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Útdráttur – Íslenska 
Birting þjóðréttarsamninga. 
Íslenska ríkið er þjóðréttaraðili og getur þar af leiðandi átt réttindi og borið skyldur að 
þjóðarétti. Til að mynda stofnað til alþjóðlegrar skuldbindinga með þjóðréttarsamningum. Í 
ritgerð þessari er leitast við að skoða regluverkið sem gildir um birtingu þjóðréttarsamninga og 
aðgang almennings að þjóðréttarsamningum sem Ísland hefur gerst aðili að. Þá verður einnig 
fjallað um hina brýnu reglu að lög skulu birt. Í landsrétti er regluna að finna í 27. gr. 
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands l. nr. 33/1944 sem kveður á um að lög skuli birta. Í þjóðarétti 
er birtist reglan í 102. gr. Sáttmála hinna Sameinuðu þjóða (e. Charter of the United Nations). 
Íslensk stjórnskipun hvílir á hugmyndinni um réttarríki og birting laga hefur verið talið 
grundvallaratriði í réttarríki. Forsenda þess að borgarar geti fylgt lögunum er að þeir hafi 
möguleika á að kynna sér þau.  
 Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að í samræmi við þær kröfur sem leiða af 
íslenskri stjórnskipan má telja að sérstök ástæða sé til þess að endurskoða hvernig framkvæmd 
á birtingu þjóðréttarsamninga sem Íslandi á aðild að er háttað. 

 

 



 ii 

Útdráttur – English 
The Icelandic State is a party to the Law of Nations and is able as such to carry rights and 
obligations in accordance with public international law.  Iceland can for an example enter into 
international commitments through international treaty. 
This essay explores the regulatory framework that covers the publication of international 
contracts and investigates the accessibility of the general public to the international treaties that 
Iceland is a party to.  The essay also covers the important rule regarding publication of laws.  In 
Land’s Court the rule is in article 27 of the Constitution of Iceland l. no. 33/1944, which 
constitutes that laws should be published.  In the public international law this rule is to be found 
in article 102 of the Charter of the United Nations.  The Icelandic Constitution is based on the 
principal of constitutional state and publication of laws is considered a fundamental issue in 
constitutional states.  A presumption for the citizens to be able to comply with the laws, is that 
they can have access to them. 

The conclusion of this essay indicates that in accordance to obligations in the Icelandic 
constitutional organisation, it should be considered to review the process of publication of 
international treaties that Iceland is a party to. 
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1. Inngangur 
Íslenska ríkið er þjóðréttaraðili eins og önnur fullvalda ríki og getur þar af leiðandi átt réttindi 

og borið skyldur að þjóðarétti. Vegna þessa getur íslenska ríkið t.a.m. stofnað til alþjóðlegra 

skuldbindinga með þjóðréttarsamningum. Samkvæmt reglum þjóðaréttar og íslenskum 

landsrétti skulu þjóðréttarsamningar birtir. Í þessari ritgerð verður fjallað um regluverkið sem 

gildir um birtingu þjóðréttarsamninga og aðgang almennings að þjóðréttarsamningum sem 

Ísland hefur gerst aðili að. Nokkuð hefur verið fjallað um birtingu á reglum EES-réttar 

hérlendis,1 minna hefur verið fjallað um birtingu annars konar alþjóðlegra skuldbindinga.   

Réttarheimildir2 þjóðaréttar endurspeglast í 38. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins3 í 

Haag frá 26. júní 1945.4 Þjóðréttarsamningar eru önnur meginréttarheimild þjóðaréttar. 

Þjóðréttarsamningur er alþjóðlegur samningur á milli tveggja eða fleiri ríkja í skriflegu formi 

sbr. 2. gr. Vínarsamningsins um milliríkjasamninga frá 1969.5  Samningum er ætlað er að skapa 

réttindi og skyldur milli aðila. Slíkir samningar eru því grundvöllur alþjóðlegra samskipta 

ríkja.6 Sérhvert ríki er valdbært til þess að gera þjóðréttarsamninga, sbr. 6. gr. 

Vínarsamningsins.   

Að framansögðu skulu þjóðréttarsamningar birtir, í þjóðarétti er að finna þessa reglu í 

102. gr. Sáttmála hinna Sameinuðu þjóða (e. Charter of the United Nations).7 Í landsrétti er 

regluna að finna í 27. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands l. nr. 33/19448 sem kveður á um að 

                                                
1Sjá til dæmis Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 481–
483; Sigurður Líndal, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins: megindrættir (Hið 
íslenska bókmenntafélag 2011) 173; Davíð Þór Björgvinsson, „EES-samningurinn og Mannréttindasáttmáli 
Evrópu sem réttarheimildir í íslenskum landsrétti“ (1997) 50 63. 
2 Um skilgreiningu á hugtakinu réttarheimild hefur Sigurður Líndal Í ritinu Um lög og lögfræði skilgreint orðið 
með eftirfarandi hætti: „Réttarheimildir eru þau viðmið - gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað - 
sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún 
mótuð almennt eða í ákveðnu tilviki.“ 75. 
3 Hér eftir samþykkt alþjóðadómstólsins. 
4 Samþykktir milliríkjadómstólsins (e. Statute of the International Court of Justice), frá 26. júní 1945. Telst hún 
hluti af Sáttmála hinna Sameinuðu þjóða sbr. 92. gr. SÞ. Greinin er svohljóðandi: „Alþjóðadómstóllinn skal vera 
aðaldómstóll hinna sameinuðu þjóða. Hann skal starfa samkvæmt hjálagðri samþykkt, sem byggð er á 
samþykktinni fyrir milliríkjadómstólinn og er óaðskiljanlegur hluti þessa sáttmála.“ 
5 Vínarsamningurinn um milliríkjasamninga frá 23. maí 1969 (e. Vienna Convention on the Law of Treaties). 
Samningurinn tók gildi 27. janúar 1980, 1155 UNTS 311. Þess má geta að Ísland er ekki aðili að samningnum en 
sú regla hefur skapast að Vínarsamningurinn um milliríkjasamninga bindi ríki að þjóðarétti án tillits til aðildar að 
honum. 
6Björn Þ. Guðmundsson, Lögbókin þín ([2. útgáfa, endurskoðuð] / endurskoðun 1. útg. Björn Þ. Guðmundsson og 
Stefán Már Stefánsson., Örn og Örlygur 1989) 550. 
7 Charter of the United Nations (San Francisco 26. júní 1945, fullgiltur 24 október 1945) 1 UNTS XVI Stj.tíð. 
C. 9/1965. 
8 Hér eftir stjskr. 
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lög skuli birta. Milliríkjasamninga skal birta í C-deild Stjórnartíðinda sbr. 4. gr. laga nr. 

15/2005 um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað.  

 Þjóðréttarsamningar geta skipt miklu máli fyrir borgarana, hins vegar er aðgangur að 

þeim þjóðréttarsamningum sem Ísland er aðili að ekki í nógu góðum farvegi eins og sýnt verður 

fram á. Megintilgangur ritgerðarinnar er að skoða birtingu þjóðréttarsamninga sem Ísland hefur 

gerst aðili að og aðgengi að þeim. Íslensk stjórnskipan hvílir á hugmyndinni um réttarríki, eitt 

megineinkenna réttarríkis er að ríkisvaldið er bundið af fyrir fram ákveðnum lagareglum í því 

skyni að menn geta með nokkurri vissu gert sér grein fyrir réttarstöðu sinni.9 Birting laga hefur 

því verið talið grundvallaratriði í réttarríki. Forsenda þess að borgarar geti fylgt lögunum er að 

þeir hafi möguleika á að kynna sér þau. Séu lög óbirt er ómögulegt fyrir hinn almenna borgara 

að gera sér grein fyrir réttarstöðu sinni og hegða sér í samræmi við hana. Birting laga eykur 

réttaröryggi og til þess að réttur hvers og eins nái fram að ganga þurfa lög að vera aðgengileg.10 

Einnig á borgarinn rétt á að geta fylgst með hvað ríkið er að aðhafast á alþjóðvettvangi þó svo 

að efni þjóðréttarsamnings snerti ekki beint á hagsmuni borgarans. Rétt er að benda á að efni 

margra þjóðréttarsamninga eru þess eðlis að þeir lúta eingöngu að lögskiptum ríkja á vettvangi 

þjóðaréttar. Þannig að sumir samningar snerta ekki með beinum hætti réttindi og skyldur 

borgarans. 

Ritgerð þessi skiptist í sex kafla, eftir þennan inngang kemur kafli þar sem farið verður 

yfir þjóðréttarsamninga og hvernig ríki gerist aðili að þeim. Þriðji kafli fjallar um birtingu 

þjóðréttarsamninga. Í fjórða kafla er umfjöllun um stöðu þjóðaréttar í landsrétti ríkja. Fjallað 

verður um hina almennu skyldu þjóðaréttar að túlka skuli landslög í samræmi við 

þjóðréttarskuldbindingar, hvernig innleiðing þjóðréttarsamninga er háttað á Íslandi, samspil 

laga og þjóðréttarsamninga. Einnig er komið inná það hvað stjórnarskráin segir um 

þjóðréttarskyldur. Í fimmta kafla verður rakið aðgang þjóðréttarsamninga sem Ísland er aðili 

að. Að lokum verður samantekt og helstu niðurstöður dregnar saman. 

  

                                                
9 Garðar Gíslason, Eru lög nauðsynleg?: og fleiri greinar úr réttarheimspeki (Orator 1991) 142. 
10 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 476. 
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2. Hvað er þjóðréttarsamningur? 
Hvert og eitt ríki hefur sérstakt réttarkerfi sem réttarskipan landsins er byggð á. Nefnist það 

réttarkerfi innanlandsréttur eins og þekkt er. Í samfélagi þjóðanna gildir hliðstætt réttarkerfi 

sem nefnist þjóðaréttur. Þjóðaréttur er þar af leiðandi sá réttur sem að ræður lögskiptum ríkja 

á milli. Gildir hann sömuleiðis um lögskipti á milli alþjóðastofnana og á milli alþjóðastofnana 

og ríkja. Að lokum gildir þjóðaréttur einnig um réttindi og skyldur fleiri aðila einkum í 

tengslum við skyldur ríkja gagnvart borgurunum og minnihlutahópum. Aðallega á sviði 

mannréttinda.11 Réttarheimildir þjóðaréttar eru nokkrar en það eru þjóðréttarsamningar ásamt 

þjóðréttarvenjum sem eru mikilvægustu réttarheimildir þjóðaréttar. Réttarheimildir þjóðaréttar 

kristallast í 1. mgr. 38. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins12. Samþykkt Alþjóðadómstólsins 

er ekki uppspretta réttarins heldur birtingamyndin á þeim réttarheimildum sem 

Alþjóðadómstóllinn notast við í störfum sínum.  

Með þjóðréttarsamningi er átt við bindandi gerning sem samningsaðilar að þjóðarétti 

gera sín á milli. Samningnum er ætlað að skapa rétt eða leggja skyldur á samningsaðilanna sem 

geta verið bæði ríki og alþjóðastofnanir. Þjóðréttasamningar gegna mikilvægu hlutverki sem 

löggerningar í ýmiss konar lögskiptum milli ríkja, alþjóðastofnana o.fl. aðila. Þeir gera meðal 

annars kunnugt þær reglur sem að ríki hafa gert sig skyldug til þess að fara eftir í lögskiptum 

sínum á vettvangi þjóðaréttar.13  

Meginheimild þjóðréttarins um þjóðréttarsamninga er Vínarsamningurinn um 

milliríkjasamninga (e. Vienna Convention on the Law of Treaties) frá 1969. Ísland hefur ekki 

gerst aðili að Vínarsamningnum en það hefur almennt verið viðurkennt að með samþykkt 

Vínarsamningsins hafi að miklu leyti verið skráðar og festar í sessi gildandi þjóðréttarvenjur 

varðandi þjóðréttarsamninga sem bindi ríki að þjóðarétti án tillits til aðildar að honum.14 Í a-

                                                
11 Stefán M. Stefánsson, „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“ (Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1988) 
Fylgiskjal I 
<https://www.umbodsmadur.is/files/skyrslur/Fylgiskjal%201%20Um%20%C3%BE%C3%B6rf%20%C3%A1
%20l%C3%B6gfestingu%20%C3%BEj%C3%B3%C3%B0r%C3%A9ttarsamninga.pdf>. 
12 Samþykkt alþjóðadómstólsins er grundvallarskjal sem að Alþjóðadómstóllinn byggir á og vinnur eftir, 
samþykktin er viðauki við stofnskrá Sameinuðu þjóðanna og því eru öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna aðilar að 
henni. Þær réttarheimildir þjóðaréttar sem að Alþjóðadómstólar líta til eru þjóðréttarsamningar, þjóðréttarvenjur, 
meginreglur, dómsúrlausnir og skrif fræðimanna, sbr. 1. mgr. 38. gr. samþykktar alþjóðadómstólsins. Auk þess 
er dómstólnum heimilt að leysa úr málum eftir eðli máls eða sanngirni ef aðilar eru því samþykkir, sbr. 2. mgr. 
38. gr. samþykktar alþjóðadómstólsins. 
13 Björn Þ. Guðmundsson (n. 6) 550. 
14 Björg Thorarensen, Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2011) 149–150. 
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lið 1. mgr. 2. gr. Vínarsamningsins15 er gert grein fyrir hugtakinu „þjóðréttarsamningur“ (e. 

treaty) og merkir hugtakið alþjóðlegan skriflegan samning sem gerður er milli ríkja á vettvangi 

þjóðaréttar. Samkvæmt ákvæðinu þarf samningur að vera skriflegur til þess að falla undir 

gildissvið Vínarsamningsins. Það er þó viðurkennt að þjóðréttarsamningar þurfi að jafnaði ekki 

að vera á sérstöku formi.16 Í skýringarriti17 Vínarsamningsins við a-lið 1. mgr. 2. gr. kemur 

fram að hugtakið „treaty“ geti náð yfir margskonar samkomulags á milli ríkja. Til að mynda 

geta diplómatísk orðsendingarskipti (e. exchanges of notes) og fyrirkomulag eins og „agreed 

minute“ eða sameiginlegar viljayfirlýsingar (e. Memorandum of Understanding)18 fallið undir 

gildissvið Vínarsamningsins þrátt fyrir að það séu ekki formlegir samningar.19 Að því skilyrði 

uppfylltu að skuldbinding felist í skjölunum. Þau samkomulög sem hér um ræðir binda 

aðildarríki fyrst og fremst siðferðislega og pólitískt. Kostir sem þessi samkomulög hafa í för 

með sér eru sveigjanleiki og tímasparnaður. Auk þess geta þau leitt til þess að frekari 

markmiðum er hrint af stað.  

Munnlegar yfirlýsingar ráðamanna geta jafnframt skuldbundið ríki. Ríki geta til að 

mynda gengist undir þjóðréttarlegar skuldbindingar með munnlegum yfirlýsingum þeirra sem 

eru bærir til þess að gera samninga fyrir hönd ríkisins, sbr. dómur Fasta-Alþjóðdómstólsins í 

Austur-Grænlandsmálinu20 og dómur Alþjóðadómstólsins í Kjarnorkutilraunamálinu.21 Í fyrra 

málinu var talið að utanríkisráðherra Noregs hefði skuldbundið norska ríkið með munnlegri 

yfirlýsingu við sendiherra Dana um að Norðmenn myndu ekki mótmæla yfirráðum danska 

                                                
15 Greinin er svohljóðandi á ensku: „(a) “treaty” means an international agreement concluded between States in 
written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related 
instruments and whatever its particular designation;“ 
16 Ian Brownlie, Principles of Public International Law (7th edition, Oxford University Press 2008) 639. 
17 United Nations, „Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries“ (2005) 187 
<http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf>. 
18 Memorandum of Understanding er gjarnan skammstafað MOU‘s. 
19 Hugtakið “þjóðréttarsamningur” nær yfir alla þá alþjóðlega samninga sem gerðir eru á milli ríkja, hvort sem 
samningurinn sé eitt formlegt skjal eða ekki. Hvort notast eigi við hugtakið “þjóðréttarsamningur” eða “alþjóðlegt 
samkomulag” um þau samkomulög sem ríki gera sín á milli er spurning um hugtakanotkun frekar en efni. Að mati 
nefndarinnar ætti frekar að nota hugtakið “þjóðréttarsamningur”. Enski textinn er svohljóðandi: „"Treaty". The 
term "treaty" is used throughout the draft articles as a generic term covering all forms of international agreement 
in writing concluded between States. Although the term "treaty" in one sense connotes only the single formal 
instrument, there also exist international agreements, such as exchanges of notes, which are not a single formal 
instrument, and yet are certainly agreements to which the law of treaties applies. Similarly, very many single 
instruments in daily use, such as an "agreed minute" or a "memorandum of understanding", could not 
appropriately be called formal instruments, but they are undoubtedly international agreements subject to the law 
of treaties. A general convention on the law of treaties must cover all such agreements, and the question whether, 
for the purpose of describing them, the expression "treaties" should be employed rather than "international 
agreements" is a question of terminology rather than of substance. In the opinion of the Commission a number of 
considerations point strongly in favour of using the term "treaty" for this purpose. “United Nations (n. 17) 188. 
20 Dómur Fasta-Alþjóðadómstólsins í Haag í máli Danmerkur og Noregs frá 5. apríl 1933. 
21 Nuclear-Tests (Nýja Sjáland gegn Frakklandi), ICJ Reports 1974, p. 475. 
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ríkisins á Austur-Grænlandi. Í seinna málinu var talið staðfest að ítrekaðar opinberar 

yfirlýsingar forseta og utanríkisráðherra Frakklands um að tilraunum með kjarnorkuvopn á S-

Kyrrahafi yrði hætt hefðu skapað þjóðréttarlegar skuldbindingar fyrir franska ríkið. Þrátt fyrir 

að slíkir samningar séu bindandi að þjóðarétti falla þeir utan gildissviðs Vínarsamningsins um 

milliríkjasamninga. Eins og áður kom fram þá þurfa milliríkjasamningar að vera skriflegir til 

þess að falla undir gildissvið Vínarsamningsins um milliríkjasamninga. Það leiðir að því að 

munnlegar yfirlýsingar og samningar falla þar utan.   

Alþjóðadómstóllinn hefur verið tregur að viðurkenna að til sé einhvers konar annað 

skriflegt samkomulag í þjóðarétti en þjóðréttarsamningar. Í dómi Alþjóðadómstólsins í máli 

Qatar og Bahrain22 virtist dómstólinn alfarið neita að viðurkenna að tilvist annarskonar 

þjóðréttarsamninga en klassíska samningsformið. Gaf dómstóllinn einnig til kynna að eina 

leiðin til þess að skuldbinda ríki væri með þjóðréttarsamningum.23 Þar kvað dómstólinn á um  

að alþjóðleg samkomulög gætu komið í ýmsum formum og gætu fengið allskonar nöfn. Þar 

kom m.a. fram að „agreed minutes“ getur verið skilgreint sem bindandi samkomulag. 

Gildissvið Vínarsamningsins frá 1969 er bundið við þjóðréttarsamninga sem gerðir eru 

á milli tveggja eða fleiri ríkja þ.e. milliríkjasamninga, en nær ekki til þjóðréttarsamninga sem 

gerðir eru á milli alþjóðastofnana eða ríkja og alþjóðastofnana. Um slíka samninga gildir 

Vínarsamningurinn um þjóðréttarsamninga milli ríkja og alþjóðastofnana eða milli 

alþjóðastofnana frá 21. mars 1986, en hann byggir á Vínarsamningnum frá 1969.   

Þjóðréttarsamningar geta komið í öllum stærðum og gerðum.  Þeir geta verið tvíhliða 

eða marghliða. Þ.e. þar sem samningsaðilar eru tveir, eða þar sem samningaðilar eru fleiri en 

tvö ríki. Loks er talað um fjölþjóðlega samninga, þ.e. þegar aðildarríki eru mörg. Oftast eru 

slíkir samningar gerðir á vegum alþjóðastofnana sem fjöldi ríkja á aðild að. 

Þjóðréttarsamningar geta verið einstaklega formlegir og jafnvel haft trúarlegan undirtón en á 

hinn bóginn þekkjast einnig mjög óformlegir samningar. Það sem hér skiptir mestu er hvort að 

ríki láti í ljós samþykki sitt til þess að vera bundin að þjóðréttarsamningi.24 

Eins og áður kom fram eru þjóðréttarsamningum ætlað að skapa réttindi eða leggja 

skyldur á samningsaðila að þjóðarétti. En með þjóðréttarsamningum geta ríki skapað nýjar 

þjóðréttarreglur sín á milli og einnig breytt gildandi rétti og skyldum í samræmi við það sem 

                                                
22 Maritime Delimitation and Territoral Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), jurisdiction 
and admissibility, [1994] ICJ Rep. 112.  
23 Jan Klabbers, International Law (Second edition., Cambridge University Press 2017) 47–48. 
24 sama heimild 28. 
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þjóðréttarsamningurinn kveður á um25 Ákvæði þjóðréttarsamninga binda almennt einungis 

Maritime Delimitation and Territoral Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), 

jurisdiction and admissibility, [1994] ICJ Rep. 112.aðila að samningi.26 Hins vegar kann efni 

ákvæðis að binda fleiri ríki þar sem hún endurspeglar venjurétt eða meginreglu í þjóðarétti, sbr. 

dóm Alþjóðadómstólsins frá 1994 í máli Líbýu og Tsjad.27  

Efni þjóðréttarsamninga má greina í tvo flokka. þ.e. í svokallaða réttarskapandi 

samninga og réttarskipandi samninga. Réttarskapandi samningar eru fjölþjóðasamningar sem 

eru ætlaðir til þess að móta almennar reglur á álíkan hátt og lög eða breyta réttindum sem er 

gildandi. Dæmi um slíka samninga eru mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna sem 

gerðir voru 1966 og tilteknir hlutar Hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna.28 Réttarskipandi 

samningar eru hins vegar tvíhliða eða marghliða samningar sem eru ætlaðir því hlutverki að 

fjalla um ákveðin lögskipti ríkja, með álíkum hætti og almennir samningar gera. Dæmi um 

slíka samninga eru samningar um framsal sakamanna á milli ríkja og verslunarsamningar. 

Flokkun samninga í réttarskapandi og réttarskipandi samninga er þó ekki alltaf skýr og það 

liggur ekki alltaf ljóst fyrir hvað flokkunin leiðir af sér.29 

Á síðustu árum hefur það aukist í vöxt að þjóðréttasamningar miða að að lögskiptum 

einstaklinga og fyrirtækja. Í því samhengi má nefna að eitt mest hraðvaxandi sviðið á sviði 

þjóðaréttar er alþjóðlegur fjárfestingaréttur. En hér áður fyrr tóku samningar aðeins til 

samskipta á milli ríkjanna sjálfra á alþjóðavettvangi. Í þjóðréttarsamningum reynir því æ meira 

á annars vegar skyldur stofnana ríkisins gagnvart borgurunum, og hins vegar á reglur á sviði 

innanlandsréttar sem eiga að hafa bein áhrif á lögskipti manna eða fyrirtækja sín á milli. 

Þjóðréttarskyldurnar snúast um það að ríki sé skylt að virkja réttindi og skyldur þjóðaréttarins 

að innanlandsrétti.30  

Á vettvangi þjóðréttarins eru þjóðréttarsamningar eitt mikilvægasta tækið til þess að 

kveða með skýrum hætti á um gagnkvæmar skuldbindingar ríkja og alþjóðastofnana.  

Þjóðréttarsamningar fela í sér meiri skýrleika en þjóðréttarvenjur. Á meðan 

                                                
25 Björn Þ. Guðmundsson (n. 6) 550. 
26 Anthony Aust: Handbook of International Law, 6. Antonio Cassese. International Law, 170. Rebecca M.M. 
Wallace & Olga Martin-Ortega: International Law, bls. 20. 
27 Territorial Dispute (Líbýa gegn Tsjad), dómur frá 13. Febrúar 1994. ICJ Reports 1994, 6 (einkum bls. 21-22). 
Þar komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að efni 31. gr. vínarsamnings um milliríkjasamninga frá 1969 um túlkun 
slíkra samninga endurspeglaði gildandi venjurétt og teldist því vera bindandi gagnvart þeim ríkjum um 
ágreininginn án tillits til þess hvort þau hefðu fullgilt Vínarsamninginn eða ekki. 
28 Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Convention on the Law of the Sea) frá 10. 
Desember 1982, fullgiltur af hálfu Íslands 21. Júní 1985, sbr. Stjórnartíðindi C-deild nr. 7/1985. 
29 Stefán M. Stefánsson (n. 11) 1. 
30 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 126. 
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þjóðréttarsamningar eru gjarnan nákvæmari þar sem þeir eru skriflegir,  hafa þjóðréttarvenjur 

þann kost að þær byggjast á rótgrónum og hversdagslegum hátternisreglum í samfélagi 

þjóðanna.31 Þjóðréttarvenjur eru elstu réttarheimildir þjóðréttarins. Eftir að ríki fóru að gera 

þjóðréttasamninga í auknum mæli fóru þeir að koma í meira mæli í stað þjóðréttarvenja án þess 

að þjóðréttarvenjurnar hyrfu á braut. Þjóðréttarsamningar hafa skráð eða skýrt 

þjóðréttarvenjur.32 Reglur þjóðréttarsamningsins getur jafnframt verið þjóðréttarvenja og ríki 

bæði bundin af samningi og venjunni.  

Í ljósi þess sem að framan greinir er krafist mikils af þjóðréttarsamningum. Þeir hafa, 

einkum á tuttugustu öldinni, verið ríkjandi uppspretta alþjóðalaga, réttinda og skyldna.33  

2.1. Hvernig ríki gerast aðilar að þjóðréttarsamningi 

Meginreglan er sú að fulltrúar þeirra ríkja sem koma að gerð þjóðréttarsamnings samþykkja 

endanlegan texta til þess að hann teljist samþykktur sbr. 1. mgr. 9. gr. Vínarsamningsins. Eftir 

að samningstexti hefur verið samþykktur tekur síðan við annað ferli þar sem skuldbindingar 

ríkja stofnast samkvæmt samningnum. Ríki verða ekki skuldbundin af þjóðréttarsamningi 

nema hafa gefið samþykki sitt fyrir því, sbr. 34. gr. Vínarsamningsins.34 Til þess að 

skuldbinding skapist þarf ríki að lýsa því yfir að það vilji vera bundið af tilteknum samningi. Í 

11. gr. Vínarsamningsins35 eru taldar upp nokkrar aðferðir hvernig ríki geta lýst vilja sínum 

yfir með skuldbindandi hætti til þess að verða bundið af þjóðréttarsamningi. Aðferðirnar eru 

ekki tæmandi taldar. Aðdragandi að samþykki ríkja til að gerast aðili að þjóðréttarsamningi 

geta skipst í tvö stig sem er algengast, þ.e. í undirritun og fullgildingu (staðfestingu).36 

Hefðbundið er þegar endanlegur samningstexti hefur verið samþykktur fer fram undirritun með 

fyrirvara um síðari fullgildingu samningsins.37 Rökin fyrir því að hafa fyrst undirritun og svo 

fullgildingu er meðal annars að þegar ríki gerist aðili að þjóðréttarsamningi þarf í vissum 

tilvikum að breyta ýmsu í innanlandsrétti til þess að uppfylli samningskuldbindingar sínar. Ríki 

fær þá svigrúm til að ráðast í þessar breytingar. Á tímabilinu á milli undirritunar og 

                                                
31 Klabbers (n. 23) 29. 
32 Björg Thorarensen, Pétur Dam Leifsson (n. 14) 43. 
33 Klabbers (n. 23) 28. 
34 Greinin er svohljóðandi á ensku: „A treaty does not create either obligations or rights for a third State without 
its consent.“ 
35 Greinin er svohljóðandi á ensku „The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, 
exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other 
means if so agreed.“ 
36 Sjá 11-18. gr. Vínarsamningsins. 
37 Björg Thorarensen, Pétur Dam Leifsson (n. 14) 153. 
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fullgildingar getur ríki þó ekki hagað sér eins og það sé algerlega óskuldbundið af samningnum 

sbr. 1. mgr. 18. gr. Vínarsamningsins. Í Vínarsamningnum er ekki kveðið á um hámarkstíma 

sem líða má frá undirritun fram til fullgildingar. Það leiðir af því að undirritunin skapar ekki 

þjóðréttarlega skyldu ríkis til þess að fullgilda samninginn síðar.38  

Fullgildingunni má skipta í tvo þætti. Í fyrsta lagi stjórnskipulega fullgildingu, sem felst 

í því innra skipulagi sem á sér stað innan hvers ríkis og felur í sér undirritun þess aðila sem er 

fær um að gera samninga fyrir hönd ríkisins. Í öðru lagi fullgildingu á vettvangi 

þjóðaréttarins.39  

Þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að þjóðréttarsamningar hafi áhrif að innanlandsrétti 

fer eftir ákvæðum stjórnskipunarlaga hvers ríkis.40 Hér á landi gerir forseti Íslands samninga 

við önnur ríki samkvæmt 21. gr. stjskr. Þegar kemur að fullgildingu samnings ritar ráðherra 

jafnframt undir samninga svo þeir fái gildi samkvæmt 19. gr. stjskr. Það er utanríkisráðherra 

sem fer með utanríkismál og gerð samninga við önnur ríki sbr. 2. mgr. 1. gr. laga um 

utanríkisþjónustu Íslands nr. 39/1971. Í vissum tilvikum þar sem um er að ræða mikilvæga 

þjóðaréttarsamninga sem snerta afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til 

breytinga á stjórnarhögum ríkisins er þó skylt að leita samþykkis Alþingis áður en 

þjóðréttarsamningur er fullgiltur sbr. 21. gr. stjskr. Að fenginni slíkri heimild og undiritun 

forseta og utanríkisráðherra fer fram fullgilding samningsins eftir reglum þjóðaréttar. 

 Engin bein formskilyrði eru að finna í reglum þjóðaréttar hvernig fullgilding samnings 

fer fram. Ef um er að ræða tvíhliða samninga er algengast að ríki veiti samningum formlegt 

skuldbindingargildi með því að skiptast á fullgildingarskjölum sem undirrituð eru af 

þjóðhöfðingja og utanríkisráðherra. Þegar um er að ræða fjölþjóðlega samninga á vegum 

alþjóðastofnana skilar ríki venjulega fullgildingarskjali til vörsluaðila sem tilnefndur er í 

samningnum. Til dæmis ef um er að ræða samning á vegum Sameinuðu þjóðanna er yfirleitt 

mælt fyrir um að þau ríki sem vilja gerast aðilar að honum skulu senda aðalframkvæmdarstjóra 

                                                
38 sama heimild 154. 
39 sama heimild. 
40 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði (Orator 1989) 262; Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (2. útgáfa / 
Gunnar G. Schram annaðist útgáfuna., Iðunn 1978) 374. 
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stofnunarinnar fullgildingarskjal sitt til vörslu. 41 Daginn sem framkvæmdastjóranum berst 

fullgildingarskjalið og hann gefur tilkynningu þar um telst ríki hafa fullgilt samninginn.42 

Þegar þjóðréttarsamningur er gerður geta ríki sett fyrirvara við tiltekin ákvæði 

samningsins ef það vill ekki vera bundið af þeim. Hugmyndin með fyrirvara er sú að ríki geti 

gerst aðilar að þjóðréttarsamningum án þess að þurfa að gera grundvallarbreytingu í 

innanlandsmálum. Þá væri hugsanlegt að ríki gerðust yfirhöfuð ekki aðilar að samningi ef það 

væri ekki unnt að gera fyrirvara við tiltekin ákvæði hans. Fyrirvarar eru skilgreindir í d-lið 1. 

mgr. 2. gr.43 Vínarsamingsins, þar segir að “fyrirvari” er einhliða yfirlýsing, hvernig sem hún 

er nefnd og orðuð, sem ríki gerir við undirritun, fullgildingu, samþykki eða við aðra athöfn er 

það gengst undir skuldbindingar þjóðréttarsamnings, þar sem það undanþiggur sig bindandi 

áhrifum tiltekinna ákvæða eða ákvæðis í samningnum. Um fyrirvara gilda reglur samkvæmt 

19. – 23. gr. Vínarsamningsins. Á sama tíma og ríki skilar fullgildingarskjali setur það að 

jafnaði fram fyrirvara við þjóðréttarsamninginn, sé það ætlunin.44 Fyrirvarar við 

þjóðréttarsamninga þurfa að vera í samræmi við markmið og tilgang samningsins til þess að 

þeir séu gildir.45 Önnur aðildarríki að samningi meta hvort fyrirvari sé í samræmi við tilgang 

og markmið hans. Það er aðeins tækt að gera fyrirvara við þjóðréttarsamninga þar sem 

samningsaðilar eru fleiri en tveir, þ.e.a.s. fjölþjóða samninga.46 Ástæðan er sú að fyrirvari ríkis 

við þjóðréttarsamning þar sem samningsaðilar eru aðeins tveir, felur í sér ráðstöfun um 

breytingu á innihaldi samningsins. Þar af leiðandi þurfa samningsaðilar á ná samkomulagi um 

slíkar breytingar.47  

                                                
41 Kveðið er á um hlutverk vörsluaðila að þjóðréttarsamningum í 76. og 77. gr. Vínarsamningsins. 76. gr.  
svohljóðandi á ensku: „1.The designation of the depositary of a treaty may be made by the negotiating States, 
either in the treaty itself or in some other manner. The depositary may be one or more States, an international 
organization or the chief administrative officer of the organization.2.The functions of the depositary of a treaty 
are international in character and the depositary is under an obligation to act impartially in their performance. In 
particular, the fact that a treaty has not entered into force between certain of the parties or that a difference has 
appeared between a State and a depositary with regard to the performance of the latter’s functions shall not affect 
that obligation.“ 
42 Björg Thorarensen, Pétur Dam Leifsson (n. 14) 155. 
43 Greinin er svohljóðandi á ensku: „(d) “reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, 
made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to 
exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State.“ 
44 Til dæmis gerði Ísland fyrirvara við fimm ákvæði alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 
frá 1966 þegar það fullgilti hann. 
45 Samanber c-lið 1. mgr. 19. gr. Vínarsamningsins. Hún er svohljóðandi á ensku: „A State may, when signing, 
ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless: (a) the reservation is 
prohibited by the treaty; (b) the treaty provides that only specified reservations, which do not include the 
reservation in question, may be made; or (c) in cases not failing under subparagraphs (a) and (b), the reservation 
is incompatible with the object and purpose of the treaty.“ 
46 Björg Thorarensen, Pétur Dam Leifsson (n. 14) 156. 
47 sama heimild. 
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Stundum eru ákvæði í samningum sem heimila að gera megi fyrirvara við sum ákvæði 

en önnur ekki. Sem dæmi um bann við fyrirvörum er í 309. gr. Hafréttarsáttmála Sameinuðu 

þjóðanna segir „Ekki má gera nokkra fyrirvara við né undantekningar frá samningi þessum 

nema skýlaus heimild sé til þess í öðrum greinum samnings þessa.“ Fyrirvarar geta til dæmis 

verið leið ríkis til þess að verja tiltekin sjónarmið í innanlandsmálum, þeir geta því skipt máli.  

Hvað varðar samningsgerðina sjálfa hérlendis er helsta heimild stjórnarskrárinnar um 

samningsgerðir við önnur ríki að finna í 21. gr. hennar. Hún mælir fyrir um að forseti gerir 

samninga við önnur ríki og framkvæmir ráðherra það vald forseta. Um það hver fer í fyrirsvari 

fyrir hönd Íslands á vettvangi alþjóðastofnana og í samskiptum við önnur ríki er ekki frekar 

minnst á. Hins vegar verður 21. gr. stjskr. ekki skilin á þann hátt að forseti eigi sjálfur að annars 

samningsgerðina. Enda hefur slíkt ekki talið tíðkast.48 Meðferð utanríkismála hefur ávallt verið 

eitt af verkefnum framkvæmdavaldsins. Þar á meðal gerð samninga við önnur ríki.49 Það er 

utanríkismálanefnd sem fjallar um aðild og samskipti Íslands við erlend ríki og 

alþjóðastofnanir. Nefndin er ein af fastanefndum alþingis. Enn fremur fjallar nefndin um 

skýrslur alþjóðanefnda og skýrslur um utanríkis- og alþjóðamál, sbr. 6. gr. laga nr. 55/1991 um 

þingsköp Alþingis. Hefðbundið er að utanríkisráðherra, sendiherrar eða sérstakar 

samningsnefndir vinni að samningsgerð við önnur ríki. Einnig leiðir það af almennum reglum 

þjóðaréttar að þeir sem bærir eru til þess að koma fram fyrri hönd ríkis við gerð 

þjóðréttarsamninga samkvæmt stöðu sinni eru handhafar framkvæmdavalds, þjóðhöfðingi, 

forsætisráðherra og utanríkisráðherra, sbr. 2. mgr. 7. gr. Vínarsamningsins frá 1969.50 Því er 

oft háttað á þann veg að sérstöku samningsnefndirnar vinna að samningaviðræðum og ganga 

frá samningsuppkasti. Þegar því er lokið og samkomulag komið á, er samningurinn undirritaður 

af hálfu aðildarríkjanna. Að jafnaði eru það utanríkisráðherrar aðildarríkjanna sem undirrita 

samninginn eða sendiherrar í umboði þeirra. Eins og áður hefur komið fram geta 

þjóðréttarsamningar komist á með sérstökum bréfaskiptum milli tveggja ríkisstjórna, þ.e.a.s. 

diplómatískum orðsendingarskiptum.51 Til dæmis voru allir samningar Íslands um réttindi 

erlendra ríkja til fiskveiða innan íslensku fiskveiðisögunnar gerðar með sérstökum 

                                                
48 Ólafur Jóhannesson (n. 40) 367. 
49 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 549. 
50 Greinin er svohljóðandi á ensku: 2.In virtue of their functions and without having to produce full powers, the 
following are considered as representing their State: 
(a) Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of performing all acts 
relating to the conclusion of a treaty; (b) heads of diplomatic missions, for the purpose of adopting the text of a 
treaty between the accrediting State and the State to which they are accredited; (c) representatives accredited by 
States to an international conference or to an international organization or one of its organs, for the purpose of 
adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ. 
51 Ólafur Jóhannesson (n. 40) 367. 
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bréfaskiptum.52 Þegar samningar á milli margra ríkja eru gerðir, eru þeir oftar en ekki í formi 

alþjóðasamþykktar. Alþjóðasamþykktin er gerð á ráðstefnu þar sem fulltrúi aðildarríkjanna 

undirritar yfirleitt samþykktina fyrir hönd ríkis. Meginreglan er hins vegar sú að undirskriftin 

sem slík leiðir ekki til þess að þjóðréttarsamningur sé endanlega skuldbindandi fyrir ríkið. Til 

þess þarf meira að koma til, en eins og áður kom fram fer það eftir ákvæðum stjórnskipunarlaga 

hvers ríkis hvaða skilyrði þarf að uppfylla. Venjulega eru þjóðréttarsamningar, hvernig sem 

þeir eru gerðir, gerðir með þeim fyrirvara að þeir verði ekki bindandi eða öðlist ekki gildi fyrr 

en að þeir hafa verið fullgiltir. Það er ekki skilyrði að fyrirvarinn sé gerður berum orðum þó 

svo að það sé algengast.53 Samkvæmt framangreindu verða þjóðréttarsamningar fyrst 

skuldbindandi fyrir ríkið þegar forseti Íslands staðfestir hann eftir því sem kveðið er á um í 21. 

gr. stjskr.  

Það er utanríkisþjónustan sem gætir hagsmuna Íslands í samskiptum við önnur ríki. Þær 

reglur sem gilda um það efni byggja aðallega á reglum þjóðréttarins og milliríkjasamninga um 

samskipti ríkja. Það verður ekki ráðið af stjórnarskránni né fyrirmælum laga hvort eða hvernig 

handhafar ríkisvaldsins eigi að deila á milli sín verkum vegna samskipta við önnur ríki. Aftur 

á móti þarf Alþingi afdráttarlaust að veita samþykki sitt fyrir gerð ákveðinna 

þjóðréttarsamninga samkvæmt 21. gr. stjskr.54  Innan framkvæmdavaldsins þarf nauðsynlega 

að vera til staðar góð sérþekking. Þar eru jafnframt til þess bærir embættismenn til þess að sjá 

um bæði dagleg samskipti við sendimenn annarra ríkja og til þess að fjalla um viðkvæm 

trúnaðarmál. Trúnaðarmál á milli ríkja geta snert öryggi og varnir ríkisins sem og aðra 

mikilvæga hagsmuni þess. Í sumum tilvikum getur verið þörf á sérstakri leynd yfir samskiptum 

á milli ríkja, fyrst og fremst á stigi samningsgerðar. Innan utanríkisþjónustunnar er hægt að 

tryggja slíkt í diplómatískum samskiptum.55 

  

                                                
52 sama heimild. 
53 sama heimild. 
54 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 549. 
55 sama heimild 550. 
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3. Birting þjóðréttarsamninga  
Íslensk stjórnskipan byggist á hugmyndinni um réttarríki. Oft er sagt að réttarríki sé ríki sem 

byggist á lögum og öll afskipti ríkisvalds af réttindum borgaranna verði að hvíla á bersýnilegum 

lagaheimildum.56 Eitt megineinkenna réttarríkis er að ríkisvaldið er bundið af fyrir fram 

ákveðnum lagareglum í því skyni að borgararnir geta með nokkurri vissu gert sér grein fyrir 

réttarstöðu sinni. Til þess að borgararnir geta hagað sér í samræmi við lögin þurfa þau að vera 

aðgengileg.57 Birting laga hefur því verið talið grundvallaratriði í réttarríki, forsenda þess að 

borgarar geti fylgt lögunum er að þeir hafi möguleika á að kynna sér þau. Unnt er að beita valdi 

laganna af geðþótta en réttarríkishugmyndinni er ætlað að koma í veg fyrir slíka hættu og sjá 

til þess að valdi laganna sé beitt á þann hátt sem rétturinn segir til um.58 Lögin þurfa að geta 

leiðbeint fólki. Þeim mun meira sem meginreglum réttarríkis er fylgt, því mun meira hafa lögin 

kost á því að leiðbeina þeim sem lögunum er ætlað að leiðbeina.59 Sjónarmið um birtingu laga 

byggist á mannréttindum og heimildum ríkis til að takmarka þau.60 Grundvallarreglan um að 

lög skuli birt má einnig leiða af Mannréttindasáttmála Evrópu, sem var lögfestur hér á landi 

með lögum nr. 62/1994. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur margoft ítrekað mikilvægi þess 

að birta almenningi lög og reglur sem að skerða mannréttindi.61 Á sama hátt eru einnig 

siðferðisrök sem standa að baki þess að lög skuli birta. Það hefur verið talið viðurkennt 

siðferðissjónarmið á Vesturlöndum að einstaklingar skulu ekki bera ábyrgð á því sem er ekki 

á þeirra valdi að hafa áhrif á.62 Þykir því eðlilegt að gera kröfu að viðhlítandi sé staðið að 

birtingu reglna samfélagsins.   

Birting er aðferð til þess að gefa borgurunum kleift að kynnast lögunum.63 Ef lögin yrðu 

ekki birt væri öryggi borgaranna eins og gefur að skilja lítið. Tilvist og efni réttarreglna væri 

þá ekki ljós, og því ekki ljóst hvaða reglum borgarinn skuli fylgja og hvaða verknað beri að 

forðast. Réttarvörsluaðilar væru þá einnig í miklum vandræðum. En skiptir birting laga einnig 

miklu frá fleiri sjónarmiðum. Til dæmis ef að lögin eru tiltækileg fyrir borgarann hafa þeir 

                                                
56 Garðar Gíslason (n. 9) 142; Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 120. 
57 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 120. 
58 Garðar Gíslason (n. 9) 146. 
59 sama heimild. 
60 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 477. 
61 Dæmi um þetta efni var í máli Silver o.fl. gegn Bretlandi frá 25. mars. 1983, nr. 6947/72, 6205/73 og 7053/75. 
sbr. einnig Sunday Times gegn Bretlandi 26. apríl 1979, nr. 6538 og Golder gegn Bretlandi 21. febrúar 1979, nr. 
4451/70 
62 Gunnar Jakobsson, „Birting og gildistaka laga“ (1999) 52 Úlfljótur 235, 237.  
63 Ármann Snævarr (n. 40) 285. 
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heldur tök á að staðreyna það hvort dómstólar og aðrir sem beita lögunum fari að lögum í starfi 

sínu.64  

Orðið lög hefur margvíslegar merkingar. Víðtækasta merking orðsins er sú að hugtakið 

nái yfir allar réttarreglur sem taldar eru gilda.65 Óháð því hvort réttarreglan séu skráð eða óskráð 

eða hvaðan hún kemur. Til dæmis ber að skilja orðið lög í 61. gr. stjskr. þannig, en þar segir: 

„Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögunum“.66 Bent hefur verið á 

að fyrir lögfræðinga eru lög allt það sem byggist á réttarheimildum sem fullnægja þau skilyrði 

yfir lagagildi sem að réttarkerfið setur. Þar af leiðandi geta lög verið ýmislegt, sem dæmi má 

nefna Stjórnaskrá, sett lög, reglugerðir, samþykktir, fyrirmæli, gamlar venjur, 

sanngirnissjónarmið, eðli máls, þjóðréttarsamningar.67 Markmið lagareglna er meðal annars að 

skapa traust á milli borgaranna.68 Lögin aðstoða við formlegt réttaröryggi með því að fella 

tilteknar athafnir manna undir ákveðna lagareglu. Með því getur borgarinn séð fyrir hvaða 

afleiðingar muni leiða af háttsemi hans og með því er hægt að koma í veg fyrir að afleiðingarnar 

verða byggðar á geðþótta.  

Að birta lög og beita þeim í augsýn allra stuðlar að réttaröryggi og veitir aðhald.69 

Lagasetning og löggjöf hefur lengi verið samofin birtingu laga og lagareglna. Í kenningum 

réttarheimspekinga frá miðöldum má finna kröfu um birtingu laga.70 Hér á landi er það fornt 

réttaratriði að birta lög.71 Sigurður Líndal hefur lýst því á eftirfarandi hátt: 

 
Allt frá því að menn hófu að setja samfélaginu lög hafa þau verið birt 

með einhverjum hætti. Þannig voru lög ýmist höggvin í stein, rituð á leirtöflur 
eða lesin upp á þingi til þess að gera þau borgurunum ljós. Á þjóðveldisöld 
var hér sams konar fyrirkomulag og hjá öðrum norrænum þjóðum á þeim 
tíma, þar sem lög voru lesin upp fyrir þingheim á Alþingi. Kom það í hlut 
lögsögumanns að segja upp lögin, en honum bar að segja upp lögþáttu alla á 
þremur sumrum hverjum, en þingsköp hvert sumar. Á árunum 1117-1118 
hófu menn að skrá lög og virðast hafa orðið til allmargar lagaskrár.72 

 

                                                
64 sama heimild. 
65 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: grundvöllur laga - réttarheimildir (2. útgáfa, endurskoðuð [rétt 3. útgáfa], 
Hið íslenzka bókmenntafélag 2007) 3. 
66 sama heimild. 
67 Gunnar Jakobsson (n. 62) 238; Garðar Gíslason (n. 9) 143.  
68 Arnar Þór Jónsson, Lög og samfélag (Háskólinn í Reykjavík 2016) 121. 
69 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (n. 2) 79. 
70 Gunnar Jakobsson (n. 62) 237. 
71 Ármann Snævarr (n. 40) 286. 
72 Sigurður Líndal, „Um birtingu laga og annarra fyrirmæla: auk nokkurra athugasemda um gildistöku“ 237–240. 
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Í 27. gr. stjskr. segir: „Birta skal lög. Um birtingarháttu og framkvæmd laga fer að landslögum.“ 

Í greininni er ekki fjallað nánar um birtingarhátt eða réttaráhrif birtingar. Ætlast er til að 

almenni löggjafinn setji frekari fyrirmæli um það. Stjórnarskráin kveður ekki á um birtingu 

þjóðréttarsamninga þótt áhrif þeirra fari stöðugt vaxandi. Löggjafinn hefur svarað því með 

setningu lagafyrirmæla um birtingu þjóðréttarsamninga,73 en milliríkjasamninga og 

auglýsingar varðandi gildi þeirra skal birta í C-deild Stjórnartíðinda sbr. 4. gr. lög nr. 15/2005, 

um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað.74 Í 2. mgr. 4. gr. birtingalaganna segir að heimilt sé að 

birta eingöngu erlendan frumtexta milliríkjasamnings ef samningurinn varðar afmarkaðan hóp 

manna sem með sanngirni má ætlast til að skilji hið erlenda mál vegna menntunar sinnar eða 

annarrar sérhæfingar. Samkvæmt frumvarpi laganna er það undantekning frá þeirri óskráðu 

meginreglu að allur texti Stjórnartíðinda skuli vera á íslensku. Heimildinni þarf að beita með 

varfærni, einkum ef um er að ræða íþyngjandi reglur. Heimildin er bundinn við umfangsmikla 

samninga sem snerta aðeins þann hóp sem tvímælalaust hafa næga kunnáttu til þess að kynna 

sér efnið án sérstakrar íslenskrar þýðingar.75 Ráðuneytið gefur Stjórnartíðindi og 

Lögbirtingablað út sbr. 6. gr. birtingalaganna. Fyrsta prentaða rit Stjórnartíðinda kom út árið 

1877,76 fram að því tíðkast að kynna þau í heyranda hljóði eins og áður hefur komið fram. Um 

heimild til rafrænnar útgáfu blaðsins er kveðið á um í 7. gr. sömu laga. Ef vafamál er uppi um 

hvar skuli birta þau atriði sem eigi að birta sker innanríkisráðherra úr um það sbr. 5. gr. 

birtingalaganna. Í 1. mgr. 8. gr. birtingalaganna segir að lögum eða öðrum slíkum ákvæðum 

almenns efnis verður ekki beitt gagnvart borgurunum fyrr en eftir birtingu þeirra. Reglan í 8. 

gr. birtingalaganna gengur lengra en 27. gr. stjskr. í því ljósi að hún nær yfir 

stjórnvaldsfyrirmæli og fleiri ákvæði almenns efnis. Á meðan regla stjórnarskrárinnar hefur 

verið talin eiga við um lög í þrengri merkingu, þ.e.a.s. aðeins um sett lög. Til þess að lög og 

stjórnvaldsfyrirmæli öðlist gildi þurfa lágmarkskröfur varðandi birtingu þeirra að vera 

uppfylltar. Í ákvæðum birtingalaganna er aðeins mælt fyrir um lágmarkskröfur sem gerðar eru 

til birtingar. Önnur lög geta því mælt fyrir um það að lög séu einnig birt á annan hátt, til dæmis 

á erlendum tungumálum, í tímaritum, útvarpi eða á netinu.  

Markmið 27. gr. stjórnarskrárinnar felur í sér að tryggja réttaröryggi borgarans og þá 

grundvallarreglu í réttarríki að lög eigi að vera aðgengileg og opinber þeim sem eru skyldug til 

                                                
73 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 478. 
74 Hér eftir nefnd birtingalögin. 
75 Í þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis eru þýddir á íslensku lagatextar, reglugerðir, tilskipanir og ákvarðanir á 
ýmsum efnissviðum.  
76 Alþt. 2004-2005, 131. löggj. þing, þskj. 191 - 191. mál. 
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þess að fylgja þeim. Þá er skilyrði að efni þeirra séu þekkt. Reglan felur jafnframt í sér að 

borgarinn eigi að geta fylgst með því hvort að dómarar og aðrir handhafar ríkisvaldsins fylgi 

lögum í sýslu sinni.  

 Ákvæði um birtingu laga var tekið í stjórnarskránna árið 1874.77  En fyrstu heildstæðu 

lögin um birtingu laga og stjórnvaldsfyrirmæla voru sett með lögum nr. 64/1943. Þau voru 

síðan leyst af hólmi með lögum nr. 15/2005 um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað. Frá 1943 

hafa lög og stjórnvaldsfyrirmæli verið birt í tveimur ritum. Annars vegar í A-deild 

Stjórnartíðinda sem öll lög eru birt, þ.e.a.s. tilskipanir, opin bréf og önnur fyrirmæli sem eru 

gefin út af æðsta handhafa framkvæmdarvalds. Hins vegar í B-deildinni þar sem reglugerðir 

eru birtar og aðrar reglur stjórnvalda. Stjórnartíðindum var síðar skipt í þrjá hluta frá 1. janúar 

1962, með lögum nr. 22/1962.78 Bættist þá við C-deild Stjórnartíðinda þar sem birtir eru 

samningar við önnur ríki og auglýsingar um gildi þeirra. Í athugasemdum við frumvarp það, 

kom m.a. eftirfarandi fram:  

 

Frumvarp þetta er flutt að beiðni utanríkisráðuneytisins. Á vegum þess er nú 
unnið að heildarútgáfu samninga Íslands við erlend ríki. Mun fyrirhugað að 
sú útgáfa nái til ársloka 1961, og þykir hagræði að því, að frá þeim tíma verði 
unnt að hafa slíka samninga á einum stað sér í Stjórnartíðindum, en þetta efni 
hefur verið birt í A-deild Stjórnartíðinda, og þá eins og að líkum lætur á víð 
og dreif innan um annað efni.79 

 

Þegar frumvarpið var til umræðu í efri deild, kom þetta m.a. fram:  

 

Regluleg birting milliríkjasamninga í Stjórnartíðindum er óefað til mikilla 
bóta og mikils hagræðis fyrir alla þá, sem hafa með að gera utanríkismálefni 
í einni eða annarri mynd. Á hinn bóginn breyta auðvitað hinir fyrirhuguðu 
birtingarhættir engu um gildi milliríkjasamninga sem réttarheimildar hér á 
landi. Þrátt fyrir þá birtingarháttu verða milliríkjasamningar sem slíkir 
auðvitað ekki settir á bekk með landslögum að því er varðar skuldbindandi 
verkun fyrir þegnana og lægra sett stjórnarvöld, og er það einmitt 
undirstrikað með því, að þá á að birta í sérstakri deild Stjórnartíðinda.80 

 

Öll lög skulu birt. Eins og áður hefur verið vikið að, þá skiptir efni laganna eða form ekki máli. 

Til dæmis skal birta stjórnskipunarlög, almenn lög og bráðabirgðalög svo eitthvað sé nefnt. 

                                                
77 Ármann Snævarr (n. 40) 286. 
78 sama heimild. 
79 Alþt. 1961, A-deild, bls. 818. 
80 Alþt. 1961, B-deild, bls. 759. 
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Það er ekki þáttur í lagasetningunni sjálfri að birta lög en það er hins vegar nauðsynlegt skilyrði 

fyrir framkvæmd laga og almenna gildistöku þeirra.  

Þegar fyrrgreind lög nr. 15/2005 voru samþykkt varð nýjung þar sem heimilt var að 

birta Stjórnartíðindi aðeins á rafrænu formi. Ástæða fyrir þessu breytta fyrirkomulagi að birta 

Stjórnartíðindi aðeins á rafrænu formi byggist á því að lög skulu vera aðgengileg borgurunum 

þar sem þeir eru skyldugir til þess að fylgja þeim og að þeir geti þá með sanngirni kynnt sér 

lögin, sbr. 27. gr. stjskr. Í dag er litið svo á að kringumstæður í þjóðfélaginu séu þannig að 

borgarinn hafi almennt aðgengi að rafrænum upplýsingaveitum sem að ríkið sér um. Venjan 

hefur verið undanfarin ár að öll lög og stjórnvaldsfyrirmæli hafa verið birt rafrænt án þess að 

það hafi haft réttaráhrif við slíka birtingu. 

Það hefur verið dregin sú ályktun af 27. gr. stjskr. að það verði ekki beitt óbirtum 

lögum.81 Um ákvæðið segir í frumvarpi stjórnarskrárinnar að íbúar landsins skuli ekki fara eftir 

óbirtum lögum. Þó binda óbirt lög stjórnvöld strax frá gildistöku þeirra. Birting laga heyrir 

undir framkvæmdavaldið, nánar tiltekið innanríkisráðherra. Farist birting fyrir eða ef 

óhæfilegur dráttur verður á birtingu laga vegna ásetnings ráðherra eða stórkostlegs hirðuleysis 

hans getur það varðað viðkomandi ráðherra ábyrgð samkvæmt ákvæðum laga um 

ráðherraábyrgð nr. 4/1963.82 Samkvæmt 2. mgr. 12. gr.  laga um utanríkisþjónustu Íslands nr. 

39/1971 skal ráðuneytið sjá um skrásetningu alla samninga Íslands við önnur ríki og útgáfur 

þeirra.  

Sú þýðingamikla regla, að lög skuli birta, og að birting sé skilyrði fyrir beitingu 

laganna, hefur ekki alltaf tíðkast. Hjá mörgum fornþjóðum voru lög aðeins aðgengileg 

yfirstéttum samfélagsins og haldin leyndum fyrir almenningi. Það er því ekki að ástæðulausu 

að í mörgum hverjum stjórnarskrám ríkja er sú mikilvæga regla að birta skuli lög.83  

3.1. Sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða 

Í 102. gr. sáttmála hinna Sameinuðu þjóðanna84 (e. Charter of the United Nations) er kveðið á 

um að allir sáttmálar og þjóðréttasamningar sem aðildarríki hinna sameinuðu þjóða kann að 

gerast aðili að, skulu skráðir hjá skrifstofu samtakanna eins fljótt og auðið er og birtir af henni 

til þess að hægt sé að beita ákvæðum hans fyrir stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Sameinuðu 

þjóðirnar er sú alþjóðastofnun sem varð til með undirritun sáttmála hinna Sameinuðu þjóða 

                                                
81 Ármann Snævarr (n. 40) 286. 
82 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 479. 
83 Ármann Snævarr (n. 40) 285. 
84 Hér eftir sáttmáli SÞ. 
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árið 1945 í kjölfar lok seinni heimstyrjaldarinnar. Sameinuðu þjóðirnar ganga öðrum 

alþjóðastofnunum framar hvað varðar áhrif þeirra á þróun þjóðréttarins. Í dag hafa 193 ríki 

fullgilt sáttmálann sem eru nánast öll ríki heims.85 Grundvallarreglur í alþjóðlegum 

samskiptum voru því settar með sáttmálanum. Þessum grundvallarreglum verður að fylgja við 

framkvæmd markmiða sáttmálans. Grundvallarreglurnar eru að finna í 2. gr. sáttmálans. Í 103. 

gr. SÞ er að finna sérreglu sem mælir fyrir um forgangsáhrif sáttmálans, og segir: „Ef svo ber 

til, að árekstur verði milli kvaða meðlima hinna sameinuðu þjóða samkvæmt þessum sáttmála 

og kvaða þeirra samkvæmt einhverjum öðrum alþjóðasamningi, skulu kvaðir þeirra samkvæmt 

þessum sáttmála sitja í fyrirrúmi.“ 

Skyldubundin skráning og birting þjóðréttarsamninga sbr. 102. gr. sáttmála SÞ á 

uppruna sinn í 18. gr. Sáttmála Þjóðbandalagsins (e. Covenant of the League of Nations). 

Ákvæði 18. gr. kom í kjölfar þess að þegar Lenín86 kom til valda í Sovétríkjunum, voru 

leynilegir þjóðréttarsamningar sem bandamenn fyrri heimstyrjaldarinnar höfðu gert 

uppgötvaðir í skjalasafni keisarans. Uppi voru raddir um að þessir þjóðréttarsamningar, og 

sérstaklega sú staðreynd að þeir hefðu verið óþekktir almenningi, hefðu stuðlað að aukningu 

og lengd fyrri heimstyrjaldarinnar.87 Í nóvember árið 1917 lýsti Leon Trotsky88 því yfir í 

opinberri ræðu að afnám leynilegrar ríkiserindrekstrar væri afar mikilvægur fyrir heiðarlega, 

almenna og lýðræðislega utanríkisstefnu. Aðeins fáeinum vikum síðar, í janúar árið 1918, 

krafðist forseti Bandaríkjanna, Woodrow Wilson, þess að engin leynileg samkomulög af hvaða 

tagi sem er skyldu gerð, og að ríkiserindisrekstur skuli ávallt fara fram í hreinskilnislega í allra 

augsýn og séu því aðgengilegir almenningi.  Það sjónarmið birtist síðan í ákvæði 18. gr. 

Sáttmála Þjóðbandalagsins.89 Greinin byggir á þeirri grundvallareglu að birting samninga stuðli 

að opinberu eftirliti, verndar almannahagsmuni og kemur í veg fyrir vantraust og átaka á milli 

ríkja.90 Samningar og sáttmálar sem meðlimir sameinuðu þjóðanna gerast aðilar að á að 

skrásetja „eins fljótt og auðið er“, orðalagið er í því skyni að veita sveigjanleika þar sem umfang 

samninga er mismunandi í hverju tilviki fyrir sig.91  

                                                
85 Ísland gekk í Sameinuðu þjóðirnar þann 19. nóvember 1946 að undangenginni ályktun Alþingis frá 25. júlí 
sama ár. Sbr. Alþt. 1946, A-deild, þskj. 1, bls. 1. Ríkisstjórninni var þá veitt heimild til að sækja um inntöku fyrir 
hönd Íslands í samtök hinna sameinuðu þjóða og undirgangast þær skyldur sem sáttmálinn greinir um. 
86 Vladimir Lenín var leiðtogi rússnesku byltingarinnar og fyrsti leiðtogi Sovétríkjanna.  
87 Bruno Simma o.fl., The Charter of the United Nations: A Commentary / Edited by Bruno Simma, Daniel 
Erasmus Khan, Georg Nolte, Andreas Paulus ; Assistant Editor Nikolai Wessendorf (3rd edition, Oxford 
University Press 2012) 1278. 
88 Leon Trotsky var leiðtogi rússnesku byltingarinnar. 
89 Simma o.fl. (n. 87) 1278. 
90 Tim Staal, „The Oxford Guide To Treaties“ [2012] The Oxford Guide To Treaties 267. 
91 Simma o.fl. (n. 87) 1812. 
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Á heimasíðu Sameinuðu Þjóðanna92 má finna safn upplýsinga um skráningu og birtingu 

þjóðréttarsamninga í samræmi við 102. gr. sáttmála SÞ. Þar með talið gögn varðandi alla þá 

samninga sem eru skráðir hjá skrifstofu Sameinuðu þjóðanna og samningstextann í heild sinni. 

Gagnagrunnurinn inniheldur upplýsingar um yfir 250 þúsund þjóðréttarsamninga og 

samningsaðgerðir á tungumáli aðildaríkja samninganna ásamt þýðingu á ensku og frönsku.93 

Einnig er mánaðarlega er gefið út rit94 sem inniheldur yfirlit yfir þá þjóðréttarsamninga sem 

voru skráðir síðastliðinn mánuð í samræmi við 102. gr. SÞ. Ritið geymir ekki texta 

þjóðréttarsamninga í heild, en það inniheldur ákveðnar upplýsingar samnings, eins og til dæmis 

heiti samnings, þá aðila sem samningurinn nær til og hvaða aðferð var notuð við gildistöku.95 

Samkvæmt skýringarriti96 við sáttmálann segir að 102. gr. skuli túlkuð rúmt og engir sáttmálar 

eða alþjóðasamningar eru útilokaðir frá skráningu svo lengi sem önnur skilyrði ákvæðisins eru 

uppfyllt.97 Samkvæmt framansögðu geta því sameiginlegar viljayfirlýsingar (e. Memorandum 

of Understanding), sem er vinsælt fyrirbæri í þjóðarétti, flokkast sem þjóðréttarsamningur í 

skilningi a-lið 1. mgr. 2. gr. Vínarsamningsins. Hins vegar hefur verið talið að sameiginlegar 

viljayfirlýsingar séu ekki hæfar til skráningar samkvæmt 102. gr. sáttmála SÞ þar sem þær eru 

ekki lagalega bindandi heldur fyrst og fremst pólitískt bindandi. Undantekningar þekkjast þó 

frá því. Ef óvissa ríkir hvort um sé að ræða þjóðréttarsamning eða viljayfirlýsingu getur 

skráning þess sem þjóðréttarsamnings samkvæmt 102. gr. sáttmála SÞ skipt sköpun í þess 

háttar stöðu.98 

  

                                                
92 „United Nations Treaty Collection“ (United Nations Treaty Collection) <https://treaties.un.org/> skoðað 1. maí 
2019. 
93 „Overview“ (United Nations Treaty Collection) 
<https://treaties.un.org/pages/Overview.aspx?path=overview/faq/page1_en.xml> skoðað 29. apríl 2019. 
94 Ritið heitir á ensku: Monthly Statement of the Treaties and International Agreements 
95 UN og United Nations, Treaty Handbook (United Nations 2013) 38 <http://dx.doi.org/10.18356/53afc703-en>. 
96 Ekki er um opinbert skýringarrit að ræða, þó er það vissulega áhrifamikið.  
97 Simma o.fl. (n. 87) 1279. 
98 Pétur Dam Leifsson, „Geta yfirlýsingar ráðamanna mögulega skuldbundið ríkið samkvæmt þjóðarétti?“ [2011] 
Rannsóknir í félagsvísindum XII 36, 39. 
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4. Staða þjóðaréttar í landsrétti ríkja 
Það eru tvær stefnur/kenningar sem eru ráðandi um gildi þjóðréttarsamninga í landsrétti ríkja. 

Annars vegar er kenningin um eineðli (e. monism) og  hins vegar kenningin um  tvíeðli (e. 

dualism). Hefðbundið er að flokka Ísland sem tvíeðlisríki.99 Rétt er að rekja meginatriði þessara 

kenninga hér. Í kenningunni um tvíeðli er gert ráð fyrir því að þjóðaréttur og landsréttur séu 

tvö aðskilin kerfi sem gilda hvor á sínu sviði. Landsrétturinn gildir því innan tiltekins ríkis á 

meðan þjóðarétturinn gildir á milli ríkja. Af því leiðir að þjóðaréttur verður ekki sjálfkrafa hluti 

landsréttar. Þegar ríki fullgildir alþjóðasamning telst það þar með bundið af honum að 

þjóðarétti, hins vegar er ekki þar með sagt að samningurinn verði bindandi að landsrétti 

hlutaðeigandi ríkis. Það eru ríkin sjálf sem ákveða síðan hvernig þau fullnægja 

þjóðréttarreglum sínum innanlands. Hér á eftir í kafla 4.2. verður vikið að því hvernig 

þjóðréttarsamningar verða hluti af innanlandsrétti á Íslandi. Dæmi um önnur ríki sem hafa verið 

talin aðhyllast kenninguna um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar eru Bretland og önnur 

Norðurlönd.  

Í kenningunni um eineðli er á hinn bóginn gert ráð fyrir að þjóðarétturinn og 

landsrétturinn séu eitt og sama réttarkerfið. Verða því þjóðréttarreglur í samningum sem ríki 

hafa undirgengist sjálfkrafa hluti landsréttar án þess að til sérstakar aðgerða þurfi að koma til. 

Ganga þjóðréttarreglur jafnvel framar reglum landsréttar í eineðlisríkjum rekast þær á.100 Dæmi 

um ríki sem hafa verið talin aðhyllast kenninguna um eineðli landsréttar og þjóðaréttar eru 

Frakkland og Þýskaland. 

Eftir miðja 20. öld fór að draga verulega úr þeim skörpu skilum sem voru á milli 

þjóðaréttar og landsréttar. Vegna þessa, eins og áður kom fram, að það fór að færast í vöxt að 

inntak skuldbindinga sem aðilar gerðu með þjóðréttarsamningum fóru að snúast meira um 

lögskipti borgaranna. Áður fyrr snerust þeir hins vegar fyrst og fremst um samskipti á milli 

ríkjanna sjálfra á alþjóðavettvangi.101 

Ber að varast að flokka einstök ríki alfarið undir aðra hvora kenninguna, en flokkun 

ríkja eftir eineðli og tvíeðli hefur almennt minni raunhæfa þýðingu nú en áður.102 Það sem 

mestu skiptir er að ríki verði við þeim þjóðréttarskyldum sem að samningurinn segir til um, og 

                                                
99 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1997) 40; Björg Thorarensen, Pétur Dam Leifsson 
(n. 14) 30–34; Stefán M. Stefánsson (n. 11). 
100 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (Háskólinn í Reykjavík ; JPV útgáfa 2008) 252; Björg Thorarensen, 
Pétur Dam Leifsson (n. 14) 128–130. 
101 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 126. 
102 sama heimild 130. 
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eftir atvikum að ríki veitið þeim fyrirhuguð áhrif að landsrétti. Ríkin sjálf hafa síðan val um 

það hvort það veitir ákvæðum þjóðréttarsamningsins beint lagagildi eða með öðrum 

aðgerðum.103 Hvort sem ríki byggja réttarskipan sína á tvíeðlisskipulagi eða eineðlisskipulagi 

er það almennt viðurkennd lögskýringaraðferð í flestum ríkjum að landsréttur skuli túlkaður til 

samræmis við þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkis en ekki í bága við þær. Það á við um Ísland 

eins og áður greinir. 

4.1. Landsréttur skal skýrður til samræmis við þjóðréttarreglu 

Eins og áður kom fram er hefðbundið að flokka Ísland sem tvíeðlisríki. Verður þjóðaréttur því 

að jafnaði ekki sjálfkrafa hluti landsréttar. Þó má finna einstakar undantekningar í 

réttarframkvæmd þar sem horft er frá því meginviðhorfi.104 Til þess að þjóðréttarsamningar fái 

lagagildi að íslenskum rétti þurfa sérstakar aðgerðir löggjafans að koma til. Séu reglur 

þjóðréttarins ekki leiddar í lög á fullnægjandi hátt getur það leitt til þess að ríki teljist brotlegt 

gegn þjóðréttarskyldum sínum. 

Í íslenskum landsrétti geta almennir borgarar ekki byggt beint á þeim réttindum og 

skyldum sem felast í ákvæðum þjóðréttarsamnings sem Ísland hefur skuldbundið sig að virða 

og beita dómstólar þeim ekki eins og landslögum. Þjóðréttarasamningar sem hafa ekki verið 

lögfestir teljast til lögskýringargagna en ekki til eiginlegra réttarheimilda. Til þess að 

þjóðréttarregla teljist réttarheimild þarf að innleiða hana sérstaklega.  

Þrátt fyrir það er það viðurkennd regla að skýra beri landsrétt til samræmis við 

þjóðréttarreglur.105 Það felst í því að almenn lög og almenn stjórnsýslufyrirmæli eru túlkuð til 

samræmis við ólögfestan þjóðarétt. Fyrst og fremst til þess að styrkja og auka réttindi 

borgaranna. Reglan hefur verið nefnd skýringarreglan.106  Dæmi um þetta eru 

Hæstaréttardómar H 239/1987 (leigubílstjóri) og H 274/1991 (tjáningarfrelsi), en í þeim 

dómum hafa þjóðréttarskuldbindingar mikil áhrif á skýringu og beitingu landsréttar. Í seinni 

dómnum vísar Hæstiréttur meðal annars til Mannréttindasáttmála Evrópu sem var þá ekki 

lögfestur, og lætur hann hafa mikil áhrif á túlkun almennra laga. Í H 177/1998 (námsaðstoð) 

höfðu þjóðréttarsamningar áhrif við skýringu stjórnarskrárinnar og kvað Hæstiréttur skýrt á um 

það að það sé viðurkennd regla í norrænum rétti að lög skulu skýrð til samræmis við 

alþjóðasamninga sem ríki hefur staðfest, eftir því sem unnt er. Sbr. H 125/2000 (fyrri 

                                                
103 sama heimild 131. 
104 Sjá til dæmis H:19902 og H 1992:172. 
105 Davíð Þór Björgvinsson (n. 100) 261. Nefna má dóma H 48/1959, H 66/1963, H 93/1989 og H 283/1990. 
106 sama heimild. 
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öryrkjadómur). Í þeim dómi höfðu þjóðréttarsamningar, sem hvorugir voru lögfestir á þeim 

tíma, áhrif á skýringu ákvæða stjórnarskrár og vísað var til þess á ný að það sé almenn regla í 

norrænum rétti að skýra skuli lög til samræmis við alþjóðasamninga.  

Enn fremur hefur verið beitt þjóðaréttasamningum til skýringar á lögum og 

stjórnarskrár til þess að skerða réttindi sem stjórnarskráin er ella talin vernda,107 sbr. H 

167/2002 (ASÍ) þar sem stjórnarskráin var skýrð með tilliti til Mannréttindasáttmála Evrópu til 

þess að takmarkanir á réttindum samkvæmt 74. og 75. gr. stjskr. væru löglegar. 

Í greinargerð með frumvarpi til laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingarblað, sbr. lög 

nr. 15/2005 kemur fram athugasemd sem segir að almennt sé viðurkennt að þjóðaréttur verði 

ekki sjálfkrafa hluti íslensk réttar, þó að það megi finna einstök dæmi úr réttarframkvæmd þar 

sem vikið virðist frá þessu meginviðhorfi.108 Þjóðréttarskuldbindingar hafa rík réttaráhrif hér á 

landi og Hæstiréttur hefur teygt sig langt í dómum sínum til þess að láta þjóðréttarsamninga 

ráða skýringum á landslögum og jafnvel vikið til hliðar rótgrónum skýringarkostum. 

Þjóðréttarreglur geta einnig verið notaðar til þess að réttlæta frávik frá fyrri fordæmum og til 

þess að leysa úr hliðsettum lagareglum sem rekast á. Til hliðsjónar má nefna H 120/1989 

(aðskilnaður), en í þeim dómi vék Hæstiréttur frá fyrri fordæmum sínum hvað varðaði skýringu 

á almennum lögum og 2. gr. stjskr. Auk þess gekk Hæstiréttur frá skýrum og fremur nýlegum 

og dómafordæmum þar sem reyndi á sama efni, sbr. aðallega H 77/1985 og H 273/1986.  

Hafa sumir litið svo á að dómurinn marki tímamót hvað varðar stöðu 

þjóðréttarsamninga sem réttarheimild í íslenskum landsrétti. Þá einkum í ljósi lögfræðilegra 

umfjallana. Meðal annars hefur verið talið víst að með dóminum hafi verið hafnað 

meginreglunni um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar. Alla vega þegar um er að ræða alþjóðlega 

mannréttindasáttmála. Hvernig og hvort að dómurinn gengur lengra hvað varðar 

tvíeðliskenninguna heldur en venjuleg sjónarmið gera ráð fyrir hefur ekki verið talið skipta 

mestu máli. Mikilvægast eru þær ályktanir sem draga má af dómnum hvað varðar þá þýðingu 

sem að þjóðréttarreglur geta haft við skýringu stjórnarskrárinnar og almennra laga. Einnig 

skiptir það máli hvaða áhrif þjóðréttarreglur geta haft þegar gildi eldri fordæma er metið og 

sömuleiðis þegar það er leyst er úr hliðstæðum lagaákvæðum. Dæmi um aðra dóma en H 

120/1989 (aðskilnaður) sem að fela í sér skýr frávik frá hefðbundnum sjónarmiðum um tvíeðli 

eru til dæmis H 494/1991 (dómtúlkur) og H 211/1992 (vítur).109 

                                                
107 sama heimild 267. 
108 Alþt. 2004-2005, A-deild, bls. 888. 
109 Davíð Þór Björgvinsson (n. 100) 281–283. 
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Þrátt fyrir framangreint hafa ólögfestir þjóðréttarsamningar ekki alltaf áhrif á túlkun og 

beitingu íslenskra laga í dómaframkvæmd. Til dæmis eru tveir nýlegir dómar frá Hæstarétti 

túlkaðir í andstæðar áttir, sem reyna á þjóðréttarlegar skuldbindingar. Áhrif ólögfestra 

þjóðréttarsamninga kunna því að vera ófyrirsjáanleg.110 Í báðum dómsmálunum var um að 

ræða ólögfesta þjóðréttarsamninga. Í fyrra málinu H 345/2015 (hælisleitandi) voru ólögfestir 

þjóðréttarsamningar látnir hafa áhrif á niðurstöðu Hæstaréttar. Við ákvörðun refsingar var litið 

til þjóðréttarsamnings. Í dómnum kom fram að þótt þjóðréttarsamningurinn hafi ekki lagagildi 

hér á landi gildi sú meginregla að skýra skuli lög til samræmis við þjóðréttarskuldbindingar 

ríkisins.  

 Hins vegar í síðara málinu H 80/2016 (Salbjörg Ósk Atladóttir) var hafnað því alfarið 

af Hæstarétti að þjóðréttarlegar skuldbindingar gætu haft áhrif. Hefur sá dómur hins vegar verið 

talin gagnrýniverður enda fær hann ekki stoð í tvíeðliskenningunni né öðrum 

lögskýringarsjónarmiðum.111   

Að framangreindu verður þó að telja að ljóst sé að það sé almenn skylda að þjóðarétti 

að leitast jafnan við að túlka landslög sín í samræmi við þjóðréttarskuldbindingar, sbr. H 

125/2000 (fyrri öryrkjadómur).  

4.2. Hvernig innleiðing þjóðréttarsamninga er háttað á Íslandi 

Það leiðir af sjónarmiðum tvíeðli lands- og þjóðaréttar að aðild ríkis að þjóðréttarsamningum 

hefur ekki sjálfkrafa áhrif á réttindi og skyldur einstaklinga að innanlandsrétti. Ísland þarf því 

að innleiða sérstaklega ákvæði þjóðréttarsamnings í heild, ef ríki telur það eiga að hafa 

lagagildi í innanlandsrétti. Til þess að þjóðaréttarsamningar verði hluti af landsrétti eru ýmsar 

leiðir farnar. 

Fyrst má nefna að þjóðréttarsamningar geta verið lögfestir í heild (e. incorporation). 

Þegar sú leið er farin er gefið ákvæðum þjóðréttasamninga gildi að landsrétti, á þann hátt geta 

einstaklingar og lögaðilar reist á ákvæðum þeirra og ákvæðin fá bein réttaráhrif. Sem dæmi 

hefur Mannréttindasáttmáli Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 verið lögfestur í heild sinni. Ef tiltekin 

þjóðréttarsamingur felur aðeins í sér viljayfirlýsingu og mælir ekki skýrt á um réttindi eða 

skyldur ætti tæpast að lögfesta hann.  

                                                
110 Kári Hólmar Ragnarsson, „Mannréttindasamningar og túlkun laga: nýlegir dómar í andstæðar áttir“ [2018] 
Úlfljótur <https://ulfljotur.com/2018/05/17/mannrettindasamningar-og-tulkun-laga-nylegir-domar-i-andstaedar-
attir/>. 
111 sama heimild. 
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Í öðru lagi er talað um aðlögun þjóðaréttar að landsrétti (e. adaption). Aðlögun er sú 

aðferð sem mest er notuð og er fólgin í því að laga löggjöf að þjóðréttarreglum. Er það gert 

með því að landsréttur sé samræmdur við þjóðréttarskuldbindingar. Meðal annars með því að 

nema úr gildi hluta landsréttar, breyta gildandi lagákvæðum, semja nýja lagabálka eða lögfesta 

tiltekin ákvæði þjóðréttarsamnings.  

Í þriðja lagi er talað um tilvísanir í þjóðarétt, þá er í landslögum vísað til tiltekinna 

þjóðréttarsamninga.112 Sem dæmi er 2. mgr. 2. gr. laga nr. 41/1979 um landhelgi, aðlægt belti, 

efnahagslögsögu og landgrunn, sem hljóðar svona: „Framkvæmd fullveldisréttarins fer eftir 

íslenskum lögum og ákvæðum alþjóðalaga.“ Einnig segir í 2. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 

„Lögregla skal í störfum sínum hafa í heiðri þær þjóðréttarlegu skuldbindingar sem Ísland hefur 

undirgengist.“ Með þess konar tilvísun er gildissvið viðkomandi laga sett takmörk þannig að 

tillit sé tekið til þjóðréttarsamninga sem Ísland hefur gerst aðili að og annarra heimilda 

þjóðréttarins.  

Í fjórða lagi þá hefur þjóðaréttur oft  bein eða óbein áhrif við lagasetningu með þeim 

hætti að litið sé til þjóðaréttar þegar lög eru sett og tekið tillit til þeirra.113 Telja verður að það 

viðhorf sé rökrétt þar sem ekki verður talið að löggjafinn hafi áform um það að setja lög sem 

að brjóta gegn þjóðréttarlegum reglum sem ríki hafa skuldbundið til að fylgja. Enda myndi 

slíkt leiða til þess að ríkið þurfi að sæta alþjóðlegri ábyrgð.114 Stjórnvöld eiga alltaf að taka 

tillit til þjóðréttarsamninga þegar þau setja reglur, svo lengi sem að lögin binda stjórnvöld ekki 

í aðra átt.115 

Loks er í sumum tilvikum engin þörf á sérstökum aðgerðum stjórnvalda til þess að 

fullnægja þjóðréttarskuldbindingum. Það á við þegar að til dæmis innanlandslöggjöf fullnægir 

nú þegar þeim skyldum sem þjóðréttarsamningur kveður á um.116  

Eins og áður segir geta ríki almennt ekki notað innanlandslög sem rök fyrir því að fara 

ekki eftir þjóðréttarreglum samkvæmt 27. gr. Vínarsamningsins117. Í 26. gr. Vínarsamningsins 

                                                
112 Sem dæmi; 1. mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 og 2. gr. laga nr. 41/1979 um landhelgi, 
aðlægt belti, efnahagslögsögu og landgrunn. 
113 Davíð Þór Björgvinsson (n. 100) 285. 
114 Björg Thorarensen, Pétur Dam Leifsson (n. 14) 33. 
115 Henrik Zahle, Dansk forfatningsret: menneske rettigheder (2. udgave, Christian Ejlers 2000) 3. 
116 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 131. 
117 Greinin er svohljóðandi á ensku : „A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for 
its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.“ Hvað varðar brot á grundvallarlögum 
er gefið örlítið svigrúm sbr. 46. gr. Vínarsamningsins. Greinin er svohljóðandi á ensku: „1.A State may not invoke 
the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law 
regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and 
concerned a rule of its internal law of fundamental importance. 2.A violation is manifest if it would be objectively 
evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.“ 
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kemur fram meginreglan að samningar skulu halda (l. pacta sunt servanda) og segir að 

aðildaríki eigi að uppfylla samningsskuldbindingu sína í góðri trú. Þrátt fyrir það sem 27. gr. 

Vínarsamningsins kveður á um er þjóðréttarreglan yfirleitt látin víkja þegar árekstur er á milli 

landsréttarreglu og þjóðréttarreglu í tvíeðlisríkjum og ekki er unnt að skýra þær til samræmis. 

Afleiðing þess kann að vera sú að ríki nær ekki að virða alþjóðlegu skuldbindingu sína um að 

hafa lög sín í samræmi við ákvæði þjóðréttarsamnings. Í kjölfar þess gæti ríkið þurft að sæta 

alþjóðlegri ábyrgð.118 Þetta skapar togstreitu. 

4.3. Samspil laga og þjóðaréttasamninga 

Þær reglur sem hafa verið lagðar til grundvallar um tengsl lands- og þjóðaréttar eru 

líkindaregla, skýringarregla og leiðbeiningarregla.119 Í líkindareglunni felst að það sé gengið 

út frá því að líkindi séu fyrir því að landsréttur sé í samræmi við þjóðréttarskuldindingar ríkis, 

áður en ríki fullgildir þjóðaréttarsamning sem stefnt er að fullgilda. Sem er í samræmi við þá 

þjóðréttarskyldu að ríki skuli tryggja að landslög fari ekki í bága við þjóðréttarsamninga áður 

en þeir eru fullgiltir. Í skýringarreglunni felst að skýra skuli landslög í samræmi við þjóðarrétt 

eftir því sem kostur er. Ef reglur þjóðaréttar og reglur landsréttar rekast á ber að túlka reglur 

landsréttar til samræmis við reglur þjóðaréttar. Langt hefur verið teygt til þess að samrýma 

reglurnar. Í leiðbeiningarreglunni felst að þegar stjórnvöld beita matskenndum reglum ber þeim 

að gæta þess að matið stangist ekki á við reglur þjóðaréttar.120 

Þessar reglur breyta þó ekki þeirri staðreynd að samkvæmt núgildandi íslenskum rétti 

skal þjóðaréttarreglu ekki veittur forgangur fram yfir sett lög ef þau stríða gegn hvort öðru. Í 

samræmi við grunnregluna um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar.121 

4.4. Hvað segir stjórnarskráin um þjóðréttarskyldur 

Íslenska stjórnarskráin er fámál um stöðu þjóðréttarsamninga að landsrétti og 

alþjóðasamvinnu. Eins og áður hefur komið fram þá er helsta heimild stjórnarskrárinnar um 

samningsgerð við önnur ríki að finna í 21. gr. hennar. Ákvæðið er í sambandi við það að gerð 

samninga við önnur ríki eru á meðal verkefna framkvæmdavaldsins í II. kafla 

stjórnarskrárinnar.122 Í 21. gr. stjskr. segir: „Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. 

                                                
118 Klabbers (n. 23) 321. 
119 Stjórnskipunarréttur (n. 1) 133. 
120 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (Orator 2000). 
121 Davíð Þór Björgvinsson (n. 100) 259. 
122 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 1) 127–128. 
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Þó getur hann enga slíka samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða 

landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis 

komi til.“ Samkvæmt ákvæðinu er það í höndum stjórnvalda að gera samninga við önnur ríki 

og þau þurfa ekki að óska eftir heimild frá þinginu til þess, að undanskildum þeim tilvikum 

sem þar greinir. Frá þessu eru engar undantekningar gerðar nema hvað varðar bráðabirgðalög 

sbr. 28. gr. stjskr. Hefur 21. gr. stjskr staðið óbreytt frá árinu 1920 að öðru leyti en því að árið 

1944 kom orðið forseti í stað konungs.  

Stjórnarskráin víkur ekki að samskiptum Íslands við önnur ríki umfram það sem kemur 

fram í þessu eina ákvæði, sem er frábrugðið stjórnarskrám flestra ríkja í Evrópu.123 Tilgangur 

21. gr. stjórnarskrárinnar er að tryggja að leitað verði samþykkis löggjafans áður en stofnað er 

til þjóðréttarskuldbindinga um ákveðin efni þrátt fyrir að framkvæmdavaldið hafi forræði á 

þessum vettvangi.124  

Eins og áður hefur komið fram er það í raun og veru ráðherra sem fer með það vald til 

þess að gera samninga við önnur ríki, þar sem meðundirritun ráðherra með forseta er skilyrði 

til þess að veita undirritun forseta gildi. sbr. 19. gr. stjskr. sem segir: „Undirskrift forseta 

lýðveldisins undir löggjafarmál eða stjórnarerindi veitir þeim gildi, er ráðherra ritar undir þau 

með honum.” Vald forseta í tengslum við þessi efni eru því aðeins formleg þar sem 

samningsgerðin sjálf er í höndum utanríkisráðherra. Utanríkismál eru á höndum 

framkvæmdavaldsins sem leiðir af meginreglunni um þrískiptingu ríkisvaldsins sem birtist í 2. 

gr. stjskr. en samkvæmt 2. gr. stjskr. fara Alþingi og forseti saman með löggjafarvaldið. Forseti 

og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskrá og öðrum landslögum með framkvæmdarvaldið, 

og dómendur með dómsvaldið. Utanríkisráðherra fer því með utanríkismál og gerð samninga 

við önnur ríki, sbr. lög nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands. Í 2. mgr. 1. gr. laganna segir: 

„Utanríkisþjónustan annast í umboði forseta samningagerðir við önnur ríki, nema þar frá sé 

gerð undantekning í lögum eða forsetaúrskurði.“ 

Þó svo að framkvæmdavaldið sjái um þjóðréttarsamninga getur alþingi mótað 

starfsskilyrðin að því leyti sem stjórnarskráin setur því ekki takmörk. Það leiðir af 

þingræðisreglunni að utanríkisstefnan er undir áhrifum löggjafans sem veitir 

framkvæmdarvaldinu aðhald. Stjórnarskráin hefur engar reglur að geyma, umfram það sem 21. 

gr. kveður á um að leita skuli samþykkis í ákveðnum þjóðréttarsamningum, sem tryggja hvorki 

beina efnislega né formlega afkomu þingsins á ákvarðanir í veigamiklum utanríkismálum. Til 

                                                
123 sama heimild 128. 
124 Björg Thorarensen, „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“ (2007) 60 Úlfljótur 399, 428. 
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dæmis er ekki kveðið á um að skylda sé að hafa samráð við þingið í þeim tilvikum.125 Hins 

vegar samkvæmt 24. gr. laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 segir að Utanríkismálanefnd 

skal vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um meiri háttar utanríkismál enda skal ríkisstjórnin ávallt 

bera undir hana slík mál jafnt á þingtíma sem í þinghléum.  

Túlkun á 21. gr. stjórnarskrárinnar hvað varðar skilyrði þess að þörf sé á samþykki 

Alþingis fyrir aðild að þjóðréttarsamningum hefur lítið verið deilt um. Með samningi í skilningi 

ákvæðisins er átt samkomulag Íslands við annað ríki eða alþjóðastofnun að hvaða tagi sem er 

og ætlað er að mæla á um réttindi eða skyldur íslenska ríkisins á vettvangi þjóðaréttar.  

Samningurinn getur ýmist verið tvíhliða eða marghliða.126 Hvað varðar orðið „landhelgi“ í 

skilningi stjórnarskrárinnar er átt við íslensk hafsvæði.127 Hvað varðar orðið “afsal” á landi eða 

landhelgi hefur verið skýrt að svo að það eigi við þegar íslenska ríkið afsalar yfirráðarétti sínum 

með milliríkjasamningi. Þar með talið lögsögu, yfir landi eða íslenskum hafsvæðum. Er það 

ekki talið ná yfir eignarréttarlegar yfirfærslur til að mynda sölu á jörð í eigu ríkis.128 Orðið 

“kvaðir” á landi eða landhelgi hefur verið túlkað að átt sé við takmörkuð yfirráð annars ríkis 

yfir landi eða íslenskum hafsvæðum.  

Samningar sem búa yfir rétt annarra ríkja til þess að veiða í fiskilögsögu Íslands eða til 

þess að nýta annars konar auðlindir í íslenskri efnahagslögsögu eru taldir falla undir kvaðir í 

skilningi 21. gr. stjskr. þar af leiðandi verður Alþingi að samþykkja þá áður en þeir eru 

staðfestir.129 Ef um er að ræða skyldur ríkis til ákveðna athafna, til dæmis skyldu til 

fjárgreiðslna til annars ríkis, sem ekki eru sérstaklega tengdar landi, landhelgi eða lofthelgi 

ríkisins er ekki talið að um kvaðir á landi sé að ræða.  

Um orðið “stjórnarhagir” í ljósi 21. gr. hefur verið lagður sá skilningur að litið sé á að 

samningar sem þurfa samþykki Alþingis, vegna þess að þjóðréttarskuldbindingar samnings 

verða ekki uppfylltar nema með breytingu á lögum, séu í reynd samningar sem horfa til 

breytinga á stjórnarhögum. Því hefur verið hafnað vegna of þröngrar túlkunar að ákvæðið eigi 

aðeins við þegar um er að ræða breytingar á málefnum sem skipað er í stjórnarskránni. Hins 

vegar eru margskonar dæmi þess að þegar um mikilvæg pólitísk málefni er að ræða hefur 

                                                
125 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ 
(2012) 65 Úlfljótur 271, 275. 
126 Sérfræðinganefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar, „Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands“ 
(desember 2005) 21 <https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/frettir/skyringar.pdf>. 
127 Ákvæðið má rekja til 1920. Þá var landhelgin eina hafsvæðið sem ríki gátu haft. Nú er það innsævi, landhelgi, 
aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn. 
128 Ólafur Jóhannesson (n. 40) 376. 
129 sama heimild 382. 
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ríkisstjórnin leitað eftir samþykki Alþingis, þó svo að það sé umfram það sem fyrirmæli 21. gr. 

segir til um.130 

Hefur þróunin verið sú að hlutverk Alþingis hefur aukist í ákvörðunartökum  um það 

hvort Ísland skuli gerast aðila að hinum ýmsu alþjóðasamningum, umfram þá skyldu sem 

tilskilið er samkvæmt 21. gr. stjórnarskrárinnar. Hér ber þó að líta til þess að áður fyrr höfðu 

þjóðréttarsamningar lítil áhrif á innanlandsrétt og þar af leiðandi komu tiltölulega færri 

samningar uppá borð hjá Alþingi sem gáfu tilefni til lagabreytinga, sbr. 21. gr. stjórnarskrár. 

Einnig ber að hafa í huga að afstaða þess hvort að ákveðnir þjóðréttarsamningar hefðu áhrif á 

innanlandsrétt eða kölluðu á lagabreytingar hafa breyst mjög síðustu áratugi, sérstaklega hvað 

varðar alþjóðlegra mannréttindasamninga sem Ísland er aðili að, en hér áður fyrr voru þess 

konar samningar almennt ekki taldir gefa tilefni til lagabreytingar.131  

Þó ber að hafa í huga að 21. gr. stjskr. veitir einungis heimild Alþingis til þess að 

skuldbinda íslenska ríkið að þjóðarétti með því að samþykkja aðild Íslands að 

þjóðréttarsamningi. Með því er ríkisstjórninni heimilað að fullgilda ákveðinn samning fyrir 

hönd íslenska ríkisins. Stjórnarskráin kveður ekki á um það með hvaða hætti samþykki 

Alþingis skuli fengið, en það er yfirleitt gert með þingsályktun. Samþykki Alþingis þarf að 

liggja fyrir til þess að forseta sé heimilt að staðfesta samninginn.132 

 En eins og fram hefur komið þarf meira að koma til svo að samningur fái lagagildi og 

skapi réttindi og skyldur að innanlandsrétti og hægt sé að byggja á honum fyrir dómstólum. 

Séu þeim formreglum um lagasetningu sem að stjórnarskráin mælir um ekki fylgt, geta 

þjóðréttasamningar sem Ísland hefur fullgilt ekki orðið hluti af landsrétti.  

5. Aðgangur þjóðréttarsamninga sem Ísland er aðili að  
Ísland er aðili að fjölmörgum þjóðréttarsamningum. Á síðustu áratugum hefur töluverð aukning 

verið í samskiptum á milli ríkja. Það hefur leitt til þess að þjóðaréttarreglur eru nú fjölbreyttari 

en áður fyrr. Í dag hafa þær áhrif á réttindi og skyldur fleiri aðila en fyrrum og taka til fleiri 

sviða. Þjóðréttarreglur snerta því beint og óbeint alþjóðastofnanir, alþjóðleg stórfyrirtæki, 

alþjóðleg samtök og einstaklinga.133 Áhrif þjóðréttarsamninga hér á landi hafa vaxið hröðum 

                                                
130 Sérfræðinganefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar, „Áfangaskýrsla“ (Stjórnarskrárnefnd febrúar 2007) 
139–140 <https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/frettir/februar.pdf>. Birt sem 
viðauki 3 með áfangaskýrslu nefndar um endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Lagt fram af 
forsætisráðherra á 133. löggjafarþingi 2007. 
131 Um þetta má sjá í ræðu Bjarna Benediktssonar utanríkis- og dómsmálaráðherra sem flutti tillögu um að Alþingi 
veitti heimild til þess að fullgilda Mannréttindasáttmála Evrópu frá 1950. Sbr. Alþt. 1951, D-deild, bls. 239-240.  
132 Ólafur Jóhannesson (n. 40) 372. 
133 Davíð Þór Björgvinsson (n. 100) 249. 
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skrefum síðastliðinn áratug. Áhrif þeirra gætir bæði við setningu laga og við dómaframkvæmd. 

Þó að þeim þjóðréttarsamningum sem hafa fjölgað eru að formi til gerðir á milli ríkja, og 

skuldbinda aðeins ríki sjálft til athafna eða athafnaleysis, snúa þeir ýmist að því að skapa 

einstaklingum og lögaðilum réttindi eða skyldur.134 Þjóðréttarsamningar geta því skipt miklu 

máli fyrir borgarana. Hins vegar er aðgangur að þeim þjóðréttarsamningum sem Ísland er aðili 

að ekki í nógu góðum farvegi. Hér næst verður vikið að aðgengi að þjóðréttarsamningum sem 

Ísland er aðili að. Í fyrsta lagi má nefna að frá 1961 hafa verið gefnir út þeir alþjóðasamningar 

sem Ísland hefur gerst aðili að í innbundnu bókaformi Stjórnartíðinda. Til þess að nálgast þá 

samninga (m.a. íslenska þýðingu þeirra) þarf að fara á bókasafn. Hins vegar ná þeir samningar 

aðeins til þeirra samninga sem Ísland gerðist aðili að fyrir árið 1995. Telja verður að það 

takmarki aðgang almennings að þessum samningum sem íslenska ríkinu er skylt að þjóðarétti 

að fara eftir þar sem það hafa ekki allir tíma til að fara á bókasafn og fletta upp í C-deild 

stjórnartíðinda. Þar að auki er engin leið að sjá hvort að Ísland hafi gert fyrirvara við tiltekin 

samning eða komið að mótmælum vegna annars samningsaðila. Það getur skipt máli í 

tilteknum tilvikum. 

Í öðru lagi er hægt að fara inná vefsíðu stjórnartíðinda.135 Samkvæmt 4. gr. 

birtingalaganna á að birta þjóðréttarsamninga sem Ísland gerist aðili að í C-deild 

Stjórnartíðinda. Inná vefsíðu stjórnartíðinda eru aðgengilegir þeir þjóðréttarsamningar, sem 

Ísland hefur gerst aðili að, frá árinu 1995 til og með 2006. Aftur á móti hefur takmarkað verið 

birt af þeim þjóðréttarsamningum sem gerðir hafa verið frá og með árinu 2007. Þar að auki er 

ekki hægt að nálgast samningana eftir einhvers konar málefna flokkum, þ.e. það vantar 

efnisyfirlit. Þar að auki vantar beinlínis inn í C-deildina ýmsa samninga sem Ísland er aðili að. 

Dæmi um samninga sem Ísland er aðili að og ekki er búið að birta í stjórnartíðindum eru 

Genfarsamningarnir frá 1949.  

Í þriðja lagi er að finna skjal136 á netinu sem kemur frá utanríkisráðuneytinu sem sýnir 

hvaða samningar Ísland er aðili að frá örófi alda til ársins 2005, engir hlekkir eru á samningana 

en þar kemur þó fram birtinganúmer C-deild stjórnartíðinda.  

Í fjórða lagi er rétt að geta þess að hægt er að nálgast allar upplýsingar um aðild Íslands 

að milliríkjasamningum í gegnum gagnagrunn Sameinuðu þjóðanna United Nations Treaty 

                                                
134 sama heimild. 
135 „C-deild“ (Stjórnartíðindi) <https://www.stjornartidindi.is/AdvertList.aspx#>. 
136 Utanríkisráðuneytið, „Skrá um samninga Íslands við erlend ríki“ (1. janúar 2005) 
<https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=dbe68d5c-4d23-11e7-941a-005056bc530c>. 
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Series,137 það þarf hins vegar grundvallarþekkingu í þjóðarétt til þess. Auk þess uppfyllir það 

ekki skilyrði birtingalaganna, en eins og áður kom fram er meginreglan sú að birta 

milliríkjasamninga á íslensku í Stjórnartíðindum.  

Í fimmta lagi er hægt að skoða lagasafnið inná alþingisvefnum.138 En nokkurn fjölda 

alþjóðlegra mannréttindasamninga er að finna í kafla 2.c í lagasafninu sem hafa þó ekki stöðu 

laga. Ekki er tekið sérstaklega fram að um sé að ræða milliríkjasamninga en ekki lög. Númerin 

sem notuð eru vísa til stjórnartíðinda C. Þar er til að mynda að finna Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna sem einnig er að finna sem fylgiskjal við 1. nr. 19/2013. Þetta er ruglandi fyrir leikna 

og lærða. Einnig má nefna að eins og áður kom fram gerði Ísland fyrirvara við fimm ákvæði 

alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966 þegar Ísland fullgilti 

hann. Samningarnir eru birtir inná alþingisvefnum. Hins vegar er hvergi getið um það að Ísland 

hafi gert fyrirvara við þá.   

Í sjötta lagi má nefna að utanríkisráðuneytið hafi átt að vera með í smíðum gagnagrunn 

fyrir þá þjóðréttarsamninga sem Ísland er aðili að. Hins vegar hefur ekkert frést af honum í 

lengri tíma.   

Í þessu samhengi má nefna álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 2151/1997.139 En þar 

tók hann til athugunar að eigin frumkvæði hvernig Stjórnarráð Íslands hefði staðið að birtingu 

og  miðlun upplýsinga um þær „gerðir“ sem taka bæri upp í íslenska löggjöf samkvæmt EES-

samningnum. Annars vegar athugaði hann hvort farið hefði verið að stjórnarskrá og almennum 

lögum um birtingu þeirra reglna sem teknar voru í íslensk lög og áttu að binda almenning. Hins 

vegar athugaði hann hvernig staðið hefði verið að birtingu og miðlun upplýsinga um gerðir 

sem íslenska ríkið er bundið af samkvæmt þjóðarétti. Hafa ber þó í huga að hér var um að ræða 

EES-samninginn, en sá samningur er ólíkur öðrum þjóðréttarsamningum að því leyti að hann 

gerir miklar kröfur til löggjafans um að setja víðamikla löggjöf á því sviði sem hann tekur til. 

Þ.e.a.s. umfangsmiklar reglur sem taka verður í lög eða stjórnvaldsfyrirmæli. Umboðsmaður 

vísaði til fyrirmæla stjórnarskrárinnar að lög skulu birt og að samkvæmt íslenskum rétti væri 

réttarreglum ekki beitt nema birting hefði farið fram í Stjórnartíðindum. Nægir ekki eingöngu 

að birta samninga við önnur ríki heldur verður einnig að birta auglýsingar hvað varðar gildi 

þeirra. Niðurstaða umboðsmanns var sú að hann taldi ófullnægjandi hvernig staðið væri að 

                                                
137„Registration & Publication“ (United Nations Treaty Collection) 
<https://treaties.un.org/pages/UNTSOnline.aspx?id=3&clang=_en> skoðað 15. maí 2019. 
138 „Kaflar lagasafns: 2. Mannréttindi“ (Alþingi) <https://www.althingi.is/lagasafn/kaflar/nuna/02.html> skoðað 
1. maí 2019. 
139 Álit umboðsmanns Alþingis 9. janúar 1998 í máli nr. 2151/1997. 
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birtingu „gerða“ hér á landi. Taldi hann nauðsynlegt að tekin væri til endurskoðunar hvernig 

framkvæmd birtingu laga og stjórnvaldsfyrirmæla væri háttað með hliðstjón af þeim kröfum 

sem verða leiddar meðal annars af ákvæðum 27. gr. stjórnarskrárinnar og 

grundvallarsjónarmiðum réttarríkis. Engin slík skoðun hefur átt sér stað um þjóðréttarsamninga 

almennt hérlendis.  
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6. Samantekt og niðurstaða  
Í ritgerðinni var fjallað um birtingu þjóðréttarsamninga og hvaða þýðingu birting hefur í 

réttarríki. Eins og rakið var er ljóst að og staðfest í íslenskri réttarframkvæmd að 

þjóðaréttarsamningar, margir hverjir, gegna mikils verðu hlutverki við skýringu og túlkun 

landslaga. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar var fjallað um þjóðréttarsamninga og hvernig ríki geta gerst 

aðilar að þeim. Þjóðréttarsamningum er ætlað að skapa réttindi og leggja skyldur á 

samningsaðila að þjóðarétti. Þeir gera meðal annars kunnugt þær réttarreglur sem ríki hafa gert 

sig skyldug til þess að fara eftir í lögskiptum sínum á vettvangi þjóðaréttar. Þau skilyrði sem 

þarf að uppfylla til þess að þjóðréttarsamningar fái gildi í innanlandsrétti fer eftir ákvæðum 

stjórnskipunarlaga hvers ríkis.  

Í þriðja kafla ritgerðarinnar var hnykkt á mikilvægi birtingar þjóðréttarsamninga. Kom 

fram að eitt grundvallaratriði réttarríkis er að lög séu birt og þau séu aðgengileg þeim sem eiga 

að fylgja þeim. Birting laga spilar veigamikinn þátt hvað varðar réttaröryggi í samfélaginu. Sú 

brýna regla að lög skulu birt má finna bæði í stjórnarskránni og almennum lögum. Í fyrirmælum 

27. gr. stjskr. skulu lög birt. Þjóðréttarsamningar skulu birtir í C-deild Stjórnartíðinda sbr. 4. 

gr. birtingalaganna. Samkvæmt íslenskum rétti verða settum lögum og stjórnvaldsfyrirmælum 

ekki beitt nema birting hafi farið fram í Stjórnartíðindum. Regluna er einnig að finna í 102. gr. 

sáttmála SÞ sem segir að allir þjóðréttarsamningar sem aðildarríki hinna sameinuðu þjóða 

gerast aðilar að skulu birtir, svo unnt sé að beita ákvæðum samningsins. Í fjórða kafla 

ritgerðarinnar var fjallað um stöðu þjóðaréttar í landsrétti ríkja. Kom fram að hefðbundið að 

flokka Íslands sem tvíeðlisríki. Af því leiðir að þjóðréttarsamningar fá ekki gildi í landsrétt 

nema sérstakar aðgerðir löggjafans komi til. Hins vegar er viðurkennd regla að skýra skuli 

landsrétt til samræmis við þjóðréttarreglu. Einnig var fjallað um hvað stjórnarskráin hefur að 

segja um þjóðréttarskyldur. Eins og fram kom þá er hún fáorð um stöðu þjóðréttarsamninga að 

landsrétti og aðeins eitt ákvæði stjórnarskrárinnar víkur að þeim efnum, sbr. 21. gr.  

Í fimmta kafla ritgerðarinnar var vikið að aðgengi þjóðréttarsamninga sem Ísland er 

aðili að. En Ísland er aðili að fjölmörgum þjóðréttarsamningum, sem hafa áhrif á réttindi og 

skyldur einstaklinga. Telja verður að aðgengið sé af skornum skammti. Það kom fram að þeir 

alþjóðasamningar sem Ísland hefur gerst aðili að til  er hægt að nálgast á bókasafni, hins vegar 

ná þeir aðeins til ársins 1995. Auk þess er engin leið að sjá hvort ríkið hafi gert fyrirvara við 

þá samninga eða komið að mótmælum.  Inná vefsíðu stjórnartíðinda eru aðgengilegir 

samningar sem Ísland gerist aðilar að frá árinu 1995 til ársins 2006. Takmarkað hefur verið birt 
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af þjóðréttarsamningum frá og með árinu 2007. Einnig er hægt að finna skjal á netinu frá 

utanríkisráðuneytinu sem geymir takmarkaðar upplýsingar um samninga sem Ísland er aðili að 

frá örófi alda til ársins 2005. Að því sögðu er ljóst að aðgengi að þeim þjóðréttarsamningum 

em Ísland hefur gerst aðili að er áfátt. Sérstaklega hvað varðar síðast liðinn áratug. Hins vegar 

kom fram að hægt sé að nálgast allar upplýsingar um aðild Íslands að milliríkjasamningum í 

gegnum gagnagrunn Sameinuðu þjóðanna, til þess þarf þó grundvallarþekkingu í þjóðarétti. 

Meðal annars kom fram að takmarkað hefur verið birt af þjóðréttarsamningum á vefsíðu 

Stjórnartíðinda, sem samkvæmt 4. gr. birtingalaganna er skylt að gera. Eitthvað af samningum 

eru birtar meðal annars í skjali á netinu frá utanríkisráðuneytinu, á vef utanríkisráðuneytisins, 

á bókasöfnum og á lagasafninu inná alþingisvefnum. Einnig var getið þess að allar upplýsingar 

um aðild Íslands að milliríkjasamningum er hægt að nálgast í gegnum gagnagrunn Sameinuðu 

þjóðanna, en á hinn bóginn þarf grundvallarþekkingu í þjóðarétt til þess.  

Rétt er þá að ítreka að birting laga verður að vera með þeim hætti að allir geti kynnt sér 

þau með sanngirni. Því er mikilvægt að aðgangur borgarans að upplýsingum um þau réttindi 

sem þjóðréttarsamningum er ætlað að tryggja séu sem aðgengilegastir. Ásamt þeim úrræðum 

sem standa þeim til boða telja þeir brotið á sér. Í reynd er almenn þekking á efni 

þjóðréttarsamninga mikilvæg forsenda fyrir því að þeir uppfylli tilgang sinn. 

Að framansögðu telur höfundur að í ljósi þeirra krafna sem hljótast af ákvæðum 27. gr. 

stjórnarskrárinnar, 4. gr. birtingalaganna, 102. gr. sáttmála SÞ og grundvallarsjónarmiðum 

réttarríkis verður að telja að sérstök ástæða sé til þess að endurskoða hvernig framkvæmd á 

birtingu þjóðréttarsamningum á Íslandi er háttað.   
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