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Útdráttur  

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um úrlendisrétt með sérstakri áherslu á það hvernig 

hann hefur mótað lagasetningu og dómaframkvæmd á Íslandi. Í einföldu máli snýst 

úrlendisréttur um réttarstöðu ríkja, friðhelgi erlendra sendimanna/sendinefnda og eignarréttar 

þeirra innan lögsögu annarra ríkja. Þannig verður áhersla lögð á að gera grein fyrir 

birtingarmynd úrlendisréttar í íslensku réttarkerfi. Samhliða því verður reynt að leggja mat á 

innleiðingu helstu réttarheimilda úrlendisréttar hérlendis með áherslu á Vínarsamninginn um 

stjórnmálasamband frá 1961 og Vínarsamninginn um ræðissamband frá 1963. Jafnframt verður 

varnarsamningur Íslands við Bandaríkin frá 1951 skoðaður með sérstakri áherslu á úrlendisrétt. 

Þá verður einnig lagt mat á hvernig Ísland hefur staðið sig við að framfylgja þeim 

skuldbindingum sem það hefur gengist undir  með slíkum alþjóðasamningum.  

Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að á sviði úrlendisréttar hafi fullgilding og 

síðar lögfesting Vínarsamninganna um stjórnmála- og ræðissamband haft mótandi áhrif á 

íslenskt réttarkerfi. Dómaframkvæmd á Íslandi hefur sýnt að íslenskir dómstólar virðast beita 

ákvæðum sem snúa að úrlendisrétti í dómsúrskurðum sínum, jafnvel þótt að brotin geti talist 

minniháttar eða séu fyrst og fremst táknræns eðlis. Á þessu réttarsviði getur engu að síður 

reynst erfitt að draga of miklar ályktarnir vegna fárra dóma og úrskurða sem hafa fallið beint 

undir það hérlendis.  
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Abstract  

The objective of this thesis is to discuss immunity from national jurisdiction, with a particular 

emphasis on how it has shaped Iceland‘s legislation and case law. Immunity can be explained 

in simple terms as the legal status of states, the immunity of foreign diplomats and delegations 

and their property rights within the jurisdiction of other states. Therefore, explaining the 

embodiment of immunity in the Icelandic justice system is emphasized. At the same time, an 

attempt will be made to assess the implementation of the main sources of law in immunity in 

Iceland with an emphasis on the Vienna Convention on Diplomatic Relations from 1961 and 

Consular Relations from 1963 and the Defense Agreement between Iceland and the United 

States of America. Iceland’s enforcement on the commitments it made through such 

international treaties is also evaluated. 

 The results of this thesis indicate that the ratification and the enactment of the Vienna 

Convention on Diplomatic and Consular Relations had a shaping effect on the immunity from 

national jurisdiction in The Icelandic justice system. Icelandic case law has revealed that the 

country‘s courts appear to adhere to provisions regarding immunity from national jurisdiction 

even for minor or symbolic violations. However, in this field of law, it can be difficult to draw 

too many conclusions due to the limited number of judgments and verdicts in Iceland with 

direct connection to immunity from national jurisdiction. 
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1. Inngangur 

Ein af grundvallarreglum þjóðaréttar eru að öll ríki skulu vera jafnsettir þjóðréttaraðilar. 

Alþjóðakerfið var fyrst og fremst byggt upp af fullvalda ríkjum og ber ríkjum skylda til að 

virða fullveldi annarra ríkja. Í einfölduðu máli snúa grunnhugmyndir úrlendisréttar að miklu 

leyti að því að ríki séu fullvalda jafningjar og þau geti ekki tekið lögsögu hvert yfir öðru.1 

Þannig þurfa ríki stöðugt að eiga í samskiptum sín á milli og væri erfitt, ef ekki nær ómögulegt, 

að fulltrúi sendiríkis í opinberum erindagjörðum nyti ekki verndar gegn yfirvöldum í 

móttökuríki.2  

 Í grunninn má því skipta úrlendisrétti í tvo meginflokka; annars vegar friðhelgi manna 

sem njóta úrlendisréttar og hins vegar réttindi og fríðindi sem ríki veita hvert öðru á 

gagnkvæmum grundvelli.3 Jafnframt má nefna að fjölmargar alþjóðastofnanir eru aðilar að 

þjóðarétti til dæmis Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðabankinn og Norður-Atlantshafsbandalagið 

(NATO).4 Fjölgun alþjóðastofnana samhliða auknu vægi þeirra sem þjóðréttaraðilar hefur 

orðið þess valdandi að nú er almennt viðurkennt að slíkar stofnanir og starfsmenn þeirra njóta 

útlendisréttar til þess að geta framfylgt hlutverki sínu.5 

 Úrlendisréttur nær langt aftur um aldir og byggir á rótgrónum þjóðaréttavenjum. Reglur 

úrlendisréttar eru með þeim elstu í þjóðarétti ásamt reglum um hafrétt og vopnuð átök. Þannig 

einkenndust samskipti og samningaviðræður ríkja oft á tíðum af illvígum deilum, 

frelsissviptingu og jafnvel vopnuðum átökum. Ríki heimsins áttuðu sig á því að þetta yrði ekki 

skilvirk leið til að ná árangri og ávinningi á sviði alþjóðasamskipta.6  

 Árið 1758 gaf Emmerich de Vattel út ritið Le droit des gens sem er eitt þýðingamesta 

rit á þessu réttarsviði og markaði upphaf úrlendisréttar líkt og við þekkjum hann í dag.7 Í dag 

eru helstu reglur úrlendisréttar skráðar í alþjóðasamningi um stjórnmálasamband sem var 

gerður í Vínarborg þann 18. apríl árið 1961, betur þekktur sem Vínarsamningurinn um 

stjórnmálasamband.8 Ísland lögfesti samninginn í kjölfarið með lögum nr. 16/1971 um aðild 

Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband. Í dag eru 192 ríki aðilar að samningnum 

 
1 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (2. útg., Codex 2018) 137–138; sama heimild 19. 
2 Jan Klabber, International Law (2. útg., Cambridge University Press 2017) 110. 
3 sama heimild 112–113. 
4 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 66. 
5 sama heimild 143; CF Amerasinge, Principles of the institutional law of international organizations (2. útg., 

Cambridge University Press) 315–316. 
6 Klabber (n. 2) 110. 
7 Elieen Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations (4. útg., Oxford 

University Press) 2. 
8 Alþjóðasamningur um stjórnmálasamband (Vienna Convention on Diplomatic Relations) (samþykktur 18. 

apríl 1961, tók gildi 17. júní 1971) Stjtíð. C-deild nr. 14/1971 
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og er hann á meðal útbreiddustu alþjóðasamningum sem hafa verið gerðir.9 Þau ríki sem hafa 

fullgilt samninginn hafa viðurkennt að allar þjóðir hafa frá fornu fari viðurkennt sérstöðu 

sendierindreka og skal farið eftir meginreglum sáttmála Sameinuðu þjóðanna þegar kemur að 

fullveldi ríkja.10 

 Þeir sem njóta úrlendisréttar eru fyrst og fremst sendiherrar og ræðismenn ríkja og tók  

alþjóðasamningurinn um ræðissamband gildi frá 24. apríl árið 1963, en hann fjallar nánar um 

störf og réttarstöðu sendiherra og ræðismanna.11 Samningurinn var lögfestur á Íslandi með 

lögum nr. 4/1978 um aðild Íslands að alþjóðasamningi um ræðissamband.12 Í dag eru 180 ríki 

aðilar að samningnum.13 

Markmið ritgerðarinnar er að fjalla um úrlendisrétt með sérstakri áherslu á það hvernig 

hann hefur mótað lagasetningu og dómaframkvæmd hérlendis. Í því samhengi verður 

innleiðing alþjóðasamninga á sviði þjóðaréttar í íslenskan landsrétt skoðað með megináherslu 

á ofangreinda Vínarsamninga og varnarsamnings Íslands við Bandaríkin sem tók gildi með 

lögum nr. 110/1951.14 Á varnarsamningurinn að tryggja varnir Íslands og er enn í dag 

undirstaða samstarfs á milli ríkjanna tveggja á sviði varnarmála. Í því samhengi verður skoðað 

hvort að reynt hafi á ákvæði úrlendisréttar fyrir íslenskum dómstólum vegna viðveru 

varnarliðsins hér á landi. Að lokum verður reynt að meta hvort að Ísland uppfylli þær 

skuldbindingar sem það hefur gengist að í gegnum slíka alþjóðasamninga. 

Ritgerð þessi er þannig byggð upp að í fyrsta kafla verður ritgerðarefnið kynnt. Í öðrum 

kafla verður gerð grein fyrir helstu meginreglum úrlendisréttar. Í þriðja kafla verður leitast við 

að fara dýpra yfir helstu réttarheimildir sem hafa haft áhrif á íslenskan rétt, á borð við 

alþjóðasamninga, dómaframkvæmd og aðra mótandi þætti. Í fjórða kafla verður vikið að 

varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna með sérstakri áherslu á úrlendisrétt varnarliðsins. Að 

lokum verða helstu niðurstöður ritgerðarinnar teknar saman og ályktun dregin um það hvernig 

íslenskum stjórnvöldum hefur tekist til að standa undir skuldbindingum úrlendisréttar og 

alþjóðasamninga.  

  

 
9 Vienna Convention on Consular Relations 1967; Denza (n. 7) 1. 
10 Sjá nánar fylgiskjal I laga nr. 16/1971 um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband. 
11 Anthony Aust, Handbook of International Law (2. útg., Cambridge University Press) 109; Nicolas Angelet, 

„Consular Treaties“ Oxford University Press 10, 1. 
12 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 142. 
13 Alþjóðasamningur um ræðissamband (Vienna Convention on Consular Relation) frá 24. apríl 1963, fullgiltur 

af hálfu Íslands 1. júlí 1978, sbr. Stjtíð. C-deild nr. 8/1978 
14 Varnarsamningurinn var undirritaður þann 5. maí 1951 og tók gildi með lögum nr. 110/1951 um lagagildi 

varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna og um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess. 
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2. Úrlendisréttur  

2.1. Almennt um úrlendisrétt 

Almennt gildir að ríki fara með framkvæmda- og dómslögsögu á forráðasvæði sínu auk getu 

til að setja lög en sú lögsaga getur takmarkast af reglum þjóðaréttar, sérstaklega þeim sem snúa 

að úrlendisrétti.15 Uppruna úrlendisréttar má rekja til þess að snemma urðu ríki heims vör við 

mikilvægi þess að geta átt í skilvirkum og gagnreyndum samskiptum. Ein mikilvægasta 

forsenda slíkra gagnkvæmra samskipta er að sendimenn ríkja geti gengið út frá því að vissrar 

friðhelgi gæti í móttökuríki og þeir geti athafnað sig óhindrað. Þannig hefur úrlendisréttur 

þróast með tímanum og telst nú ásamt reglum um hafrétt og vopnuð átök til elstu reglna 

þjóðaréttar.16 

 Reglur þjóðaréttar um úrlendisrétt fjalla að mestu leyti um réttarstöðu ríkja, friðhelgi 

erlendra sendimanna/sendinefnda og eignarréttar þeirra innan lögsögu annarra ríkja.17 Þannig 

njóta ákveðnir einstaklingar og eignir, á grunni úrlendisréttar, friðhelgi frá almennri dóms- og 

framkvæmdarlögsögu móttökuríkis.18 Þó ber að hafa í huga að almennt er það skylda allra sem 

njóta friðhelgi úrlendisréttar að virða almenn lög og reglur móttökuríkis svo lengi sem það 

skerði ekki skilgreinda friðhelgi þeirra samkvæmt alþjóðasamningum.19 Friðhelgi 

úrlendisréttar getur verið margbreytileg en ákveðnir aðilar til dæmis fulltrúar sendiríkis búa oft 

á tíðum við nær algera persónulega friðhelgi sem byggir á stöðu þeirra fyrir hönd ríkis.20 Byggir 

slík friðhelgi á reglum úrlendisréttar sem finna má í alþjóðasamningi um stjórnmálasamband 

ríkja og af hinum ýmsu þjóðréttarvenjum sem hafa þróast með tímanum.21 

Áður fyrr bjuggu ríki við algeran úrlendisrétt (e. the absolute immunity approach) en 

það þýddi að ríki gátu ekki sótt önnur ríki til saka fyrir dómstólum sínum innanlands en byggði 

það á þeirri hugmynd að innlendir dómstólar ættu einungis að dæma í málum sem snéru að 

deilum innanlands en ágreining á milli ríkja skyldi leysa á alþjóðavettvangi.22 Í því samhengi 

má minna á að litið var á ríki og fulltrúa ríkis að jöfnu og þurftu því fulltrúar ríkis ekki að þola 

réttarhöld erlendis. Þetta tók smám saman að breytast á 20. öldinni þegar ríki fóru að setja á 

 
15 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 137. 
16 Klabber (n. 2) 110; Denza (n. 7) 1; Aust (n. 11) 108. 
17 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 137; Klabber (n. 2) 112–113. 
18 Denza (n. 7) 229, 232; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 137.  

Í 1. mgr. 31. gr. laga um aðild Íslands að alþjóðasamning um stjórnmálasamband nr. 16/1971 segir sendierindreki 

skal njóta friðhelgi að því er varðar refsiréttarlögsögu móttökuríkisins. Hann skal einnig njóta friðhelgi að því er 

varðar einkamála- og framkvæmdarvaldslögsögu þess.  
19 Í 1. mgr. 41. gr. laga um aðild Íslands að alþjóðasamning um stjórnmálasamband nr. 16/1971 segir það er skylda 

allra þeirra, sem njóta forréttinda og friðhelgi, að virða lög og reglur móttökuríkisins, en þó þannig að forréttindi 

þeirra eða friðhelgi skerðist eigi. Á þeim hvílir einnig sú skylda að skipta sér ekki af innanlandsmálum þess ríkis... 
20 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 137. 
21 sama heimild. 
22 Klabber (n. 2) 110. 
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stofn ýmsar stofnanir og ríkisrekin fyrirtæki. Þannig fóru ríki í auknum mæli að taka upp 

takmarkaðan úrlendisrétt (e. restrictive immuntiy approach) og höfnuðu smám saman algerum 

úrlendisrétti. 

Takmarkaður úrlendisréttur byggir á því að gerður sé greinarmunur á opinberum 

athöfnum ríkis (e. acta jure imperii) og einkaréttarlegum athöfnum ríkis (e. acta jure gestionis). 

Opinberar athafnir ríkis njóta almennt algers úrlendisréttar á meðan að einkaréttarlegar athafnir 

ríkis geta heyrt undir lögsögu þess ríkis sem lögskiptin fóru fram í. Þannig hafa flest ríki í dag 

viðurkennt takmarkaðan úrlendisrétt.23  

 

2.1.1. Vínarsamningarnir  

Líkt og áður hefur komið fram byggir úrlendisréttur að miklu leyti á rótgróinni þjóðréttarvenju. 

Við gerð alþjóðasamningsins um stjórnmálasamband urðu reglur úrlendisréttar loks samhæfðar 

og hafa síðan þá skapað sér sess á meðal mikilvægustu reglna á því réttarsviði.24  

 Flest ríki Sameinuðu þjóðanna hafa fullgilt samninginn og var hann lögfestur hér á landi 

með lögum nr. 16/1971 um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband. 

Samningurinn er heildstætt regluverk um hvernig á að stofna til stjórnmálasambands á milli 

tveggja fullvalda ríkja, viðhalda því og slíta því. Samningurinn tekur meðal annars á því 

hvernig reglur úrlendisréttar ná til eigna sendiríkis, úrlendisréttar erlendra sendimanna frá 

lögsögu móttökuríkis og fríðindi sendinefnda- og manna í móttökuríki.25 

 Alþjóðasamningur um ræðissamband bættist við stuttu eftir Vínarsamninginn en hann 

snýr að réttarstöðu ræðismanna og starfsemi ræðisskrifstofa. Byggir sá samningur á grunni fyrri 

Vínarsamnings um stjórnmálasamband. Almennt er friðhelgi ræðismanna takmarkaðri en 

friðhelgi sendiráðsmanna en þeir gegna þó engu að síður mikilvægu hlutverki. Samningurinn 

var samþykktur árið 1963 og var lögfestur á Íslandi með lögum nr. 4/1978 um aðild Íslands að 

alþjóðasamningi um ræðissamband.26 Nánar verður fjallað um samningana og innleiðingu 

þeirra í 3. kafla. 

 

2.2 Úrlendisréttur ríkja 

Almennt er mikilvægt að gera sér grein fyrir réttarstöðu ríkja, eigna þeirra og lögsögu þegar 

fjallað er um úrlendisrétt ríkja.27 Grunnhugmynd úrlendisréttar er að ríki séu fullvalda 

 
23 sama heimild 110–111. 
24 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 142. 
25 sama heimild 142. 
26 sama heimild 142. 
27 sama heimild 138; Hazel Fox og Philippa Webb, The Law of State Immunity (3. útg., Oxford university press) 

13.  
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jafningjar og geti ekki tekið lögsögu hvert yfir öðru en það sækir stoð sína í hina fornu reglu 

par in parem non habet imperium (ísl. enginn hefur dómsvald yfir jafningjum sínum).28 Í því 

felst að ríki geta ekki beitt refsilögsögu í málum sem snúa að erlendum sendimönnum sem hafa 

framkvæmt athöfn í þágu ríkis með þeirri undantekningu að um alþjóðaglæp sé að ræða.29 Í 

slíkum tilvikum gildir friðhelgi úrlendisréttar ekki en það byggir meðal annars á Jus Cogens 

reglunum. Jus Cogens segja að sumar reglur séu svo mikilvægar að fara skuli eftir þeim jafnvel 

þó ríki hafi ekki samþykkt þær. Þannig verða til ófrávíkjanlegar reglur sem kveða meðal annars 

á um bann gegn hópmorðum, pyndingum, þrældómi og árásargirni.30 Ákvæði um Jus Cogens 

má meðal annars að finna í 53. gr. Vínarsamnings um milliríkjasamninga31 og í lögum nr. 

144/2018 um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn frið.32     

Almennt gildir að ríki geta ekki beitt lögsögu sinni gagnvart erlendu herliði sem hefur 

viðveru í móttökuríki með samþykki þess en herlið er talið vera hluti ríkisvaldsins.33 Jafnframt 

njóta ríki sem hafa skip eða flugvél í sinni umsjón friðhelgi. Þessi regla á einnig við um erlend 

herskip og loftför sem eru á yfirráðasvæði ríkis. Ríki getur þó óskað eftir því að svæðið sé 

yfirgefið sbr. 30. gr. hafréttarsamningsins.34 Fjallað verður nánar um réttastöðu herflokka í 

öðru ríki með sérstakri áherslu á viðveru varnarliðs Bandaríkjanna á Íslandi í 4. kafla.  

Jafnframt má nefna að eignir sem tilheyra sendinefnd, sendiráði, sendiráðsbústöðum 

o.s.frv. njóta almennt friðhelgi frá lögsögu gistiríkis en nánar er fjallað um það í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um friðhelgi ríkja og eigna þeirra gagnvart lögsögu dómstóla annarra 

ríkja (e. UN Convention on Jurisdictional immunities of states and their property).35 Eignir 

geta verið í formi skjala, póstsendinga og annars kona lausamuna á vegum sendinefndarinnar 

og/eða starfsmanna hennar.36 Samningurinn hefur ekki enn tekið gildi en til þess þurfa 30 ríki 

að fullgilda hann. Ísland undirritaði samninginn árið 2005 en hefur ekki enn fullgilt hann. Vert 

 
28 Í 2. gr. sáttmála hinna Sameinuðu þjóða og samþykktir milliríkjadómsins segir að bandalagið byggist á 

grundvallarreglunni um fullvalda jafnræði allra meðlima þess. 
29 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 138; Klabber (n. 2) 111; Denza (n. 7) 232.  

Sjá einnig 1. mgr. 31. gr. laga um aðild Ísland að alþjóðasamning um stjórnmálasamband nr. 16/1971 
30 Klabber (n. 2) 27. 
31 Vínarsamningurinn um milliríkjasamninga (samþykktur 23. maí 1969, tók gildi 27. janúar 1980) 

[1155 UNTS 331]. 
32 Sjá nánar 53. gr. Vínarsamningsins um milliríkjasamninga en þar segir á ensku a peremptory norm of general 

international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a 

norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm or general 

international law having the same character. 
33 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 138. 
34 sama heimild; Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna (United Nations Convention on the Law of the Sea) 

(samþykktur 10. desember 1982, tók gildi 21. júní 1985) Stjtíð. C 7/1985 
35 Samningur Sameinuðu þjóðanna um friðhelgi ríkja og eigna þeirra gagnvart lögsögu dómstóla annarra ríkja 

(UN General Assembly, United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property), 

frá 2. desember 2004, A/RES/59/38  
36 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 140. 
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er að nefna að samningurinn ýtir undir hugmyndina að úrlendisrétturinn eigi að vera 

takmarkaður en ekki alger, sbr. umfjöllun að ofan í kafla 2.1.37  

 

2.2.1. Úrlendisréttur í þágu sendiráða  

Hlutverk sendiráða skiptist almennt í tvo meginþætti; annars vegar að vera fulltrúi sendiríkis í 

móttökuríki og hins vegar að gæta hagsmuna sendiríkisins og þegna þess á erlendri grundu. 

Stjórnmálasambönd ríkja og ýmis alþjóðleg starfsemi byggir þannig á starfsemi sendiráða og 

gegna sendiráð mikilvægu hlutverki á vettvangi utanríkismála og alþjóðasamskipta. 

Sendiráð og sendiráðsbústaðir sem tengjast starfsemi sendinefndar beint njóta friðhelgi 

frá lögsögu móttökuríkis. Þau svæði sem hér um ræðir teljast þó ekki til yfirráðasvæðis 

sendiríkis heldur eru þau eingöngu undanþegin frá framkvæmdarlögsögu móttökuríkisins.38 

Sendiráðssvæðið er einnig undanþegið frá öllum sköttum og gjöldum sem annars bæri að 

greiða til móttökuríkisins.39  

Í 1. gr. alþjóðasamnings um stjórnmálasamband segir að sendiráðssvæði teljist vera 

byggingar eða hluti bygginga og tilheyrandi lóð, hver sem eigandinn er, sem nýtt er af 

sendiráði, þar á meðal íbúð forstöðumanns sendiráðs.40 Í 22. gr. kemur jafnframt fram að 

sendiráðssvæðið skuli njóta friðhelgi og að fulltrúar móttökuríkisins hafi ekki heimild til að 

koma inn á svæðið nema með leyfi forstöðumanns sendiráðsins.41 Þrátt fyrir framangreind 

ákvæði er lögð skylda á móttökuríki til að gera ráðstafanir sem eiga að vernda sendiráðssvæðið 

fyrir tjóni, árásum og almennri röskun á friði og virðingu þess.42 Sýnir þetta ágætlega hversu 

ríka skyldu móttökuríki bera gagnvart sendiráðssvæði þrátt fyrir víðtæka takmörkun á lögsögu 

þess yfir svæðinu.  

Að minnsta kosti tveir dómar hafa fallið hérlendis sem snúa að framangreindum 

ákvæðum. Í máli héraðsdóms Reykjavíkur nr. s-346/2010 var hinum ákærða gert að sök að 

hafa neitað að hlýða fyrirmælum lögreglu um að færa sig yfir á gangstéttina gegnt sendiráði 

Bandaríkjanna. Hafði hinn ákærði staðið á gangstéttinni fyrir framan sendiráðið. Í málinu vildi 

 
37 Í 30. gr. samning Sameinuðu þjóðanna um friðhelgi ríkja og eigna þeirra gagnvart lögsögu dómstóla annarra 

ríkja segir á ensku: the present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of 

deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General 

of the United Nations. 
38 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 140; Aust (n. 11) 115. 
39 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 140; Aust (n. 11) 119. 
40 Jean d’Aspremont, „Premises of Diplomatic Missions“ Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL] 

<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e977> skoðað 25. febrúar 

2020. 
41 Aust (n. 11) 115. 
42 Klabber (n. 2) 114; Aust (n. 11) 117. 



   
 

 7 

hinn ákærði halda því fram að handtaka lögreglu hefði farið fram með ólögmætum hætti og 

brotið hefði verið á tjáningar- og ferðafrelsi hans. Í dómnum segir meðal annars: 

Ísland og Bandaríki Norður-Ameríku hafa með sér stjórnmálasamband á grundvelli 

Vínarsamningsins frá 1961, sbr. hér á landi lög nr. 16/1971. Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. 

laganna hvílir sú skylda á íslenskum stjórnvöldum að grípa til viðeigandi ráðstafana til 

að vernda sendiráð fyrir árásum og koma í veg fyrir röskun á friði eða skerðingu á 

virðingu þess. Lögreglumenn þeir sem komu á vettvang töldu ekki sérstakt tilefni til 

aðgerða. Byggja verður á að þar til bærir starfsmenn sendiráðsins hafi óskað eftir þeim 

aðgerðum sem lögregla greip til, þ.e. að ákærði og félaga hans yrðu beðnir að færa sig 

yfir götuna. Eftir atvikum verður að telja þessa beiðni hóflega og í framkvæmd hennar 

fólst ekki slík skerðing á réttindum ákærða að orð sé á gerandi. Fyrirmæli lögreglu voru 

því réttmæt og fjarri fór því að ákærði mætti hunsa þau. 
 

Hinn dómurinn snýr að máli Hæstaréttar nr. 328/2002 og kemur einnig lauslega inn á áðurnefnd 

ákvæði um röskun á virðingu sendiráðs. Í málinu var I, A og E gefið að sök að hafa smánað 

erlenda þjóð og erlent ríki opinberlega skv. 95. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með því 

að hafa varpað bensínsprengju síðla nætur á aðetur bandaríska sendiráðsins og sendiherrans. 

Nánar verður fjallað um umrætt mál í kafla 3.2.2. en dómaframkvæmd í ofangreindum málum 

virðist sýna fram á að íslenskir dómstólar fylgi stífum viðurlögum vegna brota sem snúa að 

úrlendisrétti. Þannig virðist það eiga við jafnvel þótt brotin geta talið minniháttar eða séu fyrst 

og fremst táknræns eðlis líkt og í máli héraðsdóms Reykjavíkur nr. s-346/2010, en deila má um 

réttmæti þeirrar niðurstöðu borið saman við mun alvarlegra brot í máli Hrd. 328/2002. 

 Framangreindir dómar sýna fram á ríka skyldu móttökuríkja gagnvart sendifulltrúum og 

sendiráðssvæðum. Sendiráðssvæði, innbú sendiráðs og annað lausafé skal einnig vera 

undanþegið frá leit, upptöku, haldi eða aðför. Þannig njóta allar eigur sendiríkis sem tilheyrir 

sendinefnd úrlendisréttar. Í því samhengi má nefna að skjöl og aðrar viðkvæmar upplýsingar 

sem tilheyra sendiráði njóta friðhelgar, hvar sem þau eru niðurkomin. Á þetta einnig við um öll 

bréfaskipti sendiráðs en hvorki má opna né leggja hald á stjórnarpóst, enda skal slíkur póstur 

vera greinilega auðkenndur. Geta framangreind ákvæði einnig átt við um aðra lausafjármuni, 

töskur og sendingar sem skulu vera undanþegin frá leit og skoðun svo lengi sem slíkt sé 

greinilega auðkennt.43  

Móttökuríki getur sett sendiráði ákveðnar takmarkanir hvað varðar starfsmannafjölda 

þess svo lengi sem það tekur mið af aðstæðum og ástandi í móttökuríkinu með almennar þarfir 

sendiríkis að leiðarljósi. Móttökuríki sendiráðs ber einnig skylda til að tryggja sendiráði 

samgöngu- og fjarskiptafrelsi. Þannig skal sendiráð geta notað allar helstu samskiptaleiðir þar 

með talið dulkóðuð samskipti, þó þarf að veita sendiráði sérstakt leyfi fyrir uppsetningu á eigin 

fjarskiptabúnaði.44 

 
43 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 140; Aust (n. 11) 116. 
44 Aust (n. 11) 120–121. 

https://fj.is/?site=heimild&id=heradsdomstolar.7489
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Í þeim tilvikum þar sem pólitískir flóttamenn leita hælis í erlendu sendiráði hafa ekki 

myndast neinar ótvíræðar þjóðréttarreglur og framkvæmd ríkja getur og hefur í gegnum tíðina 

verið mismunandi. Þetta fékkst staðfest í dómi Alþjóðadómstólsins frá árinu 1950 í máli 

Kólumbíu gegn Perú, þekkt sem hælismálið (e. Asylum case)45, en þar var viðurkennt að 

þjóðréttarvenjur geta verið svæðisbundnar.  

 

2.2.2. Úrlendisréttur í þágu sendiherra  

Í 1. gr. Vínarsamningsins um stjórnmálasamband kemur fram að forstöðumaður sendiráðs er 

sá maður sem sendiríki hefur falið að gegna slíkri stöðu en í samningnum nær hugtakið 

sendiráðsmenn yfir bæði forstöðumann sendiráðs og starfsmenn þess. Undir starfsmenn 

sendiráðs flokkast stjórnarsendimenn, skrifstofu-, tækni- og þjónustustarfsmenn sendiráðs. 

Sendierindrekar eru síðan forstöðumenn sendiráðs og stjórnarsendimenn samkvæmt 

skilgreiningu samningsins.46 

 Forstöðumenn sendiráða erlendis nefnast sendiherrar en staðgenglar þeirra nefnast 

sendifulltrúar (Chargés d'affaires ad interim). Almennt gildir að fastafulltrúar Íslands við 

alþjóðastofnanir gegna embætti sendiherra eða hafa sendiherranafnbót og njóta því 

úrlendisréttar.47 Þannig njóta sendimenn erlendra ríkja sem starfa í móttökuríki á grundvelli 

stjórnmálasambands á milli ríkja úrlendisréttar um þær athafnir sem þeir framkvæma í þágu 

sendiríkis.48 Líkt og áður hefur komið fram byggir úrlendisréttur sendinefnda og sendimanna 

á rótgrónum þjóðréttarvenjum sem hafa verið skráðar af miklu leyti í alþjóðasamning um 

stjórnmálasamband sbr. kafla 2.1.1. Úrlendisréttur sendimanna erlendra ríkja nær þó einnig til 

einkaathafna þeirra í móttökuríkinu ólíkt því sem gildir um úrlendisrétt ríkja. Þannig veitir 

úrlendisréttur sendimanna þeim persónulega vernd en réttlætir ekki endilega framkvæmdina 

sjálfa af hálfu ríkis líkt og reglur úrlendisréttar kveða á um, sbr. umfjöllun í kafla 2.2.49  

Almennt varir friðhelgi sendimanna eingöngu þann tíma sem sendimaður gegnir starfi 

í þágu sendiríkis. Úrlendisréttur sendimanna gildir jafnframt eingöngu á milli sendiríkis og 

móttökurríkis og þegar hann telst vera á leið sinni á milli ríkjanna.50 Það er auk þess mikilvægt 

að gera sér grein fyrir því að sendimenn eru ekki undanþegnir lögum og reglum móttökuríkisins 

heldur teljast þeir einungis vera undanþegnir dóms- og framkvæmdarlögsögu þess ríkis, sbr. 1. 

mgr. 41. gr. Vínarsamningsins um stjórnmálasamband. Þannig felur úrlendisréttur sendimanna 

 
45 AD, Asylum case (Kólumbía gegn Perú), frá 20. nóvember 1950. ICJ reports 1950, 266. 
46 Denza (n. 7) 13. 
47 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 139. 
48 sama heimild. 
49 sama heimild 140; Fox og Webb (n. 27) 537. 
50 Denza (n. 7) 374–375. 
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í sér ákveðna friðhelgi frá refsilögsögu móttökuríkis.51 Því getur móttökuríki ekki handtekið 

eða sett í varðhald erlenda sendimenn þrátt fyrir að þeir hafi sannarlega orðið uppvísir af broti 

sbr. 29. gr. Vínarsamningsins um stjórnmálasamband.52 Móttökuríkið getur hins vegar lýst 

sendimenn óæskilega (persona non grata) og þarf sendiríkið þá að bregðast með því að kalla 

sendimanninn heim eða leysa hann frá störfum við sendinefndina sbr. ákvæði í 9. gr. 

Vínarsamningsins um stjórnmálasamband.53 Sendiríkið getur jafnframt tekið þá ákvörðun að 

svipta sendimann sinn þeirrar friðhelgi og fríðinda sem felast í úrlendisrétti sendimanna. 

Endurspeglar sú regla þá staðreynd að friðhelgi erlendra sendimanna er ekki hugsuð í þeirra 

þágu heldur fyrst og fremst til þess að þeir geti sinnt störfum sínum fyrir sendiríkið eins óháðir 

móttökuríkinu og hægt er.54 

Sendimenn erlendra ríkja njóta almennt úrlendisréttar gagnvart einkamála- og 

stjórnsýslulögsögu móttökuríkisins nema í ákveðnum undantekningartilvikum sbr. 31. gr. 

Vínarsamningsins um stjórnmálasamband. Þannig eiga framangreindar undantekningar meðal 

annars við um fasteignir sem eru í eigu sendimanns í móttökuríkinu en einnig um viðskipti og 

skulda sem sendimaður hefur stofnað til á einkaréttarlegum grundvelli. 55 Í því samhengi má 

nefna dóm Hæstaréttar í máli nr. 299/1995 en þar höfðaði G mál fyrir íslenskum dómstólum 

gegn sendiherra Bandaríkjanna vegna skuldar sem stofnast hafði til við leigu á íbúð. Nánar 

verður fjallað um málið í kafla 3.2.1. 

Almennt njóta sendinefndir og sendimenn sérstakra fríðinda í móttökuríkjum en slík 

fríðindi geta meðal annars verið á formi tollfríðinda og/eða undanþágu frá sköttum svo fátt eitt 

sé nefnt.56 Reglur úrlendisréttar ná hins vegar ekki yfir sendimenn sem eru ríkisborgarar 

móttökuríkis eða teljast vera þar heimilisfastur menn nema móttökuríkið heimili slíkt. Slíkir 

sendimenn njóta hins vegar almenns úrlendisréttar vegna starfa sinna í þágu ríkis sem innt eru  

af hendi innan eðlilegra takmarka slíkra starfa sbr. 1. mgr. 38. gr. Vínarsamningsins um 

stjórnmmálasamband. Úrlendisréttur sendimanna í móttökuríki nær jafnframt yfir fjölskyldur 

þeirra svo lengi sem fjölskyldumeðlimir flokkist ekki sem ríkisborgarar móttökuríkis sbr. 37. 

gr. Vínarsamningsins um stjórnmálasamband.  

 Að lokum má nefna að þegar störfum sendimanns sem hefur notið friðhelgi og 

forréttinda er lokið skal afnema þau réttindi á þeirri stundu sem hann fer úr landi eða eftir að 

 
51 Aust (n. 11) 160. 
52 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 140. 
53 Aust (n. 11) 112–113; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 141; Denza (n. 7) 64. 
54 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 141. 
55 sama heimild. 
56 Klabber (n. 2) 114; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 141. 
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ákveðinn tími er liðinn til brottfarar sbr. 2. mgr. 39. gr. Vínarsamningsins um 

stjórnmálasamband.  

 

2.2.3. Úrlendisréttur þjóðhöfðingja og æðstu ráðamanna ríkja 

Þjóðhöfðingi ríkis fer með æðsta vald þess í utanríkismálum að þjóðarétti. Leiðir það af því að 

þjóðhöfðingi ríkis er almennt æðsti handhafi framkvæmdarvaldsins.57 Úrlendisréttur 

þjóðhöfðingja var um langt skeið lítt rannsakaður vettvangur en fyrir um það bil 35 árum síðan 

jókst krafan um að sakfella bæði þáverandi og fyrrverandi þjóð- og hershöfðingja fyrir 

alvarlega stríðs- og alþjóðaglæpi.58 Í kjölfarið af því hafa fræðimenn sýnt viðfangsefninu 

aukinn áhuga í seinni tíð með tilheyrandi rannsóknum og skrifum.  

Almennt má telja að úrlendisréttur taki til þjóðhöfðingja og fylgdarliðs þeirra, hvert 

sem embættisheiti þeirra kann að vera, á ferðalögum á erlendri grundu.59 Þannig virðist ekki 

skipta máli hvort um sé að ræða opinberar heimsóknir eða heimsóknir í persónulegum 

erindagjörðum. Er þetta í samræmi við það að meginverkefni þjóðhöfðingja á erlendum 

vettvangi eru oft á tíðum samningagerðir við önnur ríki, formleg samskipti og opinberar 

heimsóknir.60 Þannig er þjóðhöfðingi oftar en ekki tákn ríkis út á við og í ljósi þess er ætlast til 

þess bæði af lögum og venjum að honum sé sýnd sú virðing sem almennt tíðkast í 

alþjóðasamskiptum á milli ríkja. Þannig búa þjóðhöfðingjar yfir friðhelgi og algjörri 

undanþágu frá lögum og lögsögu móttökuríkis á meðan að á heimsókn þeirra varir.61 

 Almennt hefur verið talið að þjóðhöfðingjar og ráðamenn geti í framkvæmd jafnframt 

búið yfir úrlendisrétti sendimanna (sjá umfjöllun að framan) þegar þeir eru í opinberum 

erindagjörðum á erlendri grundu. Byggir það fyrst og fremst á þeirri diplómatísku stöðu sem 

felst í því að koma fram fyrir hönd sendiríkis.62 Jafnvel þótt ekki sé um opinbera heimsókn að 

ræða gilda reglur úrlendisréttar í þágu ríkja.63 Þjóðhöfðingja ber þó alltaf að virða lög og reglur 

móttökuríkis en brjóti hann þau sætir hann almennt engum viðurlögum, hvorki í formi sektar 

né annarra þyngri refsinga.64 Ákveðnar undantekningar eru þó á framangreindu en almennt 

hefur verið viðurkennt að höfða má mál á hendur þjóðhöfðingja vegna eigna og/eða fyrirtækja 

 
57 Aust (n. 11) 161. 
58 sama heimild. 
59 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 142. 
60 Sir Arthur Watts, „Heads of State“, Max Planck Encyclopedias of International Law (Oxford Public 

International Law 2010) <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-

e1418> skoðað 26. febrúar 2020 
61 Klabber (n. 2) 112–113. 
62 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 142. 
63 Watts (n. 60). 
64 Klabber (n. 2) 113. 



   
 

 11 

í hans einkaeigu á erlendri grundu. 65 Þannig gilda almennt ekki undanþágur frá staðar- og/eða 

dómslögsögu né önnur friðhelgi sem kynni annars að gilda, sjá nánari umfjöllun í kafla 2.2. 

 Í íslenskum lögum hefur aukin áhersla verið lögð á réttarvernd þjóðhöfðingja umfram 

það sem almennt tíðkast í úrlendisrétti. Ákvæði um slíkt má meðal annars finna í 94. og 95. gr. 

alm. hgl. sem nánar er fjallað um í kafla 3.2.2. Í stuttu máli má þar finna ákvæði um þunga 

refsingu við hvers konar opinberlega smánun í garð erlendra ríkja, æðstu ráðamanna og 

þjóðhöfðingja þess. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða dóm Hæstaréttar í máli nr. 88/1934 

en þar var Þórbergur Þórðarson dæmdur til að greiða sekt fyrir að hafa smánað Adolf Hitler 

þáverandi kanslara Þýskalands en orðin sem Þórbergur lét falla voru meðal annars „kvalarþorsti 

nazista“. Um svipað leiti féll annar dómur í Hæstarétti í máli nr. 183/1934 þar sem fimm menn 

voru sakfelldir fyrir að rífa fána nasista sem flaggað var fyrir framan ræðisskrifstofu á Siglufirði 

og var það talið smána og móðga Þýskaland en dómnum var aldrei fullnægt.  

 Þrátt fyrir framangreinda umfjöllun hafa ríki farið mismunandi leiðir í túlkun og 

framkvæmd laga sem taka til friðhelgi þjóðhöfðingja. Þannig hafa ákveðnir evrópskir 

dómstólar til að mynda sýnt litla sem enga friðhelgi þegar kemur að einkaréttarlegum málum 

þjóðhöfðingja.66 Á meðan hafa önnur ríki gengið lengra og litið svo á að stór hluti af fjölskyldu 

þjóðhöfðingja búi yfir friðhelgi, en þegar starfi sé lokið megi oft á tíðum ákæra fyrir 

einkaréttarlegar gjörðir. Þannig hafa dómstólar og fræðimenn ekki verið fullkomlega sammála 

um hversu mikla friðhelgi þjóðhöfðingjar og aðrir háttsettir embættismenn búa við á meðan að 

starfi þeirra varir og líkur.67  

Um þetta var meðal annars deilt í máli Augusto Pinochet fyrrum forseta Chile en honum 

var gert að sök að hafa fyrirskipað pyndingar í valdatíð sinni sem forseti Chile. Hann var á 

endanum handtekinn í Bretlandi.68 Í framhaldinu kröfðust spænsk yfirvöld þess að hann yrði 

framseldur á grunni allsherjarlögsögu (e. universal jurisdiction) til Spánar þar sem honum bæri 

að mæta fyrir dómstól þar í landi. Í málinu var deilt um hvort leyfilegt væri að veita samþykki 

fyrir framsali og hvort að brot Pinochet hefðu verið með þeim hætti að heimilt væri að beita 

slíkum íþyngjandi úrræðum. Í niðurstöðu dómsins var því velt upp hvort að alþjóðalöggjöf í 

þágu þjóðhöfðingja gæti veitt friðhelgi í málum þar sem að um alþjóðaglæpi væri að ræða. Í 

niðurstöðu dómsins kom fram að fyrrum þjóðhöfðingjar njóta friðhelgi við opinber störf sín í 

þágu ríkisins þegar þeir koma sannarlega fram sem augljósir fulltrúar þess. Þar sem Chile var 

hluti af ríkjum sem höfðu gert samning um bann gegn pyndingum var niðurstaða dómsins sú 

 
65 sama heimild. 
66 Aust (n. 11) 161. 
67 sama heimild. 
68 Pinochet Ugarte, Re [1998]. All ER (D) 629; [1998] EWJ No. 2878 (QB Dic Ct). 
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að það færi gegn markmiðum samningsins um allsherjarlögsögu (e. universal jurisdiction) ef 

að þjóðhöfðingjar og aðrir gætu komist hjá málsókn með því að leita sér verndar í öðrum ríkjum 

og forðast framsal á grunni friðhelgi þjóðhöfðingja.69  

 

2.3 Úrlendisréttur diplómata  

2.3.1. Ræðismenn 

Hlutverk ræðismanna er fyrst og fremst bundið við það að vera einskonar milliliðir fyrir 

ýmiskonar aðstoð og þjónustu við ríkisborgara erlends ríkis í viðtökuríki og á umráðasvæði 

þess. Þannig geta ræðismenn til dæmis veitt borgurum sendiríkis aðstoð í tengslum við rekstur 

einkamála og sakamála auk þess að ræðismenn geta haft hlutverk lögbókanda f.h. sendiríkis 

svo fátt eitt sé nefnt. Áður en úrlendisréttur ræðismanna varð að venjurétti voru almennt gerðir 

tvíhliða samningar á milli ríkja sem tóku til stöðu ræðisstofnanna og ræðismanna.70 Þannig 

byggist úrlendisréttur ræðismanna í dag að miklu leyti á samblöndu af eldri samningum og 

venjurétti. Á undanförnum árum og áratugum hafa samningar um stöðu ræðismanna farið 

fækkandi vegna tilkomu Vínarsamnings um ræðissamband ríkja.71  

 Almennt koma ræðismenn fram fyrir hönd ríkis og eru þeir yfirleitt úr hópi fastra 

embættismanna utanríkisþjónustunnar sbr. 7. gr. laga um utanríkisþjónustu Íslands. 

Grunnhugmynd samningsins er sú að til þess að ræðismenn geti starfað á eðlilegan og 

skilvirkan hátt fyrir hönd ríkis á erlendri grundu þurfi þeir að njóta friðhelgi við störf sín.72 

Ræðismenn njóta þó ekki sömu réttarstöðu og sendiherrar og teljast ekki eiginlegir sendimenn 

ríkisins. Þannig er friðhelgi og forréttindi ræðismanna umtalsverðum takmörkunum háð borið 

saman við friðhelgi og fríðindi sendimanna. Þannig nær friðhelgi ræðismanna fyrst og fremst 

til athafna og starfa þeirra í beinni þágu sendiríkis. Starfstöð ræðismanna, skjöl þeirra og fleira 

sem tengist starfi þeirra beint nýtur þó sérstakarar friðhelgis auk þess að ræðismenn skulu ekki 

vera handteknir í viðtökuríki nema fyrir alvarlega glæpi að undangengnum dómsúrskurði. Þá 

njóta ræðismenn einnig skatta og tollfríðinda í móttökuríki.73 

 

 
69 Klabber (n. 2) 113. 
70Aust (n. 11) 1.  
71 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1); (n. 27) 580. 
72 Klabber (n. 2) 113. 
73 sama heimild 113; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 66. 



   
 

 13 

2.4 Úrlendisréttur alþjóðastofnana og starfsmanna þeirra 

Fjölmargar alþjóðastofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðabankann, Norður- 

Atlantshafsbandalagið (NATO) og Evrópusambandið eru taldar vera aðilar að þjóðarétti.74 Það 

sem skilur að alþjóðastofnanir og ríki sem aðila að þjóðarétti er að alþjóðastofnanir þurfa ekki 

landsvæði til að teljast aðilar ólíkt því sem almennt tíðkast á meðal ríkja. Þannig getur tilgangur 

og starfsemi alþjóðastofnana verið lykilatriði þegar þær eru settar á fót en vert er að nefna að 

alþjóðastofnanir eru stofnaðar af ríkjum með þjóðarréttarsamningum.75  

Funksjónalismi (e. functionalism) er mikilvægur þegar kemur að því að útskýra 

alþjóðlegar stofnanir en hann gengur út frá því að stofnanir séu skipulagðar með ákveðna virkni 

í huga (e. function).76 Þannig er skoðað hvaða réttindi, völd og friðhelgi er nauðsynleg til þess 

að þær geti náð fram ákveðinni framkvæmd eða virkni.77 Því er almennt viðurkennt að 

alþjóðastofnanir og starfsmenn þeirra njóti úrlendisréttar og fríðinda af hálfu aðildarríkja til 

þess að geta sinnt hlutverki sínu.78 Það felur meðal annars í sér friðhelgi frá lögsókn fyrir 

dómstólum, friðhelgi frá afskiptum af fjárreiðum þeirra, undanþágu frá sköttum og tollum og 

svo framvegis. Í þessu samhengi má horfa til 105. gr. Sáttmála hinna Sameinuðu þjóða en þar 

segir að bandalagið skuli njóta sérréttinda og friðhelgi á umráðasvæði sérhvers aðildarríkis sem 

nauðsynlegt er til að ná fram tilgangi sínum.79 Á Íslandi njóta Sameinuðu þjóðirnar og 

starfsmenn þeirra þannig friðhelgi og forréttinda sem kveðið er á um í alþjóðasamningum í 

gegnum lagasetningar hérlendis. Slík ákvæði má meðal annars finna í lögum nr. 98/1992 sem 

fjalla einmitt um friðhelgi og forréttindi alþjóðasstofnana og tóku gildi 11. desember 1992. 

 Friðagæslusveit Sameinuðu þjóðanna hefur gegnt mikilvægu hlutverki í gegnum tíðina 

og reynt að stuðla að auknum friði og öryggi í heiminum. Fyrsta friðargæsluverkefni 

Sameinuðu þjóðanna nær allt aftur til árins 1948 en þar var reynt að sjá til þess að 

vopnahléssamningi á milli Ísraela og Araba væri framfylgt.80 Síðan þá hafa samtökin náð 

 
74 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 66. 
75 sama heimild 67–68; Klabber (n. 2) 90–91. 
76 Klabber (n. 2) 91; Amerasinge (n. 5) 316. 

Í 105. gr. sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða (Charter of the United Nations) (samþykktur 26. júní 

1945, tók gildi 24 október 1945) 1 UNTS XVI Stjtíð. C-deild nr. 9/1965 segir að bandalagið skal njóta á 

umráðasvæði sérhvers meðlimanna þeirrar réttarstöðu sem nauðsynleg kann að vera til framkvæmdar starfsemi 

þess og tilgangi. Fulltrúar meðlima hinna sameinuðu þjóða og embættismenn bandalagsins skulu sömuleiðis njóta 

þeirra sérréttinda og friðhelgi, sem nauðsynleg er, til þess að þeir geti óháðir unnið störf sín í sambandi við 

bandalagið.  
77 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 143. 
78 sama heimild; Amerasinge (n. 5) 315–316. 
79 Sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða (Charter of the United Nations) (samþykktur 26. júní 

1945, tók gildi 24 október 1945) 1 UNTS XVI Stjtíð. C-deild nr. 9/1965 
80 Patryk I Labuda, „Peacekeeping and Peace Enforcement“ (Oxford Public International Law) 

<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e364?prd=MPIL> 

skoðað 27. apríl 2020; „Friðarstarf Sameinuðu þjóðanna (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi 16. desember 

2017) <https://www.un.is/stadreyndir/fridarstarf/> skoðað 30. apríl 2020 
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góðum árangri við að leysa úr deilum víða um heim. Markmið friðargæslu Sameinuðu 

þjóðanna er þannig að tryggja stöðugleika á alþjóðavettvangi.81 Frá stofnun friðargæslunnar 

hafa milljónir manna tekið þátt í verkefnum á vegum hennar í þau rúmu 70 ár sem hefur verið 

starfrækt. Þannig hafa friðagæslusveitir Sameinuðu þjóðanna komið að yfir 70 

friðagæsluverkefnum víðsvegar um heiminn við krefjandi aðstæður.82  

Af framangreindu sögðu er ljóst að starfsemi friðargæslu Sameinuðu þjóðanna er 

umfangsmikil og krefjandi. Þannig er mikilvægt að friðagæsluliðar sem hætta sér í ýmis 

verkefni búi yfir friðhelgi við störf sín og brot þeirra lúti lögsögu síns heimaríkis. Þannig eru 

gerðir samningar við þau ríki þar sem friðargæsluliðar koma til starfa svokallaðir SOFA-

samningar (e. Status of Forces Agreements) sem sækja heimild sína í 43. gr. sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Slíkir samningar kveða á um réttarstöðu liðsafla við dvöl og störf þeirra 

í öðru aðildarríki og skilgreina refsilögsögu viðkomandi ríkja. Það leiðir af sér að 

friðargæsluliðar sendiríkja njóta friðhelgi við störf sín en brjóti þeir af sér geta Sameinuðu 

þjóðirnar vikið þeim úr starfi og er þá saksókn undir sendiríkinu komin.  

Þann 10. september 2001 var hin Íslenska friðargæsla formlega sett á stofn. Þó er vert 

að nefna að þátttaka Íslands í friðargæslustörfum nær mun lengra aftur í tímann eða allt til 

áranna 1950-1951 þegar tveir íslenskir lögreglumenn tóku til starfa á vegum Sameinuðu 

þjóðanna.83 Samkvæmt lögum nr. 73/2007 um íslensku friðagæsluna og þátttöku hennar í 

alþjóðlegri friðargæslu er utanríkisráðuneytinu heimilt að taka þátt í alþjóðlegri friðargæslu og 

senda borgaralega sérfræðinga til að starfa við friðargæsluverkefni.84 Jafnframt kemur fram í 

5. gr. laganna að íslenskir friðargæsluliðar heyra á erlendri grundu undir íslenska refsilögsögu 

og fer refsiábyrgð þeirra eftir almennum hegningarlögum og sérrefsilögum. Ríkissaksóknari 

fer þannig með rannsókn og ákæruvald vegna ætlaðrar refsiverðrar háttsemi íslenskra 

friðargæsluliða. Slík sakamál skulu rekin fyrir íslenskum dómstólum í samræmi við almennar 

reglur opinbers réttarfars. Íslenska ríkið fer þannig með refsilögsögu yfir brotum íslenskra 

friðagæsluliða á erlendri grundu.   

 Í lögum nr. 13/1948 um heimild til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamning um 

réttindi Sameinuðu þjóðanna kemur fram að sérfræðingar á vegum Sameinuðu þjóðanna sem 

eru í sendiförum fyrir stofnunina skulu, meðan á slíku ferðalagi stendur eða í sambandi við 

 
81 Labuda (n. 80). 
82 „Historical Timeline of UN Peacekeeping“ (United Nations Peacekeeping) 

<https://peacekeeping.un.org/en/historical-timeline-of-un-peacekeeping> skoðað 30. apríl 2020. 
83 Stjórnarráðið "íslenska friðargæslan“ (Stjórnarráð Íslands) 

<https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/oryggis-og-varnarmal/islenska-fridargaeslan/> skoðað 30. 

apríl 2020. 
84 Sjá nánar lög nr. 73/2007  um íslensku friðargæsluna og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu. 
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það, njóta þeirra sérréttinda sem nauðsynleg eru til þess að þeir fái óháðir rækt skyldustörf sín. 

Þar á meðal er undanþága frá handtöku, gæsluvarðhaldi, löghaldi á farangri og svo framvegis. 

Þessi sérstaða sérfræðinga á vegum Sameinuðu þjóðanna var einnig staðfest hjá 

alþjóðadómstólnum í Haag í máli Mazilu þann 15. desember 1989.85 Í því máli var talið að 

einstaklingur byggi yfir friðhelgi þar sem að hann taldist vera í sendiferð á vegum Sameinuðu 

þjóðanna í ákveðnum, fyrirfram skilgreindum, erindagjörðum. 

 

2.5. Brotfall úrlendisréttar  

Brottfall á úrlendisrétti sendierindreka getur átt sér stað í nokkrum tilvikum. Í fyrsta lagi getur 

sendiríki tilkynnt móttökuríki að störfum sendierindreka sé lokið eða hann getur sjálfur sagt 

sig frá störfum. Jafnframt getur móttökuríki tilkynnt sendiríki að það neiti að viðurkenna 

ákveðinn sendierindreka sem sendiráðsmann og þannig metur það hann óæskilegan (persona 

non grata). Í þeim tilvikum þarf sendiríki að kalla sendimanninn heim eða leysa hann frá 

störfum, sbr. 9. gr. Vínarsamningsins um stjórnmálasamband.86 Jafnframt getur brottfall 

úrlendisréttar átt sér stað við slit á stjórnmálasambandi, móttöku- eða sendiríki líður undir lok 

eða við dauða sendierindreka.  

 Brottfall úrlendisréttar hjá alþjóðastofnunum virðist á margan hátt vera öllu flóknara í 

framkvæmd. Þannig innihalda stofnsamningar alþjóðastofnana oft á tíðum yfirgripsmiklar 

upplýsingar um valdheimildir þeirra gagnvart aðildaríkjum og upplýsingar um innra skipulag. 

Jafnframt er þar oft gerð grein fyrir innra skipulagi, ákvarðana töku, réttarframkvæmd og 

mögulegum breytingum og/eða endalokum alþjóðastofnana.87 Þannig verður að telja að brotfall 

úrlendisréttar fari að miklu leyti eftir stofnsamningi hverrar og einnar stofnunar.  

 

 

 

  

 
85 AD, Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of United 

Nations (Mazilu-málið), 15. desember 1989, ICJ Report 1989, bls. 177. 
86 Jean d’Aspremont, „Persona Non Grata“ Oxford Public International Law 

<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e974?prd=MPIL> 

skoðað 26. apríl 2020. 
87 Pétur Dam Leifsson, „Nokkrar hugleiðingar um stöðu alþjóðastofnana að þjóðarétti“ (2013) 66, Úlfljótur, 173 
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3. Úrlendisréttur í íslensku dóms- og réttarkerfi 

3.1 Almennt um réttarheimildir þjóðaréttar 

Það er almennt viðurkennt að til þjóðaréttar teljast þær réttarreglursem gilda með bindandi 

hætti í lögskiptum á milli ríkja og/eða í samskipti annarra viðurkenndra þjóðréttaraðila á 

milliríkjagrundvelli.88 Þannig mæla þær réttarreglur fyrir um hver lögin séu og hvar þau sé að 

finna.89 Almennt byggja bindandi reglur þjóðaréttar á skuldbindingum og samþykktum sem 

ríki hafa gert sín á milli á alþjóðavettvangi. Alþjóðlegir dómstólar og úrskurðaraðilar sjá síðan 

til þess að slíkum lögum og reglum sé framfylgt auk þess að leysa úr deilumálum á milli ríkja 

og alþjóðlegra stofnana.90  

 Í 38. gr. samþykkta Alþjóðadómstólsins í Haag segir að leysa skuli úr ágreiningsmálum 

sem dómstólnum berast samkvæmt skilgreindum þjóðréttarsamningum, þjóðréttarvenjum, 

meginreglum, fyrri dómsúrlausnum og skrifum fræðimanna. Talið er að ákvæði þetta gefi 

mikilvæga vísbendingu um innbyrðis rétthæð þessara ólíku réttarheimilda. Auk þess hafa 

fræðimenn talið að alþjóðasamningar og réttarvenjur séu almennt rétthærri vegna 

undirliggjandi samþykkta ríkja fyrir þeim.91 Þannig myndast þjóðréttarvenjur meðal annars í 

samskiptum ríkja og verða oft með tíð og tíma að bindandi reglum í samskiptum þeirra á milli. 

92 Í þessu samhengi er engu að síður vert að nefna að reglur og venjur þjóðaréttarins eru í 

stöðugri þróun og getur reynst varasamt að álykta of mikið út frá niðurstöðum fyrri mála eða 

úrskurða. 

  Íslenskur réttur hefur jafnframt viðurkennt gildissvið þjóðaréttar í landsrétti og þannig 

beri að túlka viss lagaákvæði í samræmi við það. Þetta má meðal annars sjá í 11. gr. alm. hgl. 

nr. 19/1940 en þar segir að ákvæðum 4-6. gr. laga þessara skuli beita með þeim takmörkunum 

sem leiðir af reglum þjóðaréttar. Jafnframt kemur fram í 16. gr. laga um meðferð einkamála nr. 

91/1991 að dómstólar hafi vald til að dæma í málum allra þeirra sem geta verið aðilar að máli 

nema ef sérstakar undantekningar séu gerðar í lögum eða samkvæmt reglum þjóðaréttar. Loks 

kemur fram í 24. gr. sömu laga að dómstólar hafa vald til að dæma um hvert það sakarefni sem 

lög og landsréttur ná til nema það sé skilið undan lögsögu þeirra skv. lögum, samningi, venju 

eða eðli sínu. Eigi sakarefni ekki undir dómstóla vísar dómari máli frá dómi. Þetta tekur jafnt 

til vettvangs úrlendisréttar sem og annarra hluta þjóðaréttar.  

 

 
88 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 17. 
89 sama heimild 35. 
90 sama heimild 35–36. 
91 sama heimild 36. 
92 sama heimild 37; Aust (n. 11) 6. 
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3.1.1 Vínarsamningar í íslenskum rétti  

Almennt má segja að ýmsum leiðum sé beitt við það að fella efnisreglur þjóðréttarsamninga 

inn í íslenskan landsrétt. Þannig eru þjóðréttarsamningar stundum lögfestir í heild sinni en í 

öðrum tilvikum eru þeir aðlagaðir að landsrétti. Jafnframt getur þjóðaréttur haft bein eða óbein 

áhrif á almenna lagasetningu ríkis og þannig náð fram settu markmiði.93 Í þeim tilvikum þar 

sem þjóðréttarsamningar hafa verið lögfestir í heild sinni getur og hefur reynt á beitingu þeirra 

fyrir dómstólum.94 Hérlendis hafa þó nokkrir þjóðréttarsamningar verið lögfestir í heild sinni 

og eru Vínarsamningarnir um stjórnmála- og ræðissamband það á meðal.  

 Við setningu laga nr. 16/1971 um aðild Íslands að alþjóðasamningi um 

stjórnmálasamband sagði þáverandi utanríkisráðherra Íslands, Emil Jónsson, í ræðu sinni að 

meginástæðan fyrir samþykki samningsins væri sú að 92 ríki væru orðin aðilar að honum og 

að utanríkisráðuneytið teldi óásættanlegt að Ísland stæði áfram fyrir utan samninginn. Var 

samningurinn í kjölfarið lagður fyrir Alþingi til samþykktar.95 Innleiðing og umræða um 

samninginn í íslenskum rétti fór síðan fram með þeim hætti sem hér segir í ræðu Emils:  

Samningurinn sjálfur hefur ekki að efni til inni að halda mörg sérstök nýmæli, heldur eru þar 

tekin saman í eina heild þau ákvæði gömul, sem í gildi hafa verið, og sá venjuréttur, sem skapazt 

hefur við framkvæmd þessara mála. Samningurinn er frá orði til orðs prentaður sem fskj. við 

frv. og sömuleiðis þær tvær bókanir, sem ég gat um hér áður. Þessi samningur og bókanirnar 

eru hér prentaðar sem fskj. bæði á íslenzku og ensku, þannig að hv. alþm. geta séð þar, hvað 

þetta er allt, sem snertir málið, og ég tel óþarfa að rekja samninginn í heild, því að eins og ég 

segi, það eru ekki í honum nein nýmæli að heitið geti, en aðeins þeim ákvæðum, sem í gildi 

hafa verið, þjappað þar saman í eina heild og gerð að sérstökum samningi.96 

 

Nokkurn tíma tók að innleiða samningana í íslenskan rétt. Við flutning frumvarps til laga um 

aðild Íslands að alþjóðasamningi um ræðissamband sagði fyrrverandi utanríkisráðherra Einar 

Ágústsson í ræðu sinni að málið ætti aðdraganda aftur til ársins 1963 þegar Sameinuðu 

þjóðirnar boðuðu til ráðstefnu í Vínarborg til að ræða samningagerð um ræðissamband. Lauk 

þeirri ráðstefnu í apríl 1963 og í kjölfarið voru samningar um ræðissamband undirritaðir. 97 

Í kjölfarið af lagasetningu árið 1972 var ríkisstjórn Íslands heimilað að gerast aðili fyrir 

Íslands hönd að Vínarsamningum um stjórnmálasamband frá 1961 sem öðluðust gildi gagnvart 

Íslandi þann 17. Júní 1971 líkt og komið var lauslega inn á hér að framan. Ráðgert var að Ísland 

myndi jafnframt gerast aðili að Vínarsamningnum um ræðissamband frá 1963 stuttu síðar en 

 
93 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (Háskólinn í Reykjavík: JPV útgáfa) 285. 
94 sama heimild. 
95 Alþt. 1971, B-deild, 38. mál, 56. fundur (Emil Jónsson) 

<https://www.althingi.is/altext/raeda/?rnr=707&lthing=91> skoðað 27.febrúar.2020 
96 sama heimild. 
97 sama heimild. 
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eitthvað stóð á íslenski þýðingu samningstextans og lög um aðild Íslands að alþjóðasamningi 

um ræðissamband nr. 4/1978 öðluðust ekki gildi hér á landi fyrr en 6. apríl 1978. 98 

Aðild Íslands að Vínarsamningunum um stjórnmála- og ræðissamband var líkt og 

framangreind umfjöllun bendir til lögfesting á venjum og viðmiðum sem höfðu, að minnsta 

kosti að nokkru leyti, þegar rutt sér til rúms í íslensku réttarkerfi. Lögfestingin var engu að 

síður íslensku réttarkerfi og ræðismönnum til bóta og tók af allan vafa um það lagalega 

tómarúm sem hafði áður einkennt þetta svið. Samningarnir hafa meðal annars að geyma 

skrásetningu á gildandi reglum þjóðaréttar varðandi ræðismenn, störf þeirra, skyldur, ferðir og 

slit á ræðissambandi svo fátt eitt sé nefnt.  

Í þessu samhengi má rifja upp að flestir ræðismenn Íslands erlendis eru 

kjörræðiserindrekar og eru því ólaunaðir ræðismenn.99 Þannig gaf Ísland út yfirlýsingu við 

lögfestingu samningsins um ræðissamband með skírskotun í 22. gr. þar sem sú ósk var áréttuð 

að í þeim löndum þar sem venja hafi skapast við að veita ríkisborgurum mótttökuríkis eða 

þriðja ríkis leyfi til að taka við skipun sem kjörræðiserindrekar verði þeirri venju haldið áfram. 

Íslensk stjórnvöld láti þá jafnframt í ljós að önnur ríki sem taka upp ræðissamband við Ísland 

muni geta fylgt sömu venjum og veita þannig samþykki sitt til skipunar kjörræðiserindreka í 

samræmi við 2. og 3. mgr. 22. gr. samningsins.100 Veitir Einar Ágústsson þáverandi 

utanríkisráðherra Íslands þessu háttalagi töluverða eftirtekt í ræðu sinni sem áður var vikið að 

við lögfestingu samningsins en þar segir meðal annars:  

Þessar ráðstefnur hafa gefið mjög góða raun og þar hefur komið glöggt fram hversu mikið 

verk ræðismenn Íslands sem eins og ég áðan greindi flestir - raunar allir að einum 

undanskildum - eru ólaunaðir áhugamenn, vinna fyrir okkur á erlendum vettvangi. Ég tel því 

sjálfsagt að ríkisstjórn og Alþingi sýni þeim nokkra viðurkenningu þessu starfi með því meðal 

annars að fullgildra þann samning sem hér um ræðir og hefur inni að bera nokkur réttindi og 

ákvörðun um réttarstöðu þessum mönnum til handa.101  

 

3.2. Úrlendisákvæði í íslenskum landsrétti 

Líkt og áður hefur komið fram er það almennt viðurkennt sjónarmið að landsrétt skuli skýra í 

samræmi við þjóðarétt, enda leiði önnur ríkari sjónarmið ekki til annarrar niðurstöðu.102 Þetta 

sást meðal annars í dómi Hæstaréttar nr. 12/2000, jafnframt þekktur sem seinni kvótadómurinn, 

en þar var hafréttarsamningurinn notaður til að styðja við takmörkun á atvinnufrelsisákvæðinu. 

Hæstiréttur komst að sambærilegri niðurstöðu í máli nr. 125/2000, jafnframt þekktur sem 

 
98 sama heimild. 
99 sama heimild.  
100 sama heimild. 
101 sama heimild. 
102 (n. 93) 261. 
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Öryrkjadómurinn, en þar kom fram að það væri viðurkennd regla að norrænum rétti að skýra 

lög til samræmis við alþjóðasamninga sem ríki hafi staðfest eftir því sem kostur er á.   

 Í íslenskum lögum má jafnfrmat finna nokkur lagaákvæði með beina skírskotun í 

úrlendisrétt og standa þau þá sem sjálfstæðar réttarheimildir á þessu réttarsviði.  

 

3.2.1. Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991 

Í 16. gr. laga um meðferð einkamála segir að aðili dómsmáls getur hver sá verið, einstaklingur, 

félag eða stofnun, sem getur átt réttindi eða borið skyldur að landslögum. Dómstólar hafa vald 

til að dæma mál allra þeirra sem geta verið aðilar nema undantekningar séu gerðar í lögum eða 

samkvæmt þjóðarétti. Varnir byggðar á aðildarskorti leiða til sýknu ef fallist er á þær. Í 24. gr. 

sömu laga kemur jafnframt fram að dómstólar hafa vald til að dæma um hvert það sakarefni 

sem lög og landsréttur ná til nema það sé skilið undan lögsögu þeirra samkvæmt lögum, 

samningi, venju eða eðli sínu. Eigi sakarefni ekki undir dómstóla vísar dómari máli frá dómi.  

Í þessu samhengi er ágætt að rifja upp dóm Hæstaréttar í máli nr. 299/1995 en þar 

höfðaði G mál fyrir íslenskum dómstólum gegn sendiherra Bandaríkjanna vegna skuldar sem 

stofnast hafði til við leigu á íbúð. Í niðurstöðu málsins segir meðal annars:  

Stefnandi hefur stefnt sendiherra f. h. sendiráðs Bandaríkja Norður-Ameríku á Íslandi vegna 

utanríkisráðuneytis Bandaríkja Norður-Ameríku til greiðslu leigugreiðslna, sem hún telur 

sendiráðið skulda sér. Í 1. mgr. 31. gr. Vínarsamnings um stjórnmálasamband, sem löggiltur 

var hér á landi með lögum nr. 16/1971, segir, að sendierindreki skuli njóta friðhelgi, að því er 

varðar einkamála- og framkvæmdalögsögu móttökuríkisins. Frá þeirri meginreglu eru gerðar 

undantekningar, sem greindar eru í stafliðum A-C í áðurnefndri lagagrein. Með vísan til þessa 

verður að telja, að sendiráð Bandaríkja Norður-Ameríku á Íslandi vegna utanríkisráðuneytis 

Bandaríkja Norður-Ameríku njóti friðhelgi (úrlendisréttar) hér á landi. Þykir því verða að vísa 

máli þessu frá dómi ex officio. 

 

Í ljósi framangreindrar niðurstöðu er áhugavert að skoða 31. gr. laga um aðild Íslands að 

alþjóðasamningi um stjórnmálasamband. Þar segir að sendimenn ríkja njóti almennt friðhelgi 

að því er varðar refsiréttarlögsögu móttökuríkisins. Þá skuli það gilda bæði gagnvart 

einkamála- og stjórnsýslulögsögu móttökuríkisins nema í ákveðnum undantekningartilvikum.  

Þær undantekningar felast meðal annars í málum varðandi eigin fasteign í landi móttökuríkisins 

og viðskipta og skulda sem sendimaður hefur stofnað til á einkaréttarlegum grundvelli svo fátt 

eitt sé nefnt.103 Þannig má telja ofangreindra niðurstöðu Hæstaréttar nokkuð úr takti við þær 

undantekningar frá úrlendisrétti sem almennt er talið að gildi um einkaréttarlegar 

skuldbindingar diplómata og sendiherra. Þá má rifja upp að gerður er greinarmunur á 

opinberum athöfnum (l. acta jure imperii) og einkaréttarlegum athöfnum (l. acta jure gestionis) 

sem fjallað var um í kafla 2.1. Sambærileg mál hafa fallið á erlendri grundu en í máli Agostini 

 
103 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 141; Denza (n. 7) 377. 
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gegn De Antueno sem féll árið 1950 á Manhattan, New York var deilt um eign sem var í umsjá 

diplómata í móttökuríki og hvort að til leigu á henni hefði verið stofnað á einkaréttarlegum 

grundvelli. Var niðurstaða dómstólsins sú að úrlendisréttur diplómata væri ekki til staðar þar 

sem diplómatinn hafði stofnað til leigu á íbúðinni á einkaréttarlegum grundvelli. Dómstólar í 

fleiri ríkjum hafa síðan komist að svipuðum niðurstöðum.104  

 

3.2.2. Almenn hegningarlög nr. 19/1940  

Í almennun hegningarlögum nr. 19/1940 er að finna nokkur lagaákvæði sem snerta beint eða 

óbeint á úrlendisrétti og viðurkenna þannig vægi hans í íslensku dóms- og réttarkerfi. Þannig 

segir í 11. gr. laganna að ákvæðum 4.-6. gr. laga þessara skuli beita með þeim takmörkunum 

sem leiðir af reglum þjóðaréttarins. Í 94. laganna segir jafnframt að við verknað sem refsing er 

lögð við í XXIII., XXIV. eða XXV. kafla lagana og er beint að þjóðhöfðingja erlends ríkis eða 

sendimönnum þess hér á landi megi auka refsingu þá sem við brotinu liggur, þannig að bætt sé 

við hana allt að helmingi hennar.  

 Þá kemur jafnframt fram í 95. gr. laganna að hver sem opinberlega smánar erlenda þjóð 

eða erlent ríki, æðsta ráðamann, þjóðhöfðingja þess, fána þess eða annað viðurkennt 

þjóðarmerki, fána Sameinuðu þjóðanna eða fána Evrópuráðs, skal sæta sektum eða fangelsi allt 

að 2 árum. Nú eru sakir miklar og varðar brot þá fangelsi allt að 6 árum. Sömu refsingu skal 

hver sá sæta, sem smánar opinberlega eða hefur annars í frammi skammaryrði, aðrar móðganir 

í orðum eða athöfnum, eða ærumeiðandi aðdróttanir við aðra starfsmenn erlends ríkis, sem 

staddir eru hér á landi. Sömu refsingu skal hver sá sæta sem ógnar eða beitir valdi gagnvart 

sendierindreka erlends ríkis hér á landi eða ræðst inn á eða veldur skemmdum á sendiráðssvæði 

eða hótar slíku. Á Íslandi hefur dómur fallið í máli Hæstaréttar nr. 328/2002 þar sem 

lagaákvæðum alm. hgl. um smánun með skírskotun til úrlendisréttar var beitt. Þar var I, A og 

E gefið að sök að hafa smánað erlenda þjóð og erlent ríki opinberlega, sjá nánari umfjöllun hér 

að neðan:    

I, A og E gefið að sök að hafa smánað erlenda þjóð og erlent ríki opinberlega samkvæmt 95. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með því að hafa varpað bensínsprengju síðla nætur á 

aðsetur bandaríska sendiráðsins og sendiherrans en töluverð ummerki voru á framhlið 

sendiráðsbyggingarinnar eftir eld og reyk. Sannað var að I hefði útbúið bensínsprengjuna og 

varpað henni á sendiráðið og að A og E hefðu verið með honum í för. Var I talinn aðalmaður 

en A og E hlutdeildarmenn. Tekið var fram að sú háttsemi að smána opinberlega erlenda þjóð 

eða ríki í skilningi 1. mgr. 95. gr. hegningarlaga yrði að fela í sér svívirðingu eða óvirðingu í 

garð þjóðarinnar með einum eða öðrum hætti sem ætlað væri að vekja athygli og eftirtekt og 

vera niðrandi og gefa til kynna fyrirlitningu og vansæmd. Yrði að telja þá háttsemi I að ráðast 

gegn framhlið bandaríska sendiráðsins með bensínsprengju, sem fremur virtist hafa verið ætlað 

að skilja eftir sig ummerki en valda verulegum spjöllum, til þess fallna að smána Bandaríkin, 

þjóðina sjálfa eða ráðamenn hennar, en sprengjan lenti á veggnum, örskammt frá skjaldarmerki 

 
104 Denza (n. 7) 389. 
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og þjóðfána Bandaríkjanna. Taldist þetta athæfi opinber óvirðing í garð hinnar erlendu þjóðar 

enda framið á almannafæri og á opinberri byggingu sem er tákn ríkisins hér á landi og hluti þess 

samkvæmt viðurkenndum þjóðréttarreglum, sbr. 22. gr. Vínarsamningsins, sbr. lög nr. 16/1971 

um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband. Voru I, A og E því sakfelldir fyrir 

brot á 1. mgr. 95. gr. almennra hegningarlaga en A og E báru refsiábyrgð samkvæmt 1. mgr. 

22. gr. sömu laga. 

 

Í þessu samhengi má rifja upp áðurnefndan dóm í máli Hæstaréttar nr. 88/1934 þar sem  

Þórbergur Þórðarson var dæmdur til þess að greiða sekt fyrir að hafa smánað Adolf Hitler, 

þáverandi kanslara Þýskalands, sjá frekari umfjöllun í kafla 2.2.3. Þannig virðast íslenskir 

dómstólar vera samkvæmir sjálfum sér í málum sem snúa að hvers konar smánun erlendra 

þjóða.  

 

3.2.3. Lög um friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana nr. 98/1992 

Líkt og áður kom fram í kafla 2.4. tóku lög nr. 98/1992 um friðhelgi og forréttindi 

alþjóðastofnana hérlendis og tóku þau gildi þann 11. desember 1992. Í þeim kemur skýrt fram 

í 1. gr. að alþjóðastofnanir skulu njóta þeirrar friðhelgi og þeirra forréttinda hér á landi sem 

kveðið er á um í alþjóðasamningum sem öðlast hafa stjórnskipulegt gildi að því er Ísland 

varðar. Þannig er allur vafi tekinn af um vægi slíkra stofnana á íslenskt dóms- og réttarkerfi. 

Hægt er að sjá lista yfir þær alþjóðastofnananir sem njóta friðhelgi og forréttinda hérlendis  

hverju sinni í fylgiskjali I. með frumvarpi laganna.105  

 

3.2.4. Undanþágur frá skattskyldu  

Almenna reglan varðandi tekjuskatt hérlendis er sú að allir þeir menn sem bera skattskyldu skv. 

1. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 (hér eftir TSL) skulu greiða tekjuskatt hérlendis. Í 9. gr. 

laganna kemur jafnframt fram að erlendir sendiherrar, sendiræðismenn og erlendir starfsmenn 

sendisveita annarra ríkja hér á landi og aðrir, sem úrlendisréttar njóta, greiða tekjuskatt af 

tekjum sem þeir njóta frá innlendum aðilum og af tekjum sem um er rætt í 4.–8. tölulið laganna.  

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 72/2001 var deilt um tekjur sem kærandi hafði aflað sér 

við vinnu hjá danska sendiráðinu en reyndi hann m.a. að bera fyrir sig ákvæðum úrlendisréttar, 

sbr. umfjöllun hér að neðan:  

Skattstjóri skattlagði hjá kæranda launatekjur hans frá danska utanríkisráðuneytinu vegna 

starfa í danska sendiráðinu á Íslandi sem kærandi hafði tilgreint í athugasemdadálki í 

skattframtölum sínum vegna áranna 1993-1996. Ekki var fallist á með kæranda að skattstjóri 

hefði verið bundinn af frestákvæðum 2. mgr. 97. gr. laga nr. 75/1981 við breytingar sínar, 

m.a. þar sem ekki lá fyrir um hvers konar tekjur var að ræða og fyrir hvaða störf. Ennfremur 

var ekki fallist á með kæranda að skattstjóri hefði farið á svig við andmæla- og upplýsingarétt 

hans við meðferð málsins né að skattstjóri hefði ekki séð til þess að málið væri nægjanlega 

upplýst. Talið var að umræddar tekjur kæranda væru ekki undanþegnar skattlagningu hér á 

landi, hvorki á grundvelli friðhelgisréttinda erlendra sendiráðsmanna, enda hefði kærandi 

 
105 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 42 – 41. mál 
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verið búsettur hér á landi viðkomandi ár og borið hér fulla og ótakmarkaða skattskyldu, né á 

grundvelli venju, svo sem kærandi hélt fram. Bæri að skattleggja tekjurnar hér á landi 

samkvæmt ákvæðum norræna tvísköttunarsamningsins sem endurgjald fyrir opinbert starf. 

Var kröfum kæranda hafnað. 

 

Ofangreindur úrskurður yfirskattanefndar er í samræmi ákvæði TSL, þ.e.a.s. að almennt eigi 

aðilar að greiða staðgreiðslu af þeim tekjum sem þeir hafa sannarlega aflað hérlendis. Þannig 

verður að telja að túlka beri allar undanþágur frá staðgreiðslu þröngt. Það eitt og sér að um 

atvinnu á vegum sendiráðs sé að ræða og að slík starfsemi njóti almennt úrlendisréttar dugði 

ekki til þess að tekjur viðkomandi væru taldar undanþegnar skattlagninu. Þannig tókst ekki í 

málinu að sýna fram á að kærandi hafði eingöngu tekið upp heimilisfesti hér á landi til að inna 

af hendi starf á vegum danskra stjórnvalda, enda verið búsettur hérlendis um nokkurt skeið og 

greitt tekjuskatt. 

Ákveðnar undanþágur frá staðgreiðslu skatts finnast þó í íslenskum lögum. Eina slíka 

undanþágu má finna í 2. gr. laga nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. Í 

greininni kemur meðal annars fram að þeir sem eru undanþegnir skyldu til greiðslu 

staðgreiðsluskatts af fjármagnstekjum hér á landi séu erlend ríki og alþjóðastofnanir auk fjölda 

annarra stofnana.  

 

3.2.5. Tollalög nr. 88/2005 

Í 4. gr. tollalaga nr. 88/2005 eru þeir aðilar sem bera takmarkaða tollskyldu eða undanskildir 

henni útlistaðir. Í greininni kemur jafnframt fram að ráðherra sé heimilt að setja nánari reglur 

um tollfrelsi samkvæmt henni og má binda tollfrelsi þeirra aðila sem um ræðir í 1. og 2. tölul. 

1. mgr. því skilyrði að viðkomandi ríki sé aðili að Vínarsamningnum um stjórnmálasamband, 

sbr. lög nr. 16/1971, um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband, 

Vínarsamningi um ræðissamband, sbr. lög nr. 4/1978, um aðild Íslands að alþjóðasamningi um 

ræðissamband, eða íslenskir sendimenn og sendisveitir njóti sams konar tollfrelsis hjá 

viðkomandi ríki.  

 

3.2.6. Starfsemi sendiráða á Íslandi og réttindi starfsmanna þeirra 

Allir sendiráðsstarfsmenn í sendiráðum gagnvart Íslandi eru skráðir í sameiginlegt rit, 

Diplomatic List and List of Honorary Consuls in Iceland, sem Prótókollskrifstofa 

utanríkisráðuneytisins sér um að halda uppfærðu árlega. Hlutverk Prótókollskrifstofunnar er 

meðal annars að annast réttindi og skyldur erlendra sendiskrifstofa á Íslandi. Umfangsmikil 

vinna fer fram á vegum Prótókollskrifstofunnar til að mynda að vera í reglulegum samskiptum 

við þau fjölmörgu sendiráð gagnvart Íslandi sem staðsett eru erlendis. Auk þess sér 
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Prótókollskrifstofan um ýmis mál varðandi erlenda sendiráðsmenn á Íslandi, þ.m.t. að útvega 

dvalarleyfi á Íslandi, atvinnuleyfi maka diplómata og gefa út diplómataskírteini. Ýmis konar 

starf hlýst jafnframt af réttindum sendiráðsstarfsmanna, eins og skattaundanþágum á vörum 

samkvæmt reglum sem Prótókollskrifstofan hefur umsjón með að sé framfylgt sem og öðru 

daglegu umstangi í kringum umsjón og eftirliti með sendiráðum á Íslandi.106  

Í lögum um tryggingagjald nr. 113/1990 má finna ákvæði um þá aðila sem eru 

undanþegnir tryggingagjaldi.107 Þannig segir í 5. gr. að eftirtaldir aðilar séu undanþegnir 

tryggingagjaldi: erlendir þjóðhöfðingjar, sendiráð og sendiherrar erlendra ríkja, 

sendiræðismenn og erlendir starfsmenn við sendiráð. Þeir sem taldir eru í 2. og 3. tölul. eru þó 

ekki undanþegnir gjaldskyldu af launum sem þeir kunna að greiða vegna atvika sem mundu 

skapa þeim skattskyldu hér á landi til tekjuskatts. Undanþága sendiráða til greiðslu 

tryggingagjalds er byggð á almennum reglum sem gilda um skattskyldu sendiráða, m.a. 23. gr. 

Vínarsamningnum um stjórnmálasamband.  

Í 33. gr. Vínarsamningsins um stjórnmálasamband segir að sendierindreki í starfi fyrir 

sendiráð auk einkaþjónustumanna sendiríkis, að vissum skilyrðum uppfylltum, skulu vera 

undanþegnir almannatryggingaákvæðum sem gilda í móttökuríkinu. Þessar undanþágur skulu 

þó ekki koma í veg fyrir sjálfviljuga þátttöku þeirra í almannatryggingakerfi móttökuríkisins, 

svo fremi að slík aðild sé heimiluð af hálfu þess ríkis. Af framangreindu má sjá að ákvæði 5. 

gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, er undanþiggur sendiráð og sendiherra erlendra ríkja, 

sendiræðismenn og erlenda starfsmenn við sendiráð gjaldskyldu, gengur nokkuð lengra en 

ákvæði 33. gr. laga nr. 16/1971 og veitir þannig meiri ívilnun en kveðið er á um í 

Vínarsamningnum um stjórnmálasamband.108 

 Í þessu samhengi má rifja upp svar fjármála- og efnahagsráðherra Katrínar Júlíusdóttur 

á Alþingi árið 2012 við fyrirspurn Marðar Árnasonar um réttarstöðu starfsmanna sendiráða 

hérlendis. Í því kom fram að íslenskir starfsmenn erlendra sendiráða á Íslandi teljast vera 

þátttakendur á íslenskum vinnumarkaði. Af því leiðir að launakjör þeirra skulu vera samkvæmt 

gildandi lögum, reglum og kjarasamningum á Íslandi. Þrátt fyrir að sendiráðin njóti 

úrlendisréttar og njóti tiltekinna friðhelgis- og forréttinda samkvæmt ákvæðum 

Vínarsamningsins um stjórnmálasamband, er þeim að öðru leyti skylt að virða lög og reglur á 

Íslandi, sbr. 41. gr. samningsins. Svo virðist sem einhver sendiráð hafi samið við íslenska 

 
106 Stjórnarráðið "prótókoll“ (Stjórnarráð Íslands) 

<https://www.stjornarradid.is/raduneyti/utanrikisraduneytid/protokoll/> skoðað 8. maí 2020. 
107 Tryggingagjald: er gjald sem launagreiðendum ber að standa skil á til ríkisins og er það reiknað af 

heildarlaunum starfsmanna, þar á meðal endurgjaldi sem launagreiðendum ber að reikna sér fyrir vinnu sína við 

reksturinn. 
108Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 506 – 373. mál  



   
 

 24 

starfsmenn sína um að bæta þeim upp þá skerðingu á launum sem greiðslu tryggingagjaldsins 

nemur til að standa skil á greiðslu þess.109  

Af framangreindri umfjöllun leiðir að almennt skal farið eftir íslenskum 

kjarasamningum gagnvart íslenskum starfsmönnum sendiráða. Undanþága sendiráða frá 

greiðslu tryggingargjalds byggir á almennum reglum um skattskyldu sendiráða, m.a. 

Vínarsamningnum um stjórnmálasamband. Í þeim tilvikum þar sem íslenskir starfsmenn 

sendiráða þurfa sjálfir að standa skil á tryggingagjaldi, vilji þeir halda rétti sínum hér á landi 

til sjúkratrygginga, atvinnuleysisbóta, fæðingarorlofs o.s.frv. hérlendis, hafa ákveðin sendiráð 

farið þá leið að bæta þeim upp þann kostnað og má telja það nokkuð sanngjarna nálgun.110  

 

3.2.7. Áfengislög nr. 75/1998 

Í 8. gr. áfengislaga nr. 75/1998 er fjallað um innflutning á áfengi. Í henni kemur fram að 

innflutningsleyfi veiti leyfishafa heimild til að selja eða afhenda innflutt áfengi til þeirra sem 

hafa leyfi til að framleiða, selja eða veita áfengi í atvinnuskyni. Handhafa innflutningsleyfis er 

jafnframt heimilt að selja eða afhenda fyrirtækjum áfengi til iðnaðarnota. Handhafa 

innflutningsleyfis er jafnframt heimilt að selja eða afhenda innflutt áfengi úr landi til þeirra 

sem njóta úrlendisréttar eða í tollfrjálsar forðageymslur eða verslanir. Innflutningsleyfi veitir 

leyfishafa ekki heimild til að selja áfengi í smásölu. Í 9. gr sömu laga kemur jafnframt fram að 

handhafa heildsöluleyfis er heimilt að selja eða afhenda innflutt áfengi úr landi til þeirra sem 

njóta úrlendisréttar og í tollfrjálsar forðageymslur eða verslanir.  

Af framangreindum ákvæðum sést að framleiðslu- innflutnings- og heildsöluleyfi veitir 

heimild til sölu á áfengi til sendiráða og annarra sem njóta úrlendisréttar hér á landi. Sýnir þetta 

á margan hátt víðtæk áhrif úrlendisréttar á íslenskt og réttarkerfi. 

 

3.2.8. Úrskurðarnefnd umfhveris- og auðlindamála 

Nokkrir úrskurðir hafa fallið hjá umhverfis- og auðlindamálanefnd sem snúa að úrlendisrétti. 

Einn slíkur féll í máli nr. 60/2005 en þar var deilt um breytt deiluskipulag lóðar við Garðastræti 

í Reykjavík. Þannig barst úrskurðarnefnd skipulags- og bygginarmála kæra frá íbúum Túngötu 

3 í Reykjavík vegna ákvörðunar skipulagsráðs Reykjavíkur að heimila breytingu á 

deiluskipulagi lóðar sendiráðs Rússlands. Kærendur í málinu töldu meðal annars að brotið væri 

á þeim með undirlægjuhætti við erlent ríki. Þannig væru framkvæmdirnar ekki í samræmi við 

íslenskar venjur, lög og byggingarreglugerðir. Í málinu setti Reykjavíkurborg fram þá kröfu að 

 
109 sama heimild.  
110 sama heimild. 
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kærumálinu yrði vísað frá úrskurðarnefndinni með vísan til reglna úrlendisréttar. 

Rökstuðningur Reykjavíkurborgar var að úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála sem 

handhafi framkvæmdarvalds, hafi ekki lögsögu yfir rétti og skyldum sendiráða en óumdeilt var 

breytingin væri alfarið innan lóðar sendiráðsins.  

Í niðurstöðu úrskurðarins er vísað til 22. gr. Vínarsamningsins um stjórnmálasamband 

en í henni er fjallað um friðhelgi sendiráðssvæða, meðal annars frá dóms- og 

framkvæmdarlögsögu móttökuríkis. Jafnframt bendir úrskurðarnefndin á að í 41. gr. 

samningsins komi fram að þeir aðilar sem njóta forréttinda og friðhelgi skulu eftir fremsta 

megni virða lög og reglur móttökuríkis, þó með þeim takmörkunum að forréttindi og friðhelgi 

þeirra skerðist ekki. Var niðurstaða úrskurðarnefndarinnar sú að lögsaga hennar næði ekki yfir 

réttindi eða skyldur rússneska sendiráðsins vegna takmarkana sem sækja stoðir sínar í 

Vínarsamning um stjórnmálasamband og yrði málinu því vísað frá úrskurðarnefndinni. 

Í eldri úrskurði nefndarinnar í máli nr. 10/2002 fékkst svipuð niðurstaða, en sneri málið 

einnig að úrlendisrétti. Í málinu kærðu fimm eigendur íbúða við Laufásveg 19 ákvörðun 

skipulags- og byggingarnefndar Reykjavíkur um að veita bandaríska sendiráðinu 

byggingarleyfi fyrir tengibyggingu á lóð við Laufsásveg 21-23. Líkt og í framangreindum 

úrskurði bar úrskurðarnefnd fyrir sig ákvæðum 22. og 41. gr. Vínarsamnings um 

stjórnmálasamband og komst að þeirri niðurstöðu að lögsaga hennar næði ekki yfir málið. Sjá 

nánar í niðurlagi nefndarinnar:   

Þrátt fyrir að það sé lögbundið hlutverk úrskurðarnefndarinnar að endurskoða ákvarðanir 

sveitarstjórna um skipulags- og byggingarmál, sem undir hana eru bornar með 

stjórnsýslukærum, leiðir af 22. og 31. gr. áðurgreinds þjóðréttasamnings að úrskurðarnefndin 

hefur ekki, sem handhafi framkvæmdavalds, lögsögu um rétt eða skyldur sendiráðs 

Bandaríkjanna í máli þessu, heldur verður slíkum ágreiningi einungis ráðið til lykta í 

samræmi við reglur þjóðaréttarins um stjórnmálasamband.  Verður máli þessu því vísað frá 

úrskurðarnefndinni. 
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4. Varnarsamningarnir  

Líkt og áður hefur verið vikið að telst herlið vera hluti ríkisvalds. Almennt er talið að herlið 

gegni hlutverki við að gæta að öryggi og hagsmunum ríkisins. Þannig nýtur herlið úrlendisréttar 

að meginreglu þegar það er staðsett á erlendri grundu. Úrlendisréttur herliðs er þó háður því 

skilyrði að herliðið sé undir löglegri stjórn. Þrátt fyrir þessa meginreglu eru til dæmi um að 

herflokkar séu ekki í öllum tilvikum undanþegnir refsilögsögu móttökuríkis og hafa þeir verið 

sóttir til saka fyrir dómstólum vegna brota á refsilögum móttökuríkis.111 

 Eins og flestum ætti að vera kunnugt hefur Ísland búið við ákveðna sérstöðu þegar 

kemur að varnar- og öryggismálum og hefur það verið kveikjan að ýmsum deilumálum í 

samfélaginu í gegnum tíðina. Í kjölfarið af heimsstyrjöldinni síðari og hernámi Breta á Íslandi 

þann 10. maí 1940 breyttist landslagið í varnarmálum Íslands til langframa. Við tók 

langvarandi herseta Breta og síðar Bandaríkjamanna hérlendis auk tímabundin herseta annarra 

vinveittra þjóða í kjölfarið af aðild Íslands að Norður-Atlantshafsbandalaginu (NATO).112  

 Í kjölfarið af langvarandi viðveru Bandaríkjahers hérlendis, sérstöðu Íslands í 

varnarmálum sem herlaust land og vaxandi spennu á milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna var 

ráðist í gerð tvíhliða varnarsamnings á milli Íslands og Bandaríkjanna. Varnarsamningurinn 

var undirritaður árið 1951 og tók gildi með lögum nr. 110/1951 um lagagildi varnarsamnings 

milli Íslands og Bandaríkjanna og um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess. 

Samningurinn byggði á fjölþættu samstarfi á milli ríkjanna á sviði öryggis og varnarmála og 

undirstrikaði landfræðilegt mikilvægi Íslands.113 Í varnarsamningunum kemur meðal annars 

fram að:  

Þar sem Íslendingar geta ekki sjálfir varið land sitt, og reynslan hafi sýnt, að varnarleysi lands 

stofni öryggi þess sjálfs og friðsamra nágranna þess í voða, og þar sem tvísýnt er um 

alþjóðamál, hafi Norður-Atlantshafsbandalagið farið þess á leit við Ísland og Bandaríkin, að 

þau geri ráðstafanir til, að látin verði í té aðstaða á Íslandi til varnar landinu og þar með einnig 

til varnar svæði því, sem Norður-Atlantshafssamningurinn tekur til, með sameiginlega 

viðleitni aðila Norður-Atlantshafssamningsins til að varðveita frið og öryggi.114  

 

Samningurinn tekur ekki aðeins til um varnir Íslands heldur kemur einnig inn á það að 

Bandaríkjamenn komi til með að styðja við Íslendinga á sviði viðskipta auk þess að viðurkenna 

 
111 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 138.  
112 Stjórnarráðið "varnarsamstarf við Bandaríkin“ (Stjórnarráð Íslands) 

<https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/oryggis-og-varnarmal/varnarsamstarf-vid-bandarikin/> 

skoðað 5. maí 2020. 
113 Sjá nánar lög nr. 110/1951 um lagagildi varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna og um réttarstöðu 

liðs Bandaríkjanna og eignir þess. 
114 sama heimild. 
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fullveldi landsins. Í framhaldi af undirritun samningsins var ákveðið að koma á fót 

diplómatísku samstarfi á milli ríkjanna í gegnum sendiherraskrifstofu.115 

 Viðvera Bandaríkjahers hér á landi allt til ársins 2006 reyndist lengri en flestir höfðu 

reiknað með í upphafi og olli hún eldfimum deilum í samfélaginu. Þannig má telja að fátt hafi 

mótað íslenskt samfélag jafn mikið á tuttugustu öldinni og viðvera Bandaríkjahers hérlendis. 

Við brottnám herliðs Bandaríkjanna frá Íslandi árið 2006 var gerður skilasamningur á milli 

ríkjanna þar sem Bandaríkin og Norður-Atlantshafsbandalagið skuldbinda sig til að tryggja 

áframhaldandi hernaðarlegt öryggi landsins úr fjarlægð. Þannig höfðu bandarísk stjórnvöld í 

samráði við íslensk frumkvæði af því að semja varnaráætlun fyrir Ísland þar sem öryggi 

landsins skal vera tryggt með hreyfanlegum viðbúnaði og öflugum liðsafla eftir því sem þörf 

krefur. Jafnframt skulu hröð og skilvirk samskipti á milli þjóðanna á hættutímum vera tryggð 

m.a. við hernaðaryfirvöld ytra. Þannig er Varnarsamningurinn frá 1951 enn í dag undirstaða 

samstarfs á milli ríkjanna á sviði varnarmála.116 Í þessu samhengi er áhugavert að skoða betur 

nokkur ákvæði varnarsamningsins og hvernig hann hefur haft áhrif á íslenskt dóms- og 

réttarkerfi í gegnum tíðina.  

 Í 5. gr. varnarsamningsins kemur fram að ekkert ákvæði samningsins skuli skýrt á þann 

hátt að það raski úrslitayfirráðum Íslands yfir íslenskum málefnum. Það kemur jafnframt fram 

í 2. gr. fylgiskjals varnarsamningsins, viðbæti um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eigna 

þeirra, að hervöld Bandaríkjanna hafi heimild til að fara með á Íslandi hvers konar lögsögu og 

eftirlit, sem lög Bandaríkjanna veita þeim, yfir þeim mönnum, sem lúta herlögum 

Bandaríkjanna. Í þessari sömu 2. gr. kemur þó jafnframt fram að íslensk stjórnvöld hafi lögsögu 

yfir mönnum í liði Bandaríkjanna, að því er varðar brot, sem framin eru á Íslandi og refsiverð 

eru að íslenskum lögum.  

Í máli Hæstaréttar nr. 268/2003 var lögð fram kæra vegna gæsluvarðhalds eftir að 

liðsmaður Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli var ákærður fyrir tilraun til manndráps. Í 

málinu vildi sakborningur meina að krafa um gæsluvarðhald á hendur honum hefði ekki verið 

borin upp með réttu þar sem bandarísk yfirvöld færu með lögsögu málsins skv. 

varnarsamningnum. Í málinu kom eftirfarandi meðal annars fram:  

X, liðsmanni í her Bandaríkjanna á Keflavíkurflugvelli, var gert að sæta áfram 

gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. Var ákvörðun um að láta 

af hendi lögsögu íslenska ríkisins yfir manni í herliði Bandaríkjanna vegna ætlaðrar 

refsiverðrar háttsemi hans, sem kæmi ella til rannsóknar, saksóknar og meðferðar fyrir 

dómi eftir íslenskum lögum, talin þáttur í meðferð ákæruvalds. Var ríkissaksóknari 

talinn bær til að taka slíka ákvörðun. 

 

 
115 Stjórnarráðið "varnarsamstarf við Bandaríkin“ (Stjórnarráð Íslands) (n. 112). 
116 Valur Ingimundarson, „Britain, the United States and the Militarization of Iceland 1945–1951“ (2012) 37 (2) 

Scandinavian Journal of History 198. 
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Þannig virðist ríkissaksóknari hafa í framangreindu máli horft til heimildar í b-lið 2. tl. 2. gr. 

varnarsamningsins og veitt íslenska ríkinu forgangsrétt til lögsögu að því er varðar brot, sem 

framin eru á Íslandi og eru refsiverð að íslenskum lögum.  

Í framhaldinu er áhugavert að skoða dóm Hæstaréttar í máli nr. 7/1998 en þar 

viðurkennir dómari í niðurlagi dómsúrskurðar tilvist þess úrlendisréttar sem Bandaríkjaher 

nýtur hérlendis og var frávísunarúrskurður staðfestur m.a. á þeim grunni en í niðurstöðu 

dómsins kemur eftirfarandi fram: 

Í 2. gr. fylgiskjals með varnarsamningi milli Íslands og Bandaríkjanna, sem lögfest var 

með lögum nr. 110/1951, er skýrt tekið fram, að bandarískum stjórnvöldum beri ekki 

að greiða Íslandi eða íslenskum þegnum gjald fyrir það land eða aðstöðu, sem íslenska 

ríkið lætur þeim í té. Landsvæði það, sem hér kemur við sögu, var tekið á leigu af 

íslenskum stjórnvöldum til afnota fyrir varnarliðið á grundvelli tilvitnaðs ákvæðis. 

Bandarísk stjórnvöld voru ekki aðilar að því samkomulagi og komu þar hvergi nærri. 

Bandarísk stjórnvöld skiluðu landinu aftur til íslenska ríkisins með samningi, dags. 7. 

júlí 1970. Í samningnum er tekið fram, að íslenska ríkið taki við landinu og öllum 

mannvirkjum og öðrum endurbótum, sem þar sé að finna, en því jafnframt lýst yfir af 

hálfu íslenska ríkisins, að það falli sjálft frá öllum kröfum gagnvart Bandaríkjunum og 

fyrir hönd þegna sinna, sem kunni að rísa vegna afnota varnarliðsins af landsvæðinu. 

Með vísan til þess, sem að framan er rakið, svo og til ákvæðis 2. gr. í fylgiskjali 

varnarsamningsins og úrlendisréttar, sem bandarísk stjórnvöld njóta, er felur það í sér, 
að þeim sé óskylt að sæta lögsögu íslenskra dómstóla, er málsókn stefnenda á hendur 

bandarískum stjórnvöldum vísað frá af sjálfsdáðum. 

Af framangreindum tveimur dómum má því telja að ríkari vernd, á grundvelli úrlendisréttar, sé 

til staðar í málum sem hafa snúið beint að almennri réttarstöðu Bandaríkjahers hérlendis, borið 

saman við þau mál sem hafa snúið að persónulegum gjörðum einstakra liðsmanna 

varnarliðsins. Jafnframt má minnast á annan frávísunarúrskurðurð í máli Hæstarétti nr. 

356/2002 en í málinu var deilt um hvort að Bandaríkin ættu að fjarlæga úrgang með spilliefnum 

og annað mannvirkjarusl á svæði sem afmarkast af yfirborði sem Bandaríkjaher hafði ótvírætt 

haft til umsjónar, en í dómnum segir meðal annars:  

Í varnarsamningnum eru engin ákvæði um að stjórn Bandaríkja Norður-Ameríku skuli sæta 

lögsögu íslenskra dómstóla um ágreining á borð við þann sem hér er fyrir dómi. Reglur 

alþjóðalaga hafa heldur ekki þótt leiða til slíkrar niðurstöðu í íslenskum rétti, sbr. dóma 

Hæstaréttar 1961: 613 og 1998: 374. Ekki verður fallist á þá málsástæðu stefnenda að 

málatilbúnaður í þessu máli teljist eðlisólíkur síðargreindu máli frá sjónarhóli íslensks réttar 

varðandi úrlendisrétt erlendra ríkja fyrir íslenskum dómstólum. Ber því samkvæmt 

framangreindum forsendum að vísa máli þessu sjálfkrafa frá dómi.  
 

Staðfesti niðurstaða dómsins það sem áður hefur komið fram að úrlendisréttur varnarliðsins 

virðist vera ríkur í íslenskur í dóms- og réttarkerfi í þeim málefnum sem snúa beint að réttindum 

varnarliðsins hér á landi.  

 Að lokum má minnast á dóm Hæstaréttar í máli nr. 130/1961 en þar höfðaði vélstjóri í 

Reykjavík mál gegn Base Commander Benjamin G. Willis ofursta, sem kom fram fyrir hönd 

varnarliðs Bandaríkjanna, til greiðslu ógreiddra launa vegna veikinda fyrir nokkura mánaða 
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tímabil. Var niðurstaða Hæstaréttar sú að varnarliðið væri stór atvinnuveitandi hérlendis og 

umrætt ágreiningsmál heyrði undir íslenska lögsögu, sjá nánari umfjöllun hér að neðan:  

Varnarliðið er hér stór atvinnuveitandi, og verður að líta svo á, að það sem slíkur beri ábyrgð 

á vanefndum á samningi eftir almennum reglum hér, enda hefur varnarliðið í verki fram að 

þessu svarað til sakar í kaupkröfumálum, er höfðuð hafa verið á hendur því. Í síðustu 

málsgrein 5. greinar varnarsamningsins segir: ekkert ákvæði þessa samnings skal skýrt 

þannig, að það raski úrslitayfirráðum Íslands yfir íslenzkum málefnum." Hér er um sérstæða, 

staðbundna vinnulaunakröfu að ræða, er telja verður íslenzkt málefni, og í tilvitnaðri 6. grein, 

4. tölulið, um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna segir, að ráðningarkjör, einkum vinnulaun þeirra 

íslendinga, er hjá varnarliðinu starfa, skuli fara að íslenzkum lögum og venjum. Af öllu þessu, 

er nú hefur verið rakið, lítur dómurinn svo á, að ágreiningsmál þetta heyri undir íslenzka 

lögsögu, og er því frávísunarkröfu stefnda hrundið. 

 

Þeir dómar sem hafa fallið í málum sem snúa að varnarliðinu hafa sýnt fram á víðtæk áhrif 

úrlendisréttar á íslenskt réttarkerfi. Þannig hefur dómaframkvæmd viðurkennt víðtækan 

úrlendisrétt varnarliðsins í málum sem snúa beint að réttarstöðu Bandaríkjahers hérlendis líkt 

og kom fram í málum Hæstaréttar nr. 7/1998 og nr. 356/2002. Niðurstaða Hæstaréttar í máli nr. 

268/2003 sýndi hins vegar fram á að úrlendisréttur á grundvelli varnarsamningsins er 

takmörkunum háður og ver ekki einstaka liðsmenn varnarliðsins frá einkaréttarlegum gjörðum 

sínum. 

 

 

 

  

 

 

  



   
 

 30 

5. Niðurstöður 

Í ritgerðinni var fjallað um úrlendisrétt með sérstakri áherslu á það hvernig hann hefur mótað 

lagasetningu og dómaframkvæmd á Íslandi. Þannig var rík áhersla lögð á að gera grein fyrir 

birtingarmyndum úrlendisréttar í íslensku réttarkerfi. Jafnframt var reynt að leggja mat á 

innleiðingu helstu réttarheimilda úrlendisréttar hérlendis og hvernig Ísland hefur staðið sig við 

að framfylgja þeim skuldbindingum sem það hefur gengist að í gegnum slíka alþjóðasamninga.  

 Telja má að úrlendisréttur hafi ótvírætt skapað grundvöll fyrir formföstum samskiptum 

á milli ríkja og sé ein af meginstoðum skilvirkra alþjóðasamskipta sem einkenna nútíma 

samfélag. Eitt stærsta framfaraskrefið á sviði úrlendisréttar var tekið þegar hann þróaðist frá 

því að vera byggður upp af venjum yfir í það að byggja í dag að mestu leyti á lögfestum 

þjóðréttarsamningum.  

 Á sviði úrlendisréttar má telja að fullgilding og síðar lögfesting Vínarsamninganna um 

stjórnmála- og ræðissamband hafi haft mótandi áhrif á íslenskt réttarkerfi. Þannig hefur 

lögfesting þeirra haft áhrif á bæði lagasetningu og dómaframkvæmd hérlendis síðastliðna 

áratugi, líkt og fjölmörg dæmi í framangreindri umfjöllun benda til. Jafnframt hefur 

dómaframkvæmd á Íslandi sýnt fram á að íslenskir dómstólar virðast fylgja nokkuð stífum 

viðurlögum vegna brota sem snúa að úrlendisrétti. Þannig virðist það eiga við jafnvel þótt að 

brotin geti talist minniháttar eða séu fyrst og fremst táknræns eðlis, líkt og í máli héraðsdóms 

Reykjavíkur nr. s-346/2010 þar sem hinn ákærði var handtekinn við mótmæli á gangstétt fyrir 

framan sendiráð Bandaríkjanna.  

 Þá má telja að Ísland hafi staðið sig ágætlega að lögfesta helstu alþjóðasamninga sem 

snúa að úrlendisrétti og á ákveðnum sviðum hafa íslensk lög jafnvel gengið enn lengra en 

ákvæði slíkra samninga kveða á um. Það sést til dæmis á ákvæðum sem snúa að réttarvernd 

þjóðhöfðingja sbr. 95. gr. alm. hgl. Þannig virðist íslensk dómaframkvæmd heilt yfir vera í 

samræmi við þau lög og þá sáttmála sem Ísland hefur gerst aðili að og verður ekki séð að 

markvisst sé brotið á ákvæðum úrlendisréttar hér á landi. Þrátt fyrir það hafa umdeildir 

dómsúrskurðir fallið í málum sem snúa að úrlendisrétti hérlendis, líkt og í máli Hæstaréttar nr. 

299/1995 þar sem sendiherra Bandaríkjanna var stefnt vegna skuldar sem stofnast hafði til 

vegna leigu á íbúð.  

Auk lögfestingu Vínarsamninganna um stjórnmála- og ræðissamband má telja að 

varnarsamningur Íslands við Bandaríkin hafi haft mótandi áhrif á lagasetningu og 

dómaframkvæmd hérlendis á grundvelli úrlendisréttar. Þannig hafa íslenskir dómstólar staðfest 

víðtækan úrlendisrétt varnarliðsins í málum sem snúa beint að réttarstöðu Bandaríkjahers 

hérlendis, en verið tregari til að viðurkenna slíkan rétt í málum sem snúa að einkaréttarlegum 
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gjörðum liðsmanna varnarliðsins eða í málum sem snúa beint að grundvallarréttindum 

íslenskra ríkisborgara, sbr. niðurstaða Hæstaréttar í máli nr. 130/1961 þar sem íslenskur 

ríkisborgari stefndi varnarliðinu vegna ógreiddra launa. Þrátt fyrir einhliða ákvörðun 

Bandaríkjamanna að yfirgefa herstöðina í Keflavík árið 2006 er tvíhliða varnarsamningur 

ríkjanna enn í gildi. Í ljósi þess má draga þá ályktun að ákvæði samningsins hafi áfram vægi 

hvað varðar réttarstöðu Bandaríkjahers hér á landi. 

Niðurstöður ritgerðarinnar staðfesta þannig að íslenska ríkið hefur staðið sig ágætlega 

við innleiðingu helstu samninga úrlendisréttar. Þá hafa íslenskir dómstólar endurtekið vísað í 

ákvæði slíkra samninga í niðurstöðum sínum og ekki verður annað séð en að slíkir samningar 

hafi sett svip sinn á íslenskt réttarkerfi. Það má hins vegar velta því fyrir sér hvers vegna 

Vínarsamningarnir um stjórnmála- og ræðissamband voru innleiddir í heild sinni í íslenskan 

rétt á sama tíma og fjölmargir aðrir þjóðréttarsamningar hafa ekki fengið sömu meðferð. Þannig 

ætti Ísland fyllilega að geta staðið við skuldbindingar þjóðréttarsamninga, án þess að þeir séu 

hluti landsréttar, með því að skýra íslensk lög með hliðsjón af þjóðréttarlegum skuldbindingum 

sínum. Á þessu réttarsviði getur engu að síður reynst erfitt að draga of miklar álykarnir vegna 

þeirra fáu dóma og úrskurða sem hafa fallið beint undir það hér á landi.  
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