslandi, t.d. sem eigendur járn-

blendiverksmiðjunnar á Grundartanga. Einnig hefur ýmist þýskt fyrirtæki eða kínverska 

stórfyrirtækið COSCO, sem rekur m.a. grísku höfnina við Píreus, verið orðað við 

mögulega norðurslóðasiglingahöfn á Austurlandi.
616

 Síðar í kaflanum eru skoðuð nokkur 

fleiri íslensk álitamál, m.a. um sveitarfélög, ríkisfyrirtæki og sérstök réttindi erlendra 

landeigenda umfram innlenda. Kaflanum lýkur á umræðu um stöðu Íslands.  
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7.1 Halda samningar um lögsögu íslenskra dómstóla?  

Þríþætt samspil varnarþingsákvæðis sérleyfissamnings og milliríkjasáttmála var til 

skamms tíma að finna í tengslum við samning Orkustofnunar við félag í kínverskri eigu 

um leit og vinnslu olíu á Drekasvæðinu. Í fyrsta lagi gilti sérleyfissamningur frá 2014 um 

leit og vinnslu á Drekasvæðinu milli Orkustofnunar og íslenska félagsins CNOOC 

Iceland ehf.
617

 CNOOC Iceland er dótturfélags CNOOC International Ltd., sem er skráð 

á bresku Jómfrúreyjum en með heimilisfang í Beijing.
618

 Efst í eignarhaldskeðjunni var 

CNOOC Ltd., félag í kínverskri ríkiseigu. Í öðru lagi var í gildi tvíhliða fjárfestaverndar-

sáttmáli ríkjanna frá 1994,
619

 og í þriðja lagi fríverslunarsáttmáli þeirra frá 2013.
620

 

Varnarþingsákvæði sérleyfissamningsins kvað á um íslensk lög og lögsögu íslenskra 

dómstóla, en í sáttmálunum er m.a. að finna gerðardómsákvæði, regnhlífarákvæði og 

bestukjaraákvæði.  

Samspilið verður nú kannað út frá þeirri spurningu hvernig hefði farið um lögsöguna 

ef kínverska CNOOC-félagið hefði leitað til fjárfestingagerðardóms og haldið fram broti 

á fríverslunarsáttmálanum eða tvíhliða sáttmálanum, en íslenska ríkið borið fyrir sig 

varnarþingsákvæði sérleyfissamningsins. Til að leita svara verða fyrst viðkomandi 

ákvæði rakin og síðan rædd heimfærsla nokkurra álitaefna til þeirra. Almenna reglan er 

sú að gerðardómar skera sjálfir úr um eigin lögsögu,
621

 en sú regla kemur m.a. fram bæði 

í málsmeðferðarreglum ICC (í 3. og 5. mgr. 6. gr.) og UNCITRAL (í 1. mgr. 23. gr.).
622

 

Verður því um heimfærsluna fyrst og fremst litið til framkvæmdar alþjóðlegra fjár-

festingagerðardóma, enda líta þeir almennt í ríkum mæli til hennar.
623

 

7.1.1 Ákvæði sérleyfissamningsins um varnarþing og lagaval 

Í 3.-4. mgr. 23. kafla sérleyfisins voru svohljóðandi ákvæði: 

 

                                                 

617
 Sérleyfi til rannsókna og vinnslu á kolvetni nr. 2014/01. Tveir af þrem leyfishöfum féllu frá sérleyfinu í 

janúar 2018, sjá „CNOOC Iceland ehf. og Petoro Iceland AS gefa eftir sérleyfi til rannsókna og vinnslu 

á kolvetni á Drekasvæðinu milli Íslands og Jan Mayen“, http://www.orkustofnun.is/. 
618

 Í fylgibréfi kom fram að CNOOC Iceland ehf. væri í eigu „CNOOC International Ltd, Bresku 

Jómfrúareyjum, með heimilisfang að nr. 25 Chaoyangmenbei Dajle, Dongcheng District, Beijing 

100010, Alþýðulýðveldið Kína“. Fylgibréf með sérleyfi nr. 2014/01, bls. 2.  
619

 Samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar alþýðulýðveldisins Kína um að hvetja 

til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma vernd frá 31. mars 1994.  
620

 Fríverslunarsamningur milli ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórnar alþýðulýðveldisins Kína frá 15. apríl 

2013. 
621

 Á frönsku: la compétence de la compétence. Sjá t.d. Gary B. Born: International Arbitration, bls. 52, sjá 

einnig Anthony Aust: Handbook of International Law, bls. 401. 
622

 Rudolf Dolzer og Christoph Schreuer: Principles of International Investment Law, bls. 241. 
623

 Sjá kafla 5.1. 

http://www.orkustofnun.is/
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Ágreiningur sem rísa kann vegna leyfis þessa og ekki verður leystur fyrir úrskurðarnefnd 

umhverfis- og auðlindamála, s.s. um efndir leyfishafa o.fl., skal meðhöndla [sic] sam-

kvæmt íslenskum lögum og leggja fyrir íslenska dómstóla. 

 

Dómstóllinn skal vera í Reykjavík. 

 

 Í 1. mgr. 22. kafla sérleyfisins var áréttaður réttur íslenska ríkisins til skattlagningar 

og almennrar lagasetningar: 

 

Leyfið sem og öll starfsemi leyfishafa falla [sic] undir lög og reglur sem eru í gildi á 

hverjum tíma á Íslandi. Þar af leiðandi takmarkar leyfið ekki hinn almenna rétt íslenska 

ríkisins til skattlagningar eða leyfi ríkisins til að leggja fram almenn ákvæði er varða sér-

tæka þætti kolvetnisstarfseminnar. 

 

Um gerðardóma sagði í 5. mgr. 23. kafla: 

 

Ákvæði 1. og 3. mgr. kafla þessa hindra ekki rétt Orkustofnunar og leyfishafa til að ákveða 

í einstökum málum að ágreiningur þeirra á milli sé leystur með gerðardómi. 

 

Ekki var því útilokað að mál yrði lagt í gerð að samkomulagi beggja aðila ad hoc, 

þótt ekki væri boðið upp á gerðarmeðferð að einhliða kröfu leyfishafa. Athygli vekur að 

samkvæmt þessu ákvæði virðist opinber stofnun hafa getað ákveðið upp á sitt eindæmi 

að ágreiningur um Drekasvæðið yrði lagður fyrir gerðardóm. 

7.1.2 Gerðardómsákvæði milliríkjasáttmálanna tveggja 

Ólíkt sérleyfissamningnum innihalda bæði tvíhliða fjárfestaverndarsáttmálinn og frí-

verslunarsáttmálinn milli Íslands og Kína gerðardómsákvæði. Gerðardómsákvæði tví-

hliða sáttmálans felur í sér tilboð ríkis til fjárfestis um gerðarsamning, en þó aðeins að 

vissum skilyrðum uppfylltum (m.a. um biðtíma), og samkvæmt orðanna hljóðan einungis 

vegna ágreinings um fjárhæð eignarnámsbóta, en í 3. tl. 9. gr. hans segir: 
624

 

 

Ef ekki er unnt að leysa deilu sem varðar fjárhæð eignarnámsbóta innan sex mánaða … má 

að kröfu annars hvors deiluaðila leggja hana fyrir Alþjóðlega stofnun til lausnar fjár-

festingardeilum (ICSID), eða fyrir sérstaklega skipaðan gerðardóm. Deilur um önnur atriði 

milli fjárfestis annars samningsaðilans og hins samningsaðilans má leggja í sérstaklega 

skipaðan gerðardóm, samkvæmt samkomulagi þeirra þar um. 

 

Gerðardómsákvæði fríverslunarsáttmála Íslands og Kína
625

 er hins vegar mjög rúmt, 

en í 106. gr. hans segir:  

 

                                                 

624
 Slík ákvæði hafa reyndar verið túlkuð rúmt – sjá t.d. umfjöllunina um mál Tza Yap Shum gegn Perú í 

inngangskaflanum. 
625

 Fríverslunarsamningur milli ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórnar alþýðulýðveldisins Kína frá 15. apríl 

2013. 
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Telji samningsaðili
626

 að hinn samningsaðilinn hafi vanrækt skyldur sínar samkvæmt 

samningnum gilda ákvæði þessa kafla um lausn deilumála, nema kveðið sé á um annað í 

samningi þessum. 

 

Ákvæðin sem þar er vísað til leyfa gerðardómsmeðferð að einhliða kröfu aðila.  

7.1.3 Regnhlífarákvæði fríverslunarsamningsins 

Eins konar regnhlífarákvæði er að finna í 1. mgr. 4. gr. fríverslunarsamningsins: 

 

Samningsaðilarnir staðfesta gildandi réttindi sín og skyldur hvors gagnvart öðrum sam-

kvæmt samningnum um Alþjóðaviðskiptastofnunina og öðrum samningum sem báðir 

samningsaðilar eiga aðild að.  

 

Ákvæðið tekur þó samkvæmt orðanna hljóðan einungis til samningsaðilanna sjálfra, 

þ.e.a.s. til ríkjanna sjálfra. Vernd fjárfestinga er hins vegar sett undir eins konar 

regnhlífar með sérstakri áréttun tvíhliða sáttmála ríkjanna í 92. gr. fríverslunarsáttmálans, 

þar sem segir: 

Samningsaðilarnir viðurkenna mikilvægi samnings aðilanna um að hvetja til fjárfestinga 

og veita þeim gagnkvæma vernd frá 31. mars 1994 í því skyni að skapa hagstæð skilyrði 

fyrir fjárfestingar milli samningsaðilanna og þar með þátt samningsins í að skapa frí-

verslunarsvæðið sem komið er á fót með samningi þessum. 

 

7.1.4 Bestukjaraákvæði tvíhliða sáttmálans 

Í tvíhliða sáttmála Íslands og Kína frá 1994 er að finna bestukjaraákvæði í 1.-2. tl. 3. gr.  

 

1. Hvorugur samningsaðili skal á landsvæði sínu veita fjárfestingum eða arði fjárfesta 

hins samningsaðilans óhagstæðari meðferð en hann veitir fjárfestingum eða arði fjár-

festa hvaða þriðja ríkis sem er. 

2.  Hvorugur samningsaðili skal á landsvæði sínu láta fjárfesta hins samningsaðilans sæta 

óhagstæðari meðferð hvað snertir umsýslu, notkun, nýtingu eða ráðstöfun fjárfestinga 

þeirra en hann veitir fjárfestum hvaða þriðja ríkis sem er. 

 

Sama gildir skv. 3. tl. greinarinnar um meðferð sem veitt er eigin fjárfestum ríkisins, 

en undanskilin eru skv. 4. tl. hennar betri kjör vegna svæðisbundinna bandalaga eða 

þjóðréttarsáttmála um skattlagningu: 

4. Ákvæði 1. til 3. tl. þessarar greinar skulu ekki túlkuð þannig að annar samningsaðili sé 

skyldur til að veita fjárfestum hins fríðindi vegna meðferðar, betri kjara eða forréttinda 

er stafa af: 

(a) tollabandalagi, fríverslunarsvæði eða áþekkum alþjóðasamningi eða samningi til að 

greiða fyrir verslun milli aðliggjandi landamærahéraða sem annar hvor samningsaðili 

er eða kann að verða aðili að og sem nú er fyrir hendi eða verða kann til síðar, eða 

(b) alþjóðasamningi eða samkomulagi sem að öllu leyti eða aðallega snertir skatt-

lagningu eða landslögum sem að öllu leyti eða aðallega snerta skattlagningu. 

 

                                                 

626
 Í ensku útgáfunni: „Wherever a party considers“. 
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7.1.5 Greining álitamála 

Reglur ákvæðanna sem rædd hafa verið hér að ofan ásamt niðurstöðum fyrri kafla rit-

gerðarinnar um framkvæmd og túlkunaraðferðir og fjárfestingagerðardóma verða nú 

notaðar til að greina líklega niðurstöðu nokkurra álitamála sem hefðu getað komið upp ef 

kínverskir eigendur eða félög í þeirra eigu hefðu leitað til fjárfestingagerðardóms vegna 

ágreinings sprottins af sérleyfissamningnum um Drekasvæðið. 

7.1.6 Álitamál 1: Aðild vegna dótturdótturfyrirtækis? 

Álitamál er hvort kínverskt „ömmu“-félag CNOOC Iceland hefði getað höfðað gerðarmál 

gegn íslenska ríkinu vegna deilu íslenska félagsins við stjórnvöld. Íslenska félagið sjálft 

hefði tæplega átt rétt til gerðarmeðferðar samkvæmt fyrrgreindum sáttmálum við Kína, 

enda ekki kínverskur aðili. Með vísan til þeirrar niðurstöðu rannsóknar Van Hartens að 

eigendur félaga nutu aðildar í 82% greindra mála
627

 hljóta að teljast á því meiri líkur en 

minni að kínverskir eigendur hefði getað nýtt sér gerðardómsákvæði milliríkjasátt-

málanna til að stefna ríkinu, jafnvel þótt milliliðir eignarhaldskeðjunnar væru skráðir á 

Jómfrúreyjum. 

7.1.7 Álitamál 2: Óbundið af varnarþingssamningi dótturdótturfyrirtækis? 

Hefðu erlendir eigendur íslenska félagsins sótt gerðarmál er álitamál hvort þeir hefðu 

talist bundnir af varnarþingssamningi þess við Orkustofnun. Dæmi eru um það í fram-

kvæmd fjárfestingagerðardóma að móðurfélag hafi notið aðildar vegna deilu dótturfélags, 

en þó talist óbundið af varnarþingssamningi þess.
628

 Verður að ætla að eins hefði getað 

farið hér. 

7.1.8 Álitamál 3: Brot á einkaréttarlegum sérleyfissamningi eða þjóðréttar-

sáttmála? 

Eigi réttur til gerðarmeðferðar að byggjast á öðrum hvorum milliríkjasáttmálanum verður 

fjárfestir að byggja málatilbúnað sinn á þeim sáttmála. Hefði starfsemin leitt til deilu er 

álitamál hvor eigendur sérleyfishafa hefðu getað byggt á fríverslunarsáttmálanum eða 

tvíhliða sáttmálanum. 

Samkvæmt ríkjandi túlkun fjárfestingagerðardóma teljast mál sem rísa af einkaréttar-

legum samningum snúast um brot á fjárfestaverndarsáttmálum, kjósi sóknaraðili að 

                                                 

627
 Sjá kafla 4.1.2 að ofan. Meðal dæma má nefna National Grid- og Sempra-málin. 

628
 Sbr. National Grid-málið, sjá kafla 4.1.5. 
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klæða mál sitt í þann búning.
629

 Er þá litið formlega til meints málsgrundvallar eins og 

sóknaraðili setur hann fram, án efnislegrar skoðunar.
630

 Hefði sóknaraðili kosið að halda 

fram broti á fríverslunarsáttmálanum hefðu því verið líkur á að gerðardómur tæki sér 

lögsögu þegar af þeirri ástæðu. 

Hefði málatilbúnaðurinn engu að síður verið skoðað efnislega er til þess að líta að 

samkvæmt ríkjandi tilhneigingu fjárfestingagerðardóma hafa þeir tekið sér lögsögu nema 

um teljist vera að ræða „hreint“ samningsbrotamál.
631

 Skiptir ella litlu þótt skýr 

varnarþingsákvæði í einkasamningnum kveði á um landsdómstóla, jafnvel þótt þau úti-

loki gerðardóma berum orðum, sbr. Azurix-málið.
632

 Að auki hafa regnhlífarákvæði milli-

ríkjasáttmála verið talin styrkja náið samhengi einkaréttarlega samninga og þjóðréttar-

samninga og þar með lögsögu gerðardóma, sbr. Sempra-málið, þar sem krafa var auk 

þess gerð um að mál snerist ekki um fjárfestingu. Hér er í gildi eins konar 

regnhlífarákvæði fríverslunarsáttmálans, auk áréttunar tvíhliða sáttmálans í honum. Meiri 

líkur en minni verða því að teljast á því að gerðardómur hefði hafnað því að um „hreint“ 

sérleyfissamningsbrot væri að ræða. Líkleg niðurstaða gerðardóms væri því sú að hann 

hefði tekið sér lögsögu þrátt fyrir varnarþingsákvæði sérleyfissamningsins. 

7.1.9 Álitamál 4: Lögsaga á grundvelli bestukjaraákvæðis? 

Álitamál er hvort kínverska félagið hefði getað nýtt sér lögsögu á grundvelli bestukjara-

ákvæðisins, ef einhverjir sáttmálar Íslands við þriðja eða þriðju ríki hefðu boðið upp á 

enn hagstæðari lögsöguskilyrði. Í ljósi Maffezzini-málsins og niðurstaðna Van Hartens 

um þetta atriði
633

 verður að ætla að allt eins gæti verið að gerðardómur hefði fallist á það. 

7.1.10 Álitamál 5: Varnarþingsákvæði nægilega skýrt?  

Jafnvel þótt varnarþingsákvæði sérleyfissamningsins teldist eiga við er álitamál hvort það 

teldist útiloka lögsögu gerðardóms með nægilega skýrum hætti. Hvergi segir í sérleyfis-

samningnum að gerðardómar skuli ekki eiga lögsögu. Í ljósi fyrri umfjöllunar
634

 verður 

að teljast síður en svo ólíklegt að ákvæðið teldist skorta nægilega skýrt og greinilegt afsal 

á lögsögu gerðardóms. 

                                                 

629
 Sbr. sbr. Siemens-málið og aðra umfjöllun í kafla 4.1.3. Sjá einnig Andrew Newcombe og Lluís 

Paradell: Law and Practice of Investment Treaties, bls. 71. 
630

 Eins og vikið var að í kafla 4.1.3. hefur sá skilningur verið tekinn upp í ECT-sáttmálann með 26. gr. 

hans. 
631

 Sjá kafla 4.1.4. 
632

 Sjá kafla 4.1.6. 
633

 Sjá kafla 4.1.1, þar sem greindar úrlausnir skiptust jafnt um þetta atriði. 
634

 Sjá kafla 4.1.6 um orðalag varnarþingsákvæða.  
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7.1.11 Álitamál 6: Gerðardómsákvæði tvíhliða sáttmálans of þröngt? 

Ef horft yrði til gerðardómsákvæðis tvíhliða sáttmálans er álitamál hvort takmörkun 

orðalags þess við ágreining um fjárhæð eignarnámsbóta myndi hindra lögsögu 

gerðardóms, t.d. ef ríkið teldi sig ekki hafa beitt eignarnámi, heldur t.d. skattheimtuað-

gerðum. Í ljósi Tza Yap Shum-málsins verður að ætla að svarið gæti vel orðið neikvætt. 

Ákvæði 1. mgr. 22. kafla sérleyfisins um hinn almenna rétt íslenska ríkisins til skatt-

lagningar og leyfi ríkisins til að leggja fram almenn ákvæði er varða sértæka þætti kol-

vetnisstarfseminnar væru ólíkleg að hafa áhrif á þá niðurstöðu, enda yrðu túlkuð af hálfu 

gerðarmanna og nefna hvorki lögsögu né bótaleysi. 

7.1.12 Niðurstaða um lögsögu 

Um ekkert framangreindra sex álitamála er að sjá að niðurstaðan væri líkleg til að koma í 

veg fyrir lögsögu alþjóðlegs fjárfestingagerðardóms. Því hlýtur að teljast vel mögulegt, ef 

ekki líklegt, að slíkur gerðardómur hefði dæmt sér lögsögu, þvert á varnarþingsákvæði 

sérleyfissamningsins.  

Sé þessi niðurstaða rétt er hún eftirtektarverð, enda í hróplegu ósamræmi við tilætluð 

áhrif samningsins sem Orkustofnun gerði um Drekasvæðið. Miklu hlýtur að skipta að 

þeir sem semja við erlenda fjárfesta í framtíðinni átti sig á því að slíkar niðurstöður séu 

hugsanlegar. 

7.1.13 Hvaða lögum verður beitt? 

Um það hvaða lögum yrði beitt í máli gegn Íslandi, tæki fjárfestingagerðardómur sér lög-

sögu, má líta til niðurstaðna 3.-5. kafla. Í hnotskurn er niðurstaða þeirra kafla sú að auk 

þeirra sáttmála sem lögsagan er byggð á séu helstu réttarheimildir slíkra gerðardóma 

framkvæmd annarra gerðardóma, einkum annarra fjárfestingagerðardóma, auk skrifa 

fræðimanna sem margir hafa einnig starfað sem gerðarmenn eða lögmenn í gerðarmálum 

og byggja skrif sín að nokkru leyti á sömu gerðardómaframkvæmd.  

7.2 Verður ríkinu eignuð ábyrgð á lögskiptum sveitarfélags? 

Meðal þeirra fjölþjóðlegu verkefna sem komið hafa til tals á Íslandi undanfarin ár eru 

verkefni sem hefðu mögulega í för með sér samninga milli íslensks sveitarfélags og 

erlends fjárfestis. Sem dæmi má nefna áform um höfn á Austurlandi til að þjóna 

norðurslóðasiglingum eða olíustarfsemi, sem orðuð hefur verið bæði við kínverska og 

þýska fjárfesta. Mikilvægt álitamál er því hvort samningur sem sveitarfélag kynni að gera 

við fjárfesta gæti leitt til þess að ríkið yrði dregið fyrir fjárfestingagerðardóm. 
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Að íslenskum rétti er sjálfstæði sveitarfélaga tryggt með stjórnarskrá, þótt ekki nái 

það svo langt að um fullveldi eða sjálfstætt löggjafarvald sé að ræða.
635

 Lítill vafi leikur 

þó á því að alþjóðlegur fjárfestingagerðardómur myndi telja erlendum fjárfesti heimilt að 

draga íslenska ríkið til ábyrgðar vegna athafna eða athafnaleysis sveitarfélags sem samið 

hefði við fjárfestinn. Á vettvangi þjóðaréttar er sem fyrr segir alþjóðlegur venjuréttur ein 

helsta réttarheimild um það hvenær eigna má ríkjum ábyrgð á ólögmætri háttsemi, og er 

hann talinn endurspeglast í drögum Alþjóðalaganefndar Sameinuðu þjóðanna um ábyrgð 

ríkja. Í skýringargögnum við þau segir, í lauslegri endursögn, að þjóðaréttur heimili ekki 

ríkjum að víkja sér undan alþjóðlegri ábyrgð með því einu að skipta sér niður í 

undireiningar, heldur sé ríkið sem aðili þjóðaréttar ábyrgt fyrir háttsemi allra þeirra 

stofnana, stjórntækja og starfsmanna sem tilheyri skipan þess og gangi fram í krafti 

hennar, hvort sem um sé að ræða sérstaka lögaðila að landsrétti eða ekki.
 636

  

Hér kemur fram að átt er við ríkið sem aðila þjóðaréttar. Eins og fram hefur komið í 

fyrri köflum er ekki sjálfgefið að samningar við einkaaðila eigi heima á sviði þjóðaréttar. 

Í þessu samhengi virðist þó viðtekin framkvæmd að sveitarfélög yrðu samsömuð ríkinu, 

hvað sem líður sjálfstæði þeirra að landslögum. Sem dæmi má vísa í upphaflega Vivendi-

gerðardóminn, sem eignaði Argentínu ábyrgð á gerðum stjórnvalda Tucumán-héraðs, en 

gerðardómnum var ekki hnekkt að þessu leyti.
637

 Í honum var vísað um þetta atriði til 

fræðirita um þjóðarétt. 

Þótt e.t.v. mætti ætla að sama hljóti að gilda um fyrirtæki og félög í ríkiseigu virðist 

hins vegar minni vissa um hvernig litið yrði á þau, eins og næst verður rætt. 

7.3 Ríkisfyrirtæki 

Sú staða kann að koma upp að fyrirtæki í ríkiseigu geri samning við erlendan fjárfesti. 

Sem íslensk dæmi um slík fyrirtæki mætti t.d. ímynda sér fyrirtæki á borð við Isavia, 

Landsvirkjun eða ríkisolíufélag, yrði það stofnað. Teljist drög Alþjóðalaganefndar 
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2000 (ICSID mál nr. ARB/97/3), §49. 



 

111 

Sameinuðu þjóðanna um ábyrgð ríkja eiga við má um þetta atriði líta til skýringar-

gagnanna við þau, en auk hvers kyns undireininga ríkisins nefna þau sérstaklega 

umboðsaðila og fyrirtæki ríkisins.
638

 Í skýringum við 4. gr. kemur einnig fram að ekki 

skipti máli hvort starfsemi ríkisfyrirtækisins sé viðskiptalegs eðlis eða ekki.
639

 Eigi reglur 

draganna við mætti því ætla að ríki yrðu talin ábyrg á gerðum hvers kyns ríkisfyrirtækja. 

Nýlegt dæmi er þó til um að gerðardómur hafi komist að gagnstæðri niðurstöðu í tilviki 

þar sem starfsemi ríkisfyrirtækis taldist hreins viðskiptalegs eðlis.  

 

Í gerðarmáli Al Tamimi gegn Oman hafði erlendur fjárfestir samið við ríkisfyrirtæki um 

námagröft. Ríkisfyrirtækið sagði síðar upp samningnum og höfðaði þá fjárfestirinn 

gerðarmál gegn ríkinu. Í fjárfestingarsamningi fyrirtækisins við fjárfestinn var að finna 

ákvæði um ábyrgð sem voru þrengri en venjureglur þjóðaréttar. Voru þau látin ganga 

þjóðréttarreglunum framar og ríkið ekki gert ábyrgt, enda taldi gerðardómurinn ríkis-

fyrirtækið hafa starfað eingöngu í viðskiptalegum tilgangi, en hvorki beitt opinberu 

boðvaldi né verið stýrt af stjórnvaldi. Hefði starfsemi þess því ekki fallið undir ábyrgðar-

ákvæði fjárfestingarsamningsins.
640

 

 

7.4 Erlendir landeigendur og alþjóðleg fjárfestavernd 

Í íslenskri umræðu undanfarin misseri hefur nokkuð verið rætt um jarðakaup erlendra 

aðila. Er því áhugavert að spyrja hvort um þá gildi að öllu leyti sömu reglur og um ís-

lenska landeigendur. Í ljósi umræðu 5. kafla er ljóst að margvíslegur og mikilvægur 

munur getur verið á því hvaða reglur gilda, geti eigendur eða leigutakar lands gert tilkall 

til heimaríkis sem Ísland hefur gert við fjárfestingaverndarsáttmála með gerðardómsá-

kvæðum. Er þá helsta spurningin sú hvenær fjárfestingagerðardómar myndu flokka er-

lenda eigendur eða leigutaka lands sem fjárfesta. 

Til að svara þeirri spurningu vísast til umræðu hér að framan um rúma skilgreiningu 

fjárfestingarhugtaksins
641

 og til dæma sem þegar hafa verið rakin um að landeigendur 

hafi talist fjárfestar og áform þeirra notið fjárfestingaverndar gerðardóma. Má þar sem 

dæmi MTD-málið, sem sneri að áformum um byggingu útborgar á landbúnaðarsvæði í 

útjaðri höfuðborgar Síle.
642
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Ekkert virðist í fljótu bragði því til fyrirstöðu að svipaðir gerðardómar gætu gengið 

um möguleg áform erlendra eigenda eða leigutaka lands á Íslandi, svo sem um 

byggingar- eða virkjunaráform eða aðra nýtingu lands. Myndi þá hefðbundin afstaða ís-

lenskra dómstóla, t.d. um bótaleysi stjórnvalda vegna almennrar og málefnalegrar laga-

setningar, litlu skipta. Áhugavert er t.d. að bera niðurstöðu MTD-málsins
643

 saman við 

íslenskan landsrétt. Vandséð er að íslenskir dómstólar hefðu dæmt ríkið bótaskylt fyrir að 

breyta ekki skipulagi,
644

 hvað þá að dæmdar hefðu verið bætur fyrir missi hagnaðar af 

áformum á borð við þau sem hér var um að tefla, jafnvel þótt einhverjir annmarkar hefðu 

talist vera á stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga.  

Sem fyrr segir eru þess dæmi að hótað hafi verið gerðarmálsóknum til að komast 

undan tilraunum ríkja til að setja skorður við yfirborðsnámavinnslu.
645

 Þá eru gerðarmál 

vegna fjárfestinga í ræktarlandi til landbúnaðarframleiðslu tekin að rata til fjárfestinga-

gerðardóma,
646

 m.a. var gerðarmál höfðað árið 2017 vegna árekstra sænskra aðila við 

náttúruverndarsjónarmið í Tansaníu, en í málinu komu einnig við sögu réttindi smábænda 

sem fyrir voru á landinu.
647

 Einnig má nefna Karuturi-málið, þar sem erlendur leigutaki 

ræktarlands hótaði Eþíópíu gerðarmálsókn árið 2016.
648

  

7.5 Staða Íslands  

Ísland er aðili að sáttmálum sem heimila fjárfestum frá vaxandi fjölda ríkja að sækja 

gegn ríkinu gerðarmál. Er ekki aðeins um að ræða fjárfesta frá ríkjum sem hafa samið við 

Ísland beint eða í gegnum EFTA, heldur einnig fjárfesta sem geta nú eða í framtíðinni 

gert tilkall til heimaríkja með aðild að  ECT-orkusamningnum.  

Gerðarmál gegn íslenska ríkinu gætu hlaupið á háum upphæðum, t.d. ef deilt væri um 

missi hagnaðar af olíuvinnslu, sæstrengjum, norðurslóðasiglingahöfnum eða öðrum stór-

verkefnum hér á landi. Fjölmörg dæmi eru um að fjárfestingagerðardómar hafi gert 
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ríkjum að greiða tugi eða hundruð milljóna bandaríkjadala. Verður að ætla að slíkar fjár-

hæðir gætu orðið íslensku hagkerfi stór biti, sérstaklega ef um fleiri en eitt mál væri að 

ræða, eins og dæmi eru um að ríki hafi þurft að kljást við. Kostnaður við að taka til varna 

fyrir fjárfestingagerðardómum getur einn og sér numið tugum milljóna dala. Er þá ótalinn 

kostnaður við að leita ógildingar og loks að verjast fullnustu. Er þar ekki aðeins um að 

ræða fjárhagslegan kostnað, heldur einnig hvort til yrði nægilegur mannauður og 

sérfræðiþekking til að reka mál, mögulega á mörgum vígstöðvum, gengi gerðardómur 

Íslandi í óhag. 

Framkvæmd fjárfestingagerðardóma hefur reynst mörgum ríkjum óhagstæð. 

Gjaldeyrisvarasjóður Íslands er lífsnauðsynlegt öryggisatriði þjóð sem háð er innflutningi 

á ýmsum nauðsynjum, en Stati-málið hringir varúðarbjöllum um að ekki sé öruggt að 

treysta á friðhelgi ríkja til að halda eignum gjaldeyrissjóða ríkja utan kyrrsetningar af 

hálfu gerðardómhafa, hvað þá öðrum eignum eða kröfum ríkja erlendis. Í stöðu Íslands 

felast því hættur sem nauðsynlegt er að horfast í augu við. 

8 Umræða og helstu niðurstöður 

Hið alþjóðlega verndarkerfi fjárfestinga eins og framkvæmd þess hefur þróast, einkum á 

áratugunum í kringum síðustu aldamót, hefur reynst öflugt tæki og mörgum ríkjum 

viðsjárverðara en líklegt er að þau hafi gert sér grein fyrir í upphafi. Fjárfestingagerðar-

dómar hafa hneigst til túlkunar sem stuðlar að víðtækri eigin lögsögu en þrengir að lög-

sögu landsdómstóla. Framkvæmd þeirra hefur verið gagnrýnd fyrir kerfislægt ójafnvægi, 

fyrir að byggja um of á gerðardómaframkvæmd sem hefur þróast án leiðréttandi áhrifa 

æðri dómstóla, fyrir tilhneigingu til rúmrar eigin lögsögu og fyrir þröngt sjónarhorn án 

viðhlítandi tengingar við mikilvæg svið þjóðaréttar svo fátt eitt sé nefnt.  

Svör við þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með eru í fyrsta lagi að ís-

lenska ríkinu sé ekki óhætt að leggja traust á ákvæði sérleyfissamninga og annarra einka-

réttarlega samninga sem kveða á um íslenska lögsögu eða ákvæði um að íslensk lög skuli 

gilda. Í öðru lagi geta niðurstöður fjárfestingagerðarmála orðið ólíkar niðurstöðum lands-

réttar í mörgum og mikilvægum atriðum, en möguleika á slíkum málsóknum geta átt er-

lendir eigendur fjárfestinga rúmt skilgreindra, þar á meðal erlendir landeigendur, sem 

kunna að geta notið betri réttar en innlendir, m.a. gagnvart skipulagsyfirvöldum. Í þriðja 

lagi er vel mögulegt að ákvarðanir eða skuldbindingar sveitarstjórna og ríkisfyrirtækja 
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geti bakað ríkinu bótaskyldu. Í fjórða lagi gefur staða Íslands sem lítils hagkerfis þar sem 

stór fjölþjóðleg áform hafa verið á teikniborðinu ástæðu til sérstakrar varúðar. 

Þróunin er nú hröð og fjöldi breytinga í farvatninu. Umbótum af ýmsu tagi er m.a. 

ætlað að treysta fjárhagslegt öryggi ríkja og fullveldi þeirra yfir eigin stefnu og 

stofnunum. Sú þróun byggist m.a. á sjónarmiðum um lýðræði, jafnræði, mannréttindi, 

lýðheilsu og umhverfismál. En þótt teikn séu á lofti um þróun í átt til aukins jafnvægis 

felast enn í hinu alþjóðlega fjárfestaverndarkerfi alvarlegar hættur, ekki síst fyrir aðildar-

ríki að sáttmálum með gömul og ströng ákvæði um fjárfestavernd. 

Í ljósi alls þessa virðist brýnt að íslenska ríkið fylgist vel með þróun þessa málaflokks 

á alþjóðavettvangi. Mikilvægt er að Ísland dragist ekki aftur úr þeirri þróun sem nú er 

hafin til að taka tillit til breiðara sviðs sjónarmiða þjóðaréttar og koma betra jafnvægi á 

fjárfestaverndarkerfið. Einnig er mikilvægt að stjórnvöld íhugi ráðstafanir sem önnur ríki 

íhuga nú eða hafa þegar gert til að tryggja betur fullveldi sitt og fjárhagsöryggi. Meðal 

slíkra ráðstafana má nefna eftirfarandi. Í fyrsta lagi er ástæða til að gæta varkárni um 

gerð nýrra sáttmála sem innihalda ákvæði um vernd fjárfestinga, þar á meðal frí-

verslunarsáttmála. Meðal annars ætti að gæta þess eftir föngum að samþykki ríkisins við 

gerðarmeðferð teljist ekki fela í sér afsal á friðhelgi ríkisins. Ekki ætti að gera sáttmála 

sem kveða á um að öll lögskipti sem deilt kunni að verða um skuli teljast viðskiptalegs 

eðlis, líkt og er í  ECT-orkusamningnum. Í öðru lagi ætti að skoða að gera fyrirvara um 

að ákvæði um fjárfestavernd skuli einungis gilda um lögskipti viðskiptalegs eðlis ef full-

giltir eru sáttmálar með slík ákvæði. Í þriðja lagi þurfa varnarþingsákvæði samninga við 

erlenda fjárfesta að vera mjög skýr um útilokun gerðarmála fjárfesta, sé þeim ætlað að 

kveða á um lögsögu íslenskra dómstóla. Í fjórða lagi ætti að skoða að setja í íslensk lög 

ákvæði um að málaflokkar á borð við umhverfismál, lýðheilsu, olíumál, þjóðaröryggi 

o.fl. séu ekki gerðartækir. Í fimmta lagi ætti íslenska ríkið að íhuga að gerast aðili að 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna um gagnsæi í gerðarmálum um fjárfestavernd. Í sjötta lagi 

ætti ríkið að beita sér á alþjóðavettvangi fyrir gagnsæisreglum um þriðju-aðila-

fjármögnun gerðarmálarekstrar gegn ríkjum. Í sjöunda lagi er mikilvægt að fylgjast vel 

með þeirri hröðu þróun sem nú er á alþjóðavettvangi, m.a. að fylgjast með leiðbeiningum 

UNCTAD til ríkja um að yfirfara eldri fjárfestingaverndarsáttmála með það í huga að 

segja þeim upp og gera eftir atvikum nýja með nútímalegri ákvæðum. Í því sambandi er 

sérstök ástæða til að skoða áframhaldandi aðild Íslands að  ECT-orkusamningnum og 

íhuga dæmi Ítalíu, sem hefur gengið úr hópi aðildarríkja sáttmálans. Í áttunda lagi er 

ráðlegt að taka eftir föngum þátt í alþjóðlegu starfi um mótun nútímalegra fjárfestinga-
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verndarákvæða og úrlausnakerfis, t.d. með þátttöku í ráðstefnum og öðru starfi, bæði á 

evrópskum vettvangi og á vegum UNCTAD.  

Mikið getur verið í húfi, komi til þess að erlendir einkaaðilar stefni ríkinu fyrir 

gerðardóm í framtíðinni.  



 

116 

VIÐAUKI: MYNDRÆNAR UPPLÝSINGAR ÚR WORLD INVESTMENT 

REPORT 2018  

 

Mynd 1: Fjöldi fjárfestaverndarsáttmála undirritaðra ár hvert 1980‒2017 

Súlurit tekið úr World Investment Report 2018, Figure III.3, bls. 89. Grænt: Tvíhliða fjárfestaverndar-

sáttmálar (e. Bilateral Investment Treaties, BITs) undirritaðir viðkomandi ár. Appelsínugult: Þjóðréttar-

sáttmálar með fjárfestaverndarákvæðum (e. Treaties with Investment Protections, TIPs).  

 

 

 

Mynd 2: Fjöldi þekktra gerðarmála á grundvelli þjóðréttarsáttmála 1987‒2017 

Súlurit tekið úr World Investment Report 2018, Figure III.4, bls. 92. Grænt: Gerðarmál í umsjón ICSID-

gerðardómsetursins. Appelsínugult: Önnur gerðarmál. Byggt á opinberlega aðgengilegum upplýsingum, 

m.a. sérhæfðum upplýsingaveitum. Ekki eru meðtalin mál rekin á grundvelli samninga ríkja við fjárfesta, á 

löggjöf ríkja um fjárfestingar, eða gerðarmál sem tilkynnt hefur verið að fyrirhuguð séu en eru ekki enn 

hafin.  
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kvæmd og hömlur gegn skattundanskoti) 

Lög um heimild til samninga um álver í Helguvík nr. 51/2009 

Skipulagslög nr. 123/2010 

Lög um heimild til að staðfesta fjárfestingarsamning við Algalíf Iceland ehf. um 

smáþörungaverksmiðju á Reykjanesi nr. 58/2014 

 

Gerðir á sviði EB- og ESB-réttar: 

Tilskipun ráðsins 92/43/EBE frá 21. maí 1992 um vernd náttúrlegra búsvæða og villtra 

plantna og dýra (Habitat-tilskipunin) 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1215/2012 frá 12. desember 2012 um 

dómsvald og viðurkenningu á og fullnustu dóma í einkamálum og viðskiptamálum 

(Brussel Ibis) 

 

Lög erlendra ríkja og sjálfstjórnarhéraða 

Lög Bandaríkjanna: Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) 28 U.S.C. 

Lög sjálfstjórnarhéraðsins Nýfundnalands og Labrador: An Act to Return to the Crown 

Certain Rights Relating to Timber and Water Use Vested in Abitibi-Consolidated and 

to Expropriate Assets and Lands Associated With the Generation of Electricity Ena-

bled by Those Water Use Rights (Bill 75) frá 16. desember 2008. 

Lög Tansaníu: The Natural Wealth and Resources (Permanent Sovereignty) Act frá 3. 

júlí 2017. 

Lög Frakklands: La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption, et la 

modernisation de la vie économique (Sapin II), sem gengu í gildi 1. júní 2017. 

Lög Suður-Afríku: Protection of Investment Act nr. 1236 frá 15. desember 2015, sem 

gekk í gildi 13. júlí 2018. 

  

https://www.althingi.is/lagas/148b/1977018.html
https://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#2003090
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ÞJÓÐRÉTTARSÁTTMÁLAR, YFIRLÝSINGAR, SAMÞYKKTIR, 

DRÖG OG ÁLYKTANIR 

Sáttmáli hinna sameinuðu þjóða frá 26. júní 1945 (Charter of the United Nations)  

Samþykkt Alþjóðadómstólsins í Haag frá 26. júní 1945 (Statute of the International 

Court of Justice) 

Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti frá 30. október 1947 (General Agreement 

on Tariffs and Trade, GATT) 

Samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis (Mannréttindasáttmáli Evrópu, 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) frá 

4. nóvember 1950 

Samningur um stofnun Efnahagsbandalags Evrópu frá 24. mars 1957 – Rómar-

samningurinn (Treaty of Rome Establishing the European Economic Commnity) 

Samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða (New York 

samningurinn) frá 1958 

Samningur um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) frá 4. janúar 1960 (Con-

vention Establishing the European Free Trade Association) 

Ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna frá 14. desember 1962 (1803(XVII)) um 

varanlegt fullveldi yfir náttúruauðlindum (Declaration on Permanent Sovereignty 

over Natural Resources) 

Samningur alþjóðlegan gerðardóm til að leysa úr fjárfestingarágreiningi ríkja og einka-

aðila frá öðrum ríkjum frá 18. mars 1965 (samningur um lausn fjárfestingar-

deilna milli ríkja og þegna annarra ríkja, ICSID- eða Washingtonsamningurinn, 

Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 

Nationals of Other States) frá 1965  

Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 16. desember 1966 

(International Covenant on Civil and Political Rights) 

Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi frá 16. desember 

1966 (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 

Brusselsamningurinn frá 27. september 1968 um dómsvald og um fullnustu dóma í 

einkamálum (Brussels Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the 

enforcement of judgments in civil and commercial matters) 

Vínarsamningur um milliríkjasamninga frá 23. maí 1969 (Vienna Convention on the Law 

of Treaties) 

Ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna frá 1. maí 1974 (3201 (S-VI)) um nýja 

efnahagsskipan í heiminum (Declaration on the Establishment of a New 

International Economic Order) 

Aðgerðaráætlun frá 1. maí 1974 um að koma á nýrri alþjóðlegri efnahagsskipan (resolu-

tion 3202 (S-VI) (Programme of Action on the Establishment of a New Internatio-

nal Economic Order) 

Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982 (United Nations Con-

vention on the Law of the Sea) 

Lúganó-samningur um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum frá 16. september 

1988 (eldri Lúganósamningurinn, Lugano Convention on jurisdiction and the 

recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters). 

Fríverslunarsamningur Norður Ameríkuríkja frá 1. janúar 1994 (North American Free 

Trade Agreement, NAFTA) 

Hinn almenni samningur um tolla og viðskipti 1994 (General Agreement on Tariffs and 

Trade 1994, GATT 1994) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:147:0005:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:147:0005:0043:EN:PDF
http://www.hugtakasafn.utn.stjr.is/hugtak.adp?id=548&leitarord=General%20Agreement%20on%20Tariffs%20and%20Trade&tungumal=oll&ordrett=o
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Marrakess-samningurinn – stofnsamningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar frá 15. apríl 

1994 (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization) 

Samningur um orkusáttmála (Energy Charter Treaty, ECT) frá 1994.  

Árósasamningurinn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku 

og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum frá 25. júní 1998 

(Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making 

and Access to Justice in Environmental Matters) 

Stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (Vaduz-samningurinn) frá 21. júní 2001 

(Convention Establishing the European Free Trade Association) 

Drög Alþjóðalaganefndar Sameinuðu þjóðanna um ábyrgð ríkja vegna þjóðréttarbrota 

frá 10. ágúst 2001 (Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts)  

Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Singapúr frá 2002, sem 

öðlaðist gildi 1. janúar 2003 

Sáttmáli um fjárfestingar milli Suður-Kóreu og Íslands, Sviss og Liechtenstein frá 2005, 

sem öðlaðist gildi 1. janúar 2006 

Lúganó-samningur um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum 

frá 30. október 2007 (Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and 

enforcement of judgments in civil and commercial matters) 

Lissabon-sáttmálinn, sem tók gildi 1. desember 2009 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um gagnsæi í gerðarmálum fjárfesta gegn ríkjum á grund-

velli þjóðréttarsáttmála frá 10. desember 2014 (e. United Nations Convention on 

Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration)  

CETA-sáttmálinn, alhliða sáttmáli Kanada og Evrópusambandsins um efnhagsmál og 

viðskipti frá 30. október 2016 (Canada-European Union Comprehensive Econ-

omic and Trade Agreement, CETA) 

CTTP-sáttmálinn, alhliða og framsækinn samstarfssáttmáli ríkja við Kyrrahafið frá 8. 

mars 2018 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership, CTTP) 

 

Tvíhliða sáttmálar milli Íslands og Kína:  

Samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar alþýðulýðveldisins 

Kína um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma vernd frá 31. mars 

1994, sem öðlaðist gildi 1. mars 1997. 

Fríverslunarsamningur milli ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórnar alþýðulýðveldisins 

Kína frá 15. apríl 2013. 

 

Aðrir tvíhliða fjárfestingarsamningar: 

Tvíhliða sáttmáli Þýskalands og Pakistan um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim 

gagnkvæma vernd frá 1959 

Tvíhliða sáttmáli Indónesíu og Hollands um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim gagn-

kvæma vernd frá 1968 

Tvíhliða sáttmáli Ítalíu og Chad um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma 

vernd frá 1969 

Tvíhliða sáttmáli Frakklands og Argentínu um gagnkvæma vernd fjárfestinga frá1991.  

Tvíhliða sáttmáli Bandaríkjanna og Ekvador um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim 

gagnkvæma vernd frá 1993 

Tvíhliða sáttmáli Perú og Kína um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma 

vernd frá 2004 

Tvíhliða sáttmáli Hollands og Slóvakíu frá 1991 

http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:147:0005:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:147:0005:0043:EN:PDF
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Tvíhliða sáttmáli Nígeríu og Marokkó um gagnkvæma vernd fjárfestinga frá 2016  

SAMNINGAR VIÐ EINKAAÐILA 

Íslenskir samningar við einkaaðila: 

Sérleyfi til rannsókna og vinnslu á kolvetni nr. 2014/01. 

Fylgibréf með sérleyfi nr. 2014/01 til rannsókna og vinnslu á kolvetni fyrir CNOOC 

Iceland ehf., Eykon Energy ehf. og Petoro Iceland AS, útibú á Íslandi. 
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