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Útdráttur 

Í þessari ritgerð mun höfundur leitast við að svara því hvort Seðlabanki Íslands hafi farið að 

stjórnsýslulögum í málarekstri gegn Samherja hf. Fjallað verður um og farið nokkuð ítarlega 

yfir stjórnsýslulög nr. 37/1993 frá 1. janúar 1994 og í framhaldi af því er einnig fjallað 

sérstaklega um lögmætisregluna sem er grundvallarregla stjórnsýsluréttar. Lögmætisreglan 

felur í sér að ákvarðanir stjórnvalda mega ekki brjóta í bága við stjórnarskrá, lög eða reglugerðir 

og þær verða að eiga sér lagastoð. 

Staða Seðlabanka Íslands í stjórnkerfinu og hlutverki bankaráðs Seðlabankans eru gerð skil. 

Einnig er og tæpt á starfsemi Samherja hf. Fjallað er um gjaldeyriseftirlitið og tilkomu þess í 

framhaldi af gjaldeyrishöftum. Upphaf málsins er rakið og farið yfir tímalínu í málinu sem 

staðið hefur í 8 ár. Einnig er farið stuttlega yfir húsleit sem markar upphaf málsins hún var 

umdeild á sínum tíma og er enn umdeildari eftir að nýjar upplýsingar komu fram núna í lok 

október. 

Skoðaðar eru ákærur, álagðar sektir og dómar í málinu. Ítarlega er farið yfir álit umboðsmanns 

Alþingis nr. 9730/2018 sem birt var 22. janúar 2019 ásamt fylgigögnum og samskipti annarra 

ríkisstofnanna. Farið er í áskilnað í lögum og hvort hann hafi verið til staðar. 
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er ritgerð til B.S. – gráðu í viðskiptalögfræði við félagsvísinda- og lagadeild 

Háskólans á Bifröst. Ritgerðin gildir sem 14 ECTS einingar. 

Yfirskrift og heiti ritgerðarinnar er: „Fór Seðlabanki Íslands að stjórnsýslulögum í 

málarekstri gegn Samherja hf?“  Ritgerðin fjallar um mál sem nefnt hefur verið 

Samherjamálið og einkum það hvernig Seðlabanki Íslands hagaði stjórnsýsluathöfnum sínum 

í því máli. 

Við vinnslu þessara ritgerðar hefur höfundur fylgt reglum Háskólans á Bifröst bæði hvað varðar 

ritun og meðferð heimilda, lögð hefur verið áhersla á vönduð vinnubrögð. 

Leiðbeinandi höfundar við verkefnið var Fróði Steingrímsson kennari við Háskólann á Bifröst. 

Höfundur vill þakka Fróða kærlega fyrir góðar, gagnlegar og gagnrýnar ábendingar við vinnslu 

verkefnisins. 

 

Húsavík 8. desember 2019 

 

Bergþór Bjarnason 
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1 Inngangur 
 

Höfundi þessarar ritgerðar þótti áhugavert að skoða mál og stjórnvaldsákvarðanir Seðlabanka 

Íslands á hendur Samherja hf.1 vegna skila á gjaldeyri. Höfundur hafði áður skoðað þetta mál í 

misserisverkefni og þótti málið mjög áhugavert sérstaklega hvað varðar stöðu borgarans. Málið 

hefur í heild staðið yfir í tæp átta ár. Höfundur kannaði þau lög og reglur sem giltu á þeim tíma 

er málið fór af stað og þau ráðgefandi álit og bréfa skrif á milli stjórnvalda sem birt hafa verið 

á tímabilinu til að komast að niðurstöðu um efnið.  

Í áliti umboðsmanns Alþingis nr. 9730/2018,2 var fjallað um framgang Seðlabanka Íslands við 

framkvæmd gjaldeyriseftirlits, gagnvart Samherja. Í kjölfarið vöknuðu spurningar í 

þjóðfélaginu um það vald sem bankanum hafði verið falið og hvernig hann fór með það vald 

við gjaldeyriseftirlitið. 

Í ritgerðinni verður farið yfir helstu lagagreinar stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og lögmætisregluna. 

Farið verður yfir upphaf málsins og einnig þær aðgerðir, ákærur og dóma sem fallið hafa í 

málinu. Gerð verður grein fyrir stöðu Seðlabanka Íslands og umboðsmanns Alþingis í 

stjórnkerfinu. Ítarlega verður farið í álit og bréf umboðsmanns ásamt svari Seðlabanka til 

forsætisráðherra. 

Markmið ritgerðarinnar er  að skýra frá stjórnsýslumeðferð Seðlabanka Íslands við framkvæmd 

eftirlits með gjaldeyrishöftum. Þá verður einkum stuðst við álit umboðsmanns Alþingis nr. 

9730/2018 og bréfsefni milli stjórnvalda, ásamt því hvernig málarekstri Seðlabankans var 

háttað gegn félögum í samstæðu Samherja og þeirra helstu fyrirsvarsmönnum. 

Rannsóknarspurningin sem höfundur leitast við að svara er: „Fór Seðlabanki Íslands að 

stjórnsýslulögum í málarekstri gegn Samherja hf?“ Rannsóknarvinna ritgerðarinnar byggist 

á lögfræðilegri aðferð (dogmatísk aðferð) sem felur í sér að notast er við heimildir sem þegar 

hafa verið ritaðar og að greina með þeim atvik og úrlausnir einnig að líta til þeirra réttarheimilda 

sem eiga við hverju sinni. 

Auk áðurnefndra réttarheimilda voru við gagnaöflun nýttar greinargerðir með frumvörpum, 

fræðirit, skýrslur, bréfaskriftir, álit, vefur Samherja og Seðlabanka Íslands ásamt fleiri gögnum 

sem finna má í heimildaskrá.  

                                                
1 Hér eftir Samherji 
2 Hér eftir álit umboðsmanns 
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2 Stjórnsýslulögin 
 

2.1 Markmið og tilgangur 
 

Stjórnsýslulög nr. 37/19933 eru sett í þeim tilgangi að tryggja sem best réttaröryggi manna í 

samskiptum við hið opinbera. Lögin fela í sér að borgurunum eru tryggð ákveðin réttindi í 

samskiptum sínum við stjórnvöld og stjórnvöldum er að sama skapi settur ákveðinn rammi um 

hvernig standa skuli að stjórnvaldsákvörðun. Löggjafinn hefur því sett ákveðnar reglur um þá 

málsmeðferð sem borgarar mega gera ráð fyrir að eigi sér stað þegar þeir eiga í samskiptum við 

hið opinbera.4 Í nefndaráliti allsherjarnefndar nr. 996 á 116 löggjafarþingi, er nefndin þeirrar 

skoðunar að þörf sé á almennum stjórnsýslulögum.5 

2.2 Lögmætisreglan 
 

Lögmætisreglan er grundvallarregla í stjórnsýslurétti og hún leiðir af 2. gr. stjórnarskrárinnar 

og þrískiptingu ríkisvaldsins. Samkvæmt henni er ríkisvaldinu skipt í löggjafavald, 

framkvæmdarvald og dómsvald, Alþingi og forseti Íslands fara með löggjafavaldið og 

dómstólar með dómsvaldið. Markmiðið með því að þrískipta ríkisvaldinu er að tryggja það og 

á sem bestan hátt að valdi sé dreift og einnig að ólíkir valdhafar tempri vald hvers annars.6 

Í lögmætisreglunni felst að ákvarðanir og athafnir stjórnvalda skuli vera í samræmi við lög og 

þar með að ákvarðanir og athafnir hafi stoð í viðhlítandi lögum. Það leiðir af reglunni að 

stjórnvöld eiga ekki að geta  tekið ákvarðanir sem eru íþyngjandi fyrir almenning nema hafa til 

þess skýra lagaheimild. Það er meginregla þegar kemur að stjórnsýsluákvörðunum að 

löggjafinn sem hefur valdið til að mæla fyrir um það í lögum og þar með innan þeirra marka 

sem stjórnarskráin veitir heimild til með hvaða hætti stjórnvöldum er heimilt að íþyngja 

almenningi með sínum ákvörðunum og athöfnum.7 

                                                
3 Hér eftir ssl 
4 Umboðsmaður borgarbúa. Hvað er málsmeðferð. Sótt 3. október 2019 frá umboðsmaðurborgarbua.is: 

https://umbodsmadurborgarbua.is/viltu-kvarta/hvad-er-malsmedferd 
5 Þau séu nauðsynleg til þess að treysta réttaröryggi borgaranna í viðskiptum sínum við hið opinbera. Þau séu 

enn fremur nauðsynleg starfsmönnum stjórnsýslunnar til þess að þeir viti hvaða reglum þeir eiga að fylgja í starfi 

sínu. Þá séu þau nauðsynleg umboðsmanni Alþingis til stuðnings embættisfærslu hans í samskiptum við 

stjórnvöld en ekki er að efa að árangursríkara er að vísa í sett lög en óskráðar réttarreglur. 
6 Björg Thorarensen ofl. (2009). Um lög og rétt. Bls. 28 
7 Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2010). Ekki batnar allt þó bíði. Bls. 61 
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Í meginreglunni felst, með nokkurri einföldun að almenningur má gera hvað eina sem ekki er 

bannað með lögum. Hins vegar  er stjórnvöldum ekki heimilt að íþyngja borgurunum með 

ákvörðunum sínum nema þau hafi til þess sérstaka heimild í lögum.8 

Lögmætisreglan felur í sér tvenns konar undirreglur, annars vegar formreglu og hins vegar 

heimildarreglu sem nefnd er lagaáskilnaðarreglan. Formreglan segir að ákvarðanir stjórnvalda 

megi ekki brjóta gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar, almennum lögum né reglugerðum þar sem 

slíkar réttarheimildir eru rétthærri ákvörðunum stjórnvalda. Heimildarreglan felur það í sér að 

þær ákvarðanir sem stjórnvöld taka skuli almennt eiga sér heimild í lögum, Alþingi verður að 

hafa veitt skýra heimild til stjórnvalda með lögum sem ákvörðunin byggir á.9 Þetta má sjá í 

dómi Hæstaréttar nr. 125/2000 en dómurinn var álitinn fordæmisgefandi. 

Öryrkjadómur1, nr 125/2000: Öryrkjabandalag Íslands höfðaði mál til viðurkenningar 

á því annars vegar að Tryggingastofnun hefði verið óheimilt frá 1. janúar 1994 til 31. 

desember 1998 að skerða tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap vegna tekna maka, 

sem ekki var lífeyrisþegi, með því að telja helming samanlagðra tekna beggja hjóna til 

tekna örorkulífeyrisþegans, og hins vegar að slík skerðing hefði verið óheimil eftir að hún 

var lögfest 1. janúar 1999. Talið var að ekki hefði verið nægjanleg heimild í lögum nr. 

117/1993 fyrir ráðherra til að setja reglugerð, sem skerti tilkall bótaþega til fullrar 

tekjutryggingar vegna tekna maka. Þótt ljóst væri að ekki hefði verið ætlun löggjafans að 

breyta framkvæmd eldri laga varðandi tekjutryggingu, var talið að lög yrðu að geyma 

skýr og ótvíræð ákvæði um að skerða mætti greiðslur úr sjóðum almannatrygginga 

samkvæmt reglugerð svo að það væri heimilt. Var því niðurstaðan með vísan í 76.gr og 

65 gr. stjórnarskrárinnar sú að eftir gildistöku laga nr. 117/1993 hefði skort lagastoð til 

að mæla fyrir um það í reglugerð að skerða mætti tekjutryggingu vegna tekna maka 

öryrkja.10 

2.3 Málsmeðferðarreglur 
 

Til eru tvenns konar málsmeðferðarreglur. Ef stjórnvald fer á svig við málsmeðferðarreglur 

stjórnsýslulaga þegar það tekur stjórnvaldsákvörðun, getur það leitt til þess að ákvörðunin verði 

síðar felld úr gildi fyrir dómi á grundvelli þessa formgalla. Hér skiptir einkum máli gegn hvers 

konar málsmeðferðarreglu stjórnvaldið hefur brotið. Málsmeðferðarreglunum má skipta í tvo 

                                                
8 Róbert R. Spanó ofl. (2009). Um lög og rétt. Bls. 102 
9 Sama heimild. Bls. 103 
10 Hrd. nr. 125/2000 
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flokka, öryggisreglur annars vegar og verklagsreglur hins vegar. Reglunum er skipt í flokka 

eftir því hvaða markmiði þær þjóna. Öryggisreglurnar hafa það að markmiði að tryggja að 

stjórnvaldsákvarðanir verði efnislega réttar og í samræmi við lög. 

   

Inntak rannsóknarreglunnar, sbr. 10. gr. ssl., er að stjórnvald skuli sjá til þess að mál sé 

nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Rannsóknarreglan tengist náið andmælarétti 

þar sem mál verða oft ekki nægjanlega upplýst nema aðila hafi verið gefinn kostur á að kynna 

sér gögn máls svo og að koma að frekari upplýsingum um málsatvik.11 Í dómi Hæstaréttar nr. 

592/2017 var málsmeðferð ráðherra vegna skipunar dómara í Landsrétt úrskurðuð andstæð 10. 

gr. ssl. 

 

 Hrd nr. 592/2017.  Gögn málsins bæru á hinn bóginn ekki með sér að slík rannsókn 

hefði farið fram af hálfu ráðherra. Samkvæmt því hefði málsmeðferð hans verið andstæð 

10. gr. stjórnsýslulaga og af því leiddi að það sama ætti við um meðferð Alþingis á 

tillögu ráðherra þar sem ekki hefði verið bætt úr þeim annmörkum sem málsmeðferð 

ráðherra var haldin.12 

 

Markmiðið með andmælareglunni, sbr. 13. gr. ssl., er að tryggja að ákvarðanir stjórnvalda séu 

löglegar og réttar, og byggðar á lögmætum forsendum þannig að réttindi borgaranna verði ekki 

skert og hagsmunum þeirra stefnt í voða með handahófskenndum ákvörðunum. Aðili máls skal 

eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því, enda liggi ekki 

fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft.13 Af þeim 

sökum falla allar þessar reglur óumdeilanlega í flokk öryggisreglna.  

   

Tilkynningarreglan í 14. gr. ssl. tengist andmælareglunni í 13. gr. ssl. órjúfanlegum böndum. 

Forsenda þess að aðili geti sjálfur nýtt réttindi sín samkvæmt ssl og gætt hagsmuna sinna, s.s. 

með því að að kynna sér gögn máls og tjá sig um það, er að hann hafi vitneskju um að mál hans 

sé til meðferðar hjá stjórnvaldi. Af þeim sökum er mælt svo fyrir í 14. gr. ssl. að stjórnvald skuli 

vekja athygli aðila máls á því að mál hans sé til meðferðar eins fljótt og kostur er.14 Að því leyti 

telst 14. gr. ssl. til öryggisreglna, þótt hún hafi á sér yfirbragð verklagsreglu. 

 

                                                
11 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur Málsmeðferð. Bls. 483 
12 Hrd. nr. 592/2017 
13 Páll Hreinsson. (2019). Málsmeðferð Stjórnvalda. Bls. 203 
14 Sama heimild. Bls. 130 
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Í Hrd dómi 384/2005, reynir bæði á andmæli og tilkynningu: Var ástæða 

uppsagnarinnar ágreiningur, sem reis vegna afskipta hans af umsókn manns um starf á 

sambýlinu, en R var talinn hafa gerst brotlegur í starfi með framgöngu sinni. Þá var þar 

enn fremur vísað til tveggja áminninga, sem hann hafði fengið árið 1997, vegna atvika 

er vörðuðu útreikning launa. Talið var að á það hefði skort að fyrirmælum 44. gr. laga 

nr. 70/1996, sbr. 21. gr. sömu laga, hefði verið fylgt áður en R var sagt upp þar sem 

áminningarnar frá 1997 voru veittar af tilefni, sem var óskylt þeim ástæðum, sem 

uppsögnin studdist við. Þá var meðferð málsins talin stangast á við andmælareglu 13. 

gr. laga nr. 37/1993. Áminningarnar voru enn fremur felldar úr gildi þar sem R hafði 

ekki verið veitt færi á að tala máli sínu áður en þær voru veittar. Þar sem ákvörðun um 

uppsögn var ekki tekin með lögmætum hætti átti R rétt á skaðabótum. Við ákvörðun bóta 

var meðal annars tekið tillit til þess að hann varð offari í framgöngu sinni, þegar hann 

leitaðist við að hindra ráðningu mannsins, sem leiddi til samskiptavanda á 

vinnustaðnum.15 

 

Þegar horft er til réttaráhrifa vegna brota á rannsóknarreglunni ber að nefna í fyrsta lagi að það 

verður að hafa verið til staðar annmarki að lögum þ.e. að ein eða fleiri reglur um málsmeðferð 

hafi verið brotnar við meðferð máls. Þetta skilyrði er ávalt talið uppfyllt þegar stjórnvald hefur 

vanrækt rannsóknarskyldu sína. Í öðru lagi verður sú regla sem brotin var, að vera þess eðlis að 

hún veiti meira öryggi fyrir því að efni stjórnvaldsákvörðunar verði bæði rétt og lögmætt. Í 

þriðja lagi verður hinn lagalegi annmarki þ.e. brotið á reglunni, að vera verulegur. Við mat á 

því hvort brot á öryggisreglu telst verulegur annmarki á lögum virðast dómstólar, annars vegar 

geta dómstólar stuðst við almennan mælikvarða. Þá er brot talinn verulegur annmarki og leiðir 

til ógildingar ákvörðunar. Hins vegar nota dómstólar stundum sérstakan mælikvarða. Þá er brot 

á öryggisreglu aðeins talið leiða til ógildingar að það hafi leitt til rangrar efnislegrar 

niðurstöðu.16 

Í sinni einföldustu mynd má því segja að stjórnvaldsákvörðun verði til þegar þegar atvik máls 

eru að undangenginni rannsókn og annari lögmætri málsmeðferð, heimfærð undir tiltekna 

réttarreglu, eins og hún hefur verið túlkuð og fyllt.17 Sjá helstu greinar í stjórnsýslurétti.18 

                                                
15 Hrd. nr. 384/2005 
16 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur Málsmeðferð. Bls. 533-535 
17 Páll Hreinsson. (2019). Málsmeðferð Stjórnvalda. Bls. 22 
18 Í 7. gr. ssl. er m.a. kveðið á um skyldu stjórnvalds til að veita þeim sem til þess leitar, nauðsynlega aðstoð og 

leiðbeiningar varðandi þau mál sem snerta starfssvið þess. Inntak rannsóknarreglunnar, sbr. 10. gr. ssl., er að 

stjórnvald skuli sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. 11. gr. ssl. Við úrlausn 

mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn 

https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.8421
https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.8421
https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.8421
https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.8421
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3 Seðlabanki Íslands 
 

Seðlabanki Íslands19 var stofnaður með lögum árið 1961 og er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins. 

Áður hafði Landsbanki Íslands gegnt vissu hlutverki seðlabanka allt frá árinu 1927, er skipulagi 

hans var breytt og honum fengin einkaréttur til seðlaútgáfu.20 

3.1 Lög um Seðlabanka Íslands 
 

Seðlabanki Íslands telst stjórnvald í skilningi stjórnsýslulaga og starfar eftir lögum nr. 36/2001. 

Samkvæmt 1. gr. laganna er SÍ sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins og ríkissjóður ber ábyrgð á 

öllum skuldbindingum bankans og heyrir hann undir forsætisráðherra.21  

Samkvæmt 2. og 3. mgr. 14. gr. laga um Stjórnarráð Íslands,22 getur ráðherra krafið sjálfstæð 

stjórnvöld, sem heyra undir hann, um hverjar þær upplýsingar og skýringar sem þörf er á til að 

sinna eftirliti skv. 13. gr. og öðrum lögmæltum skyldum ráðherra.23 Ef nauðsynlegt reynist í 

þessu sambandi að afhenda ráðherra upplýsingar sem almennar eða sérstakar 

þagnarskyldureglur taka til eru hann og ráðuneyti hans bundin þagnarskyldu með sama hætti 

og í þeim reglum greinir.24 

Markmið bankans er skilgreint í 3. gr. laganna. Meginmarkmiðið er að stuðla að stöðugu 

verðlagi og að framgangi stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Verkefni bankans eru að 

stuðla að fjármálastöðuleika og skal bankinn sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 

                                                
mála á grundvelli sjónarmiða. 12. gr. ssl. Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu 

markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar 

í sakirnar en nauðsyn ber til.  22. gr. ssl. Í rökstuðningi skal vísa til þeirra réttarreglna sem ákvörðun stjórnvalds 

er byggð á. Að því marki, sem ákvörðun byggist á mati, skal í rökstuðningnum greina frá þeim 

meginsjónarmiðum sem ráðandi voru við matið. 23. gr.ssl. Stjórnvald getur breytt ákvörðun sinni þar til hún 

hefur verið tilkynnt aðila máls. Eftir að aðila hefur verið tilkynnt um ákvörðun er stjórnvaldi heimilt að leiðrétta 

bersýnilegar villur í henni, enda tilkynni stjórnvaldið aðila um leiðréttinguna án tafar. 24. gr. ssl. Eftir að 

stjórnvald hefur tekið ákvörðun og hún verið tilkynnt á aðili máls rétt á því að mál sé tekið til meðferðar á ný ef 

1. ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik, eða 2. íþyngjandi ákvörðun 

um boð eða bann hefur byggst á atvikum sem breyst hafa verulega frá því að ákvörðun var tekin. 25. gr. ssl. 

Stjórnvald getur afturkallað ákvörðun sína að eigin frumkvæði, sem tilkynnt hefur verið aðila máls, þegar 1. það 

er ekki til tjóns fyrir aðila, eða 2. ákvörðun er ógildanleg. 
19 Hér eftir Seðlabankinn 
20 Seðlabankinn. Seðlabanki Íslands. Sótt 10. september 2019 frá seðlabanki.is: https://www.sedlabanki.is/um-

sedlabanka-islands/sedlabanki-islands/ 
21  Lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 
22  Lög um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 
23  Sama heimild 
24  Sama heimild 
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hans sem seðlabanka, s.s. að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og að stuðla að virku og öruggu 

fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.25 

Þess ber að geta að ný lög nr 92/2019 frá 1. júlí 2019 um Seðlabanka Íslands munu taka gildi 

1. janúar  2020 og frá sama tíma munu lög nr. 36/2001 falla úr gildi.26 

 

3.2 Bankaráð Seðlabanka Íslands 
 

Um bankaráð Seðlabankans er fjallað í 26.–28.gr. laga um Seðlabanka Íslands nr.36/2001. 

Bankaráðið skal hafa eftirlit með því að bankinn fari að lögum í störfum sínum, sbr. 1.mgr. 28. 

gr. laganna.  Bankaráðið kemur ekki að daglegum rekstri, ákvarðanatöku eða hefur afskipti af 

málum sem bankinn hefur til meðferðar hverju sinni, hvort sem er vegna eftirlitshlutverks hans 

eða á öðrum sviðum í starfsemi bankans.  

Af lagaákvæðinu leiðir að hlutverk bankaráðs Seðlabankans er eðlisólíkt hlutverki stjórna 

eftirlitsstofnana, eins og Fjármálaeftirlitsins27 og Samkeppniseftirlitsins, en stjórnum þeirra 

stofnana er lögum samkvæmt ætlað nokkuð veigamikið hlutverk við meðferð mála þar sem 

lagðar eru íþyngjandi ákvarðanir, og eftir atvikum sektir, á þá aðila sem stofnanirnar hafa eftirlit 

með.28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25  Lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 
26 Alþingi ný lög um Seðlabanka Íslands nr. 92/2019 
27 Hér eftir FME 
28 Greinargerð bankaráðs Seðlabanka Íslands. (2019) Bls. 4 



 

 

8 

4 Samherji hf 
 

Samherji hf. er útgerðarfélag sem var stofnað í Grindavík árið 1972, aðsetur félagsins voru 

fluttar til Akureyrar árið 1983.29 Félaginu hefur verið skipt upp og innlendi hlutinn er í Samherja 

hf, en erlendi hlutinn í Samherji Holding ehf.30 

Í dag er Samherji hf í hópi umsvifamestu sjávarútvegsfyrirtækja landsins og byggist rekstur 

félagsins á sjófrystingu, landvinnslu á bolfiski, fiskeldi og markaðs- og sölustarfsemi. Stór hluti 

umsvifa Samherja og dótturfélaga er utan Íslands, bæði í útgerð, vinnslu í landi og 

markaðsmálum.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Samherji hf. Fyrirtækið, sagan. Sótt 9. september 2019 frá samherji.is: 

http://www.samherji.is/is/fyrirtaekid/sagan 
30 Viðskiptablaðið. Samherja skipt upp. Sótt 9. september 2019 frá vb.is: https://www.vb.is/frettir/samherja-

skipt-upp/147094/ 
31 Samherji hf, fyrirtækið, Sótt 9. september 2019 frá samherji.is: https://www.samherji.is/is/fyrirtaekid 

http://www.samherji.is/is/fyrirtaekid/sagan
https://www.samherji.is/is/fyrirtaekid
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5 Gjaldeyriseftirlitið 
 

Í nóvember árið 2008 voru sett á gjaldeyrishöft í kjölfar þess að Ísland varð fyrir áföllum vegna 

óvenju umfangsmikillar bankakreppu í október 2008. Minnkandi tiltrú á íslenskum fjáreignum 

sem fylgdi í kjölfarið skapaði hættu á stórfelldu útstreymi gjaldeyris með afar háskalegum 

afleiðingum fyrir gengi krónunnar sem þegar hafði lækkað mikið. Mikið útstreymi á gjaldeyri 

hefði getað valdið gríðarlegu falli krónunnar og meiri verðbólgu en raun varð á. Þar sem 

efnahagsreikningar heimila og fyrirtækja einkenndust bæði af mikilli skuldsetningu og háu 

hlutfalli lána í erlendum gjaldmiðlum og verðtryggðum lánum hefði þetta getað hrundið af stað 

mikilli hrinu vanskila með óhagstæðum afleiðingum fyrir þjóðarbúskapinn. Vegna þessa greip 

Seðlabanki Íslands til aðgerða hinn 10. október 2008 sem miðuðu að því að hefta tímabundið 

útflæði gjaldeyris. Þó að gjaldeyrishöft séu óheppileg voru þau nauðsynleg í ljósi hinnar miklu 

áhættu fyrir þjóðarbúskapinn. 32 

5.1 Tilurð gjaldeyrishafta 
 

Lög um breytingu á lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál voru sett á Alþingi þann 28. nóvember 

2008, breytingin á lögunum sneri að takmörkunum á gjaldeyrisviðskiptum. 

Þá voru liðnar sex vikur frá því að Seðlabankinn hafði kynnt reglur um tímabundna temprun 

útflæðis gjaldeyris. Talið var að höftin myndu stuðla að endurreisn íslensks efnahagslífs, en 

tilgangur þeirra var að koma í veg fyrir fjármagnsflótta út úr landinu og skapa stöðuleika á gengi 

íslensku krónunnar. 33 

Gjaldeyrishöftin áttu að vera tímabundin og tók sá tími mið af efnahagsáætlun landsins og 

reglum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Reglur um gjaldeyrishöft lutu að því að banna allan 

fjármagnsflutning til eða frá Íslandi nema með mjög þröngum skilyrðum, þ.e. eingöngu 

greiðslur fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum um frumvarp að lögum um gjaldeyrishöft 

var tekið sérstaklega fram að þessi höft væru neyðarúrræði og mikilvægt væri að þau yrðu 

afnumin eins fljótt og mögulegt væri.34 

 

                                                
32 Seðlabankinn. Fjármagnshöft. Sótt 18. september 2019 frá seðlabanki.is: 

https://www.sedlabanki.is/gjaldeyrismal/fjarmagnshoft/ 
33 Þingskjal nr. 232 - 189. mál,136. löggjafaþing/ 2008-2009. Stjórnarfrumvarp, um breytingu á lögum nr. 

87/1992, um gjaldeyrismál, með síðari breytingum.  
34 Sama heimild 
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5.2 Ábyrgð á gjaldeyriseftirliti 
 

Samkvæmt lögum fékk FME það hlutverk að fylgjast með að reglum um fjármagnshöftin væri 

framfylgt. FME hafði hinsvegar nóg á sinni könnu við eftirlit með öðrum málum og hafði í raun 

ekki mannafla til að fylgjast með framkvæmd haftanna. Í framhaldi af því tók Seðlabankinn 

alfarið við gjaldeyriseftirlitinu. Hjá Seðlabankanum höfðu engar ráðstafanir verið gerðar til að 

manna sérstakt eftirlit með höftunum og ætlast var til þess að bankastarfsmenn bættu þessu við 

önnur störf sín. Engin reynsla var eftir hjá Seðlabankanum sem sneri að gjaldeyriseftirliti en 

örfáum árum áður hafði síðasti starfsmaður gamla gjaldeyriseftirlitsins látið af störfum.35  

Með ákvæði til bráðabirgða í 5. gr. laganna, fékk Seðlabankinn heimild, fram í lok nóvember 

2010, til að setja reglur, að fengnu samþykki viðskiptaráðherra, sem takmörkuðu eða stöðvuðu 

tímabundið nánar tilgreinda flokka fjármagnshreyfinga og gjaldeyrisviðskipta sem þeim 

tengdust til og frá landinu og skylduðu innlenda aðila til að skila til landsins öllum erlendum 

gjaldeyri sem þeir eignuðust.36 

Fyrstu reglur Seðlabankans um gjaldeyrismál voru reglur nr. 1082/2008. Þær reglur voru svo 

endurskoðaðar og gefnar út að nýju sem reglur nr. 1130/2008, síðan sem reglur nr. 880/2009 

og loks sem reglur nr. 370/2010 um gjaldeyrismál. Í þessum reglum voru grundvallarákvæði 

um skilaskyldu gjaldeyris í fjármagnshöftunum og fól í sér að öllum erlendum gjaldeyri skyldi 

skilað til fjármálafyrirtækis hérlendis.37 

Andstaða stjórnenda Seðlabankans var ljós frá upphafi við þá kröfu að bankinn þyrfti að fá 

samþykki viðskiptaráðuneytisins fyrir reglum um gjaldeyrishöft, sbr. ákvæði til bráðabirgða í 

5. gr. laganna.38 

 

 

 

 

 

                                                
35 Björn Jón Bragason. (2016). Gjaldeyriseftirlitið vald án eftirlits. Bls. 18-19 
36 Greinargerð bankaráðs Seðlabanka Íslands. (2019). Bls. 8 
37 Sama heimild, bls. 9-10 
38 Lög um breytingu á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, með síðari breytingum nr. 134/2008 
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6 Tildrög Samherjamálsins 
 

Seðlabankinn hóf sérstakt eftirlit með útflutningsfyrirtækjum og aðferðum þeirra við að fylgja 

eftir ákvæðum reglna um gjaldeyrishöft. Eftirlitið fór þannig fram að nokkur 

útflutningsfyrirtæki af handahófi voru valin og þau beðin um upplýsingar um erlenda 

bankareikninga í þeirra eigu og tilteknum gögnum úr bókhaldinu. Eftirlitið takmarkaðist við 

skil á erlendum gjaldeyri sem félögin höfðu eignast á tímabilinu nóvember 2008 til september 

2009. Samherji var á meðal þeirra fyrirtækja sem eftirlitið náði til. Greining af hálfu 

gjaldeyriseftirlitsins hófst eftir ábendingu um að tilefni væri til að kanna nánari viðskiptakjör 

og viðskipti milli tengdra aðila. Það var mat Seðlabankans að vísbendingar væru um að sala 

Samherja til tengdra aðila hefði ekki farið fram á sömu kjörum og venjum sem tíðkuðust í 

viðskiptum ótengdra aðila,39 sbr. 1. mgr. 2. gr. bráðabirgðaákvæða II. laga nr.87/1992. 

6.1 Upphafið 
 

Í febrúar 2009 sendi Seðlabankinn fyrirspurn til Samherja þar sem leitað var svara við hvort rétt 

væri að greiðslur erlendra aðila fyrir fisk færi inn á reikning félagsins í Noregi. Samherji svaraði 

um hæl með fullnægjandi útskýringum að staðið væri skil með millifærslum vikulega. Þeim 

samskiptum lauk með því að Samherji áréttaði að frekari upplýsingar yrðu að sjálfsögðu veittar. 

Seðlabankinn svaraði með eftirfarandi orðum  ,,Við teljum þetta fullnægjandi skýringar og 

málið [er] dautt.”40 

Þegar starfsemi gjaldeyriseftirlits Seðlabankans tók til starfa, sumarið 2009, voru forsvarsmenn 

Samherja boðaðir á fund vegna hugsanlegra brota á gjaldeyrisskilum. Fjármálastjóri Samherja 

benti strax á mistök við útreikninga bankans. Það sem starfsmenn bankans töldu vera 

gjaldeyriskaup voru í rauninni greiðslur með gjaldeyri og innborganir á erlend lán. Fulltrúar 

Seðlabankans gerðu sér grein fyrir þessum mistökum og slitu fundi.41 

Árið 2010 var ráðinn inn endurskoðandi til bankans. Hans hlutverk var að rannsaka 

sjávarútvegsfyrirtæki með tilliti til skilaskyldu þeirra og þ.á.m. var Samherji. Frá byrjun október 

fram í miðjan desember áttu endurskoðandinn og starfsmenn Samherja í tölvusamskiptum eftir 

að óskað hafði verið eftir upplýsingum um innborganir á ákveðna gjaldeyrisreikninga 

                                                
39 Greinargerð bankaráðs Seðlabanka Íslands. (2019). Bls. 10 
40 Björn Jón Bragason. (2016). Gjaldeyriseftirlitið vald án eftirlits. Bls. 152 
41 Sama heimild. Bls. 154-155 
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fyrirtækisins. Á þessu tímabili fór endurskoðandinn norður og fór yfir hreyfingar á erlendum 

bankareikningum Samherja, stemmdi af greiðslur við útgefna sölureikninga og staðfesti að þær 

greiðslur skiluðu sér á erlenda gjaldeyrisreikninga. 42  Í maí 2011 kom skýrsla frá 

endurskoðandanum sem gaf ekki tilefni til að kæra til lögreglu þar sem meint brot Samherja 

gegn gjaldeyrislögum taldist minniháttar þar sem að fjárhæðin nam ekki 500 milljónum. Taldist 

það því ekki brot skv. b-lið 16.gr. laga nr. 87/1992. 43 

 

6.2 Tímalína í málinu 
 

Höfundur telur ástæðu til að setja fram tímalínu í málinu þar sem það er mjög umfangsmikið, 

snertir marga aðila í stjórnkerfinu og hefur staðið yfir mjög langan tíma. Nánar er fjallað um 

einstök atriði sem hafa þýðingu í næstu köflum. 

➢ 27. mars 2012: Húsleit á skrifstofum Samherja á Akureyri og í Reykjavík. 

➢ 10. apríl 2013: Seðlabankinn kærir Samherja til sérstaks saksóknara. 

➢ 28. ágúst 2013: Sérstakur saksóknari vísar málinu aftur til Seðlabankans þar sem ekki 

var heimild í gjaldeyrislögum til að ákæra lögaðila. 

➢ 9. sept 2013: Seðlabankinn ákærir forstjóra Samherja og 3 aðra stjórnendur til sérstaks 

saksóknara fyrir sömu brot. 

➢ 4. sept 2015: Sérstakur saksóknari fellir niður ákærur og bendir á að reglurnar hafi 

ekki verið samþykktar af ráðherra. 

➢ 2. október 2015: Umboðsmaður Alþingis ritar bréf til Seðlabanka og stjórnvalda vegna 

mála sem snerta gjaldeyriseftirlit Seðlabankans. 

➢ 6. nóv 2015: Skattrannsóknarstjóri vísar frá þeim hluta málsins sem sendur var til 

athugunar hjá honum. 

➢ 30. mars 2016: Seðlabankinn sendir Samherja bréf þar sem hluti málsins er felldur 

niður. 

➢ 13. maí 2016: Samherji svarar Seðlabankanum og mótmælir því að Seðlabankinn 

aðhafist frekar í málinu. 

➢ 13. júlí 2016: Seðlabankinn býður Samherja að ljúka málinu með sáttagreiðslu, sektar 

í ríkissjóð að upphæð 8,5 m.kr. 

➢ 15. ágúst 2016: Samherji hafnar sáttarboði Seðlabanka. 

➢ 1. sept 2016: Seðlabankinn leggur 15 m.kr stjórnvaldssekt á Samherja. 

➢ 28. september 2016: Samherji krefst ógildingar á stjórnvaldssekt Seðlabankans. 

➢ 24. apríl 2017: Héraðsdómur Reykjavíkur dæmir stjórnvaldssekt Seðlabankans ógilda. 

➢ 8. nóvember 2018: Hæstiréttur staðfestir ógildingu á sekt á hendur Samherja. 

➢ 12. nóvember 2018: Forsætisráðherra óskar eftir greinargerð frá bankaráði 

seðlabankans vegna Samherjamálsins. 

➢ 22. jan 2019: Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9730/2018 er birt. 

➢ 21. feb 2019: Greinargerð bankaráðs Seðlabankans til forsætisráðherra. 

                                                
42 Björn Jón Bragason. (2016). Gjaldeyriseftirlitið vald án eftirlits. Bls. 156 
43 Sama heimild. Bls. 160 
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➢ 15. mars 2019: Forsætisráðherra óskar svara frá Seðlabankanum vegna greinargerðar 

bankaráðs Seðlabankans. 

➢ 27. mars 2019: Fundur í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis vegna málsins. 

➢ 12. apríl 2019: Seðlabankinn svarar forsætisráðherra vegna bréfs frá 15. mars. 

➢ 30. apríl 2019: Forstjóri Samherja og Samherji hf kæra fimm stjórnendur 

Seðlabankans til lögreglu. 

➢ 18. ágúst 2019: Bréf Seðlabanka til forsætisráðherra vegna húsleita. 

➢ 27. október 2019: Bréf forsætisráðherra til Seðlabanka og kæra til lögreglu vegna 

húsleita. 

➢ 28. október 2019: Samherji höfðar skaðabótamál á hendur Seðlabanka Íslands. 

 

6.3 Húsleit 
 

Það var mat gjaldeyriseftirlitsins að grunur væri um brot á ákvæðum laga um gjaldeyrismál.44  

Taldi Seðlabankinn þá nauðsynlegt að grípa til þvingunaraðgerða til verndar 

rannsóknarhagsmunum til að hægt væri að rannsaka umfang meintra brota. Á þessum 

grundvelli krafðist Seðlabankinn, fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur þann 24. mars 2012, að 

heimild yrði veitt til húsleitar svo bankinn gæti framkvæmt lögbundið rannsóknarhlutverk sitt 

á grundvelli laga um gjaldeyrismál, vegna gruns um brot gegn ákvæðum sömu laga.45 

Gögnin sem Seðlabankinn lagði fram með greinargerðinni til Héraðsdóms Reykjavíkur voru 

m.a. útreikningur á útflutningsverðmæti á heilum karfa annars vegar frá Samherja  og hins vegar 

fyrir aðra útflytjendur. Í ljós kom að þessir útreikningar voru rangir og birt hefur verið svar frá 

Seðlabankanum þar sem segir „Í því sambandi er óumdeilt að sú aðferðarfræði sem notast var 

við í upphafi varðandi greiningu samanburðarverðs á heilum ferskum karfa yfir þriggja 

mánaða tímabil hafi ekki sýnt nægjanlega samanburðahæfa útreikninga til að undirbyggja 

kæru. Ljóst er þó að húsleitarbeiðni byggði einnig á fleiri gögnum“.46 Ekki verður annað séð 

en önnur gögn sem fylgdu beiðni um húsleitarheimild tengist þessum útreikningum beint. 

Ekki er ávallt nóg að afla upplýsinga heldur verður eftir atvikum einnig að staðreyna hvort þær 

séu réttar. Það fer eftir mikilvægi máls, þýðingu upplýsinga, frá hverjum þær stafa og fleiri 

atriðum, hversu ríka skyldu stjórnvöld hafa af þessu leyti.47 

                                                
44 Lög um gjaldeyrismál nr. 87/1992 
45 Greinargerð bankaráð Seðlabanka Íslands. (2019). Bls. 11 
46 Samherji hf. Krafa um heimild til húsleitar og haldlagningar. Sótt 22. nóvember 2019 frá samherji.is: 

https://www.samherji.is/static/files/2019/Husleitarmal/seinni_krafa_si_um_heimild_til_husleitar_og_haldlagnin

gar_gagna_270312_an_personuuppl.pdf 
47 Páll Hreinsson. (2019). Málsmeðferð Stjórnvalda. Bls. 178 
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Seðlabankinn fór í að undirbúa húsleitarheimild á grundvelli 68. gr., 74. gr. og 1. mgr. 75. gr. 

sakamálalaga nr. 88/2008.48 Seðlabankinn taldi sig hafa rökstuddan grun um að Samherji seldi 

karfa á undirverði til erlendra dótturfélaga sinna. Tilgangurinn var að afla gagna sem staðfestu  

grun vegna vanefndar á skilaskyldu á gjaldeyri til landsins. Mikil áhersla var lögð á leynd þegar 

kom að húsleitarheimildinni. Í samræmi við 103.gr. sml. var þess krafist að málsmeðferð fyrir 

héraðsdómi yrði unnin án þess að Samherjamenn yrðu kvaddir á dómþing í samræmi við 104.gr. 

sml. Kröfugerðin var tilbúin 23. mars 2012, undirrituð af aðstoðar-seðlabankastjóra og 

framkvæmdarstjóra gjaldeyriseftirlitsins.49 

Héraðsdómari tók við kröfunni og tók sér sólarhrings frest til að úrskurða um hvort leyfi yrði 

veitt, sem síðan varð raunin. Húsleitarheimildin var eins og lagt var upp með ekki takmörkuð 

að neinu leyti. Náði hún til leitar og haldlagningu á munum, gögnum í húsnæði og læstum 

hirslum og einnig til afritunar á tölvutækum gögnum. Heimildin náði þá til afritunar gagna 8 

mánuðum áður en gjaldeyrishöftin tóku gildi.50  

Um kl. 11:00 þann 27. mars 2012 voru aðgerðir stöðvaðar til að óska eftir frekari heimildum 

frá héraðsdómi til haldlagningar gagna frá félögum sem ekki voru talin upp í fyrri 

húsleitarúrskurði. 

Seðlabankinn sendi út fréttatilkynningu: ,,Gjaldeyriseftirlit Seðlabanka Íslands, með 

aðstoð Embættis sérstaks saksóknara, framkvæmdi í morgun húsleitir á starfsstöðvum 

Samherja hf. í Reykjavík og á Akureyri. Aðgerðin er framkvæmd í tengslum við 

lögbundið rannsóknarhlutverk Seðlabanka Íslands á grundvelli laga nr. 87/1992, um 

gjaldeyrismál, vegna gruns um brot gegn ákvæðum sömu laga.” 51 

Samherja var  meinað að mótmæla á dómþingi þegar fjallað var um seinni úrskurðinn þar sem 

Seðlabankinn taldi að það gæti torveldað rannsókn málsins og spillt sönnunargögnum skv. 103. 

gr. og 1. mgr. 104. gr. sml. Féllst héraðsdómari á þessi rök Seðlabankans. Sú ákvörðun 

héraðsdómara hefur verið gagnrýnd í Hæstarétti á síðari stigum málsins þar sem augljóst var að 

forsvarsmenn Samherja höfðu vitneskju um yfirstandandi leit og starfsmenn Seðlabankans og 

lögregla gættu leitarvettvangs. Rúmlega þremur tímum síðar var Seðlabankinn kominn með 

                                                
48 Hér eftir sml 
49 Björn Jón Bragason. (2016). Gjaldeyriseftirlitið vald án eftirlits. Bls.167-168 
50 Sama heimild. Bls. 175-177 
51 Seðlabankinn. Tilkynning nr.13/2012. Sótt 2. október 2019 frá: https://www.sedlabanki.is/utgefid-efni/frettir-

og-tilkynningar/frettasafn/frett/2012/03/27/Gjaldeyriseftirlit-Sedlabanka-Islands-framkvaemir-husleitir/ 
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afrit af nýjum úrskurði í hendurnar sem tiltók 10 önnur fyrirtæki sem voru ekki í fyrri 

leitarheimildinni en að öðru leyti voru úrskurðirnir alveg eins.52  

Í bréfi til forsætisráðherra sagði seðlabankastjóri “Má í því sambandi ekki gleyma því að 

aðgerðir Seðlabankans höfðu töluverð fælingaráhrif. Þetta mátti glögglega sjá eftir húsleitina 

hjá Samherja, þó svo að ekki hafi verið hugsað út í það fyrirfram, enda ekki lögmætt sjónarmið 

í þessu máli.”53 

Einnig sagði seðlabankastjóri í viðtali við Morgunblaðið þann 20. mars 2019 um rökstuddan 

grun bankans í máli Samherja þar sem hann sagði að ráðist hefði verið í húsleit „vegna þess að 

við höfðum grun um refsiverð brot. Ef sá grunur hefði verið nægjanlega rökstuddur þá hefðum 

við ekkert farið í húsleit heldur einfaldlega vísað málinu eða kært það beint til lögreglu.“54 

Við húsleit í húsnæði Samherja  sem og í skjalageymslu félagsins var lagt hald á mikinn fjölda 

gagna sem Seðlabankinn kvaðst þurfa að rannsaka. Samherji  krafðist þess að úrskurðurinn yrði 

felldur úr gildi þann 28. mars 2012 en var þeirri kröfu vísað frá á þeim grundvelli að 

rannsóknarathöfnin hefði þegar farið fram.  

„Rannsóknarregla 10. gr. ssl  mælir fyrir um skyldu stjórnvalda til að sjá til þess að mál sé 

upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Starfsemi sóknaraðila er enn þá til rannsóknar og engin 

stjórnvaldsákvörðun, er bindur enda á málið, sbr. 2. mgr. 1. gr. ssl, hefur verið tekin. Ekki er 

því grundvöllur til að fjalla um hér hvort málsmeðferð varnaraðila stangist á við 

rannsóknarregluna, en í húsleitarúrskurðum sínum komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að 

skilyrðum væri fullnægt til þess að heimila umbeðnar rannsóknaraðgerðir.“55 

Samherji var þeirrar skoðunar og það má velta því fyrir sér hvort húsleitin hafi verið 

,,Veiðiferð”56 en Mannréttindadómstóll Evrópu hefur dæmt slíkar ferðir ólöglegar.57 Það hefur 

                                                
52 Björn Jón Bragason. (2016). Gjaldeyriseftirlitið vald án eftirlits. Bls. 186-187 
53 Bréf UA til forsætisráðherra. (4. mars 2019). Bls 1 
54 Morgunblaðið. Mín mistök að átta mig ekki á áhættunni. Sótt 10. nóvember 2019 frá mbl.is: 

https://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2019/03/27/min_mistok_ad_atta_mig_ekki_a_ahaettunni/ 
55 Hrd. nr. 356/2012 
56 Í rétti engilsaxneskra þjóða er stundum talað um „veiðiferðir“ (e. hunting expedition) þegar farið er af stað 

með rannsókn á grundvelli meints brots en undirliggjandi tilgangur er í rauninni að afla ýmissa gagna, óskyldum 

rannsóknarefninu. Meginreglan í bandarískum rétti er sú ef framkvæmd er húsleit vegna gruns um tiltekið brot 

þá sé óheimilt að nota þau gögn sem finnast við leitina til að höfða refsimál vegna annarra meintra brota, en 

þeirra sem upphaflega var vísað til í húsleitarheimildinni. Þessi meginregla birtist ekki með jafnskýrum hætti í 

rétti Evrópuþjóða. Mannréttindadómstóll Evrópu komst þó að þeirri niðurstöðu í máli Robathin gegn Austurríki 

frá 2012 að ,,veiðiferðir” væru óheimilar. Stjórnvöld eigi að vita hvaða gögn eru þeim nauðsynleg við rannsókn 

og hvar þau er að finna. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur gert alvarlegar athugasemdir í þeim tilvikum þegar 

yfirvöld hafa réttlætt húsleit og haldlagningu með gögnum sem finnast við leitina. Í þessu sambandi má nefna 

dóm í máli Smirnov gegn Rússlandi frá 2007.  
57 Björn Jón Bragason. (2016). Gjaldeyriseftirlitið vald án eftirlits. Bls. 187 

https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.4413
https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.4413


 

 

16 

verið sýnt fram á það að gögnin sem lögð voru fram vegna húsleitarheimildar voru röng og 

hefur það verið staðfest. „Héraðsdómur hafði áður vísað málinu frá en sett ofan í við Seðlabanka 

vegna rangra útreikninga á karfaverði, sem málið allt virðist byggja á. Þá bendir Hæstiréttur á 

að brotið hafi verið á rétti Samherja við málsmeðferðina og er sérstaklega fundið að því að 

héraðsdómur hafi ekki hvatt fulltrúa Samherja fyrir dóminn þegar krafa um húsleit og 

haldlagningu var tekin fyrir, eins og skylt hefði verið að gera samkvæmt lögum.”58 

Þá var ekki talið af hálfu Hæstaréttar að brot á meðalhófsreglunni við töku ákvarðana um 

einstaka rannsóknaraðgerðir hefði getað valdið því að rannsóknin í heild hefði verið ólögmæt.  

Þá fór Samherji fram á afhendingu á m.a. tölvum, iPad og usb-lyklum þar sem þau gögn 

vörðuðu ekki gjaldeyrismál. Í því sambandi taldi Hæstiréttur að ekki hefði nægur tími gefist til 

að fara yfir þau gögn og yfirferð þeirra var ekki lokið.  Það yrði að gefa Seðlabankanum svigrúm 

til að leggja mat á þýðingu þeirra gagna fyrir rannsókn málsins.  

Kröfu Samherja um lögmæti og framkvæmd aðgerðanna sem og að haldi gagna yrði aflétt var 

því hafnað í málum. Hrd nr. 356/2012 og 357/2012.59 

6.4 Upplýsingar til fjölmiðla vegna húsleitar 
 

Samherji hefur haldið því fram alveg frá því að húsleitin var framkvæmd þann  27. mars 2012 

að gjaldeyriseftirlit Seðlabankans hafi verið í sambandi við Ríkisútvarpið 60 og upplýst 

starfsmenn þar um tíma og aðgerðir. Það kom svo í ljós nú í október 2019 að svo var. Í byrjun 

mars 2019 beindi umboðsmaður Alþingis því til forsætisráðherra, að hann teldi ástæðu til að 

óska eftir nánari upplýsingum frá Seðlabankanum um meinta upplýsingagjöf til fréttastofu 

RÚV í aðdraganda húsleitar gjaldeyriseftirlits Seðlabankans í húsakynnum Samherja.  

Í svarbréfi Seðlabankans til forsætisráðherra dagsett þann 18. ágúst. 2019 kom það fram að 

skoðun innri endurskoðanda Seðlabankans sem framkvæmd var í kjölfarið á beiðni 

seðlabankastjóra 17. apríl 2019, leiddi í ljós tölvupósta í pósthólfi starfsmanns gjaldeyris-

eftirlitsins sem staðfesta samskipti hans við starfsmann RÚV á tímabilinu 20. febrúar 2012 til 

26. mars 2012. Það hafði áður komið fram að gjaldeyriseftirlitið var í sambandi við fréttamann 

                                                
58 Vikudagur. Dómur Hæstaréttar mikil vonbrigði og vekur furðu. Sótt  25. október 2019 frá vikudagur.is: 

https://www.vikudagur.is/is/frettir/domur-haestarettar-mikil-vonbrigdi-og-vekur-furdu 
59 Hæstiréttur vísaði frá kröfu X hf. o.fl. er laut að lögmæti og framkvæmd rannsóknaraðgerðanna þar sem þær 

væru afstaðnar. Þá hafnaði rétturinn kröfu X hf. o.fl. um að haldi yrði aflétt, einkum með vísan til þess að vegna 

mikils umfangs hinna haldlögðu gagna yrði að játa SÍ nokkru svigrúmi viðrannsókn þeirra, áður en þau yrði afhent 

X hf. o.fl. 
60 Hér eftir RÚV 
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RÚV vegna upplýsinga sem fréttamaðurinn veitti því. Samskipti við fréttamanninn virðast hafa 

tengst því og í engum póstanna voru trúnaðarupplýsingar sendar fréttamanninum. Í einum pósti 

frá fréttamanninum til gjaldeyriseftirlitsins sem sendur er daginn fyrir húsleitina, virðist sem 

fréttamaður RÚV hafi haft upplýsingar um húsleitina áður en hún átti sér stað. Í athugun 

bankans kom ekkert fram sem upplýsir hvernig fréttamaðurinn öðlaðist þær upplýsingar. Ekkert 

svar við póstinum var að finna í pósthólfi.61 

Í bréfi umboðsmanns dags. 4. mars 2019 spurði hann hvaða lagaheimildir væru fyrir því að 

veita RÚV fyrirfram upplýsingar um húsleit hafi það á annað borð gerst. Seðlabankanum var 

ekki kunnugt um neinar slíkar lagaheimildir. Hafi slíkar upplýsingar verið veittar þá var þar um 

mistök að ræða.62 

Seðlabankinn svaraði því einnig til að ekki væri hægt á grundvelli fyrirliggjandi gagna að 

fullyrða um hvernig fréttamaðurinn hafi öðlast vitneskju um fyrirhugaða húsleit. Seðlabankinn 

hafi ekki þau úrræði sem þarf til að upplýsa það frekar, m.a. þar sem viðkomandi eru hættir 

störfum hjá bankanum. Jafnvel þótt tækist að upplýsa málið frekar kemur málsmeðferð vegna 

mögulegra brota á starfsskyldum því ekki til greina, sbr. lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins, nr. 70/1996. Einnig kæmi kæra til lögreglu ekki til greina þar sem möguleg sök er 

fyrnd, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 81. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940.63 

Í bréfi forsætisráðherra til lögreglunar kom  þann 27. október 2019 kom fram að 

forsætisráðherra hafi vísað máli vegna ætlaðs upplýsingaleka frá Seðlabankanum til RÚV í 

aðdraganda húsleitar hjá Samherja árið 2012 til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

lekinn kann að fela í sér refsivert brot. Þá sagði í bréfi forsætisráðherra að háttsemi af þessu tagi 

kunni að fela í sér refsivert brot og því hafi forsætisráðuneytið ákveðið að upplýsa embætti 

lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um málið.  Sama dag sendi ráðherra lögreglustjóranum 

bréf, þar sem segir að forsætisráðuneytið hafi ekki úrræði til að upplýsa málið frekar. Þar sem 

lekinn kunni að fela í sér refsivert brot sé rétt að upplýsa lögreglustjóra um málið, óháð því 

hvort hugsanleg lögbrot kunni að vera fyrnd. 64 

 

 

                                                
61 Frekara svar Seðlabanka Íslands til forsætisráðherra. (18. ágúst 2019). Bls. 1 
62 Sama heimild. Bls. 2 
63 Sama heimild. Bls. 2 
64 Sýn miðlar. Meintum leka Seðlabankans til RÚV vísað til lögreglu. Sótt 9. nóvember 2019 frá visir.is: 

https://www.visir.is/g/2019191028982 
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7 Ákærur Seðlabanka Íslands 
 

Í apríl árið 2013 beindi Seðlabankinn kæru á hendur Samherja til sérstaks saksóknara. 

Heildarfjárhæð ákæru sem brotin litu að námu tug milljörðum króna. Samherjamálið er flókið 

og umfangsmikið mál en snýst í grundvallaratriðum um tvennt.  Annars vegar hvort Samherji 

hafi skilað gjaldeyri með réttum hætti vegna sölu á sjávarafurðum, þá sérstaklega karfa, til 

tengdra aðila65 sbr. brot á ákvæði 1.mgr. 12.gr. reglna nr. 880/2009, um gjaldeyrismál66og hins 

vegar hvort Samherji hafi skilað með réttum hætti gjaldeyri sem fyrirtækið hafi eignast vegna 

hagnaðar á afleiðusamningum.67 

Embætti sérstaks saksóknara endursendi málið í ágúst 2013 á þeim forsendum að í lögum um 

gjaldeyrismál væri ekki kveðið á um refsiábyrgð lögaðila fyrir brot gegn lögunum eða reglum 

á grundvelli þeirra. Embættið taldi samkvæmt því ljóst að kærðir lögaðilar gætu ekki borið 

refsiábyrgð á ætluðum brotum í málinu.68 Einungis væri heimild til að leggja stjórnvaldssektir 

á lögaðila fyrir brot gegn þeim. Embætti sérstaks saksóknara taldi að háttsemi Samherja gæti 

varðað við stjórnsýsluviðurlög skv. lögum um gjaldeyrismál 69  og endursendi málið til 

Seðlabankans á grundvelli 6. mgr. 16. gr. n. sömu laga.70 Embættið taldi sér ekki fært að taka 

til rannsóknar mál á hendur þeim einstaklingum sem ættu í hlut þar sem ekki  hefði legið fyrir 

mat Seðlabankans á því hvort brot teldust minni háttar eða meiri háttar, sbr. 2. mgr. 16.gr. b 

laga nr. 87/1992.71 

Seðlabankinn sendi nýja kæru til embættis sérstaks saksóknara vegna sömu meintu brota en nú 

var kærunni beint að forsvarsmanni Samherja og þremur öðrum stjórnendum persónulega. Eftir 

tvö ár komst sérstakur saksóknari að þeirri niðurstöðu að vísa þyrfti kærunni til baka, á 

grundvelli 6.mgr. 16.gr. b laga nr. 87/1992. Kom fram í bréfi sérstaks saksóknara að í reglum 

um gjaldeyrismál nr. 1130/2008, sem gefnar voru út desember 2008 og voru í gildi til október 

2009, kæmi fram að lögáskilið samþykki ráðherra þyrfti til þess að geta beitt refsiheimildum. 

Meint brot Samherjamanna voru framin á því tímabili og ekki hafði komið fram að brotið hefði 

verið vísvitandi gegn reglum um skilaskyldu. Var því engin rökstuddur grunur um meiriháttar 

og refsiverð brot þeirra sem kærðir voru. Einnig voru afmarkaðir þættir málsins sendir til 

                                                
65 Greinargerð bankaráð Seðlabanka Íslands. (2019). Bls. 2 
66 Reglur um gjaldeyrismál nr. 880/2009 
67 Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9730/2018. Bls. 2 
68 Hrd. nr. 463/2017 
69 Lög um gjaldeyrismál nr. 87/1992 
70 Greinargerð bankaráðs Seðlabanka Íslands. (2019) Bls. 12 
71 Hrd. nr. 463/2017 
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skattrannsóknarstjóra ríkisins til meðferðar. Taldi hann að ekki væri efni til aðgerða af hálfu 

embættisins og var það staðfest í nóvember 2015.72    

 

7.1 Sektir 
 

Seðlabankinn hætti rannsókn á stærstum hluta af upphaflegu sakarefnum í ljósi niðurstöðu 

sérstaks saksóknara. Að hluta til tók Seðlabankinn upp rannsókn að nýju og í mars 2016 

tilkynnti hann Samherja um niðurfellingu hluta málsins og afstöðu þeirra til þeirra þátta sem 

eftir stóðu sem sneru að skilaskyldubrotunum. Í bréfinu var Samherja veittar upplýsingar um 

stöðu máls og gefin kostur á að andmæla. Samherji mótmælti harðlega að Seðlabankinn myndi 

aðhafast nokkuð frekar í þessu máli í maí 2016.73 

Í júlí 2016 tilkynnti Seðlabankinn Samherja að málið væri að fullu upplýst og buðu Samherja 

að ljúka málinu með sátt skv. 15.gr. b. laga nr. 87/1992 með greiðslu 8,5 milljón króna í 

ríkissjóð. Samherji hafnar boðinu í ágúst og ítrekaði afstöðu sína um að öllum lögum og reglum 

hafi verið fylgt, áréttaði meinta óheimila endurupptöku málsins, skort á heimild til refsikenndra 

viðurlaga, meint vanhæfi starfsmanna Seðlabankans sem stóðu að rannsókninni og efnislegra 

þátta.74 

Seðlabankinn tók stjórnvaldsákvörðun í september 2016 og krafði Samherja um 15 milljónir 

króna í stjórnvaldssekt vegna brota gegn 12. gr. reglna nr. 880/2009 um gjaldeyrismál og 12. 

gr. reglna nr. 370/2010 um gjaldeyrismáls sbr. bráðabirgðarákvæði laga nr. 87/1992 um 

gjaldeyrismál og 1. mgr. 13.gr. laga nr. 87/1992 um gjaldeyrismál með síðari breytingum.75 

Seðlabankinn rökstuddi síðar þessa ákvörðun með því að það hafi verið óhjákvæmilegt með 

vísan til jafnræðissjónarmiða vegna annarra sambærilegra mála sem lokið hafði með sekt. Kom 

sá rökstuðningur fram í fréttatilkynningu Seðlabankans í nóvember 201876 af tilefni af dómi 

Hæstaréttar nr. 463/2017. 

                                                
72 Hrd. nr. 463/2017 
73 Björn Jón Bragason. (2016). Gjaldeyriseftirlitið vald án eftirlits.  Bls. 224 
74 Sama heimild. Bls. 225 
75 Bankaráð Seðlabanka Íslands. (2019). Bls 15 
76 Seðlabankinn. Í tilefni af dómi Hæstaréttar í máli Samherja hf gegn Seðlabanka Íslands. Sótt 20. september 

2019 frá seðlabanki.is: https://www.sedlabanki.is/utgefid-efni/frettir-og-

tilkynningar/frettasafn/frett/2018/11/13/I-tilefni-af-domi-Haestarettar-i-mali-Samherja-hf.-gegn-Sedlabanka-

Islands/ 
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Í september 2016 krafðist Samherji, með stefnu, ógildingar á ofangreindri stjórnvaldsekt 

Seðlabankans. Kröfugerð Samherja var fjórþætt:  

➢ ,,1. Seðlabankastjóri og aðrir starfsmenn bankans hafi verið vanhæfir 

til meðferðar máls á hendur honum og til töku stjórnvaldsákvörðunar 

í máli hans. 

➢ 2. Seðlabankinn hafi verið búin að fella niður málið á hendur félaginu 

og því hafi verið um óheimila endurupptöku máls að ræða. 

➢ 3. Ákvörðun Seðlabankans hafi verið tekin án gildra refsiheimilda. 

➢ 4. Ekki hafi efnislega verið til að dreifa brotum af hálfu Samherja 

gegn lögum og reglum um gjaldeyrismál.” 

 

Hæstiréttur staðfesti með dómi í máli nr. 463/201777 að fallist yrði á kröfur Samherja um 

ógildingu stjórnvaldssektar, á þeim grundvelli að endurupptaka málsins hafi verið óheimil. Í 

dóminum kom fram að forsvarsmenn Samherja hefðu mátt treysta því að málinu hefði verið 

lokið, sbr. 20. gr. ssl., þrátt fyrir að málarekstur gegn einstaklingum hefði enn verið til 

meðferðar. Seðlabankinn hélt því fram að bréf sent af þeirra hálfu hafi ekki falið í sér formlega 

birtingu ákvörðunarinnar. 

Því hefði ekki verið hægt hægt að taka upp málið að nýju á grundvelli endurupptökuheimilda 

skv. 24. gr. ssl. Þær heimildir ná einungis til ákvarðana sem byggðar eru á röngum eða 

ófullnægjandi upplýsingum eða þegar íþyngjandi ákvörðun byggist á atvikum sem breyst hafa 

verulega frá því að ákvörðun var tekin.78    

 

 

                                                

77  “Í niðurstöðu sinni vísaði héraðsdómur til bréfasamskipta sem átt höfðu sér stað milli aðila áður en ákvörðunin 

var tekin, þar sem S hf. hafði meðal annars óskað upplýsinga um hvort rannsókn á þætti félagsins vegna ætlaðra 

brota væri endanlega lokið. Hafði SÍ svarað á þá leið að hvorki væru til meðferðar mál gegn S hf. né hefðu verið 

stofnuð fleiri mál á hendur félaginu varðandi ætluð brot þess á lögum og reglum um gjaldeyrismál. Taldi 

héraðsdómur að líta yrði svo á að samkvæmt þessu hefði legið fyrir afstaða SÍ um niðurfellingu málsins sem S hf. 

hefði mátt binda réttmætar væntingar við og yrði þannig jafnað til bindandi stjórnvaldsákvörðunar um þetta atriði. 

Þá hefði ekkert komið fram í málinu um að ákvörðun SÍ um að hefja meðferð máls S hf. að nýju hefði byggst á 

nýjum gögnum eða vísbendingum um að slík gögn kynnu síðar að koma fram. Hefði því ekki verið sýnt fram á af 

hálfu SÍ á hvaða grundvelli hefði verið heimilt að taka mál S hf. upp að nýju. Féllst héraðsdómur þá þegar af 

þeirri ástæðu á kröfu S hf. um ógildingu ákvörðunarinnar og staðfesti Hæstiréttur þá niðurstöðu”. 

78 Greinargerð bankaráðs Seðlabanka Íslands. (2019) Bls. 15-16 
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8 Stjórnvöld og eftirlitsaðilar 
 

Samherjamálið hefur verið til umfjöllunar víða í stjórnkerfinu, umboðsmaður Alþingis hefur 

bæði gefið út álit á málinu og ritað bréf vegna þess til stjórnvalda. Forsætisráðherra og 

Seðlabanki Íslands hafa átt í bréfaskrifum vegna málsins, málið hefur verið tekið fyrir í 

stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis og einnig ratað til dómstóla. 

Í október 2015 ritaði umboðsmaður bréf til fjármála og efnahagsráðherra, formanns bankaráðs 

Seðlabankans, seðlabankastjóra og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis. Umboðsmanni 

höfðu borist ábendingar og kvartanir af ýmsum toga hvað varðaði stjórnsýslu Seðlabankans í 

málefnum er tengdust gjaldeyrishöftunum. Athugasemdirnar beindust að lagagrundvelli reglna 

um gjaldeyrishöftin, hvernig þær voru birtar og einnig framkvæmdina. Einnig voru gerðar 

athugasemdir um athuganir og rannsóknir bankans vegna gruns um brot gegn reglum um 

gjaldeyrishöftin og það hvernig var staðið að tilkynningum og svo yfirlýsingum Seðlabankans 

í tengslum við rannsóknirnar. Fundið hefur verið að því við umboðsmann að bankinn hafi ekki 

fylgt málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins við framkvæmd þessara mála og hafi ekki 

tilkynnt aðilum að þeir séu til athugunar. Umboðsmaður tekur fram að viðfangsefni 

Seðlabankans hafi verið flókin og umfangsmikil og einnig hafi þau verið að mörgu leyti ný fyrir 

stofnunina og starfsmenn hennar.79 

8.1 Umboðsmaður Alþingis mál nr. 9730/2018 
 

Forstjóri Samherja leitaði persónulega til umboðsmanns þann 8. júní 2018 og beindist kvörtunin 

að Seðlabankanum vegna kröfu Samherja um afturköllun á ákvörðun stjórnvaldssektar frá árinu 

2016. Seðlabankinn hafði gert Samherja að greiða stjórnvaldssekt vegna brota á reglum um 

gjaldeyrismál.80 

Krafa Samherja um afturköllun stjórnvaldákvörðunar Seðlabankans, byggði á því að ekki hefði 

verið fullnægjandi lagaheimild til staðar þegar upphafleg ákvörðun var tekin og að bankanum 

hafi verið það ljóst við meðferð málsins. Einnig beindist kvörtun Samherja að því að félagið 

hefði verið beitt ranglæti af hálfu Seðlabankans, bæði hvað varðar rannsókn málsins og í 

upphaflegri stjórnvaldsákvörðun Seðlabankans og síðan á ný með þeirri ákvörðun að hafna 

kröfu um afturköllun ákvörðunar um stjórnvaldssekt. Sérstakur saksóknari hafði fellt niður sex 

                                                
79 Bréf UA til stjórnvalda (2. okt. 2015). Bls 2 
80 Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9730/2018. Bls. 1 
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mál sem Seðlabankinn hafði kært til sérstaks saksóknara og vísaði til röksemda um gildi laga 

og reglna um gjaldeyrismál sem fullnægjandi refsiheimilda. Samherji vildi meina að mál hans 

ætti að taka aftur til meðferðar og afturkalla ákvörðunina, einnig að Seðlabankinn hefði brotið 

gegn jafnræðisreglum með því að beita öðrum sjónarmiðum við mat á lagaheimildum en 

ríkissaksóknari hafi gert.81 

Í svari Seðlabankans við kröfu Samherja um afturköllun ákvörðunar um álagningu 

stjórnvaldssektar var bent á að í kröfunni hefði verið vísað til 25. gr. ssl. Seðlabankinn taldi að 

ef Samherji óskaði eftir endurupptöku málsins þá þyrfti félagið að leggja fram beiðni þar að 

lútandi samkvæmt 24. gr. ssl.82 

Af þessu tilefni benti umboðsmaður á að eftir að stjórnvaldsákvörðun hefur verið tekin og birt 

aðila máls er hún bindandi fyrir aðila máls og stjórnvaldið sem tók ákvörðunina. Stjórnvaldinu 

kann þó að vera heimilt að fella ákvörðun úr gildi eða breyta henni, annað hvort að 

undangenginni endurupptöku málsins að uppfylltum skilyrðum 24. gr. ssl., eða með því að 

afturkalla ákvörðunina skv. 25. gr. ssl. eða öðrum reglum. Það getur verið tilefni fyrir stjórnvald 

að afturkalla ákvörðun að eigin frumkvæði að framkomnu erindi aðila máls. Einnig kann 

stjórnvaldi að vera skylt að vekja athygli aðila máls á ástæðum sem gera það að verkum að hann 

á rétt á að mál verði endurupptekið. Ef Seðlabankinn taldi að nauðsynlegur undanfari 

ákvörðunar um hvort skilyrði til afturköllunar ákvörðunar frá 2016 væru uppfyllt væri 

endurupptaka málsins þannig að rétt væri að gefa Samherja kost á að leggja fram frekari gögn, 

upplýsingar eða koma fram sjónarmiðum og bar bankanum að hafa frumkvæði af því að 

endurupptaka málið og leggja það í þann farveg samanber 10. gr. ssl. um rannsóknarreglu og 7. 

gr. ssl. um leiðbeiningarskyldu.83 

Umboðsmaður ritaði Seðlabanka Íslands bréf í maí 2011 og óskaði eftir upplýsingum um það 

hvernig tilkynningum væri háttað almennt í samræmi við 14. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, 

vegna athugana á meintum brotum á reglum um gjaldeyrismál, hvenær þær væru sendar og þess 

háttar. Seðlabanki Íslands svaraði í júlí 2011 og vísaði til verklagsreglna sem gjaldeyriseftirlitið 

hafði sett vegna ætlaðra brota gegn lögum um gjaldeyrismál og settu reglum þar um. Einnig 

segir í verklagsreglunum að tilkynning skuli jafnan send út um leið og rannsókn hefst vegna 

rökstudds gruns um brot tiltekins aðila.84 

                                                
81 Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9730/2018. Bls. 2 
82 Sama heimild. Bls. 11 
83 Sama heimild. Bls. 11-12 
84 Bréf UA til stjórnvalda (2. okt. 2015). Bls. 19 
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Það sem vakti athygli umboðsmanns er að dæmi eru um það að í málum þar sem ætla má að 

fljótlega hafi komið í ljós að þeim verði vísað til lögreglu, hafi tilkynning um meðferð ekki 

verið send aðila máls þótt ákvörðun um kæru til lögreglu hafi ekki verið tekin. Viðkomandi 

aðili hefur því ekki átt kost á því að óska eftir aðgangi að gögnum og koma að atriðum sem 

hann telur þörf á til að skýra mál sitt.85 

Til þess að aðili máls geti nýtt réttindi sín sem honum eru fengin samkvæmt stjórnsýslulögum 

nr. 37/1993 og gætt þar með hagsmuna sinna við meðferð máls þarf hann að vita að tiltekið mál 

sem varðar hann sé til meðferðar hjá stjórnvaldi. Fái aðili á fyrri stigum máls slíka vitneskju 

kann hann að kjósa að koma upplýsingum sem eru til þess fallnar að leiðrétta tiltekin atriði sem 

rannsókn stjórnvalds lýtur að eða gefa fyllri mynd af þeim og þar með mögulega að hafa áhrif 

á hvert framhald málsins verður.86 

Fjallað er um meðferð stjórnsýslumáls í 14. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þar segir að eigi 

aðili máls rétt á að tjá sig um efni þess samkvæmt 13. gr eigi stjórnvald, svo fljótt sem auðið 

því er viðkomið, vekja athygli aðila að mál hans sé til meðferðar, nema ljóst sé að hann hafi 

fengið vitneskju um það fyrir fram, meginreglan er sú að ef aðila máls er ókunnugt um að mál 

hans sé til meðferðar hjá stjórnvaldi skuli stjórnvaldið vekja athygli hans á því eins fljótt og 

kostur er.87 Í dómi hæstaréttar í Samherjamálinu nr. 463/2017 er fjallað um málsmeðferð. 

Úr Hrd 463/2017.  “Í samræmi við grunnreglu 14. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 telur 

dómurinn að stefnda hafi, í framhaldi af bréfi sérstaks saksóknara 28. ágúst 2013, borið 

að taka formlega afstöðu til þess hvort máli stefnanda yrði framhaldið hjá stofnuninni 

með það fyrir augum að leggja stjórnvaldssekt á stefnanda samkvæmt ákvæðum laga 

nr. 87/1992, enda lá þá endanlega fyrir að ábyrgð stefnanda samkvæmt lögunum yrði 

ekki viðkomið með lögreglurannsókn og útgáfu ákæru og lá endanlegt úrlausnarvald 

um hugsanleg viðurlög þannig hjá stefnda. Með sama hætti bar stefnda að skýra 

stefnanda frá því með hvaða nánari hætti yrði haldið áfram með mál gegn honum, svo 

sem að hvaða tilteknu atriðum málsmeðferð stefnda kynni að beinast eða þá hvort 

ákvörðun um málsmeðferð yrði látin bíða þar til niðurstaða lægi fyrir um kæru stefnda 

gegn fyrrgreindum einstaklingum, ef því var að skipta. Er þá einnig horft til þeirrar 

grunnreglu réttarríkisins, sem telja verður að hér eigi við, að hver sá sem borinn er 

sökum um refsiverða háttsemi fái svo fljótt sem kostur er vitneskju um eðli og orsök þess 

                                                
85 Bréf UA til stjórnvalda (2. okt. 2015). Bls. 20 
86 Sama heimild. Bls. 20 
87 Sama heimild. Bls. 20-21 

https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.24
https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.24
https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.24
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sem honum er gefið að sök og eigi þess kost að halda uppi vörnum eftir því sem honum 

er fært. 

 Í þessu ljósi verður fyrrgreint bréf stefnda 24. apríl 2015 ekki skilið á aðra leið en 

yfirlýsing hans þess efnis að mál stefnanda hefði endanlega verið látið niður falla hjá 

stofnuninni og takmarkaðist möguleg rannsókn stefnda til framtíðar við háttsemi þeirra 

einstaklinga sem kæra stofnunarinnar 9. september 2013 laut að. Eins og málið liggur 

fyrir verður því litið svo á að eigi síðar en með umræddu bréfi stefnda hafi legið fyrir 

afstaða hans um niðurfellingu máls stefnanda, sem hann mátti binda réttmætar 

væntingar við, og verði þannig jafnað til bindandi stjórnvaldsákvörðunar um þetta 

atriði.”  

Í 15. gr ssl. laganna kemur fram sú meginregla að aðili máls eigi rétt á aðgangi að skjölum og 

öðrum gögnum er mál hans varða. Samkvæmt 6. mgr. 15. gr taka ákvæði hennar ekki til 

rannsóknar sakamáls og meðferðar þess að öðru leyti. Þessi regla hefur verið skýrð svo að þegar 

eftirlitsstjórnvöld byrja rannsókn á meintum lögbrotum hjá eftirlitsskyldum aðila sé ekki hægt 

að tálma aðgangi aðila málsins að gögnum þess á meðan rannsókn stendur á grunvelli 6. mgr. 

15. gr hafi ákvörðun ekki verið tekin um að kæra málið til lögreglu.88 

Í áliti umboðsmanns samanber mál nr. 6121/2010. Þar verður ekki annað séð en það sama eigi 

við að meginstefnu á meðan mál er til rannsóknar hjá Seðlabankanum. 

UA mál nr. 6121/2010. A kvartaði yfir því að Fjármálaeftirlitið hefði synjað honum um 

aðgang að gögnum í stjórnsýslumáli er laut að hæfi hans til að gegna stöðu 

framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins X. Synjunin byggði á 3. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993. Umboðsmaður Alþingis tók til athugunar hvort synjun Fjármálaeftirlitsins 

hefði byggst á réttum lagagrundvelli. 

Umboðsmaður tók fram að ákvörðun stjórnar Fjármálaeftirlitsins, dags. 31. ágúst 

2010, um að beina því til X að séð yrði til þess að A myndi ekki gegna starfi 

framkvæmdastjóra sjóðsins væri stjórnvaldsákvörðun. A hefði því notið réttinda 

samkvæmt stjórnsýslulögum við meðferð málsins, þ. á m. réttar til aðgangs að gögnum 

eftir því sem fyrir væri mælt í 15.-19. gr. laganna. 

Af þessu tilefni tók umboðsmaður til skoðunar hvaða gögn hefðu tilheyrt stjórnsýslumáli 

A. Hann tók fram að við afmörkun á því hvaða gögn teldust „varða mál“ í skilningi 1. 

mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga yrði að líta til þess hvort þau hefðu efnislega þýðingu eða 

tengsl við tiltekið úrlausnarefni sem væri eða hefði verið til meðferðar hjá stjórnvaldi 

og ætlunin væri að leysa úr, eða úr því hefði verið leyst með stjórnvaldsákvörðun. 

Umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu að það yrði ekki önnur ályktun dregin af 

skýringum Fjármálaeftirlitsins til hans og gögnum málsins en að stofnunin hefði að 

                                                
88 Páll Hreinsson. (2013).Stjórnsýsluréttur Málsmeðferð. Bls. 641 
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einhverju leyti byggt á þeim upplýsingum og gögnum sem rakin væru í bréfi hennar til 

A, dags. 11. maí 2010. Því yrði að telja að þau skjöl og önnur gögn sem þessar ályktanir 

byggðust á hefðu varðað mál hans.  

Umboðsmaður tók því næst til skoðunar hvort synjun Fjármálaeftirlitsins á að afhenda 

A umbeðin gögn hefði byggst á réttum lagagrundvelli. Hann rakti efni 3. mgr. 15. gr. 

stjórnsýslulaga og tók fram að réttaráhrif þess ákvæðis væru ekki þau að gögn máls 

sem sættu meðferð eða rannsókn sem sakamál væru undirorpin trúnaði heldur þau að 

1. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga ætti ekki við um aðgang að gögnum í því máli.  Ef skjöl 

og önnur gögn, sem tilheyra sakamála, væru notuð í öðrum stjórnsýslumálum, sem ekki 

væru andlag sakamálarannsóknar, ætti undantekning 3. mgr. 15. gr. ekki við. 

Umboðsmaður benti á að fyrir lægi að mál A teldist ekki vera sakamál í skilningi þess 

ákvæðis. Synjun Fjármálaeftirlitsins um að veita aðgang að gögnum hefði því ekki 

byggst á réttum lagagrundvelli.  

Umboðsmaður benti hins vegar á að 17. gr. stjórnsýslulaga gæti átt við í slíkum 

tilvikum. Það ákvæði áskildi hins vegar tilvikabundið mat. Það að gagn tilheyrði 

sakamáli leiddi því ekki sjálfkrafa til þess að undanþága 17. gr. laganna ætti við.89 

 

Það hefur verið bent á það af fræðimönnum að takmarkanir að aðgangi að gögnum máls séu 

almennt túlkaðar þröngt og að þær eigi aðeins við í undantekningartilvikum.90 Þetta má sjá í 

áliti umboðsmanns mál nr. 5481/2008. 

UA mál nr. 5481/2008. Umboðsmaður vekur einnig athygli á því að upphaf 

stjórnsýslumáls er að lögum ekki bundið við það tímamark þegar aðili þess fær vitneskju 

um tilvist þess. Þó gert sé ráð fyrir því í stjórnsýslulögum að aðilum mála sé almennt 

tilkynnt um meðferð þeirra eins skjótt og mögulegt er, sbr. 14. gr. stjórnsýslulaga eru 

undantekningar frá þeirri almennu reglu ekki síst til staðar á því sviði sem hér um ræðir, 

þ.e. tengdar rannsóknum í refsivörslukerfinu og á skyldum sviðum á meintum 

refsiverðum brotum. Augljósir hagsmunir eru tengdir því að slík stjórnvöld geti hafið 

mál og rannsakað án þess að tilkynna þeim um það sem rannsókn beinist að. Einnig má 

benda á að af 1. málslið 14. gr. stjórnsýslulaga leiðir að tilkynningarskylda um meðferð 

mála hvílir eingöngu á stjórnvöldum þegar aðili máls á rétt á að tjá sig um efni þess 

samkvæmt 13. gr. laganna.91 

Í lögum um gjaldeyrismál er gert ráð fyrir ákveðinni verkaskiptingu á milli Seðlabanka Íslands 

og lögreglu þar sem hlutverk lögreglu og ákæruvalds er að rannsaka refsiverð brot gegn 

lögunum og leggja eftir atvikum grundvöll að ákæru vegna brota á lögunum. Samkvæmt 2. mgr. 

                                                
89 UA mál nr. 6121/2010 
90 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur Málsmeðferð. Bls. 410 
91 UA mál nr. 5481/2008 
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16. gr b laga nr. 87/1992 skal Seðlabankinn þegar meint brot gegn lögunum og reglum settum 

á grundvelli þeirra varða bæði stjórnvaldssektum og refsingu, meta hvort mál skuli kært til 

lögreglu eða því lokið með stjórnvaldsákvörðun hjá Seðlabankanum. Ef brot er meiri háttar ber 

Seðlabankanum að vísa þeim til lögreglu. Brot telst meiri háttar ef það lýtur að verulegum 

fjárhæðum, ef verknaður er framinn með sérstaklega vítaverðum hætti eða við aðstæður sem 

auka mjög saknæmi brotsins. Jafnframt getur Seðlabankinn á hvaða stigi rannsóknar sem er 

vísað máli vegna brota á lögunum til sakamálarannsóknar.92 

Verkaskiptingu Seðlabankans og lögreglu verður að hafa í huga þegar lagt er mat á undanþágu 

í 3. mgr. 16. gr b laga nr. 87/1992. Það leiðir af verkaskiptingunni að ef ætlað brot varði bæði 

refsingu og stjórnvaldssekt og það er mögulega meiri háttar í skilningi 2. mgr. 16. gr b, ber 

Seðlabankanum að leggja málið í þann farveg að meta hvort eigi að vísa því til lögreglu. Þegar 

mál hefur verið lagt í þann farveg að vísa því til lögreglu fellur niður sú skylda að tilkynna aðila 

máls samkvæmt 14. gr stjórnsýslulaga. Það er því mikilvægt að tekin sé afstaða til þess eins 

fljótt og kostur er hvort tilefni sé til þess að leggja viðkomandi mál í farveg undirbúnings kæru 

til lögreglu. Leiki vafi á því hvort málið verði leitt til lykta með stjórnvaldsákvörðun 

Seðlabankans eða því vísað til lögreglu verður að telja að meginreglan í 14. gr. stjórnsýslulaga 

eigi við.93 

Það verður að hafa í huga að athuganir og rannsóknir á meintum brotum gegn reglum um 

gjaldeyrismál kunna að hafa verulega íþyngjandi áhrif bæði á persónulega hagsmuni og 

atvinnurekstur viðkomandi. Það skiptir því miklu máli fyrir grundvöll þess máls sem stjórnvöld 

hafa til athugunar að vandað sé til málmeðferðarinnar þegar á fyrstu stigum. Það er mikilvægur 

þáttur í réttaröryggi borgaranna að þeir viti að mál þeirra sé til athugunar eða rannsóknar.94 

 

8.2 Áskilnaður í lögum 
 

Athuganir umboðsmanns leiddu til þess að lagabreytingarnar sem Alþingi gerði á 

gjaldeyrislögunum síðla árs 2008 og lagði þar með þann grunvöll að efnisreglum sem settar 

voru um gjaldeyrishöft og hvernig átti að fylgja þeim eftir með málsmeðferð, viðurlögum og 

eftir atvikum refsingum vegna ætlaðra brota gegn reglunum. Það er forsenda þess að stjórnvöld 

geti gripið til aðgerða og hafið rannsókn vegna gruns um brot og þar með gripið inní athafnir 

                                                
92 Bréf UA til stjórnvalda (2. okt. 2015). Bls. 22 
93 Sama heimild. Bls. 23 
94 Sama heimild. Bls. 25 
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einstaklinga og lögaðila er að aðgerðirnar hafi nægjanlega stoð í lögum. Þegar stjórnvöld setja 

reglur með þessum hætti verða þær að fullnægja þeim kröfum sem leiða af stjórnarskránni, 

mannréttindarákvæðum og dómaframkvæmd Hæstaréttar um lagastoð svo og skýrleika 

refsiheimilda.95 

Lögin eiga að skapa festu og öryggi í samskiptum manna, bæði innbyrðis og í skiptum við 

ríkisvaldið. Þessi hugmynd um gildi laga er oft kennd við réttarríkið. Réttarríkið gerir meðal 

annars þá kröfu að lögin séu aðgengileg, skýr og skiljanleg. Þar sem sett lög eru talin vera 

aðgengilegust, skýrust og skiljanlegust allra réttarheimilda er sú krafa gerð víða í stjórnlögum 

og mannréttindasáttmálum að ýmsar íþyngjandi reglur, svo sem refsireglur, styðjist við sett lög. 

Tengt þessu er skyldan til að birta lög með framvirkum hætti þannig að þegnarnir eigi þess kost 

að sjá fyrir hvaða reglur gildi um háttsemi þeirra.96 Á þetta reyndi í dómi H 1988:1532. 

H 1988:1532,Framadómur: Samkvæmt 69. gr. stjórnarskrárinnar þarf lagaboð til að 

leggja bönd á atvinnufrelsi manna. í 8. gr. laga nr. 36/1970 um leigubifreiðar er ekki 

mælt fyrir um skyldu atvinnuleyfishafa til að vera í stéttarfélagi né að einungis megi 

veita meðlimum stéttarfélags bifreiðarstjóra atvinnuleyfi. Slíkt ákvæði er ekki að finna 

annars staðar í lögunum. Samkvæmt þessu var talið, að laga-heimild væri ekki fyrir 

hendi til að ákveða með reglugerð, að þátttaka í stéttarfélagi skyldi vera skilyrði 

atvinnuleyfis. Var því ekki talið heimilt að skylda S gegn vilja sínum til að vera félagi í 

Bifreiðastjórafélaginu Frama og óheimilt að svipta hann atvinnuleyfi til 

leigubifreiðaaksturs, er hann hætti að greiða félagsgjöld og sagði sig úr félaginu. 

Ákvörðun U, sem staðfest var af samgönguráðherra, var því dæmd ógild.97 

Óhætt er að taka undir með Hæstarétti um að vilji löggjafans verði að koma skýrt og ótvírætt 

fram í lagatexta þegar um er að ræða setningu reglna sem með einhverjum hætti eru íþyngjandi 

gagnvart samfélagsþegnunum. Yfirleitt mæla almenn rök laganna þannig með því að einungis 

vilji löggjafans, eins og hann verður ráðinn af hinum settu lögum samkvæmt viðteknum 

lögum.98                                                  

Umboðsmaður hefur lagt áherslu á mikilvægi þess að viðurlagsheimildir og þar með 

grundvöllur rannsókna stjórnvalda á meintum brotum einstaklinga og lögaðila uppfylli, bæði 

                                                
95 Bréf UA til stjórnvalda. (2. okt. 2015). Bls. 4 
96 Róbert R Spanó. (2005) Túlkun laga og vilji löggjafans. Bls. 371 
97 Hrd 1988:1532 
98 Róbert R Spanó. (2005) Túlkun laga og vilji löggjafans. Bls. 371 
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að efni og formi eins og kostur er þær grundvallarkröfur sem leiða af reglum um þau mál. 

Borgararnir verða að geta treyst því að það sem stjórnvöld byggja sínar rannsóknir á séu 

fullnægjandi þar sem um íþyngjandi rannsóknarathafnir er að ræða. Það getur vissulega verið 

uppi réttmætur vafi um það hvort sönnunarkröfur séu uppfylltar í einstaka málum og þar með 

skilyrði til refsingar. Bæði löggjafinn og stjórnvöld þurfa að gæta að því að þær hátternisreglur 

sem borgurunum eru settar og þeim ætlað að fylgja séu það skýrar að þeir geti með lestri þeirra 

hvaða athafnir og/eða athafnaleysi  teljist brot gegn reglunum. Þó það verði síðar niðurstaða 

lögreglu, ákæruvalds eða dómstóla að mál séu felld niður og að málatilbúnaður stjórnvalda hafi 

ekki verið fullnægjandi þá verður að hafa það í huga að málin hafa oft verið til meðferðar hjá 

stjórnvöldum í langan tíma einnig ber að hafa í huga að þau hafa íþyngjandi inngrip bæði í líf 

og starfsemi þess sem til rannsóknar er vegna rannsóknarheimilda stjórnvalda. Borgararnir hafa 

takmörkuð úrræði við þessar aðstæður og skaðabótamál gegn ríkinu af þessu tilefni eru afar 

torsótt.99 

Íslenskur réttur byggir á þeirri grundvallarreglu sem nefnist lögmætisreglan, eins og nefnt var 

hér að framan. Af lögmætisreglunni leiðir að ákvarðanir og athafnir stjórnvalda verða annars 

vegar að eiga sér stoð í lögum og mega ekki brjóta í bága við lög. Þegar lagt er mat á það hvort 

stjórnvöld hafi fylgt lögmætisreglunni verður að hafa í huga að efni hennar er afstætt af því leyti 

að þær kröfur sem gerðar eru hverju sinni til skýrleika þeirra lagaheimilda, sem stjórnvald 

byggir sínar athafnir á. Þær taka einnig mið af því hvort og þá einnig hvaða þýðingu ákvarðanir 

hafa fyrir líf og hagsmuni þeirra einstaklinga og lögaðila sem þær beinast að. Ef ákvarðanir 

stjórnvalda teljast íþyngjandi eru gerðar mun ríkari kröfur  til þess að lagagrundvöllur þeirra 

ákvarðana sé skýr og ótvíræður. Sérstaklega á þetta við þegar reynir á stjórnarskrárvernduð 

mannréttindi.100 

69. gr. stjórnarskrárinnar. “Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst 

sekur um háttsemi sem var refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér 

stað eða má fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. Viðurlög mega ekki verða þyngri en 

heimiluð voru í lögum þá er háttsemin átti sér stað”. 

1. gr. almennra hegningarlaga. “Eigi skal refsa manni, nema hann hafi gerst sekur um 

háttsemi, sem refsing er lögð við í lögum, eða má öldungis jafna til hegðunar, sem þar 

er afbrot talin”. 

                                                
99 Bréf UA til stjórnvalda. (2. okt. 2015). Bls. 4 
100 Sama heimild. Bls. 7 
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7. gr mannréttindasáttmála Evrópu. “1. Engan skal telja sekan um afbrot hafi 

verknaður sá eða aðgerðaleysi, sem hann er borinn, eigi varðað refsingu að landslögum 

eða þjóðarétti þá framin voru. Eigi má heldur dæma mann til þyngri refsingar en lög 

leyfðu þegar afbrotið var framið”. 

Allmargir dómar hafa fallið í Hæstarétti þar sem reynir á lögmætisregluna. 

HRD 251/2004. X var saksóttur fyrir umferðarlagabrot með því að hafa ekið 

vöruflutningabifreið yfir sjö daga tímabil án þess að taka sér„lögboðna vikuhvíld.“ Var 

þetta í ákæru talið varða við a. lið 1. gr. reglugerðar nr. 136/1995 um aksturs- og 

hvíldartíma ökumanna o.fl. í innanlandsflutningum og við flutning innan Evrópska 

efnahagssvæðisins, sbr. ákvæði reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3820/85 um samhæfingu 

tiltekinnar löggjafar á sviði félagsmála er varðar flutninga á vegum, sbr. 6. mgr. 44. 

gr., sbr. 1. mgr. 100. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Talið var að sjálfstæða 

verknaðalýsingu á broti varðandi hvíldartíma ökumanna væri hvorki að finna í 6. mgr. 

44. gr. umferðarlaga né heldur í reglugerð nr. 136/1995 sem sett væri með stoð í 

lögunum. Væri því ekki um að ræða svo skýra refsiheimild að samrýmanleg væri 1. mgr. 

69. gr. stjórnarskrárinnar. Var X því sýknaður af kröfu ákæruvaldsins.101 

HRD 563/2014. X var ákærður fyrir að hafa kafað í gjánni Silfru á Þingvöllum án 

þess að tilkynna köfunina og afla tilskilins leyfis frá þjóðgarðinum. Var háttsemin talin 

varða við ákvæði reglna nr. 214/2013 um köfun í þjóðgarðinum á Þingvöllum, sbr. lög 

nr. 47/2004 um þjóðgarðinn á Þingvöllum. Í dómi Hæstaréttar kom fram að í lögum nr. 

47/2004 væri hvergi að finna heimild til að mæla fyrir um köfun í þjóðgarðinum í 

almennum stjórnvaldsfyrirmælum. Skorti því lagastoð fyrir að X hefði unnið sér til 

refsingar með háttsemi sinni. Þegar af þeirri ástæðu var hann sýknaður.102 

Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða og var það fært í lög um gjaldeyrismál með lögum nr. 

134/2008, þar var áskilið að ráðherra þyrfti að samþykkja reglur um gjaldeyrishömlur sem 

Seðlabanki Íslands gæfi út. Einnig var það tekið fram að reglurnar skyldu birtar í B-deild 

Stjórnartíðinda. Umboðsmaður óskaði eftir upplýsingum og gögnum frá efnahags og 

viðskiptaráðherra hvernig staðið hafi verið að samþykki ráðherra á reglunum. Við athugun 

umboðsmanns á bréfaskiptum milli ráðuneytisins og Seðlabankans vegna samþykkis ráðherra 
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á útgáfu reglnanna, þegar reglur nr. 1130/2008 voru birtar var ekkert að finna í gögnum 

ráðuneytisins um samþykki ráðherra á reglunum.103 

Þess skal getið að dómur féll í Héraðsdómi Reykjanes í máli S-180/2013 sem nefnt var Aserta-

málið sem var fyrsta málið sem ákært var í á grundvelli gjaldeyrisreglna Seðlabanka Íslands. 

 “Með lögum nr. 134/2008, sem tóku gildi 28. nóvember 2008, voru gerðar breytingar 

á lögum nr. 87/1992 sem fólust meðal annars í því að settar voru inn heimildir til þess 

að beita stjórnvaldssektum fyrir brot gegn ákvæðum 3., 4., 10., 11. 12. og 15. gr. 

laganna, en að auki var refsiákvæði þeirra breytt á þann veg að það var einskorðað við 

brot gegn 3., 4. og 15. gr. laganna. Með lögum nr. 73/2009, sem tóku gildi 14. júlí 2009, 

var brot gegn 8. gr. laganna lýst refsivert. Til stuðnings því að háttsemi ákærðu hafi 

verið refsiverð á tímabilinu 25. mars til og með 13. júlí 2009 hefur ákæruvaldið vísað 

til 186. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Að þessu virtu og í ljósi upptalningar 

á þeim brotum sem refsiákvæði laga nr. 87/1992 náði til fram að gildistöku laga nr. 

73/2009, en 8. gr. var ekki þar á meðal, er það niðurstaða dómsins að brot gegn henni 

hafi, hvað sem öðru líður, verið refsilaust á tímabilinu 25. mars 2009 til og með 13. júlí 

2009. Er þá ekki hvað síst horft til grunnreglu íslensks réttar um skýrleika refsiheimilda, 

sbr. 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar, sem á sér hliðstæðu í 1. mgr. 7. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. Lög nr. 62/1994, en af henni leiðir að áskilja verður 

að refsiheimild sé nægilega skýr til að ljóst sé af lestri lagaákvæðis hvaða háttsemi er 

refsiverð.  

Samkvæmt framansögðu eru ákærðu sýknaðir af refsikröfu ákæruvalds og kröfu þess 

um upptöku eigna.”104 

Það hafði verið fullyrt í bréfi til  umboðsmanns af efnahags og viðskiptaráðuneytinu að ráðherra 

hefði samþykkt formlega reglur nr. 1130/2008 án þess að leggja fram nokkur gögn því til 

stuðnings.105 

Í tölvupósti frá forstöðumanni rannsókna til yfirstjórnar Seðlabankans hinn 6. júní 2014 

“Rannsóknardeildin hefur nú yfirfarið mál deildarinnar í ljósi niðurstöðu Ríkissaksóknara. Við 

getum ekki betur séð en að niðurstaðan sé ótvíræð og að mati Ríkissaksóknara skortir heimild 

til að refsa á grundvelli reglna um gjaldeyrismál. Tímabilið sem um ræðir er því 28. nóvember 

                                                
103 Bréf UA til stjórnvalda (2. okt. 2015). Bls. 16-17 
104 Héraðsdómur Reykjanes í máli S-180/2013 
105 Bréf UA til stjórnvalda. (2. okt. 2015). Bls. 17 
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2008 til 30. september 2011.”106 Seðlabankanum átti því að vera það ljóst að refsiheimildir voru 

ekki til staðar. 

Á blaðamannafundi Seðlabankans þann 21. september 2011 þegar ný lög um gjaldeyriseftirlit 

voru kynnt þar sem refsiheimildir höfðu verið skýrðar sagði seðlabankastjóri  „Það sem að við 

höfum verið að bíða eftir og í fyrsta lagi náttúrulega að yrði samþykkt þetta frumvarp á þinginu, 

nú liggur það fyrir. Vegna þess að þar fáum við miklu traustari lagaheimildir, sko nú er það 

þannig að það er alltaf umdeilt meðal lögfræðinga orðið þessa dagana hvort þú mátt gera 

eitthvað. Sumir segja þú mátt aldrei gera neitt nema það standi nákvæmlega í lögunum að þú 

megir gera það. Aðrir segja, ja, það er ekki bannað og þú hefur svona almennar heimildir. Út 

af þessu og þetta er eitthvað sem lögfræðingastéttin á Íslandi þarf að gera upp við sig. En út af 

þessu, þá hérna höfum við bara belti og axlabönd og erum með mjög tryggar heimildir í þessum 

nýjum lögum sem búið er að samþykkja. Nú er það komið.“107 

Þess má einnig geta að þann 11. október 2019 dæmdi Landsréttur íslenska ríkið til að greiða 

tveimur aðilum sem voru sakborningar í Aserta-málinu miskabætur. Þeim voru hvorum um sig 

dæmdar bætur að upphæð  2,5 milljónir króna. 108  Landsréttur dómar nr. 804/2018 og 

808/2018.109 

 

 

 

 

 

 

                                                
106 Svar Seðlabanka Íslands til forsætisráðherra. (2019).  Bls 21, neðanmálsgrein nr. 17 
107 Kjarninn. Álit umboðsmanns en einn sigur okkar. Sótt 7. nóvember 2019 frá Kjarninn.is: 
https://kjarninn.is/frettir/2019-01-30-thorsteinn-mar-alit-umbodsmanns-enn-einn-sigur-okkar/ 
108 Ríkisútvarpið.  Aserta menn fá fimm milljónir í miskabætur. Sótt 7. nóvember 2019 frá ruv.is: 

https://www.ruv.is/frett/aserta-menn-fa-fimm-milljonir-i-miskabaetur 
109 “Þá var íslenska ríkið jafnframt dæmt til greiðslu miskabóta á grundvelli almennu sakarreglunnar og 

reglunnar um vinnuveitandaábyrgð, þar sem meðferð málsins hefði dregist svo úr hömlu að talið var fara gegn 1. 

mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 2. mgr. 

53. gr. laga um meðferð sakamála og í ljósi málsatvika fælist í því brot gegn friði A og æru. Á hinn bóginn var A 

ekki talinn eiga rétt til miskabóta vegna ummæla sem féllu á framangreindum blaðamannafundi. Var Í dæmt til 

að greiða A miskabætur að fjárhæð 2.500.000 krónur.” 



 

 

32 

9 Samantekt og niðurstöður 
 

Samherjamálið er mjög umfangsmikið og nær yfir langan tíma eða tæplega átta ár og nýjar 

upplýsingar hafa komið fram nú upp á síðkastið eða nánar tiltekið nú í lok október. Hér verða 

aðalatriðin tekin saman og  þeim skipt niður til aðgreiningar og til að komast að niðurstöðu. 

9.1 Húsleitin 
 

Það kemur bersýnilega í ljós að Seðlabankinn hafði ekki rannsakað gögn nægjanlega vel þegar 

þau voru lögð fram vegna húsleitarheimildar, einkum fiskverðsútreikninga sem hann hafði í 

höndunum, þegar ráðist var í húsleit og sú heimild var fengin og þar með líklega brotið gegn 

rannsóknarreglu ssl.110 Það hefur verið staðfest af héraðsdómi og einnig af Seðlabankanum að 

útreikningarnir sem lagðir voru til grundvallar í héraðsdómi vegna húsleitarheimildar voru 

rangir.111  

Það má leiða líkum að því að húsleitinni hafi verið ætlað að hafa fælingaráhrif og má segja 

Seðlabankinn hafi gert það meðvitað með fréttatilkynningu og upplýsingagjöf til fjölmiðla.112 

Seðlabankinn sagði í svarbréfi til forsætisráðherra „Jafnframt bárust Seðlabankanum gögn sem 

studdu þennan grun. Allt þetta gaf sterka vísbendingu en var ekki talið nægjanlegt til að hægt 

væri að fullyrða að rökstuddur grunur lægi fyrir um brot sem myndi nægja til að beita 

stjórnvaldssektum eða kæra mál til lögreglu. Það þurfti því að afla nauðsynlegra gagna og 

rannsaka málið frekar. Því var talið nauðsynlegt að fara í umrædda húsleit að fenginni heimild 

dómstóla.”113 

Fjallað er um meinta upplýsingagjöf frá starfsfólki Seðlabankans til RÚV. Í bréfi til 

forsætisráðherra gerði umboðsmaður grein fyrir upplýsingum um samskipti starfsmanna 

Seðlabankans og RÚV í aðdraganda húsleitar á starfsstöðvum Samherja, 27.mars 2012. 

Umboðsmaður kallaði eftir útskýringum á hver hlutur starfsmanna gjaldeyriseftirlits 

Seðlabankinn hafi verið í að upplýsa starfsmenn RÚV.114 

                                                
110 Rannsóknaregla 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 felur í sér að stjórnvald skal sjá til þess að mál sé 

nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. 
111 Sjá nánar í kafla 6.3 
112 Sjá nánar í kafla 6.4 
113 Svar Seðlabanka Íslands til forsætisráðherra. (2019). Bls. 2 
114 Sjá nánar í kafla 6.4 
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Í svarbréfi Seðlabankans til forsætisráðherra 18. ágúst 2019 kom fram að skoðun innri 

endurskoðanda Seðlabankans sem framkvæmd var í kjölfarið á beiðni seðlabankastjóra 17. apríl 

2019, leiddi í ljós tölvupósta í pósthólfi sem staðfesta samskipti hans við starfsmann RÚV á 

tímabilinu 20. febrúar 2012 til 26. mars 2012. Áður hefur komið fram að gjaldeyriseftirlitið var 

í sambandi við fréttamann RÚV vegna upplýsinga sem fréttamaðurinn veitti því.115 

Í bréfi umboðsmanns dags. 4. mars 2019 spurði hann hvaða lagaheimildir hefðu verið fyrir því 

að veita RÚV fyrirfram upplýsingar um húsleit hafi það á annað borð gerst. Seðlabankanum 

var ekki kunnugt um neinar slíkar lagaheimildir. Hafi slíkar upplýsingar verið veittar þá var þar 

um mistök að ræða.116 

Seðlabankinn svaraði því einnig til að ekki væri hægt á grundvelli fyrirliggjandi gagna að 

fullyrða um hvernig fréttamaðurinn öðlaðist vitneskju um fyrirhugaða húsleit. Seðlabankinn 

hefur ekki þau úrræði sem þarf til að upplýsa það frekar, m.a. þar sem viðkomandi eru hættir 

störfum hjá bankanum. Jafnvel þótt tækist að upplýsa málið frekar kemur málsmeðferð vegna 

mögulegra brota á starfsskyldum því ekki til greina, sbr. lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins, nr. 70/1996. Einnig kæmi kæra til lögreglu ekki til greina þar sem möguleg sök er 

fyrnd, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 81. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940.117 

Forsætisráðherra hefur vísað máli vegna ætlaðs upplýsingaleka frá Seðlabankanum til RÚV í 

aðdraganda húsleitar hjá Samherja árið 2012 til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

lekinn kann að fela í sér refsivert brot. Þetta kom fram í bréfi forsætisráðuneytisins til 

lögreglunnar.118 

9.2 Stjórnsýslan 
 

Stjórnvaldssektin sem Samherja var gert að greiða af hálfu Seðlabankans með ákvörðun frá 

2016 vegna ætlaðra brota 3. febrúar og 17. september 2010 var byggð á reglum Seðlabankans 

nr. 880/2009 og 370/2010 með stoð í þágildandi ákvæði I til bráðabirgða við lög nr. 87/1992.119 

Ekki kom fram við birtingu í stjórnartíðindum á reglunum að þær væru staðfestar af ráðherra 

eins og mælt var fyrir um í ákvæðinu.120 

                                                
115 Frekara svar Seðlabanka Íslands til forsætisráðherra (18. ágúst 2019). Bls. 1 
116 Sama heimild. Bls. 1 
117 Sama heimild. Bls. 2 
118 Sjá nánar í kafla 6.4 
119 Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9730/2018. Bls. 10 
120 Sama heimild. Bls. 17 
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Seðlabankastjóri hafði gert Alþingi grein fyrir því að bankinn myndi yfirfara öll sektarmál 

vegna reglna um gjaldeyrismál og að hlutaðeigandi aðilum yrði endurgreiddar álagðar sektir.121  

Formaður bankaráðs hafði einnig gert Alþingi grein fyrir að hann teldi sáttafund eðlilegan af 

hálfu bankans og að umboðsmaður hefði auk þess bent á að bankinn ætti að eiga frumkvæði að 

því að endurgreiða álagða sekt.122 Þessi ákvörðun var því þvert á álit eftirlitsaðila sem tjáð sig 

hafa um málið. 

Umboðsmaður benti á í áliti sínu að bankinn hefði ekki leyst með fullnægjandi hætti, í samræmi 

við ssl. með svari sínu við erindi Samherja um afturköllun ákvörðunar um stjórnvaldssektina. 

Þegar bankinn beitti opinberu valdi sínu með ákvörðun um álagningu stjórnvaldssektar, hafði 

saksóknari þegar komist að þeirri niðurstöðu að kæra bankans á hendur fyrirtækinu skyldi ekki 

leiða til útgáfu ákæru á hendur því. Umboðsmaður áréttaði þá reglu að stjórnvöld þyrftu að gæta 

þess að ákvarðanir þeirra byggðu á réttum lagagrundvelli. Inngrip sem leiðir af sér höfðun 

sakamáls eða álagningu stjórnvaldssekta af hálfu ríkisins er verulega íþyngjandi fyrir þann 

borgara sem í hlut á og því ber að gæta varfærni og meðalhófs 123  við beitingu slíkra 

valdheimilda. Samherji leitaði til umboðsmanns þar sem þeir töldu að skilyrði til afturköllunar 

væru uppfyllt og þar með að ákvörðunin væri ógildanleg. Umboðsmaður áréttaði 

leiðbeiningarskyldu124 stjórnvalds og að Seðlabankanum bæri að að hafa frumkvæði að því að 

endurupptaka málið og leggja það í þann farveg svo það samræmdist rannsóknarreglunni.125  

Það að umboðsmaður hafi séð sig knúinn til að útskýra, fyrir stjórnvaldi sem fer með opinbert 

vald hvert inntak og þýðing jafnræðisreglu stjórnsýsluréttarins sé, með þeim hætti að hún miðist 

við að stjórnvöld leysi með sambærilegum hætti úr málum í samræmi við rétta framkvæmd laga 

vekur eftirtekt. Það að Seðlabankinn hafi tekið ákvörðun sem var ekki í samræmi við lög þá 

                                                
121 Viðskiptablaðið. Seðlabankinn vill endurgreiða álagðar sektir. Sótt 25. október 2019 frá vb.is: 
https://www.vb.is/frettir/sedlabankinn-vill-endurgreida-sektir/152885/ 
122 36. fundur stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á 149. löggjafarþingi haldinn í Reykjavík, 2019 
123 Meðalhófsreglu er að finna í 3. mgr. 53. gr. sakamálalaga nr. 88/2008 og hún á við  um beitingu  

þvingunarúrræða.  Í dómi hrd. nr. 611/2008 segir orðrétt um þetta atriði „Verður við val á þvingunarráðstöfun að 

líta til þess úrræðis sem vægast er og að gagni getur komið.  Í því sambandi er farbann mun vægara úrræði 

heldur en gæsluvarðhald og þá sérstaklega þegar því er beitt gagnvart íslenskum ríkisborgara sem á lögheimili 

hér á landi.  Í reglunni felst einnig að hóf verður að vera í beitingu þess úrræðis sem valið er miðið við þá 

hafsmuni sem í húfi eru og ekki ganga lengra en nauðsyn ber til.“ 
124 Leiðbeiningarskyldu er að finna í 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og felur í sér að stjórnvald skuli veita 

þeim sem til þess leita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar varðandi mál sem snerta þeirra starfssvið. Í áliti UA 

nr. 9730/2018 sagði m.a., „Ef seðlabankinn taldi að nauðsynlegur undanfari ákvörðunar um hvort skilyrði til 

afturköllunar ákvörðunarinnar frá 2016 væru uppfyllt væri endurupptaka málsins þannig að rétt væri að gefa A 

kost á að leggja fram frekari gögn, upplýsingar eða sjónarmið bar bankanum að hafa frumkvæði að því að 

endurupptaka málið og leggja það í þann farveg,  sbr. rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga og 7. gr. sömu laga 

um leiðbeiningarskyldu, áður en afstaða var tekin til beiðni hans.“ 
125 Rannsóknaregla 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 felur í sér að stjórnvald skal sjá til þess að mál sé 

nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. 
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leiða jafnræðisreglur ekki til þess að stjórnvaldið verði að viðhafa sömu framkvæmd í tilvikum 

annarra eða að borgararnir eigi kröfu á því að fá úrlausn í máli sínu í samræmi við ákvörðun 

sem ekki var í samræmi við lög.  Afstaða ríkissaksóknara um að ekki væri lagastoð fyrir 

refsiheimildum lá fyrir á þessum tíma sem og dómur Hæstaréttar nr. 463/2017.126 Í kjölfar 

dómsins sendi Seðlabankinn frá sér tilkynningu og réttlætti framferði sitt á grundvelli 

jafnræðissjónarmiða.  

Fram kom í greinargerð bankaráðs Seðlabankans að þau mál sem gjaldeyriseftirlitið vísaði til 

sem sambærilegra við mál Samherja og til rökstuðnings fyrir stjórnvaldsákvörðun, geti ekki  að 

mati bankaráðs talist sambærileg. Þá benti bankaráð á að það verði að hafa í huga að 

Samherjamálið hefði verið til rannsóknar hjá lögreglu, húsleit og haldlagningu var beitt í málinu 

og málið var í tvígang endursent til Seðlabankans frá sérstökum saksóknara án þess að ákæra 

væri gefin út. Allt þetta gerir Samherjamálið einstakt. Þá má benda á að í minnisblaði 

gjaldeyriseftirlitsins vegna dóms Hæstaréttar nr.  463/2017 frá 18. nóvember sem lagt var fyrir 

bankaráð á fundi 21. nóvember 2018 kom eftirfarandi fram. Hvað varðar áhrif dómsins á önnur 

mál verður að hafa í huga að niðurstaða dómsins hefur áhrif á mál sem kærð voru til lögreglu 

áður en löggjafinn leiðrétti þá annmarka sem voru á lögunum um að ekki væri hægt að gera 

lögaðilum refsingu og þá jafnframt aðeins þegar þannig háttar til að Seðlabankinn hafi vísað 

brotum einstaklinga til lögreglu og meðferð lögaðila hjá Seðlabankanum bíði niðurstöðu 

endanlegrar rannsóknar lögreglu. Engin önnur slík mál en mál Samherja og tengdra félaga, hafa 

verið til meðferðar hjá Seðlabankanum og því afar ólíklegt að niðurstaðan hafi áhrif á önnur 

mál sem Seðlabankinn hefur haft til meðferðar. Mál Samherja var þannig verulega frábrugðið 

öðrum málum og bankaráðið telur að Seðlabankanum hafi ekki tekist að sýna fram á nauðsyn 

þess að leggja stjórnvaldssekt á fyrirtækið með vísan til ákvarðana í svokölluðum 

sambærilegum málum.127 

Niðurstaða umboðsmanns var sú að svar Seðlabankans frá 9. maí 2018 við erindi Samherja um 

afturköllun á ákvörðun um stjórnvaldssekt sem bankinn lagði á hann árið 2016 hafi ekki verið 

leyst með fullnægjandi hætti úr erindi Samherja. Það er álit umboðsmanns að ekki hafi verið 

tekið tillit til röksemda Samherja og vísar hann þar til afstöðu ríkissaksóknara hvað varðar gildi 

laga, reglna og fullnægjandi refsiheimilda. Umboðsmaður kemst að þeirri niðurstöðu að svar 

Seðlabankans hafi ekki verið í samræmi við lög. Einnig gerir umboðsmaður athugasemdir við 

svör og skýringar Seðlabankans til sín og bendir á að eftirlitið sé falið umboðsmanni lögum 

                                                
126 Sjá nánar í kafla 8.1 
127 Greinargerð bankaráðs Seðlabanka. (2019). Bls 22 
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skv. Umboðsmaður beindi því til Seðlabankans að taka erindi Samherja til nýrrar meðferðar 

óski hann þess og haga þá málum í samræmi við þau sjónarmið sem rakin voru álitinu.128 

9.3  Áskilnaður í lögum 
 

Í afstöðu ríkissaksóknara verður ekki annað ráðið en þar sé með almennum hætti lýst þeirri 

afstöðu að 5. mgr. bráðabirgðaákvæðis I við lög nr. 87/1992 hafi á þessum tíma eða þar til lög 

nr. 127/2011 voru sett hafi ekki verið fullnægjandi grundvöllur sem refsiheimild vegna brota á 

reglum Seðlabankans sem byggðu á 1. og 2. mgr. bráðabirgðaákvæðisins. Umboðsmaður tekur 

fram að í máli Samherja hafi Seðlabankinn ekki byggt á að hann hafi með meintum brotum 

sínum brotið beint gegn efnisákvæðum laga nr. 87/1992 eða reglum settum skv. öðrum 

ákvæðum þeirra heldur en reglum um gjaldeyrismál settum skv. heimild í umræddu 

bráðabirgðaúrræði og þá tilteknum ákvæðum í reglum nr. 880/2009 og 370/2010 og 

refsiákvæðum þeirra reglna.129 

Seðlabankanum átti því að vera það ljóst að refsiheimildir voru ekki til staðar og það lá það 

fyrir í júní árið 2014.130  

Hvað varðar afdrif þeirra mála sem kærð hafa verið til lögreglu er ljóst að flest þeirra mála hafa 

verið felld niður eða endursend Seðlabankanum annars vegar vegna annmarka á reglum, þ.e. 

skorts á formlegu samþykki ráðherra við setningu reglna nr. 1130/2008, um gjaldeyrismál, og 

hins vegar annmarka á lögum vegna skorts á heimild til þess að refsa lögaðilum í lögum nr. 

87/1992, um gjaldeyrismál.131 

9.4   Niðurstaða 
 

Það sem skiptir grundvallar máli í málarekstrinum er að fyrir tilteknum reglum Seðlabankans 

vantaði samþykki ráðherra. Fyrir öllum reglum Seðlabankans skorti refsiheimild þar sem þeirra 

er ekki getið í lögunum. Refsiheimildirnar voru ekki skýrar og vafa ber að túlka borgurunum í 

hag.132  

Aðgerðir Seðlabanka Íslands í máli  gegn Samherja eru fordæmalausar. Bankinn fór í húsleit á 

frekar veikum grunni og margt bendir til þess að grunurinn hafi ekki verið rökstuddur, upplýsti 

                                                
128 Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9730/2018. Bls. 17-18 
129 Sama heimild. Bls. 12 
130 Sjá nánar í kafla 8.2 
131 Svar Seðlabanka Íslands við bréfi forsætisráðherra. (2019). Bls 46 
132 Sjá nánar í kafla 8.2 
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fjölmiðlamenn um fyrirhugaða húsleit og sendi út fréttatilkynningu um víða veröld þar að 

lútandi þegar húsleitin var rétt hafin. Þegar farið var í þessar aðgerðir var Seðlabankanum 

kunnugt um veikan grundvöll gjaldeyrisreglna eins og það hafði komið fram á blaðamannafundi 

örfáum mánuðum áður. Dómstólar hafa staðfest að farið var af stað með málið á röngum 

útreikningum Seðlabankans og seðlabankastjóri hefur líka staðfest í viðtölum að húsleitin hafi 

haft fælingaráhrif sem gerir hana þá hugsanlega að svo kallaðri veiðiferð. 

Umboðsmaður Alþingis sagði fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis þegar hann var 

spurður hvort honum væri misboðið vegna framgöngu Seðlabankans í málinu.  „Ég er í því 

hlutverki að reyna að gæta að því að það sé réttilega staðið að málum gangvart borgurunum. 

Það hvort mér er misboðið í þeim samskiptum sem ég þarf að eiga við stjórnvöld í þessu 

hlutverki, það læt ég liggja á milli hluta, en það kann að vera að mér sé misboðið fyrir hönd 

þeirra einstaklinga og fyrirtækja sem þarna hafa átt í hlut, það er í raun og veru aðalatriðið.“133 

Að framansögðu er það mat  höfundar að Seðlabankinn hafi ekki unnið í samræmi við 

stjórnsýslulög í Samherjamálinu og vinnubrögð stjórnvaldsins ekki  sýnt af sér,  né verið í 

samræmi við vandaða stjórnsýslu í málarekstrinum. Það mat má rökstyðja með áliti 

umboðsmanns Alþingis134 og dómi Hæstaréttar.135 

Að mati höfundar er full þörf á að stjórnvöld skilgreini nánar og skýri það frekar en gert hefur 

verið í hverju ábyrgð æðstu stjórnenda ríkisins og embættismanna felst þegar á reynir og fylgi 

því eftir. Það myndi tvímælalaust stuðla að betri og trúverðugri stjórnsýslu. Það eru jú til lög 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, í 14. gr  laga nr. 70/1996 er tekið fram að 

starfsmanni ríkisins sé skylt að rækja starf sitt með alúð og samviskusemi í hvívetna. Hann skal 

gæta kurteisi, lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Hann skal forðast að aðhafast nokkuð það í starfi 

sínu eða utan þess sem er honum til vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað getur rýrð á það starf  

eða starfsgrein er hann vinnur við.136 

 

 

                                                
133 34. fundur stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á 149. löggjafarþingi 2019 
134 Sjá nánar í kafla 9.2 
135 Sjá nánar í kafla 8.1 
136 Páll Hreinsson. (2013) Stjórnsýsluréttur Málsmeðferð. Bls. 58 
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10 Lokaorð 
 

Líkt og fram hefur komið í ritgerð þessari er það álit höfundar að Seðlabanki Íslands hafi ekki 

unnið í samræmi við stjórnsýslulög í málarekstri sínum gegn Samherja hf. Við val á efni 

ritgerðar þessarar horfði  höfundur til þeirrar umræðu og frétta sem sprottið höfðu upp í 

samfélaginu vegna mála gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands gegn Samherja hf.  Þetta vakti 

því áhuga höfundar á að kanna hvaða lög og reglur giltu um stjórnsýsluathafnir af þessu tagi. 

Þegar höfundur hafði rannsakað málið er það hans mat, að þau lög og einkum viðbótarákvæði 

og reglugerðir voru ekki nægilega skýr  þannig að stjórnvaldið Seðlabanki Íslands gæti gengið 

eins hart fram í málinu og hann gerði. 

Það vekur furðu hjá höfundi að Seðlabankinn hafi farið með málið í þann farveg sem raunin 

varð, þar sem önnur sambærileg mál útflutnings fyrirtækja höfðu verið felld niður. Þrátt fyrir 

að tækifæri hafi verið fyrir bæði dómsstóla, lagsetningarvaldið og framkvæmdavaldið til að 

snúa af leið þá hafi það tækifæri aldrei verið gripið. Sett voru ný gjaldeyrislög í september 2011 

þannig að heimildirnar eru til staðar en þær voru ekki til staðar þegar meint brot voru framin og 

voru ekki til staðar í hart nær þrjú ár. Stjórnvaldið hafði fengið fjölmargar ábendingar þar um 

m.a. frá umboðsmanni Alþingis um að bæta úr og eða fyrir stjórnsýsluathafnir sínar en sinnti 

litlu þar um.  

Höfundur vill taka fram að þær aðstæður sem stjórnvöld stóðu fram fyrir þegar gjaldeyrishöftin 

voru sett voru fordæmalausar. Á þessum tíma var mikið ákall og heift í þjóðfélaginu vegna mála 

sem voru í rannsókn eftir efnahagshrunið árið 2008. Það er mat höfundar að þær aðstæður sem 

uppi voru hafi endurspeglast í því hvernig  haldið var á Samherjamálinu af stjórnvöldum. 

Það er skoðun höfundar á ný lög um Seðlabankann sem taka gildi 1. janúar 2020 tryggi betri 

verkaskiptingu og vandaðri vinnubrögð hjá stjórnvaldinu. 

Að mati höfundar verður það að vera tryggt að borgararnir hafi þann rétt gagnvart athöfnum 

stjórnvalda sem hafa refsiheimildir, að hver maður er „saklaus uns sekt er sönnuð“ eins og segir 

í 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 6 gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 

Gott réttarfar næst ekki fram með lögunum einum saman og opinberu valdi fylgir mikil ábyrgð 

og því þarf að beita af réttlæti og hófsemi gegn borgurunum.  
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