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Ágrip 

Þann 7. október 2008, tóku gildi lög nr. 125/2008, um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði 

vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði ofl. Lögin voru sett þegar þegar fyrirsjáanlegt var 

að íslensku bankarnir Glitnir, Landsbanki og Kaupþing kæmu til með að falla og hafa í 

daglegu talið verið kölluð neyðarlögin. Lögin voru umdeild og fannst höfundi áhugavert að 

reyna að varpa ljósi á lögfræðilega merkingu hugtaksins stjórnskipulegur neyðarréttur. Í því 

samhengi spyr höfundur hvort neyðarlögin fari á einhvern hátt þannig gegn stjórnarskrá að 

þau þarfnist réttlætingar og ef svo er hvers konar neyðarréttarleg sjónarmið geti réttlætt 

neyðarlögin. Meginreglan um neyðarrétt, er grundvölluð á því að við ákveðnar aðstæður verði 

nauðsyn ríkari eða rétthærri lögum. Stjórnskipulegan neyðarrétt má skilgreina þannig að 

neyðartilfelli geri þær aðgerðir ríkisvaldsins sem venjulega væru stjórnarskrárbrot, 

réttlætanlegar vegna neyðarréttar.  

Þau efnisatriði sem orka helst tvímælis í neyðarlögunum með hliðsjón af stjórnarskrá snúa 

einkum að mannréttindaákvæðum hennar. Þegar stjórnvöld taka íþyngjandi ákvarðanir sem 

snúa að stjórnarskrárvernduðum mannréttindum, þarf sérstaklega að gæta meðalhófsreglunnar 

og sýna fram á nauðsyn takmörkunarinnar. Af því leiðir að setji löggjafinn lög sem hafi 

fyrrgreind áhrif þá hafi ekki aðrir og vægari kostir verið í stöðunni til að vinna bug á því 

ástandi sem komið er upp. Hægt er að færa rök fyrir því að lög nr. 125/2008 hafi getað haft 

áhrif á stjórnarskrárvarin réttindi. Hins vegar er hægt að réttlæta lagasetninguna með því að 

efnahagslegur neyðarréttur hafi verið til staðar þegar lögin voru sett. 

  



 

 

Formáli 

Lokaverkefni þetta er til BS gráðu í viðskiptalögfræði við lagadeild Háskólans á Bifröst og er 

8 ECTS. Viðfangsefnið er að kanna hvað felst í hugtakinu stjórnskipulegur neyðarréttur. Í því 

sambandi er spurt hvort lög nr. 125/2008 þarfnist réttlætingar gagnvart stjórnarskrá og ef svo 

er hvort neyðarréttarleg sjónarmið geti réttlætt þau? 

Ritgerðin var unnin á haustmisseri 2009 og vonar höfundur að ritgerðin veki áhuga lesandans 

og auki skilning á viðfangsefninu. 

Höfundur vill koma á framfæri einlægu þakklæti til leiðbeinanda ritgerðarinnar Ingibjargar 

Þorsteinsdóttur dósents við lagadeild Háskólans á Bifröst fyrir einkar faglega og gagnlega 

leiðsögn og stuðning við vinnslu hennar. 

Ég lýsi því hér með yfir að ég er ein höfundur þessa lokaverkefnis og það er afrakstur eigin 

rannsókna og er í fullu samræmi við reglugerð og kröfur Háskólans á Bifröst um vinnslu 

lokaritgerðar í grunnnámi. 
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1.0 Inngangur  

Þann 6. október 2008, samþykkti Alþingi Íslendinga lög nr. 125/2008, um heimild til 

fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði ofl. þegar fyrirsjáanlegt 

var að íslensku bankarnir Glitnir, Landsbanki og Kaupþing féllu. Lagasetningin var umdeild 

og því áhugavert að kanna hvort hún brjóti að einhverju leyti gegn Stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944  

Í því sambandi fannst höfundi sérstaklega áhugavert að reyna að varpa ljósi á hugtakið 

stjórnskipulegur neyðarréttur sem hefur verið kastað fram í fjölmiðlaumræðu um 

lagasetninguna. Því spyr höfundur hér hvort lög nr. 125/2008 fari á einhvern hátt gegn 

stjórnarskrá og ef svo er hvers konar neyðarréttarleg sjónarmið geti réttlætt neyðarlögin. 

Í því skyni verður í öðrum kafla stiklað á stóru um aðdraganda að setningu fyrrgreindra laga, 

svokallaðra neyðarlaga. Reynt verður að greina hvernig neyðarlögin standa sem réttarheimild 

og takmarkast umfjöllun um þau við það hvort tiltekin ákvæði laganna orki tvímælis gagnvart 

stjórnarskrá með hliðsjón af setningarhætti, valdaframsali, afturvirkni og 

mannréttindaákvæðum á við eignarrétt og atvinnufrelsi. Orki einhver ákvæðanna tvímælis er 

farið yfir hvar þau fari mögulega gegn stjórnarskrá en slík umfjöllun er þó mjög af því 

svigrúmi sem til staða er. 

Í þriðja kafla er hugtakið stjórnskipulegur neyðarréttur skilgreint en þar er nauðsynlegur 

undanfari almenn skilgreining á neyðarrétti. Gerð er grein fyrir ályktunum Alþingis frá 1940 

og 1941 þar sem konungsvald var framselt með tímabundnum breytingum á 

fullveldisstjórnarskránni og síðar Alþingiskosningum frestað og kannað hvaða sjónarmið lágu 

þar að baki. Einnig verður kannað hvaða sjónarmið hafa verið lögð til grundvallar þegar 

stjórnarskrárákvæðum er vikið til hliðar á grundvelli neyðar, og tekin dæmi um slíkt hvort 

sem er hér á landi eða erlendis. Þar er m.a. litið til 15. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 

umfjöllun um sáttmálann takmörkuð að mestu við það ákvæði.  

Í fjórða kafla eru dregin fram þau sjónarmið sem komu fram við málsmeðferð og setningu 

frumvarps til laga nr. 125/2008 á Alþingi með hliðsjón af því hvort neyðarréttarleg sjónarmið 

komi þar fram en áður er tæpt á stöðu almennra laga gagnvart stjórnarskrá. Í fimmta kafla er 

með hliðsjón ef því sem komið hefur fram, reynt að leggja mat á hvort að stjórnskipulegur 
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neyðarréttur eða jafnvel annars konar neyðarréttur hafi verið til staðar þegar lög nr. 125/2008 

voru lögfest.  

Umfjöllunarefnið er viðamikið og ómögulegt að gera ítarlega grein fyrir öllum hliðum 

málsins í stuttri umfjöllun sem þessari. Því er afmörkun mikilvæg. Af þeim sökum er er 

aðeins stiklað á stóru í umfjöllun um stjórnskipulegan neyðarrétt erlendis og helst litið til 

frændþjóða okkar á Norðurlöndum, þó eitthvað sé líka litið út fyrir þau. 

Erlendir kröfuhafar hafa efast um gildi lagasetningar laga nr. 125/2008 og kærðu hana til 

Eftirlitsstofnunar EFTA, sem komst að þeirri bráðabirgðaniðurstöðu að setning neyðarlaganna 

hafi verið ásættanleg með hliðsjón af því ástandi sem var uppi. Þó tæpt verði á þeim 

neyðarréttarlegu sjónarmiðum er þar komu fram, er hér hins vegar ekki svigrúm til að fara inn 

á þá hlið lagasetningarinnar sem snýr að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. 

Ekki er svigrúm til að fara í mögulegt brot á meðalhófsreglu og öðrum stjórnskipunarvenjum. 

Þá verður ekki farið ýtarlega í stjórnskipulegan mun á setningu bráðabirgðalaga eftir 

stjórnarskrárbreytingu 1991. Þá er hér ekki svigrúm til að fara í afleidda lagasetningu frá 

lögum nr. 125/2008, sbr. t.d. lög nr. 129/2008 (svokölluð nóvemberlög) en þar er m.a. 

athyglisvert að héraðsdómur úrskurðaði að 2. gr. þeirra laga bryti í bága við 70. gr. 

stjórnarskrár sbr. úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur nr. E7504-2002, frá 9. febrúar 2009. 

 

  



Um stjórnskipulegan neyðarrétt                              

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

2.0 Neyðarlögin  

Lög nr. 125/2008, um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

fjármálamarkaði ofl. sem Alþingi Íslendinga samþykkti þann 6. október 2008 og tóku gildi 

degi síðar, hafa í daglegu tali verið kölluð neyðarlögin. 

Eins og nafn fyrrgreindra laga ber með sér voru þau sett til að takast á við hið óvenjulega 

ástand sem varð á innlendum fjármálamarkaði, vegna hættu á kerfislægu hruni stóru bankanna 

þriggja, Glitnis, Kaupþings og Landsbanka eins og varð síðan raunin. Hér er ekki svigrúm til 

að rekja nákvæmlega aðdraganda bankahrunsins sem nær mun lengra aftur en aðeins til 

haustsins 2008
1
 en þó er reynt að stikla á stóru um bakgrunn lagasetningarinnar.  

Haustið 2008 áttu stóru bankarnir þrír og samstæður þeim tengdar, 88% eigna íslenska 

bankakerfisins auk þess sem heildareignir þeirra þá, námu nær tífaldri landsframleiðslu 

Íslands en mikill hluti starfsemi bankanna var erlendis.
2
 Ávallt hafði verið rætt um 

Seðlabanka Íslands sem lánveitanda til þrautavara ef illa færi, en staðreyndin var sú að 

íslenska bankakerfið hafði vaxið seðlabankanum og þar með ríkissjóði upp fyrir höfuð. 

Reyndar var tekið fram í skýrslu frá seðlabankanum sem gefin var út árið 2007, að bankinn 

teldi hvorki sig né ríkissjóð ábyrgan né hafa gefið út slíkar yfirlýsingar.
3
 

Í sjálfu frumvarpinu sem tók gildi sem lög nr. 125/2008, var nauðsyn lagasetningarinnar harla 

lítið rökstudd með hliðsjón af þeim réttaráhrifum sem henni var ætlað að hafa í íslensku 

samfélagi.
4
 Í nefndaráliti meirihluta viðskiptanefndar var hins vegar lögð áhersla á nauðsyn 

lagasetningarinnar til að koma í veg fyrir keðjuverkandi áhrif á fjármálamarkaðinn og íslenskt 

hagkerfi. Verið væri að tryggja hagsmuni hins almenna borgara og skapa skilyrði fyrir 

stöðugleika í efnahagslífinu.
5
 Hér má benda á, að féllu bankarnir án þess að ríkið hefðist að, 

skapaðist raunveruleg hætta á því að greiðslumiðlun
6
 raskaðist sem hefði haft keðjuverkandi 

og lamandi áhrif á bæði innlend og erlend viðskipti. Auk þess var raunveruleg hætta á 

greiðslufalli vegna slæmrar eiginfjárstöðu bankanna en einn tilgangurinn með setningu laga 

                                                 
1 Þess má geta að sérstök rannsóknarnefnd á vegum Alþingis vinnur að rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku 

bankanna 2008 og tengdra atburða sbr. lög nr. 142/2008.  
2 Tryggvi Pálsson ofl. (ritstjóri). (2009). Bls. 13 
3 Tryggvi Pálsson ofl. (ritstjóri). (2007). Bls. 46. 
4 Sjá nánar í kafla 4. Neyðarlögin og sjónarmið um neyðarrétt. 
5 Alþt. Frumvarp til laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl á 136. 

löggþ. 2008–2009. Þskj. 81 - 80. mál. Nefndarálit. Sótt þann 10. október 2009 af 

http://www.althingi.is/altext/136/s/0081.html 
6 Seðlabankinn lagði áherslu á mikilvægi greiðslumiðlunar í riti sínu Fjármálastöðugleiki 2007, bls 74-75, og sagði þar alla 

truflun á starfsemi greiðslukerfa fljóta að magnast upp og ógna fjármálastöðugleika og framkvæmd peningastefnu. 

http://www.althingi.is/altext/136/s/0081.html
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nr. 125/2008 var að afla heimildar til að veita fé í og/eða yfirtaka fjármálafyrirtæki sbr. 1. gr. 

laganna.
7
  

Erlendis hafði lausafjárkrísan svokallaða þau áhrif að Seðlabanki Evrópu og aðrir seðlabankar 

gripu til aðgerða til að forða fjármálafyrirtækjum falli og gáfu jafnvel út yfirlýsingar um 

auknar tryggingar innstæðna og annarra skuldbindinga. Lausafjárkrísan, sem m.a. mátti rekja 

til „lélegra“ fasteignaveðlána (undirmálslána) í Bandaríkjunum ásamt áhættusamari 

bankarekstri en hér áður þekktist, með sókn á erlenda markaði, átti sinn þátt í falli íslenskra 

banka sem höfðu allir stærstan hluta starfsemi sinnar erlendis. Erlendar lánalínur til íslensku 

bankanna lokuðust eftir því sem skuldatryggingaálagið á þá fór hækkandi og íslenskum 

bönkum erlendis stóð hætta af auknum úttektum innistæðna. Gjaldþrot hins virta Lehman 

Brothers banka jók enn á tortryggni á fjármálamarkaði og gerði út um möguleika Glitnis á að 

selja eignir sem áttu að fjármagna skuldabréfalán sem var á gjalddaga í október 2008. Þann 

29. september komst Glitnir í ríkiseigu, að viðhöfðu samráði við Seðlabankann og 

Fjármálaeftirlitið (FME) en hlutafjárframlag ríkissjóðs að verðmæti 600 milljónum evra 

jafngilti um 75% eignarhlut í bankanum. Í kjölfarið lækkuðu öll matsfyrirtækin 

lánshæfiseinkunn bæði ríkissjóðs og hinna þriggja íslensku banka. Afleiðingarnar voru aukið 

vantraust á íslensku bankakerfi bæði hér heima og erlendis með tilheyrandi hættu á falli hinna 

skuldsettu stóru banka sem hvorki gátu uppfyllt kröfur erlendra seðlabanka um auknar 

tryggingar og veðköll né máttu við áhlaupi innstæðueigenda. Peningamagn í umferð 

innanlands jókst gríðarlega, þegar fólk hóf að taka út sparifé sitt eða skipta því niður á jafnvel 

kennitölur ættingja til að ná á hverja þeirra, jafnvirði þeirra um 20.000 evra sem þá voru taldar 

tryggðar skv. lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Á 

fimm viðskiptadögum frá falli Glitnis og fram að setningu neyðarlaga hafði seðlamagn í 

umferð aukist um 53%. Sama dag og neyðarlögin voru sett lánaði Seðlabankinn Kaupþingi 

500 milljónir evra til fjögurra daga með veði í hinum danska FIH banka.8 Með raunverulegri 

hættu á falli bankanna riðaði ein af grunnstoðum samfélagsins, innlent fjármálakerfi, til falls 

ef ekkert yrði að gert. Björgunaraðgerð ríkisstjórnarinnar fólst því í umdeildri lagasetningu 

sbr. lög nr. 125/2008. 

                                                 
7 Tryggvi Pálsson ofl. (ritstjóri). (2007). Bls. 74-75. 
8 Tryggvi Pálsson ofl. (ritstjóri). (2009). Bls. 13-16. 
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2.1 Lagasetning með afbrigðum 

Frumvarp til laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

fjármálamarkaði ofl. sem varð að lögum nr. 125/2008 var keyrt á miklum hraða og með 

afbrigðum í gegnum Alþingi. Þáverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde, þingmaður 

Sjálfstæðisflokks og framsögumaður stjórnarfrumvarpsins fór þess á leit við Alþingi í 

framsögu sinni að hraða afgreiðslu málsins.
9
 Lög nr. 125/2008 voru því samþykkt að kvöldi 6. 

október nánar tiltekið kl. 23.18, eftir að hafa verið tekin til fyrstu umræðu um kl. 16.50 

síðdegis.
10

  

Samkvæmt 44. gr. stjórnarskrár, skulu öll frumvörp sem lögð eru fram fyrir Alþingi fara í 

gegnum þrjár umræður áður en þau eru samþykkt en nánar fer um meðferð frumvarpa í 

þingskaparlögum nr. 55/1991 (þskl.) sem eru sett skv. áskilnaði í 58. gr. stjórnarskrár. Um 

ferli þingmála fer því eftir III. kafla þskl. og samkvæmt honum tekur það frumvarp fimm daga 

að verða að lögum, standi hver umræða ekki lengur en í einn dag. Í 79. gr. sömu laga er 

heimild til að bregða út af þskl., ef tveir þriðju hlutar viðstaddra þingmanna samþykkja og 

skal forseti Alþingis eða formaður þingflokks bera upp slíka tillögu. 

Forseti Alþingis byrjaði 5. þingfund 136. löggjafarþings á því að leita afbrigða til að geta 

tekið stjórnarfrumvarp um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

fjármálamarkaði, á dagskrá og til fyrstu umræðu. Samkvæmt 1. mgr. 36. gr. þskl. þurfa að líða 

minnst tvær nætur frá útbýtingu frumvarps og þar til það er tekið til umræðu á þingi. Tók 

forseti fram að of stutt væri liðið frá útbýtingu til að frumvarpið mætti koma á dagskrá án 

afbrigða og var afbrigði samþykkt með 49 atkvæðum. Frumvarpinu var síðan vísað til 

viðskiptanefndar og annarrar umræðu og var fundi slitið kl. 17.37.11 Þingfundur hófst á ný kl. 

21.44, á því að forseti Alþingis leitaði afbrigða til að ganga til annarrar umræðu og var 

tillagan samþykkt með 61 atkvæði. Gengið var til annarrar umræðu og samþykkti Alþingi þær 

breytingatillögur sem meirihluti viðskiptanefndar lagði fram.12 Þingfundi var slitið kl. 23.16 

en jafnskjótt leitaði forseti Alþingis afbrigða til að ganga til þriðju umræðu, sem var samþykkt 

                                                 
9 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 15. október 2009 af 

http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T165414.html 
10 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 15. október 2009 af http://www.althingi.is/dba-bin/atkvgr.pl?nnafnak=39558 
11 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 15. október 2009 af http://www.althingi.is/altext/136/f005.sgml  
12 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 15. október 2009 af http://www.althingi.is/altext/136/f006.sgml 

http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T165414.html
http://www.althingi.is/dba-bin/atkvgr.pl?nnafnak=39558
http://www.althingi.is/altext/136/f005.sgml
http://www.althingi.is/altext/136/f006.sgml
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með 62 atkvæðum og voru þá samþykkt lög nr. 125/2008 með 50 atkvæðum af 62. Tólf 

þingmenn sátu hjá og einn þingmaður var fjarverandi.
13

  

2.2 Helstu efnisþættir/ákvæði neyðarlaga sem orka tvímælis 

Þau efnisatriði sem orka helst tvímælis í neyðarlögunum með hliðsjón af stjórnarskrá snúa 

einkum að mannréttindaákvæðum hennar, víðtæku valdaframsali löggjafarvaldsins til 

framkvæmdavaldsins og meginreglunnar um afturvirkni laga þar sem lögin breyttu röð 

kröfuhafa með því að setja innstæður með forgangskröfum.  

Ragnhildur Helgadóttir kom fram með það sjónarmið að mikilvægt væri að hafa í huga að 

þeim lögum sem var vikið til hliðar hafi verið almenn lög en ekki stjórnarskrá.
14

 Hins vegar 

hlýtur að þurfa að hafa í huga, að sú aðgerð löggjafans að víkja umræddum lögum til hliðar 

hlýtur óhjákvæmilega að hafa einhver áhrif á stjórnarskrárvernduð mannréttindi sbr. t.d. 

friðhelgi eignarréttar hluthafa þeirra fyrirtækja sem eru yfirtekin, sem og afturvirk áhrif á þá 

kröfuhafa er ekki voru færðir í hóp forgangskröfuhafa.  

Einnig má velta því upp hvort vegið hafi verið að atvinnufrelsi 75. gr. stjórnarskrár með þeim 

aðgerðum sem FME voru nú heimilaðar á grundvelli neyðarlaga.  

Með neyðarlögunum var einnig girt fyrir að málsaðilar í málum á vegum FME gætu nýtt sér 

málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (ssl.), sbr. 8. mgr. 5. gr. neyðarlaga og þar 

má einnig velta fyrir sér áhrifum aftengingarinnar á stjórnarskrárvernduð mannréttindi. 

2.3 Af hverju orka sum ákvæði neyðarlaga tvímælis? 

Þegar kanna á hvort lagasetning samræmist stjórnarskrá er yfirleitt litið til fjögurra þátta.
 
Fyrst 

þarf að kanna hvort lög séu sett af valdbærum aðila en skv. 2. gr. stjórnarskrár fara Alþingi og 

forseti lýðveldisins saman með löggjafarvaldið. Í annan stað hvort lagasetningin hafi verið 

gerð á stjórnskipulega réttan hátt. Eftir stendur þá hvort löggjafarvaldið hafi framselt vald í of 

miklum mæli til framkvæmdavaldsins í málum sem skal fortakslaust skipað með lögum og í 

síðasta lagi að dómstólar hafa vald til að úrskurða um það hvort ákvæði í lögum stangist 

efnislega á við ákvæði stjórnarskrárinnar.
15

 

                                                 
13 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 15. október 2009 af http://www.althingi.is/altext/136/10/l06231847.sgml  
14 Ragnhildur Helgadóttir. (2008). Bls. 3. 
15 Róbert Spanó. (Ritstjóri). (2006). Bls. 74-75. 

http://www.althingi.is/altext/136/10/l06231847.sgml
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Umboðsmaður Alþingis gaf út álit nr. 5520/2008 í kjölfar fundar með fulltrúum 

forsætisráðuneytis, viðskiptaráðuneytis
16

 og forstjóra FME. Umboðsmaður hafði séð ástæðu 

til óska eftir fundi og lýsa yfir áhyggjum sínum af stjórnsýslu við framkvæmd neyðarlaganna 

enda væru stjórnsýslu veittar „viðamiklar heimildir til inngrips í starfsemi íslenskra 

fjármálafyrirtækja sem jafnframt væru til þess fallnar að hafa veruleg áhrif á stöðu og eignir 

einstaklinga og fyrirtækja, bæði hér á landi og erlendis.“ 

2.3.1 Setningarháttur neyðarlaga 

Ekki er óeðlilegt að upp vakni spurningar um hvort stjórnskipulega rétt hafi verið staðið að 

lagasetningu neyðarlaganna sem fóru á slíkum hraða í gegnum þingið.  

Hér ber fyrst að skoða valdbærni en augljóst er að löggjafarvaldið var í höndum Alþingis og 

forseti undirritaði lögin, líkt og áskilið er í 2. gr. stjórnarskrár. Þá virðist samkvæmt því 

lagasetningarferli neyðarlaga sem rakið var hér að ofan, sem lagasetningin hafi verið í 

samræmi við þskl, þar sem forseti fékk ætíð samþykki minnst tveggja þriðju hluta Alþingis til 

að leita afbrigða frá þingsköpum sbr. 79. gr. þskl. Má af þessu álykta að stjórnskipulega hafi 

verið staðið rétt að setningu laga nr. 125/2008, ef ekki er tekið tillit til efnis laganna. 

Hins vegar má benda á að eftir meðferð frumvarps, er síðar varð að lögum nr. 125/2008, í 

nefndum voru settar voru fram nokkrar breytingartillögur af meirihluta viðskiptanefndar sem 

m.a. fólu í sér nýjar og veigamiklar efnismálsgreinar við 5. gr. um að koma á fimm manna 

skilanefnd fjármálafyrirtækis sem færi með allar valdheimildir fráfarandi stjórnar 

fjármálafyrirtækis og 8. gr. um víðtækari ábyrgð innstæðna.
17

 Breytingartillögurnar voru því 

aðeins ræddar í annarri umræðu en skv. 44. gr. stjórnarskrár skulu öll frumvörp koma þrisvar 

til umræðu. Er þetta athyglisvert í ljósi þess að í 5. gr. er FME veitt mun ríkari valdheimildir 

en áður hafa tíðkast í íslenskri stjórnsýslu sbr. orð framsögumanns.
18

 Má hér benda á að fallið 

hafa dómar þar sem ákvæði laga hafa ekki talist stjórnskipulega rétt sett, þar sem skort hafi 

tilskilinn fjölda umræðna um efni frumvarps fyrir þinginu sbr. Hrd. 1950, bls. 175 (mál nr. 

34/1949 Kvísl) og Hrd. 1997, bls. 86 (mál nr. 317/1995 Brúttótonn). Vissulega er þekkt að 

                                                 
16 Viðskiptaráðuneyti er nú efnahags- og viðskiptaráðuneyti sbr. lög nr. 73/1969 um Stjórnarráð Íslands sbr. breytingalög nr. 

98/2009.  
17 Alþt. Frumvarp til laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. á 136. 

löggþ. 2008–2009. Þskj. 82-80. mál. Breytingartillögur. Sótt þann 2. september 2009 af 

http://www.althingi.is/altext/136/s/0082.html  
18 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 2. september 2009 af 

http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T165414.html  

http://www.althingi.is/altext/136/s/0082.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T165414.html
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breytingar séu gerðar við frumvörp eftir nefndameðferð en þá hlýtur að vera umdeilanlegt 

hvar mörkin liggja gagnvart því að frumvarpi teljist breytt eða komið sé efnislega nýtt 

frumvarp sem þarfnist frekari umræðu með hliðsjón af þeim hagsmunum sem eru til 

meðferðar. 

2.3.2 Lagaskil og afturvirkni laga  

Eitt af ágreiningsefnunum í kringum neyðarlögin snýr að lagaskilum og afturvirkni laga og 

koma 6. gr. og 9. gr. laganna þar fyrst til álita. Um lagaskil gildir sú meginregla að yngri lög 

ganga framar eldri lögum (lex posterior derogat legi priori).
19

 Þó reglan virðist einföld við 

fyrstu sýn, getur hún reynst erfiðari í túlkun, þegar snýr að efni samninga sem gerðir voru 

fyrir gildistöku nýrra laga. Meginreglan er sú að ný lög gildi um ekki aðeins um þau lögskipti 

sem stofnað er til eftir gildistöku laganna, heldur einnig um öll þau lögskipti sem stofnað var 

til fyrir gildistöku. Sama gildir um réttarstöðu manna sem ákvarðast af gildandi lögum hverju 

sinni. Sigurður Líndal bendir á að hafa þurfi í huga að lög megi helst ekki virka aftur fyrir sig 

og að afturvirkni séu ákveðin takmörk sett. Stjórnarskráin bannar ekki almenna afturvirkni 

laga í orði kveðnu en þar er hins vegar að finna tvö ákvæði sem banna afturvirkni sem gæti 

verið íþyngjandi fyrir borgarana.
20

 Við mat á því hvort ákvæði á við 6. gr. neyðarlaga standist 

þarf því að kanna hvort það hafi íþyngjandi eða ívilnandi áhrif.
21

  

Með setningu neyðarlaganna, varð veruleg breyting á réttarstöðu innstæðueigenda í bönkum 

sem og annarra kröfuhafa bankanna og hluthafa (eigenda) fjármálafyrirtækja, sem breytti 

stöðu þeirra samninga sem áður voru gerðir. Löggjafinn hafði áhrif á skuldaröðun með því að 

breyta röð kröfuhafa við gjaldþrotaskipti fjármálafyrirtækja og færa innstæðueigendur úr hópi 

almennra kröfuhafa yfir í hóp forgangskröfuhafa. Lög sem mæla þannig ekki beint fyrir um 

afturvirkni þ.e. teljast formlega framvirk en fela í sér að lagabreytingin hefur áhrif á 

réttarstöðu manna, teljast fela í sér óbeina afturvirkni.
22

 Deila má um réttmæti fyrrgreinds 

ákvæðis en löggjafarvaldið lét engin lögskýringargögn fylgja því. Þegar afturvirk lagasetning 

hefur takmarkandi áhrif stjórnarskrárvernduð mannréttindi verður að líta til þess hvort hún 

                                                 
19 Sigurður Líndal. (2006). Bls. 7. 
20 Í 77. gr. stjórnarskrárinnar er að finna bann við afturvirkni þegar kemur að skattlagningu en þar er áskilið að engan skatt 

skuli leggja á nema fyrir honum hafi verið heimild í lögum, þegar þau atvik urðu er ráða skattskyldu sbr Hrd 2004, bls. 4816 

(mál nr. 465/2004 Erfðafjárskattur) og Hrd. 2003, bls. 2329 (mál nr. 499/2002 Afturvirkni skatta). Einnig er í 69. gr. 

stjórnarskrár lagt bann við því að refsa fyrir háttsemi sem var ekki bönnuð þegar verknaður var framinn og refsing skal ekki 

þyngri en heimild var fyrir í lögum þegar háttsemin átti sér stað.  
21 Sigurður Líndal. (2006). Bls. 17 og 28-29. 
22 Sigurður Líndal. (2006). Bls. 28. 
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grundvallist á almennum, hlutlægum og málefnalegum forsendum. Komi slík lagasetning til 

framkvæmda og valdi mismunun eru þrjár leiðir færar. Í fyrsta lagi að lögin haldi, í öðru lagi 

að þau standist með því að greiddar séu bætur og í þriðja lagi að þau standist ekki og sé því 

vikið til hliðar. Samkvæmt Sigurði Líndal er helst hægt að réttlæta slíka lagasetningu við 

óvenjulegar aðstæður sem helgist af neyðarréttarsjónarmiðum og tiltekur hann þar 

efnahagsvanda.
23

  

Setning neyðarlaganna má teljast ívilnandi fyrir innstæðueigendur þar sem hún tryggði þá 

gegn tapi. Að sama skapi má telja umdeilanlegt hvort hún hafi verið íþyngjandi fyrir þá 

kröfuhafa sem báru skarðari hlut frá borði, með því að hópur forgangskröfuhafa stækkaði. 

Hefði bönkunum verið leyft að falla, án inngripa neyðarlaga er óvíst hve mikið hefði fengist 

upp í kröfur. Því er erfitt að fullyrða án rökstuðnings að lagasetningin hafi skert hlut almennra 

kröfuhafa meira en ella hefði orðið. Slíkt er einnig dómstóla að skera úr um.  

2.3.3 Eignarréttur - atvinnufrelsi – jafnræði - valdaframsal 

Neyðarlögin gátu ekki aðeins haft möguleg áhrif á friðhelgi eignarréttar sem er lögverndaður í 

72. gr. stjórnarskrár, með því yfirtaka bankana þannig að hluthafar töpuðu sínum hlut.  

Krafa sem stofnað er til með lögmætum hætti telst eitt form eignarréttinda og er lögvarin sem 

slík.
24

 Hins vegar liggur í eðli kröfu að ekki er alltaf fyrirsjáanlegt að hún fáist greidd, nema 

að hluta, fari skuldari í gjaldþrot, fái heimild til greiðslustöðvunar eða leiti nauðasamninga.. 

Um rétthæð krafna á hendur þrotabúi fer eftir XVII. kafla laga nr. 21/1991 um 

gjaldþrotaskipti ofl. Með hliðsjón af fyrrgreindu getur verið umdeilanlegt að tala um að breytt 

röð kröfuhafa sé skerðing á friðhelgi eignarréttar. 

Erlendir kröfuhafar sem kærðu neyðarlögin til eftirlitsstofnunar EFTA (ESA), hafa auk þess 

að vísa til þess að brotið hafi verið á þeim hvað varðar atriði sem megi heimfæra undir 5. gr. 

og 6. gr. neyðarlaga, einnig vísað til þess að jafnræðisregla 65. gr. stjórnarskrár hafi verið 

brotin, þar sem kröfuhöfum hafi verið mismunað með því að veita íslenskum 

innstæðueigendum forgang og færa þá úr flokki almennra kröfuhafa. Hvað jafnræðið varðaði 

taldi ESA í bráðabirgðaniðurstöðu um mál nr. 539094, um neyðarlögin frá 10. desember 

2009, að íslenskum stjórnvöldum hafi verið stætt á því að veita innstæðum forgang umfram 

                                                 
23 Umfjöllun um efnahagslegan neyðarrétt má finna í kafla 3.3.6. 
24 Páll Sigurðsson. (1992). Bls. 42. 
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almennar kröfur. Stofnunin tók ekki efnislega afstöðu til hugsanlegrar mismununar innlendra 

og erlendra innstæðueigenda, þar sem kvörtunin kom ekki frá innstæðueiganda.
25

 

Þá kann lagasetningin einnig að hafa áhrif á atvinnufrelsisákvæði 75. gr. stjórnarskrár líkt og 

fram er komið. Ákvæðum laga nr. 72/2002 um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að 

fyrirtækjum var kippt úr sambandi með 3. mgr. 1. gr. neyðarlaga, sem þýddi að yfirtæki FME 

fjármálafyrirtæki var það ekki bundið af þeim ráðningarsamingnum sem voru þar í gildi. Hér 

er umdeilanlegt hvort slík aðgerð fari gegn 2. mgr. 75. gr. stjórnarskrár þar sem kveðið er á 

um rétt manna til að semja um starfskjör sín. Þá verður einnig að hafa í huga 

lagaáskilnaðareglu 75. gr. sem heimilar takmörkun á atvinnufrelsi í þágu almannahagsmuna 

sbr. Hrd. 27. september 2007 (mál nr. 182/2007 Björgun). Þar voru „ríkir og augljósir 

almannahagsmunir“ grundvöllur takmörkunar sem miðaði að verndun og hagkvæmri nýtingu 

á auðlindum hafsbotnsins. 

Þá kann að orka tvímælis gagnvart atvinnufrelsisákvæði sú heimild til yfirtöku og 

framkvæmda í kjölfar hennar sem FME er fengin með 2. mgr. og 3. mgr 5. gr. neyðarlaga. Er 

þar m.a. vísað til heimildar til að taka yfir stjórnar- og eða hluthafafundi, þar sem FME er ekki 

bundið af ákvæðum hlutafélagalaga sbr. 5. gr. neyðarlaga. 

Eins og fyrr segir var með 8. mgr. 5. gr. neyðarlaga ákvæðum IV. – VII. kafla ssl kippt úr 

sambandi. Þar á meðal voru ákvæði um andmælarétt, upplýsingarétt, afturköllun ákæru og 

stjórnsýslukæru. Sé horft til tengingar við stjórnarskrá, þá bendir Páll Hreinsson á að þegar 

mál á vegum stjórnvalda snerti stjórnarskrárbundin réttindi s.s. friðhelgi eignarréttarins og 

atvinnufrelsið, verði almennt að gera ríkari kröfur til málsmeðferðar. Þar sé mikilvægt að 

andmælareglan haldi, þannig að aðili eigi þess kost að tjá sig áður en ákvörðun er tekin.
26

 Því 

til stuðnings má vísa til Hrd. 1980, bls.1763 (mál nr. 66/1978, Ógild stjórnarathöfn) þar sem 

samþykki félagsmálaráðuneytis vegna fyrirhugaðs eignarnáms, hreppsnefndar Fellahrepps, á 

landi að Lagarfljóti var ógilt. Grundvöllur ógildingar, var að landeiganda hafði ekki verið 

gefinn kostur á að tjá sig um fyrirhugað eignarnám. 

Hvað valdheimildir varðar þá er í 1. mgr. 1. gr. neyðarlaganna kveðið á um heimild 

fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs, til að reiða af hendi fé til stofnunar nýs 

fjármálafyrirtækis eða taka yfir fjármálafyrirtæki eða þrotabú þess í heild eða að hluta. Þessi 

                                                 
25 Forsætisráðuneytið. (Desember, 2009). 
26 Páll Hreinsson. (2004). Bls. 167. 
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heimild virðist ganga gegn 41. gr. stjórnarskrár þar sem áskilið er að ekkert gjald megi greiða 

nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum en í 1. mgr. 1. gr. neyðarlaga er hvorki 

tiltekin sú fjárhæð sem ríkissjóður á að reiða fram né sett á hana hámark. Einnig er skv. 2. ml. 

40. gr. stjórnarskrár óheimilt að skuldbinda ríkið með lántöku nema lagasetning komi til en 

ríkið tók að einhverju leyti við skuldbindingu bankanna með yfirtöku þeirra.  

Svo virðist sem löggjafarvaldið hafi árið 1997 framselt til framkvæmdavaldsins, þ.e. 

fjármálaráðherra, vald til þess að greiða úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum, valdi því 

ófyrirséð atvik sem þoli ekki bið sbr. 33. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins (lfr.).
27

 

Við afgreiðslu frumvarpsins sem varð að lögum nr. 88/1997, var deilt um lögmæti þess að 

lögfesta heimildina enda færi hún gegn stjórnarskrá. Var heimildin rökstudd í nefndaráliti 

sérnefndar, sem sagði ákvæðið ætíð hafa verið túlkað þannig að fjármálaráðherra hefði 

ákveðið svigrúm til að inna af hendi ófyrirséðar greiðslur, sem ekki hafi verið gert ráð fyrir í 

fjárlögum.
28

 

Í 1. mgr. 1. gr. neyðarlaga er skilyrt að sú heimild, sem þar er veitt sé háð því að 

fjármálaráðherra geri fjárlaganefnd grein fyrir slíkum greiðslum um leið og ákvörðun hafi 

verið tekin um þær og að leita skuli heimilda til þeirra með frumvarpi til fjáraukalaga. Eins og 

komið hefur fram sá meirihluti viðskiptanefndar ástæðu til að ítreka í nefndaráliti sínu að sé 

heimildin notuð, skuli fjárlaganefnd upplýst jafnóðum.
29

 Með vísan til rökstuðnings úr 33. gr. 

lfr. verður samt að telja að svigrúmið sem ráðherra var veitt með 1. mgr. 1. gr. neyðarlaga sé 

það umfangsmikið umdeilanlegt sé hvort það haldi sbr. að var hvorki tiltekin sú fjárhæð sem 

ríkissjóður átti að reiða fram né sett á hana hámark. Slíkt gæti hins vegar verið réttlætt af 

neyðarréttarsjónarmiðum. 

En í 1. gr. neyðarlaganna er ekki aðeins hægt að horfa á heimild fjármálaráðherra til útgjalda 

úr ríkissjóði. Hér er líka mælt fyrir um heimild til að taka yfir fjármálafyrirtæki eða þrotabú 

þess. FME, var sem fulltrúa framkvæmdavaldsins því falið gríðarmikið vald með 5. gr. 

neyðarlaga, þar sem því var þar gefið leyfi til að taka yfir fjármálafyrirtæki væru ákveðin 

                                                 
27 Á 136. löggjafarþingi sama dag og neyðarlögin voru staðfest, var lagt fram frumvarp um niðurfellingu 33. gr. á grundvelli 

þess að hún færi gegn 41. gr. stjórnarskrár; var málinu vísað til efnahags- og skattanefndar eftir fyrstu/aðra umræðu þar sem 

það dagaði uppi. Sótt af vef Alþingis 10. desember 2009. http://www.althingi.is/dba-bin/nafnak.pl?btim=2008-11-

04+17:05:11&etim=2008-11-04+17:21:23&timi=17:05-17:21  
28 Alþt. Frumvarp til laga um fjárreiður ríkisins á 121. löggþ. 100. 1996-7, þskj. 1102 – 100. mál. Nefndarálit. Sótt þann 10. 

desember 2009 af: http://www.althingi.is/altext/121/s/1102.html  
29 Alþt. Frumvarp til laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. á 136. 

löggþ. 2008–2009. Þskj. 81-80. mál. Nefndarálit. Sótt þann 10. desember 2009 af 

http://www.althingi.is/altext/136/s/0081.html  

http://www.althingi.is/dba-bin/nafnak.pl?btim=2008-11-04+17:05:11&etim=2008-11-04+17:21:23&timi=17:05-17:21
http://www.althingi.is/dba-bin/nafnak.pl?btim=2008-11-04+17:05:11&etim=2008-11-04+17:21:23&timi=17:05-17:21
http://www.althingi.is/altext/121/s/1102.html
http://www.althingi.is/altext/136/s/0081.html
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matskennd skilyrði fyrir hendi sbr. 1.-3. mgr. 5. gr. neyðarlaga. Með yfirtöku 

fjármálafyrirtækis má því jafnvel ganga svo langt að segja að framkvæmdavaldið, sé að taka 

eignarnámi fjármálafyrirtæki án þess að mælt sé fyrir um að bætur komi fyrir sbr. 

lagaáskilnaðarreglu 72. gr. stjórnarskrár um friðhelgi eignarréttar, þar sem vísað er til 

eignarnáms vegna almannaheilla. 

Hér hljóta að vakna upp spurningar um hvort jafn fordæmalaust valdaframsal og kemur fram í 

5. gr. neyðarlaga hafi verið heimilt með hliðsjón af t.d. Hrd. 2000, bls. 1621 (mál nr. 15/2000, 

Stjörnugrís). En þar var talið að það vald sem framkvæmdavaldinu var framselt varðandi mat 

á umhverfisáhrifum svínabús hefði áhrif á friðhelgi eignarréttar sbr. 72. gr. stjórnarskrár og 

atvinnufrelsi sbr. 75. gr. Jafn víðtækt valdaframsal löggjafarvaldsins til framkvæmdavaldsins 

var því talið stríða gegn fyrrgreindum ákvæðum stjórnarskrár. Sama sjónarmið lá til 

grundvallar í Hrd. 1996, bls. 3002 (mál nr. 221/1995, Fullvirðisréttur). Þó ber líka að líta til 

þess að hvergi er í stjórnarskrá tekið á því hve langt löggjafanum er leyft að ganga í framsali 

sínu þó ýmsar greinar hennar áskilji að tilgreindum málum skuli skipað með lögum. 

Með því að heimildir framkvæmdavaldsins eru hér í raun réttlættar með neyðarrétti má spyrja 

um valdheimild fjármálaráðherra til að leggja fé í sparisjóði á grundvelli 2. gr. neyðarlaga um 

ári eftir að þau eru sett.30 Í framhaldi af því er eðlilegt að velta fyrir sér gildistíma laga sem eru 

sett vegna þess sem skilgreina mætti sem tímabundið ástand. Samkvæmt bráðabirgðaákvæði 

skyldu neyðarlögin endurskoðuð fyrir 1. janúar 2010. Misjafnt er hvernig ákvæðum um 

endurskoðun laga er framfylgt hér á landi en viðkomandi ráðherra ber skv. stjórnskipun að 

framkvæma slíka endurskoðun.
31

  

Þegar lagasetning er framkvæmd vegna neyðarréttarsjónarmiða hlýtur að mega álykta að 

endurskoðun hennar sé enn mikilvægari en ella vegna þeirra væntanlega íþyngjandi ákvæða 

sem lagasetningin hefur haft í för með sér fyrir hinn almenna borgara. Hér er því ástæða til að 

skoða betur hvað felst í neyðarrétti og hvaða sjónarmið eru lögð til grundvallar beitingu hans.  

  

                                                 
30 Fjármálaráðuneyti. (Desember 2009).  
31 Sigurður Líndal. (2006). Bls. 16. 
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3.0 Stjórnskipulegur neyðarréttur 

Það er viðurkennd meginregla í lögfræði að við ákveðnar kringumstæður geti nauðsyn orðið 

lögum ríkari. Með hugtakinu neyðarréttur er því átt við að neyðarástand geti krafist þess að 

settum lögum sé vikið til hliðar, refsilaust og/eða bótalaust. En hvenær víkur nauðsyn settum 

lögum til hliðar og hvaða munur er á því að víkja almennum lögum eða 

stjórnarskrárvernduðum réttindum til hliðar? Til að leitast við að svara þessum spurningum er 

hér fyrst farið í almenna skilgreiningu á neyðarrétti. Í framhaldi af því er stjórnskipulegur 

neyðarréttur skilgreindur og farið yfir þau sjónarmið sem hafa verið notuð til að réttlæta 

beitingu hans hér á landi fram að setningu neyðarlaga. Þá er einnig litið til þess hvaða 

sjónarmið hafa verið lögð til grundvallar við beitingu stjórnskipulegs neyðarréttar hjá bæði 

frændþjóðum okkar og Bandaríkjamönnum. 

3.1 Almennt um neyðarrétt 

Reglan um neyðarrétt, sem er yfirleitt ólögfest, er grundvölluð á því að við ákveðnar aðstæður 

verði nauðsyn ríkari eða rétthærri lögum.
32

 Jafnan telst það þó skilyrði að um raunverulega 

hættu eða neyðarástand sé að ræða. Hins vegar hlýtur það alltaf að vera háð mati hverju sinni 

hvaða aðstæður geti flokkast undir neyðarástand
33

 en neyðarréttur er til dæmis viðurkenndur í 

bæði skaðabótarétti og almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hgl.). Þar er 

grundvallarreglan sú að refsilaust sé að bjarga meiri lögmætum hagsmunum fyrir minni. 

Önnur grundvallarregla er sú að gætt sé meðalhófs, þannig að ekki sé gengið lengra en 

nauðsyn krefur. Þegar vikið er að neyðarrétti má einnig nefna lög nr. 82/2008 um 

almannavarnir (almvl.), en gildissvið þeirra nær skv. 1. gr. almvl. til „neyðarástands sem kann 

að ógna lífi og heilsu almennings, umhverfi og/eða eignum.“ 

3.1.1 Refsilaus neyðarverk í hegningarlögum 

Neyðarréttarregla er lögfest í 13. gr. alm.hgl. Þar segir að verk sem hafi verið unnið til að 

vernda lögmæta hagsmuni fyrir yfirvofandi hættu, skuli refsilaust þótt það skerði hagsmuni 

sem teljast verði mun minni sbr. Hrd. 1999, bls. 2327 (mál nr. 12/1999, Neyðarréttur). Þar 

staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms á grundvelli neyðarréttar, um að ölvunarakstur skyldi 

refsilaus, þar sem talið var sannað að D hefði haft ástæðu til að ætla að meiðsl B sem hafði 

velt bílnum í óbyggðum væru það alvarleg að brýnt hefði verið að koma B undir 

                                                 
32 Ólafur Jóhannesson (1978). Bls. 117. 
33 Gunnar G. Schram. (1999). Bls. 59.  
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læknishendur. Þá er í 12. gr. hgl. kveðið á um í 1. mgr. að það verk sem hafi unnið sé í 

nauðvörn til að verjast eða afstýra ólögmætri árás sem er annað tveggja, yfirvofandi eða hafin, 

skuli refsilaust. Almenna reglan er sú að refsilaust athæfi feli ekki í sér skaðabótaskyldu en 

það er þó matsatriði.
34

 

3.1.2 Neyðarverk án skaðabótaábyrgðar í skaðabótarétti 

Bæði neyðarrétturinn og neyðarvörnin falla undir hlutrænar ábyrgðarleysisástæður í 

skaðabótarétti. Þar undir fellur einnig óbeðinn erindisrekstur (negotiorum gestio) sem snýr að 

því að forða öðrum aðila, sem ekki er viðstaddur, frá tjóni og því bæði ófær um það sjálfur og 

að veita umboð til þess. Einstaklingur sem viðhefur ákveðna háttsemi til að forða slíkum aðila 

frá tjóni, verður ekki skaðabótaskyldur og háttsemin telst lögmæt.
35

 Dæmi um það væri ef 

viðkomandi brýst inn í hús til að slökkva eld sem kæmi upp í mannlausu húsi. Hann yrði 

hvorki ákærður fyrir innbrot né látinn borga hurðina. Þar eins og áður er reglan um meiri 

hagsmuni fyrir minni. Þá getur slíkur aðili yfirleitt ekki krafist skaðabóta af húseiganda bíði 

hann sjálfur tjón af björgunarstörfunum sbr. Hrd. 2003, bls, 1576 (mál nr. 497/2002, Óbeðinn 

erindisrekstur). Hann getur hins vegar krafist bóta af húseigandanum eða þriðja aðila beri 

annar hvor sök á tjóninu.
36

 

3.1.3 Neyðarástand samkvæmt skilgreiningu almannavarnarlaga nr. 82/2008 

Í almvl. er kveðið á um víðtækar heimildir framkvæmdavaldsins til aðgerða í neyðarástandi, 

sem er nánar skilgreint af framkvæmdavaldinu í reglugerð nr. 650/2009 um flokkun 

almannavarnastiga, sbr. 34. gr. almvl. Þar er hættuástand flokkað í þrjú stig eftir alvarleika 

sbr. 3. gr. reglugerðarinnar, þ.e. í óvissustig, hættustig og neyðarstig. Umfang 

almannavarnaviðbragða er síðan flokkað eftir litum, í grænt, gult, rautt og svart sbr. 4. gr., þar 

sem rautt táknar stórslys og hamfarir og svart þjóðarvá. Í VII. og VIII. kafla laganna er kveðið 

á um borgararlegar skyldur á hættustundu og valdheimildir á hættustundu.
37

 Hér er því að 

einhverju leyti gert ráð fyrir því í almvl. að hinn almenni borgari verði að gefa eftir ákveðin 

réttindi vofi t.d. þjóðarvá yfir. Svigrúm virðist einnig fyrir eftirgjöf slíkra réttinda í 

stjórnarskrá sbr. t.d. 71. gr., 72. gr., 73. gr., 74. gr. og 75. gr., sem kveða allar á um að hægt sé 

                                                 
34 Viðar Már Matthíasson. (2005). Bls. 119. 
35 Viðar Már Matthíasson. (2005). Bls 122-123. 
36 Viðar Már Matthíasson. (2005). Bls 125.. 
37 Áhugavert er að í 27. gr. laganna er veitt heimild fyrir eignarnámi og greiðir ríkissjóður kostnað af slíku sbr. 32. gr. avl. 
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að takmarka á einhvern hátt þau réttindi sem þær veita, með lagaboði ef almannaheill krefst 

þess.  

3.2 Hugtakið stjórnskipulegur neyðarréttur 

Líkt og kom fram hér á undan er reglan um neyðarrétt, sem er yfirleitt ólögfest, grundvölluð á 

því að við ákveðnar aðstæður verði nauðsyn ríkari eða rétthærri lögum. Reglan leyfir þá ekki 

aðeins að vikið sé frá almennum lögum heldur er komið fram það sjónarmið að hún geti þá 

einnig vikið frá stjórnarskrárákvæðum.
38

  

Norsku fræðimennirnir Andenæs og Fliflet skilgreina stjórnskipulegan neyðarrétt þannig að 

neyðartilfelli geri þær aðgerðir ríkisvaldsins sem venjulega væru stjórnarskrárbrot, 

réttlætanlegar vegna neyðarréttar. Þeir vísa jafnframt til neyðarréttarsjónarmiða í norsku 

hegningarlögunum
39

 sem eru sambærileg við þau sem lagt er út af í 12. gr. og 13. gr. hgl. sem 

er vísað til hér að framan í almennri umfjöllun um neyðarrétt. Hinn stjórnskipulegi 

neyðarréttur helgist af aðstæðum sem réttlæti að vikið sé frá stjórnarskrá en slíkri aðgerð sé í 

sjálfu sér ekki hægt að jafna við stjórnarskrárbrot.
40

 Í sama streng taka Helset og Stordrange 

en minna jafnframt á að beitingu stjórnskipulegs neyðarréttar fylgi visst óöryggi þar sem ekki 

séu til skrifaðar reglur þar að lútandi og honum sé ætíð beitt við matskenndar aðstæður sem 

geti jafnvel boðið upp á misnotkun,
41

 líkt og gerðist t.d. þegar nastistar tóku völdin í 

Þýskalandi. Til að draga úr hættu á misnotkun valds á neyðartímum, voru Beredskapsloven
42

 

sett árið 1950 í Noregi. Þau voru nokkurs konar viðbúnaðarlöggjöf vegna yfirvofandi 

stríðhættu, stríðs eða annars konar ógnar sem steðjaði að ríkinu og má að einhverju leyti 

leggja lögin að jöfnu við almvl. Í Beredskapsloven eru lagðar línur um það vald sem framselt 

er konungi tímabundið á slíkum tímum. Þar er Stortinget ( norska þingið), m.a. heimilt að 

framselja honum tímabundið löggjafarvald sé Stortinget ófært að koma saman
43

. Í 

rannsóknarskýrslu frá norska varnarmálaráðuneytinu, Um Beredsskapsloven í ljósi breyttra 

varnar- og öryggissjónarmiða, kemur fram að ekki hafi verið unnið með hugtakið 

                                                 
38 Bjarni Benediktsson (1959). Bls. 4-22. 
39 LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). § 47. Ingen kan straffes for Handling, som han har 

foretaget for at redde nogens Person eller Gods fra en paa anden Maade uafvendelig Fare, naar Omstændighederne 

berettigede ham til at anse denne som særdeles betydelig i Forhold til den Skade, som ved hans Handling kunde forvoldes. § 

48. Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget i Nødverge. Sótt af vef þann 22. desember 2009. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-005.html   
40 Andenæs, Johannes og Fliflet, Arne. (2006). Bls. 502.  
41 Helset, Per og Stordrange, Björn. (1998). Bls. 87. 
42 LOV 1950-12-15 nr. 7: Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold (Beredskapsloven), með síðari 

breytingum.  
43 Fordæmi er fyrir slíku valdaframsali í Noregi sbr. umfjöllun um Neyðarrétt vegna stríðsástands í kafla XX 

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-005.html
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stjórnskipulegan neyðarrétt frá því umrædd lög voru sett árið 1950. Fram kemur að nefndin 

sem vann að upphaflegu lagasetningunni hafi bent á að nauðsynlegt væri að geta breytt túlkun 

á ákvæðum Grunnloven (norska stjórnarskráin) til samræmis því ástandi sem skapist þegar 

stríð eða annað álíka neyðarástand sem ógni tilvist ríkisins komi upp. Því hafi verið unnið 

með hugtakið stjórnskipulegan neyðarrétt og gert ráð fyrir að það sé óskrifaður viðauki við 

norskan rétt.
44

 Sé lagt út af þessum orðum virðist sem jafnvel megi færa rök fyrir því að 

neyðarrétturinn heimili að sett séu lög sem fari í bága við stjórnarskrá a.m.k. tímabundið sbr. 

Beredskapsloven. 

Undir þetta tekur prófessor Frede Castberg, sem Bjarni Benediktsson vísar til í umfjöllun 

sinni um stjórnskipulegan neyðarrétt. Þar telur prófessorinn ekki rétt að kalla aðgerðir sem 

brjóta gegn stjórnarskrá réttarbrot, heldur verði að viðurkenna að stjórnskipulegur 

neyðarréttur geti átt við í ákveðnum aðstæðum og sem slíkur löghelgi hann strax 

aðgerðirnar.
45

 Reyndar má í ljósi sögunnar spyrja sig hversu þröngt skuli túlka slíkan 

neyðarrétt en Bjarni vitnar einnig í máli sínu til prófessors Andenæs sem sagði um skýringu 

stjórnarskrárákvæða við sérstakar aðstæður. 

Ákvörðunin getur ekki verið komin undir almennri (abstrakt) neyðarréttarreglu, heldur undir 

mati í þessu tilfelli (svo) skoðuðu í sambandi við þetta stjórnarskrárákvæði.(svo) Hvort menn 

orða niðurstöðuna svo, að neyðarrétturinn heimili að brjóta regluna eða reglan eigi ekki eftir 

efni sínu við þetta tilvik, en (svo) hreint orðalagsatriði. Máli skiptir aftur á móti að það er ekki 

sama stig nauðsynjar, sem hvarvetna er krafizt og að sérstök tilvik, sem ekki eru bein neyðar-

tilvik, geta haft þýðingu um skýringuna 
46

 

Í stjórnarskrám margra erlendra ríkja er að finna heimildir til að víkja frá hefðbundinni 

stjórnskipun í neyðartilfellum.
47

 Þegar kemur að stjórnskipulegum neyðarrétti er íslenska 

stjórnarskráin hins vegar þögul um það efni. Hvergi er í stjórnarskránni minnst á, að nauðsyn 

leyfi að tímabundið eða yfirleitt, sé vikið til hliðar þeim grundvallarréttindum sem lögfest eru 

þar nema ef telja skyldi lagaáskilnaðarreglur 71.-75 gr. stjórnarskrár sbr. umfjöllun um almvl. 

hér að framan. Þó slík ákvæði séu ekki til staðar hlýtur hins vegar að mega álykta að upp geti 

komið þær aðstæður að grípa verði til tímabundinnar lagasetningar sem fari á einhvern hátt 

gegn stjórnarskrá. Hvort sem lagasetningin fer gegn einu ákvæði hennar eða mörgum. Þá 

hlýtur eðli málsins samkvæmt að þurfa að gera ríkari kröfur til slíkrar neyðar með hliðsjón af 

                                                 
44 Efjestad, Svein. (Ritstjóri). (1995). Bls. 34. 
45 Bjarni Benediktsson. (1959). Bls. 21. 
46 Bjarni Benediktsson. (1959). Bls. 21. 
47 Helset, Per og Stordrange, Björn. (1998). Bls. 86. 
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reglunni um að fórna minni hagsmunum fyrir meiri. Slíkan neyðarrétt yrði einnig að túlka 

verulega þröngt til að koma í veg fyrir misnotkun
48

 og eins og Andenæs segir er það háð mati 

hvernig neyðarárstand, sem er komið upp, er túlkað. Þá bendir Björg Thorarensen á að þegar 

stjórnvöld taki íþyngjandi ákvarðanir sem snúa að stjórnarskrárvernduðum mannréttindum, 

þurfi sérstaklega að gæta meðalhófsreglunnar og sýna fram á nauðsyn takmörkunarinnar.
49

 

Má telja að sömu sjónarmið liggi að baki lagaáskilnaðarreglum 71.-75 gr. stjórnarskrá.  

Sé lagt út af þessu, þá þarf að setja neyðarréttarreglum, sem eiga að geta réttlætt frávik frá 

stjórnarskrá, verulega þröngar skorður. Sú regla er enn mikilvægari sé verið að ganga á 

stjórnarskrárvarin mannréttindi. Af því leiðir að setji löggjafinn lög sem hafi fyrrgreind áhrif 

þá hafi ekki aðrir og vægari kostir verið í stöðunni til að vinna bug á því ástandi sem komið er 

upp, líkt og var mat bráðabirgðaniðurstöðu ESA um setningu neyðarlaga. 

Segja má að slík neyðarréttarsjónarmið hafi legið til grundvallar þremur þingsályktunum sem 

samþykktar voru á Alþingi á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar, á meðan Ísland laut enn 

Danakonungi. Tvær ályktanir voru samþykktar 10. apríl 1940, þ.e. daginn eftir að Þjóðverjar 

hernámu Danmörku og tóku þar með völdin af Danakonungi. Í annarri ályktuninni fól 

Alþingi, ráðuneyti Íslands það vald sem konungi hafði verið falið í „Stjórnarskrá 

konungsríkisins Íslands“ frá árinu 1920 og var nú ómögulegt að fara með. Í hinni lýsti Alþingi 

því yfir að Ísland tæki af sömu ástæðu alfarið yfir vald utanríkis- og landhelgismála. Þar með 

höfðu Íslendingar tekið sér konungsvald til bráðabirgða en mánuði síðar hernámu Bretar 

Ísland og aftur var æðsta vald ríkisins í höndum erlends ríkis.
50

 Kosningatímabili þingmanna 

átti að ljúka í júní 1941 en 15. maí sama ár samþykkti Alþingi umdeilda ályktun um að fresta 

kosningum en þó ekki lengur en til fjögurra ára. Rökstuðningur ríkisstjórnarinnar fyrir 

kosningafrestun var að ekki væri hægt láta kosningar fara fram í „samræmi við tilgang 

stjórnarskrárinnar og anda lýðræðis.“ Réði þar mestu að landið var hernumið og yfirlýst 

hernaðarsvæði af Bretum og óvissa um hvort landið yrði vettvangur stríðsátaka.
51

 Auk þess 

sem bæði forystumenn eins stjórnmálaflokks hefðu verið fluttir úr landi og útgáfa 

flokksblaðsins bönnuð. Gengið var til Alþingiskosninga í júní 1942. Þetta þýddi að 

ríkisstjórnin og þingið sátu í raun áfram í eigin umboði en ekki kjósenda það ár sem 

kosningafrestunin varði. Hér má segja að Alþingi og ríkisstjórn hafi gripið til stjórnskipulegs 

                                                 
48 Gunnar G. Schram. (1999). Bls. 59. 
49 Björg Thorarensen. (2008). Bls. 55.  
50 Gunnar G. Schram. (1999). Bls. 644-651 og Ólafur Jóhannesson. (1978). Bls. 45-46. 
51 Gunnar G. Schram. (1999). Bls. 444. 
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neyðarréttar þar sem efast mátti um valdbærni þess til lagasetningar á tíma 

kosningafrestunarinnar eins og Gunnar G. Schram bendir réttilega á. Dómstólar hafi síðan 

viðurkennt valdbærni þingsins til lagasetningar á tímabilinu, með því að dæma 

athugasemdalaust eftir þeim lögum.
52

 

Síðan Bjarni Benediktsson flutti erindi sitt um stjórnskipulegan neyðarrétt upp úr miðri 

síðustu öld, virðist umfjöllun um hugtakið nánast hafa legið í dvala meðal íslenskra 

fræðimanna, fram að hausti 2008. Ármann Snævarr, Ólafur Jóhannesson og Gunnar G. 

Schram koma inn á hugtakið í bókum sínum um almenna lögfræði og stjórnskipun Íslands en 

öðrum íslenskum fræðiskrifum um efnið virðist fljótt á litið ekki til að dreifa og allir vísa þeir 

til skrifa Bjarna um efnið.  

Stjórnskipulegur neyðarréttur hefur þó átt það til að skjóta upp kollinum í umræðum á 

Alþingi. Árið 1984 var rætt um rekstur ólöglegra útvarpsstöðva, sem voru í loftinu á meðan á 

verkfalli opinberra starfsmanna stóð.
53

 Þótti Tómasi Árnasyni þingmanni, nokkuð langsótt að 

telja að neyðarréttur gæti réttlætt rekstur slíkra stöðva og minnti á að stjórnskipulegur 

neyðarréttur hefði réttlætt kosningafrestun Alþingis árið 1941.
54

 Þá var umræða á Alþingi um 

bæði stjórnskipulegan og efnahagslegan neyðarrétt í tengslum við lög nr. 34/2001 sem voru 

sett á verkfall sjómanna, sjá nánar í kafla hér á eftir um efnahagslegan neyðarrétt. 

Stjórnskipulegur neyðarréttur skaut aftur upp kollinum í umræðum á Alþingi, við 

endurskoðun á VII. kafla stjórnarskrárinnar, sem snýr að mannréttindum
55

 en árið 1995 var 

lögfest breyting á mannréttindaákvæðum hennar með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. Í 

nefndaráliti stjórnarskrárnefndar sem lagt var fram með frumvarpi til stjórnskipunarlaga sem 

urðu að lögum nr. 97/1995, kom fram athyglisvert sjónarmið hvað varðar stjórnskipulegan 

neyðarrétt. Þar svaraði nefndin framkominni gagnrýni um að ekki skyldi vera ákvæði þess 

efnis, að tiltekin réttindi væru óskert á neyðartímum sbr. 4. gr. alþjóðasamnings um 

                                                 
52 Gunnar G. Schram. (1999). Bls.  
53 Útvarpsreksturinn fór  fyrir dóm sbr. Hrd. 1987, bls. 748 (mál nr. 259/1986, Útvarpslög neyðarréttur) og Hrd. 1987, bls. 

757 (mál nr. 262/1986, Útvarpslög neyðarréttur) og féllst Hæstiréttur hvorki á að það væri andstætt stjórnarskrá að takmarka 

rétt manna til útvarpsrekstrar líkt og gert er í refsilögum, né að að útvarpssendingar ákærðu yrði refsilausar vegna 

neyðarréttarsjónarmiða. 
54 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 12. desember 2009 af 

http://www.althingi.is/altext/gomulraeda.php4?lthing=107&rnr=420  
55 Alþt. Frumvarp til stjórnskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands með síðari breytingum á 118. löggþ. 

1994, þskj. 389 - 297. mál. Sótt þann 12. desember 2009 af http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html  

http://www.althingi.is/altext/gomulraeda.php4?lthing=107&rnr=420
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, nr. 10/1979 (SBSR). Voru sérstaklega tiltekin m.a. 

réttindi til lífs, bann gegn pyndingum og frelsi hvað varðar hugsun og trú.
56

 

Stjórnarskrárnefnd taldi ekki verjandi að flokka grundvallarréttindi þannig að sum teldust 

skerðanleg en önnur ekki og sagði í nefndaráliti sínu: 

Einnig má benda á að ef mikilvæg ákvæði stjórnarskrár eru á annað borð brotin á 

neyðartímum er lítil trygging fyrir því að ákvæði um neyðarástand verði ekki líka brotið. 

Ákvæðið gæti því reynst næsta haldlítið ef slík upplausn ætti sér stað. Ekki er því lagt til að 

ákvæði um almennan neyðarrétt verði í stjórnarskránni. Það er skoðun nefndarinnar að öll 

stjórnarskrárákvæði beri alltaf að hafa í heiðri, jafnt á neyðartímum sem og öðrum tímum, 

og því verður að treysta.
 57

 (feitletrun höf.) 

Gunnar G. Schram bendir hins vegar á að sum ákvæði stjórnarskrárinnar eigi helst að sýna 

gildi sitt þegar sérstaklega stendur á. Vísar hann þar til persónufrelsisákvæðis 67. gr., 71. gr. 

um friðhelgi einkalífs heimilis og fjölskyldu, tjáningarfrelsis sem er verndað af 73. gr. og 

félaga- og fundafrelsis sem er verndað af 74. gr.
 58

 

Í kjölfar þess að neyðarlögin voru sett, sagði Ragnhildur Helgadóttir hugmyndina um 

stjórnskipulegan neyðarrétt mótsagnakennda, þar sem stjórnarskrár hafi það hlutverk að 

tryggja bæði réttindi og ákveðna valddreifingu og séu settar á rólegum tímum til að tryggja að 

eftir þeim sé farið þegar hætta er á að erfitt sé að hugsa rökrétt vegna erfiðra aðstæðna sem 

hafa komið upp.
59

 Í framhaldi af því, hlýtur sú spurning að vakna, um hvaða aðstæður þurfi að 

vera til staðar í þjóðfélaginu, þegar löggjafinn telur sig geta, jafnvel telur sig verða að setja 

lög sem hafi stjórnskipulegt gildi þó þau stríði gegn stjórnarskrá. 

Sé stjórnarskráin túlkuð samkvæmt orðanna hljóðan þá er ekkert ákvæði í henni að finna sem 

veitir þeim þremur meginstoðum valdsins úr 2. gr. hennar, þ.e. löggjafarvaldinu, 

framkvæmdavaldinu og dómsvaldinu, leyfi til að víkja til hliðar þeim réttindum og skyldum 

sem þar eru sett fram. Það ákvæði sem vísar til neyðar er í 28. gr. um setningu 

bráðabirgðalaga en löggjafinn þrengdi verulega að því ákvæði með 6. gr. stjórnskipunarlaga 

                                                 
56 Alþt. Frumvarp til stjórnskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands með síðari breytingum á 118. löggþ. 

1994, þskj. 758 - 297. mál. Nefndarálit. Sótt þann 12. desember 2009 af http://www.althingi.is/altext/118/s/0758.html  
57 Alþt. Frumvarp til stjórnskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands með síðari breytingum á 118. löggþ. 

1994, þskj. 758 - 297. mál. Nefndarálit. Sótt þann 12. desember 2009 af http://www.althingi.is/altext/118/s/0758.html  
58 Gunnar G. Schram (1999). Bls. 59. 
59 Ragnhildur Helgadóttir. (2008). Bls. 1. 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0758.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0758.html
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nr. 56/1991.
60

 Þetta þarf hins vegar ekki að þýða, að ekki sé hægt að grípa til aðgerða sem fara 

gegn stjórnarskrá, ef litið er til fordæma sbr. ályktanir Alþingis á tímum síðari 

heimsstyrjaldarinnar. 

Þá verður líka að hafa í huga að stjórnarskrár eru ekki óbreytanlegar þó ávallt séu til staðar 

ákveðin grunngildi, sbr. mannréttindaákvæðin, sem ætlast er til að varðveitt séu. Í íslensku 

stjórnarskránni er gert ráð fyrir því að ganga megi á rétt borgaranna að einhverju leyti ef 

hagsmunir heildarinnar þarfnast þess sbr. umfjöllun hér að framan um almvl. Hér verður líka 

að taka tillit til þess að stjórnarskrár hljóta að þróast að einhverju leyti með breyttri 

samfélagsgerð. Einnig má minna á að þó ýmsar meginreglur séu ekki lögfestar í stjórnarskrá 

þá hafa ætíð verið til óskrifaðar stjórnskipunarvenjur. Jafnræðisreglan sem var lögfest í 

stjórnarskrá sbr. 65. gr., sbr. 3. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 er dæmi um 

stjórnskipunarvenju sem leitast var við að fara eftir í íslensku stjórnkerfi og dómstólar 

staðfestu ítrekað tilvist hennar.
61

 Þá má líka nefna hina óskráðu meðalhófsreglu sem var 

lögfest í stjórnsýslulögum nr. 37/1993 en er líka talin til óskráðrar stjórnskipunarvenju.
62

  

En hér skiptir ekki síður máli að heimsmyndin hefur breyst mikið frá því sem áður var og gera 

þarf greinarmun á efnahagslegu öryggi og þeirri ógn sem er gert ráð fyrir að geti steðjað að í 

formi náttúruhamfara, farsótta, hryðjuverka og jafnvel innrásar utanaðkomandi aðila sbr. t.d. 

lög um almannavarnir og varnarmálalög nr. 34/2008.  

Bæði Svíar og Norðmenn hafa sett lög um hvernig bregðast skuli við á stríðstímum. Í 13. og 

síðasta kafla þess hluta Grundlagarna (sænska stjórnarskráin), sem snýr að skiptingu valdsins 

þ.e. Regeringsformen), eru lagðar línur um hvernig bæði Riksdagen (þingið) og 

framkvæmdavaldið skuli haga störfum sínum ef stríð eða yfirvofandi stríð kemur í veg fyrir 

að störf þessara valdhafa geti gengið eðlilega fyrir sig.
63

  

Áður hefur verið vikið að Beredskapsloven í Noregi sem á neyðartímum framselur konungi 

meira vald en áskilið er í Grunnloven. Í Grunnloven er ekki að finna bein ákvæði um 

neyðarrétt en þar er konungi þó veitt heimild í 17. gr. til að gefa út n.k. bráðabirgðareglugerðir 

                                                 
60 Gerð var breyting sem hafði áhrif á 28. gr. íslensku stjórnarskrárinnar, með 6. gr. stjórnskipunarlaga nr. 56/1991 þar sem 

þingfundum var aðeins frestað yfir t.d. sumarið og þannig gert ráð fyrir að þingið sæti allt árið. Með þessu átti að draga 

verulega úr setningu bráðabirgðalaga en ekki er svigrúm til að fjalla nánar um bráðabirgðalög hér. 
61 Gunnar G. Schram. (1999). Bls. 470-471. 
62 Páll Hreinsson. (2004). Bls. 148. 
63 Sveriges Riksdag. (e.d.) Sænska stjórnarskráin skiptist í fjóra hluta; regeringsformen, successionsordningen, 

tryckfrihetsförordningen og yttrandefrihetsgrundlagen. Breytingar og viðbætur við 13. kafla áttu sér stað frá árunum 1979 til 

1994.  
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sem snúa að t.d. verslun og matvælaflutningum.
64

 Danir hafa valið þá leið í ljósi slæmrar 

reynslu af útgáfu bráðabirgðalaga að túlka þröngt það ákvæði Grundlov (danska 

stjórnarskráin) sem gefur heimild til að útgáfu bráðabirgðalaga, þegar þingið er ekki að 

störfum.
65

 Sambærilegt ákvæði er í 28. gr. stjórnarskrár Íslendinga, en þar er jafnframt tekið 

fram í 1. mgr. sömu greinar að lögin megi ekki fara gegn stjórnarskrá. Í því ljósi er áhugavert 

að skoða Hrd. 2002, bls. 3686 (mál nr. 167/2002, Sjómannaverkfall), þar sem ákveðin ákvæði 

umdeildra bráðabirgðalaga virðast einungis standast vegna sjónarmiða um efnahagslegan 

neyðarrétt, sbr. umfjöllun hér á eftir. 

3.3 Sjónarmið við beitingu neyðarréttar sem hefur áhrif á mannréttindi 

Breski lagaprófessorinn Ewing, hefur greint þau tilvik á síðustu öld, þar sem Bretar hafa 

gripið til lagasetninga á grundvelli neyðarréttar, sem hafa haft áhrif á mannréttindi. Ewing 

greinir síðan tilvikin eftir því um hvers konar neyðarrétt er að ræða og skiptir þeim gróflega 

eftir neyðarrétti vegna: stríðsástands, innanríkisdeilna, deilna á vinnumarkaði, náttúruhamfara 

og sjúkdóma, hryðjuverka og síðast en ekki síst efnahagsaðstæðna.
66

 Helset og Stordrange 

tala hins vegar um frávik frá stjórnarskrá á grundvelli annars vegar neyðartilvika sem koma að 

utan s.s. stríðs eða alþjóðlegra átaka og hins vegar neyðartilvika sem eiga uppruna sinn 

innanlands s.s. borgarastyrjalda, tilrauna til valdaráns, náttúruhamfara osfrv.
67

  

Eðli málsins samkvæmt getur verið örðugt að meta hvenær aðstæður krefjist þess að vikið sé 

frá stjórnarskrá og brugðist við með tímabundnum breytingum á stjórnskipulagi. Að sama 

skapi er matskennt hvenær hægt er að lýsa því yfir að neyðarástandi teljist lokið. Þegar svo 

ber undir þarf einnig að gera alþjóðasamfélaginu grein fyrir mögulegri tímabundinni 

skerðingu mannréttinda sökum yfirlýsts neyðarástands. 

Eins og fram hefur komið er lítið til að byggja á í íslenskum rétti þegar stjórnskipulegur 

neyðarréttur er skilgreindur og/eða beiting hans réttlætt. Hins vegar má auðveldlega finna 

dæmi um að nágrannar okkar á Norðurlöndum og ríki engilsaxneska réttarkerfisins hafi talið 

sig vera í aðstæðum sem réttlættu stjórnskipulegan neyðarrétt, hvort sem horft er til ákvæði 

sem á við valdbærni eða ákvæða er snúa að mannréttindum. 

                                                 
64 LOV 1814-05-17 nr X: Kongeriget Norges Grundlov. § 17. Kongen kan give og ophæve Anordninger, der angaa Handel, 

Told, Næringsveie og Politi; dog maa de ikke stride mot Konstitutionen og de (saaledes som efterfølgende §§ 76, 77, 78 og 

79 bestemme) af Storthinget givne Love. De gjælde provisorisk til næste Storthing. 
65 Bjarni Benediktsson. (1959). Bls. 10. 
66 Ewing, Keith D. (2009). Bls. 313. 
67 Helset, Per og Stordrange, Björn. (1998). Bls. 88. 
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Þegar fjallað er um stjórnskipulegan neyðarrétt er því áhugavert að fara í fjölhliða samanburð 

ólíkra réttarfjölskyldna og kanna hvaða sjónarmið eru lögð til grundvallar, þegar 

stjórnarskrárákvæðum er vikið til hliðar á grundvelli neyðar. Eins og gefur að skilja er 

samanburðurinn smásær (e. macroscopic), þar eð eingöngu er hugað að þeim sjónarmiðum er 

liggja til þess að stjórnskipulegur neyðarréttur víkur stjórnarskrárbundnum réttindum til 

hliðar.
68

 Hér gefst ekki svigrúm til að fara nákvæmlega út í áhrifaþætti á við menningarlegan 

mismun eða hvernig stjórnskipun hefur þróast í áranna rás og leitt til þeirrar niðurstöðu sem 

viðurkennd er hvað varðar stjórnskipulegan neyðarrétt í viðkomandi landi í dag. Er því 

einungis litið til lagagreina þar sem þær eru til staðar, stjórnskipunarvenja eða 

dómaframkvæmdar eftir því sem við á.  

Mannréttindasáttamáli Evrópu (MSE),69 leggur línurnar fyrir þau lönd Evrópu, sem hafa 

fullgilt og/eða lögfest sáttmálann, hvað varðar takmarkanir á skerðingu mannréttinda vegna 

neyðarástands. Í 15. gr. MSE er veitt heimild til að víkja tímabundið frá sáttmálanum á 

grundvelli neyðarréttarsjónarmiða og að uppfylltum þeim skilyrðum er koma fram í 1. mgr 

15. gr. og í málsmeðferðarreglum 3. mgr. Í efnisskilyrðum 1. mgr. er áskilið að um styrjöld 

eða annars konar almennt neyðarástand sé að ræða sem ógnar tilveru þjóðarinnar. Í 3. mgr. er 

skilyrt að aðalframkvæmdastjóri Evrópuráðsins sé upplýstur um ástæður þess að heimild 1. 

mgr. 15. gr. sáttmálans sé nýtt svo og um þær ráðstafanir sem á henni byggðu. Einnig sé 

aðalframkvæmdastjórinn upplýstur þegar beitingu slíkra ráðstafana lýkur og ákvæðum MSE 

er aftur framfylgt. 

Undantekningin veitir þó skv. 2. mgr. 15. gr. MSE, ríki ekki heimild til að víkja frá 3. gr. 

sáttmálans um bann við pyndingum, 1. mgr. 4. gr. um bann við þrældómi og 7. gr. um bann 

við refsingu. Eingöngu er talið réttlætanlegt að víkja frá 2. gr. um rétt til lífs, á grundvelli 1. 

mgr. 15. gr. sé um lögmætar hernaðaraðgerðir að ræða. 

Þær takmarkanir sem koma fram í 2. mgr. 15. gr. MSE eru nær samhljóða takmörkunum 2. 

mgr. 4. gr. SBSR. Í þeirri málsgrein eru m.a. þau réttindi sem talin eru upp í 2. mgr. „talin slík 

                                                 
68 Páll Sigurðsson. (2004). Bls. 34. 
69 Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur á Íslandi með lögum nr. 62/1994. Kveðið er á um, í 2. gr hans að úrlausnir 

Mannréttindanefndar Evrópu, Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) og Ráðherranefndar Evrópuráðsins séu ekki bindandi að 

íslenskum rétti. Reynslan hefur hins vegar sýnt að íslenskir dómstólar líta til hans við úrlausnir sínar og eins og fram kemur í 

athugasemdum með frumvarpi til lögfestingar MSE eru dæmi um að lögum hafi verið breytt, samrýmist þau ekki ákvæðum 

sáttmálans, sbr. Alþt. 117. löggjafarþing. – 102. mál. Þskj. 105. Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu. Þá telur 

Sigurður Líndal að skoða megi MSE sem stjórnarskrárígildi þar sem hann staðfesti óskráðar meginreglur um mannréttindi til 

fyllingar stjórnarskránni. Sjá Sigurður Líndal. (2003). Bls. 85. 
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grundvallarréttindi að hvorki neyðarréttur, stríðsástand né aðrar aðstæður geta nokkurn tíma 

réttlætt að vikið verði frá þeim.“
70

 Sé tekið mið af efnisskilyrðum 15. gr. MSE má velta því 

upp hvort Íslendingar hefðu átt að tilkynna um neyðarástand til Evrópusambandsins (ESB) á 

grundvelli hennar, þegar neyðarlögin voru sett. 

Samkvæmt því sem kemur fram hér að ofan í 15. gr. MSE er neyðarástand ekki fastbundið við 

stríð eða náttúruhamfarir, heldur virðist ákvæðið nokkuð opið fyrir túlkun að því leiti er 

varðar textann „annars almenns neyðarástands, sem ógnar tilveru þjóðarinnar.“ Af orðanna 

hljóðan má álykta að gert sé ráð fyrir að aðstæður krefjist þess að ríki þurfi að grípa til 

óvenjulegra ráðstafana á borð við stjórnskipulegan neyðarrétt. Sjá nánar hér fyrir neðan í 

umfjöllun um Lawless málið. 

3.3.1 Neyðarréttur vegna óeirða innanlands 

Þann 1. júlí 1961 felldi Mannréttindadómstóll Evrópu (MDE) sinn fyrsta dóm í máli Gerald 

Lawless gegn Írlandi nr. 332/57.
71

  

 
Lawless sem viðurkenndi að vera fyrrum liðsmaður í Írska lýðveldishernum (IRA), hafði árið 

1957 setið í gæsluvarðhaldi í fimm mánuði án þess að réttað væri yfir honum. Lawless taldi að 

brotið hefði verið á sér skv. 5., 6., og 7. gr. MSE. Vegna ítrekaðra árása IRA höfðu Írar sett 

neyðarlög sem gerðu þeim kleift að halda fólki sem var grunað um að vera í ólöglegum 

samtökum skv. skilgreiningu laganna, í ótiltekinn tíma án þess að þeim væri birt ákæra og 

báru fyrir sig 15. gr. MSE. Taldi dómstóllinn að áríðandi hafi verið fyrir Íra að bregðast við 

árásum IRA og því hafi verið réttlætanlegt að bera við neyðarrétti til að halda ætluðum 

hryðjuverkamönnum í haldi. Ríki hefðu rétt á að grípa til aðgerða á grundvelli 15. gr. MSE. 

(gæta yrði að 2. mgr.), að þeim skilyrðum uppfylltum að þær væru í samræmi við það ástand 

sem upp væri komið og færu ekki í bága við aðrar skuldbindingar skv. alþjóðlegum lögum. 

Dómstóllinn benti á að hefðbundin notkun orðanna „almennt neyðarástand sem ógnaði tilveru 

þjóðar“, væri nægilega skýr þar sem hún tæki til algers undantekningarástands vegna neyðar. 

Ástands sem hefði ekki aðeins áhrif á alla þjóðina heldur ógnaði grunnstoðum samfélagsins. 

Með hliðsjón af þessari skilgreiningu var það mat dómstólsins að á Írlandi hefði þessi staða 

verið komin upp. Í fyrsta lagi þar sem ofbeldisfullur hulduher tók þátt í aðgerðum sem fóru 

gegn stjórnarskrá. Í öðru lagi þar sem aðgerðir hans beindust gegn aðilum utan ríkisins og 

ógnuðu þar með sambandi þess við nágranna sinn. Í þriðja lagi vegna stöðugrar aukningar 

hryðjuverka á nær árs tímabili. (skáletrun höf.) 

 

Við mat á því hvort um neyðarástand væri að ræða virðist dómstóllinn hafa tekið mið af þeim gögnum 

sem lögð voru fram af hálfu írsku ríkisstjórnarinnar til staðfestingar því. Fram kom að ástandið ógnaði 

grunnstoðum samfélagsins og því væri frávik frá MSE leyfilegt á grundvelli undantekningarástands 

                                                 
70 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson. (2005). Bls. 149. 
71 European Court of Human Rights (ECHR), Case of Lawless v. Ireland. Judgement of 1 July 1961 (Series A, No 3). 

(Application no 332/57), Sótt þann 10. desember 2009 af: 

http://www.ena.lu/judgment_european_court_human_rights_lawless_ireland_july_1961-2-11202.pdf 

http://www.ena.lu/judgment_european_court_human_rights_lawless_ireland_july_1961-2-11202.pdf
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vegna neyðar. Einnig yrði að gæta meðalhófs þannig að aðgerðir ríkis væru í samræmi við ástandið og 

færu ekki gegn alþjóðlegum skuldbindingum. 

3.3.2 Neyðarréttur vegna stríðsástands 

Fljótt á litið virðist sem beiting neyðarréttar sé algengust í tengslum við stríðsástand. Þegar 

hefur verið minnst á ályktanir Alþingis á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar. Bæði fyrri 

heimstyrjöldin frá 1914 – 1918 og seinni heimsstyrjöldin frá 1939 – 1945 urðu til þess að 

stjórnskipulegum neyðarrétti var beitt í Bretlandi.
72

 Helsta dæmi frænda okkar í Noregi um 

beitingu stjórnskipulegs neyðarréttar átti sér stað í seinni heimsstyrjöldinni þegar landið var 

hernumið af Þjóðverjum árið 1940. Noregskonungur og ríkisstjórnin flýðu til Bretlands og 

voru þar til stríðsloka.
73

 Áður hafði Stortinget samþykkt í Elverum að framselja 

löggjafarvaldið frá þinginu til Noregskonungs og ríkisstjórnarinnar tímabundið. Var þeim 

veitt vald til að gera það sem nauðsynlegt þætti til að vernda hagsmuni ríkisins þar til hægt 

væri að kalla Stortinget saman á ný.
74

 

3.3.3 Neyðarréttur vegna deilna á vinnumarkaði 

Ríkisstjórnir hafa gripið til lagasetninga á vinnumarkaði sem telja má að brjóti á ákveðnum 

grundvallarmannréttindum, með því að vísa til almannahagsmuna og þegar kemur að 

ákvarðanatöku á neyðartímum hefur Bandaríkjaforseti, gríðarlega mikið vald. Þetta segir John 

W. Dean, lögfræðingur og fyrrum ráðgjafi Bandaríkjaforseta. Svo mikið vald að 

stjórnmálafræðingar hafi lýst því sem nánast stjórnarskrárlegu einræði.
75

 Harry S. Truman, 

fyrrum forseti Bandaríkjanna, reyndi á þolmörk þessa valds þann 8. apríl 1952, þegar hann 

gerði tilraun til að þjóðnýta stálverksmiðjur þar í landi til að forða verkfalli. Bandaríkjamenn 

áttu þá í stríði við Kóreumenn og taldi forsetinn sér fært á grundvelli þess valds sem embættið 

gaf honum, að lýsa yfir neyðarástandi til að þjóðnýta verksmiðjurnar og tryggja þannig 

vopnaframleiðslu. Hæstiréttur Bandaríkjanna ógilti þjóðnýtinguna og dæmdi hana ólöglega í 

"Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952),
76

 á grundvelli þess að hún 

væri hvorki leyfð í stjórnarskrá, né væri að finna ákvæði í lögum sem leyfði, eða gæfi í skyn 

að forsetinn hefði leyfi til slíks eignarnáms. Formaður dómsins Jackson, benti einnig á að 

                                                 
72 Ewing, Keith D. (2007). Bls. 313. 
73 Sú staðreynd ein að konungurinn var lengur en 6 mánuði utan Noregs án samþykkis Stortinget líkt og áskilið er í 11. gr. 

Grunnloven fól í sér stjórnarskrárbrot. 
74 Bjarni Benediktsson. (1959). Bls. 12. og Efjestad, Svein. (1995). Bls. 14 og 31.  
75 Dean, John W. (2002).  
76 U. S. Supreme Court. (1952). 
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þingið væri fullfært um að veita forseta það neyðarvald sem krefðist eignarnáms eigna og 

hafnaði því að Hæstiréttur staðfesti heimild forseta til slíks án lagasetningar. Slíkt vald ætti 

hvorki upphaf né endi og þó það væri ekki ávísun á einræði, þá væri slíkt valdaframsal þó 

skref í þá röngu átt.  

3.3.4 Neyðarréttur vegna náttúruhamfara og sjúkdóma 

Í kjölfar hinna mannskæðu snjóflóða á Vestfjörðum árið 1995 þar sem þrjátíu og fjórir týndu 

lífi, ákvað löggjafarvaldið að endurskoða þágildandi lög nr. 28/1985 um varnir gegn 

snjóflóðum og skriðuföllum. Lögunum hafði þá þrívegis verið breytt frá því snjóflóðin féllu 

án þess að tími gæfist til að endurskoða þau í heild sinni sbr. greinargerð með frumvarpi til 

þeirra. Meðal nýmæla í frumvarpi til nýrra laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, 

sem varð að lögum nr. 49/1997, var að sett voru inn ákvæði sem leyfa lögreglu og 

almannavernd að beita fólk valdi ef þörf krefur, til að rýma húsnæði á hættusvæði, jafnvel þó 

hættuástandi hafi ekki verið lýst yfir. Segir í greinargerð með sama frumvarpi að þetta hafi 

einkum verið gert vegna ábendinga frá lögreglustjórum. Hér vega því sjónarmið 

neyðarréttarins þyngra en sú friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu sem falin er í 71. gr. 

stjórnarskrár og nýtir löggjafinn sér niðurlagsákvæði 71. gr. sem heimilar að réttindi hennar 

séu takmörkuð með lagaboði. Auk þess sem sveitarstjórnum er með lögunum heimilað að 

kaupa eða flytja húseignir sem eru á hættusvæði.  

3.3.5 Neyðarréttur vegna hryðjuverka 

Í kjölfar hryðjuverkaárásanna í Bandaríkjunum þann 11. september 2001 voru sett tvenn 

bráðabirgðalög hér á landi á grundvelli neyðarréttar. Fyrri lögin voru bráðabirgðalög frá 23. 

september 2001, um heimild ríkissjóðs til þess tímabundið að takast á hendur tryggingu eða 

endurtryggingu á bótaábyrgð sem flugrekendur kunna að baka sér gagnvart þriðja aðila vegna 

tjóns er hlýst af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika. Var 

setning bráðabirgðalaganna rökstudd með því að ábyrgðist ríkisstjóður ekki tímabundið slíka 

tryggingu væri fyrirséð að allur flugrekstur íslenskra flugfélaga stöðvaðist. Slík trygging á 

vegum ríkissjóðs krefðist lagaheimildar.
77

 Var þar væntanlega verið að vísa til 

fjárveitingavalds Alþingis sbr. 40. gr. og 41. gr. stjórnarskrár. Í 41. gr. er áskilið að ríkissjóði 

                                                 
77 Alþt. Frumvarp um heimild ríkissjóðs til þess tímabundið að takast á hendur tryggingu eða endurtryggingu á bótaábyrgð 

sem flugrekendur kunna að baka sér gagnvart þriðja aðila vegna tjóns er hlýst af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, 

hryðjuverka eða áþekkra atvika á 127. Löggþ. 2001-2002. Þskj. 53 – 53. mál. Fylgiskjal 1. Sótt þann 14. nóvember 2009 af 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0053.html  
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sé óheimilt að greiða gjald nema til þess sé heimild í fjárlögum eða fjáraukalögum. Þá er skv. 

2. ml. 40. gr. stjórnarskrár óheimilt að skuldbinda ríkið með lántöku nema lagasetning komi 

til. Óskað var eftir ríkisábyrgð en um hana fer eftir lögum nr. 121/1997 um ríkisábyrgðir.  

Þegar Alþingi kom aftur saman staðfesti það bráðabirgðalögin með lögum nr. 120/2001 og 

náði gildistími laganna út árið 2001. Þau voru síðan framlengd með setningu bráðabirgðalaga 

þann 27. desember 2001 og gildistími laganna þannig lengdur til 10. apríl 2002. Áfram var 

byggt á neyðarrétti og tekið fram í rökstuðningi með bráðabirgðalögunum að nauðsynlegt 

væri að framlengja ríkisábyrgðina þar sem tryggingamarkaðurinn væri enn að ná sér eftir 

hryðjuverkin.
78

 Bráðabirgðalögin voru staðfest á Alþingi með lögum nr. 5/2002.  

3.3.6 Efnahagslegur neyðarréttur 

Sé litið til sögunnar er efnahagslegur neyðarréttur ekki nýr af nálinni. Svarti fimmtudagurinn 

29. október árið 1929 markaði upphaf alheimskreppunnar með hruni verðbréfamarkaðarins í 

Bandaríkjunum. Bretar fóru ekki varhluta af kreppunni og settu neyðarlög á grundvelli hennar 

árið 1931. Bretar gripu einnig til neyðarlaga þegar landið var efnahagslegar rústir einar í lok 

seinni heimsstyrjaldarinnar.
79

 

Í hinu norska Berge-máli frá 1926-7, var deilt um stjórnskipulegt réttmæti ríkisstyrks upp á 25 

milljónir norskra króna. Styrkurinn var veittur árið 1923 af ríkisstjórn Abrahams Berge, í 

skugga bankakreppu til að forða Den norske handelsbank frá falli. Til að fjármagna styrkinn 

gaf ríkisstjórnin út ríkisskuldabréf. Fjárveitingin fór ekki fyrir Stortinget, þar sem leynd var 

talin nauðsynleg til að staða bankans versnaði ekki enn frekar. Stuðningurinn dugði ekki til og 

óskaði ríkisstjórnin um ári síðar eftir að fá ríkisábyrgð frá Stortinget á 15 milljónir norskra 

króna, án þess að upplýsa um fyrri greiðslu. Eftir heitar umræður var ábyrgðin samþykkt. 

Þegar ný stjórn tók við í júlí 1924 komst upp um styrkinn og var samþykkt að stefna fyrrum 

ríkisstjórn fyrir stjórnlagadómstól, svokallaðan Riksrett. Byggðist málssóknin á því að 

styrkurinn var veittur með leynd, konungur var ekki upplýstur um aðgerðina á ríkisráðsfundi 

og Stortinget vissi ekki af ríkisstyrknum þegar það samþykkti ríkisábyrgð. Ekki var dæmt um 

neyðarréttinn í þessu tilfelli þar sem ríkisstjórn Berge var sýknuð þeim forsendum að þó um 

                                                 
78 Alþt. Frumvarp til laga um framlengingu á heimild ríkissjóðs samkvæmt lögum nr. 120/2001 til þess tímabundið að takast 
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mögulega refsivert athæfi hefði verið að ræða teldist það fyrnt.
80

 Sé tekin efnisleg afstaða til 

málsins má þó álykta, að hægt hefði verið að réttlæta ákvarðanatökuna á grundvelli 

neyðarréttarsjónarmiða, með því að færð væru rök fyrir því hvað fall bankans hefði haft í för 

með sér fyrir norskt efnahagslíf. 

Hvað Ísland varðar má fyrst telja stóreignaskatt sem lagður var á skv. brottföllnum lögum nr. 

22/1950 sbr. brottfallin lög nr. 29/1950 og brottfallin lög nr. 44/1957. Í fimm dómum sem 

kveðnir voru upp vegna ágreinings um stóreignaskatt á árunum 1952-1958 töldu 

fyrirtækjaeigendur skattlagninguna ganga á friðhelgi eignarréttarins en dómstólar töldu að 

brýnir almannahagsmunir gengju framar þeim hagsmunum sem fyrirtæki hefðu af sem 

öruggustu starfsumhverfi.
81

 Í Hrd. 1954, bls. 73 (mál nr. 5/1953, Stóreignaskattur) taldi 

stefndi álagninguna verulega íþyngjandi þar sem skattþegn gæti þurft að greiða 25% hluta af 

skuldlausri eign sinni í stóreignaskatt og taldi um ólögmæta eignaupptöku að ræða. Í 

niðurstöðu héraðsdóms sem var staðfestur óbreyttur í Hæstarétti sagði:  

Þess verður að krefjast um skatta, að þeir séu lagðir á gjaldendur eftir efnahagslegum 

mælikvarða.[...]Með lögum nr. 22 frá 1950 voru gerðar róttækar breytingar á fjárhagskerfi 

landsins í því skyni að koma því í fastari skorður. Gengi íslenzks gjaldmiðils var stórlækkað 

gagnvart erlendum gjaldmiðli, en við það mátti ætla, að verð eigna innan lands hækkaði mjög 

í krónutali. Til þess að reisa skorður við því, að gengisbreytingin orsakaði aukna verðbólgu 

innan lands, voru sett ýmis ákvæði í lögum þessum, þar á meðal ákvæðin um stóreignaskatt. 

Þetta markmið ákvæða laganna verður að hafa í huga, þegar það er metið, hvort þau séu 

ógild af þeim ástæðum, að þau brjóti í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar. 

Í dómnum hér að ofan virðist sem Hæstiréttur leggi blessun sína yfir stóreignaskatt með því 

að efnahagslegar aðstæður réttlættu álagninguna. Í niðurstöðu héraðsdóms sagði að þrátt fyrir 

ákvæði 44. gr. stjórnarskrár um að engan skatt megi leggja á, breyta, né taka af með lögum og 

77. gr. um að skattamálum skuli skipað með lögum, væru löggjafarvaldinu fáar skorður settar 

þegar kæmi að skattlagningu jafnvel þó litið væri til ákvæðis um friðhelgi eignarréttar í 

stjórnarskrá. Ákveðin mismunun væri leyfð eftir efnahagslegum mælikvarða. Þá yrði að líta 

til breytinga á fjárhagsskerfi landsins sem væru gerðar til að koma því í fastar skorður. Með 

öðrum orðum dómstólar féllust á að skattlagningin væri heimil á grundvelli neyðar enda í 

niðurstöðu komið inn á brýna almannahagsmuni vegna efnahagsástands. 

                                                 
80 Andenæs og Fliflet.. (2006). 
81 Sigurður Líndal. (2006). Bls. 37-39. 
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Eins og minnst hefur verið á hér að framan voru árið 2001 sett lög á verkfall sjómanna. 

Lagasetningin var umdeild og endaði fyrir Hæstarétti, þar sem ASÍ fór gegn íslenska ríkinu og 

Samtökum Atvinnulífsins, sem gagnáfrýjaði gegn ASÍ, sbr. Hrd. 2002, bls. 3686 (mál nr. 

167/2002 Sjómannaverkfall) frá 14. nóvember 2002.  

Málsatvik voru þau að sett voru lög nr. 34/2001 um kjaramál fiskimanna og fleira, á verkfall 

sjómanna, eftir að það hafði staðið yfir í sex vikur og var þá orðið eitt lengsta 

sjómannaverkfall á Íslandi. Vildi A að verkfallsréttur stéttarfélaga væri viðurkenndur þrátt 

fyrir 1. gr., 2. gr. og 3. gr. l.nr. 34/2001, sem og réttur félagsmanna til að ráða kjörum sínum 

án afskipta gerðardóms sem komið var á samkvæmt sömu lögum. Íslenska ríkið hefði með 

lögunum brotið gegn gegn samningsfrelsi og verkfallsrétti stéttarfélaga sem voru vernduð af 

74. gr. stjórnarskrár, og jafnframt 11. gr. MSE. Í þeim fælist almennt bann við afskiptum 

stjórnvalda og löggjafans af lögmætri starfsemi almennra félaga. Afskipti íslenska ríkisins af 

starfssemi frjálsra félaga færi ekki saman við nútíma viðhorf til hlutverks og heimilda 

stjórnvalda. Íslenska ríkið hefði því farið út fyrir stjórnskipulegar heimildir sínar auk þess að 

brjóta gegn meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar, með því að ganga lengra en nauðsyn bar til. 

Íslenska ríkið rökstuddi lagasetninguna hins vegar með því að gríðarlegir almannahagsmunir 

hafi verið í húfi og lítil von um að samningar næðust milli aðila. Bæði stjórnvöld og 

löggjafinn hafi hafi metið stöðuna þannig að íslenskt efnahagslíf væri farið að skaðast það 

mikið að grípa yrði inn í deiluna með því að vísa henni til hlutlauss gerðardóms líkt og gert 

var með lagasetningunni. Ríkið hafi þannig gætt þess að ganga ekki lengra en nauðsyn bæri til 

í að skerða rétt aðila áður en bann við vinnustöðvun skall á. Hæstiréttur taldi með hliðsjón af 

lögskýringargögnum með lögum nr. 34/2001 að löggjafanum hafi verið nauðsynlegt að grípa 

til lagasetningar enda hafi þar komið fram haldgóð efnahagsleg rök fyrir því að ríkir 

almannahagsmunir hefðu verið fyrir lagasetningunni. Skilyrðislaus vernd verkfallsréttar 

stéttarfélaga fælist ekki í 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrár, þegar litið væri til 2. mgr. 11. gr. MSE, 

2. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar og alþjóðasamninga um félagsleg réttindi sem líta mætti til 

við skýringar á 74. gr. og 75. gr. stjórnarskrárinnar. Þó yrði að gera strangari kröfur til 

lagasetningar sem skertu félagsleg réttindi á við réttinn til verkfalla og verkbanna. Þegar metið 

væri hvort lagasetningin færi gegn 74. gr. stjórnarskrá yrði einnig að líta til þess hve víðtæk og 

langvarandi skerðing réttinda væri. „Með vísan til þess að verkfallsvopninu er meðal annars ætlað 

að hafa slík áhrif til þess að það bíti verður að fara varlega í að stöðva verkföll með lögum með því að 

tengja efnahagsleg rök við almannahagsmuni. Að mati dómsins er þó ekki hægt að útiloka að 

efnahagsleg áhrif verkfalla og verkbanna geti verið svo alvarleg að ríkir almannahagsmunir geti 

réttlætt tímabundið bann við þeim.“ Auk þess yrði að líta til þess hvort skerðingin hafi verið 

meiri en nauðsyn bar til, til að ná fram þeim markmiðum laganna að almannaheill væri tryggð. 

Taldi Hæstiréttur ekki komin fram nægilega veigamikil rök sem sýndu fram á annað. Fallist 

var á kröfu stefnanda um að almannaheill hafi ekki krafist þess að lagasetningin tæki til 

þriggja félaga sem voru á svæðum þar sem vinnustöðvun var ekki. (skáletrun höf.) 

Þó það sé ekki sagt berum orðum hér að ofan þá er ljóst að Hæstiréttur setti sig ekki gegn því 

að löggjafinn leyfi sér með vísan til almannahagsmuna, rýmri túlkun á stjórnarskrárákvæðum 

en þá þröngu skýringu sem almennt er talið að miða verði við þegar teknar eru íþyngjandi 

ákvarðanir er varða réttindi og skyldur manna. Þá er athyglisvert að dómurinn notaði orðið 

„nauðsynlegt“ í stað orðsins „heimilt“ og þó það sé ekki orðað beint virðist sem 

neyðarréttarsjónarmið hafi ráðið því að Hæstiréttur dæmdi lagasetninguna löglega. Í raun má 



Um stjórnskipulegan neyðarrétt                              

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

því segja að Hæstiréttur hafi samþykkt rök löggjafarvaldsins fyrir efnahagslegum neyðarrétti 

vegna áhrifa verkfallsins á útflutningstekjur. Í dómnum kemur fram að áhrif verkfallsins verki 

á atvinnugrein sem skili nær helmingi þjóðartekna og það geti því haft óbætanleg áhrif á 

þjóðlífið ef ekkert verði gert. Löggjafinn hafi því ekki talið sig hafa hafa önnur ráð en að grípa 

inn í með lagasetningu. Hér má því færa rök fyrir því að einhvers konar stjórnskipulegur 

neyðarréttur hafi því verið til staðar, þegar lögin sem tóku af verkfallsréttinn og heftu 

samningafrelsið voru sett.  

Tíu árum áður en ASÍ dómurinn féll, úrskurðaði Hæstiréttur í Hrd. 1992, bls. 1962 (mál nr. 

129/1991 Tilraunastöð) að löggjafarvaldinu hefði ekki verið heimilt að setja á afturvirk 

bráðabirgðalög sem tóku af áður umsamdar launahækkanir, þegar ekki náðust samningar milli 

samtaka stéttarfélaga á vinnumarkaði og samtaka vinnuveitenda en íslenska ríkið var einn 

samningsaðila. Eitt félaganna höfðaði mál gegn ríkinu enda væri um að ræða skerðingu á 

þegar áunnum réttindum sem gengi aðeins yfir ein samtök stéttarfélaga og slíkt væri brot á 

jafnræðisreglu stjórnarskrár. 

Löggjafinn færði þau rök fyrir máli sínu að lagasetningin hefði verið nauðsynleg til að koma í 

veg fyrir víxlhækkanir launa og halda verðlagi í skefjum. Héraðsdómur samþykkti þau rök og 

sagði löggjafann ekki hafa farið út fyrir þau mörk sem yrði að setja skerðingu af slíku tagi og 

því væri ekki um að ræða brot á jafnræðisreglu. Sjö manna dómur Hæstaréttar sneri 

niðurstöðu héraðsdóms við en í niðurstöðu Hæstaréttar sagði sbr. Hrd. 1992, bls. 1962 (mál 

nr. 129/1991 Kjarasamningar tilraunastöð) frá 3. desember 1992: 

Löggjafinn hafði til þess ríkan rétt að standa vörð um þau efnahagslegu markmið, sem 

ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins höfðu komið sér saman um, eins og segir í 

aðfaraorðum bráðabirgðalaganna. Hins vegar verður að haga almennri lagasetningu í 

samræmi við þá jafnræðisreglu, sem hér á við og víða er byggt á í stjórnarskrá Íslands, meðal 

annars í ákvæðum hennar um álögur á þegnana og skerðingu réttinda þeirra, ef til þess þarf 

að koma. Þegar ríkjandi aðstæður við setningu bráðabirgðalaganna eru metnar í heild, þykir 

á það hafa skort, að þessi regla hafi verið virt, og urðu þau því ekki skuldbindandi gagnvart 

áfrýjanda, að því er varðaði þá 4,5% launahækkun, sem hún hafði þá þegar öðlast. 

Tveir af sjö dómendum skiluðu sératkvæði sem voru í sama anda og niðurstaða héraðsdóms; 

töldu bráðabirgðalögin hvorki brot á jafnræðisreglu né ósamrýmanleg stjórnarskrá. 

3.4 Sjónarmið við beitingu stjórnskipulegs neyðarréttar 

Eins og komið hefur verið inn á virðist á margan hátt hægt að réttlæta að farið sé gegn 

lagabókstaf stjórnarskrár á grundvelli neyðar. En hvernig svo sem valið er að flokka 
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neyðarréttinn, þá er það einkennandi fyrir ofangreind neyðartilvik að í öllum tilvikum telja 

stjórnvöld nauðsynlegt að grípa inn í með lagasetningu, sem skerðir á einhvern hátt 

mannréttindi eða lýsa yfir neyðarástandi sem virkjar neyðarlöggjöf. Aðgerðin er réttlætt með 

verndun almannahagsmuna á kostnað mannréttinda. Það er hins vegar misjafnt hve langt er 

gengið í skerðingu mannréttinda en spurningin er hvort ekki megi flokka flest ofangreind 

tilvik undir stjórnskipulegan neyðarrétt, út frá þeim sjónarmiðum sem þegar eru komin fram. 

Það er, að um leið og gengið er á einhvern hátt gegn stjórnarskrárvernduðum réttindum eða 

farið gegn öðrum grundvallarreglum stjórnarskrár, sé verið að grípa til stjórnskipulegs 

neyðarréttar. 

Sé horft til íslensku dómanna er ljóst að löggjafinn virðist geta fengið samþykkt lög sem 

ganga á einhvern hátt gegn þeim mannréttindum sem vernduð eru í stjórnarskrá, ef talið er að 

slíkt sé í þágu almannaheilla. Dómstólar þurftu að meta hvort sá efnahagslegi neyðarréttur 

sem löggjafinn vísaði beint eða óbeint til við lagasetningu var til staðar og hversu ríkir 

almannahagsmunir væru í húfi. Það hlýtur þó eðli málsins samkvæmt ætíð að verða nokkuð 

matskennt hvernig fer í Hæstarétti með lagasetningu sem í raun grundvallast á neyð. Í eldri 

dómnum, Hrd. 1992, bls. 1962 (mál nr. 129/1991, Kjarasamningar tilaunastöð) samþykkti 

héraðsdómur það sjónarmið löggjafans varðandi lagasetningu sem byggðist á neyðarrétti, að 

brýnt væri að standa vörð um efnahagsleg markmið. Hæstiréttur sneri síðan dómnum á 

grundvelli þess að ekki væri sýnt nægjanlega fram á að efnahagslegir hagsmunir ríkisins, gætu 

beðið skaða af. Við lagasetningu yrði að gæta jafnræðis sérstaklega þegar um er að ræða 

íþyngjandi afturvirk ákvæði fyrir borgarana, sbr. afnám launahækkunar. Hins vegar taldi 

Hæstiréttur í Hrd. 2002, bls. 3686 (mál nr. 167/2002 Sjómannaverkfall) að efnahagslegir 

hagsmunir þjóðarinnar af sex vikna verkfalli hefðu meira vægi en samningsfrelsi og 

verkfallsréttur sjómanna. Leyfilegt væri að skerða réttindi þessa afmarkaða hóps eftir reglunni 

meiri hagsmunir fyrir minni, þ.e. á grundvelli þess sem löggjafinn skilgreindi sem neyð. 

Hæstiréttur samþykkti bæði skilgreiningu löggjafarvaldsins á neyðarástandi og taldi jafnframt 

meðalhófs hefði verið gætt. 

Að framansögðu má sjá að það hlýtur ævinlega að vera matskennt hvenær hægt er að bera við 

neyðarrétti. Í ofangreindum dómum var það dómstóla að skera úr um hvort löggjafinn hafi 

haft rétt fyrir sér, í því að hagsmunir samningsaðila væru farnir að hafa neikvæð áhrif á 

almannahagsmuni og gæti með því réttlætt að grípa inn í aðstæður með lagasetningu á 
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grundvelli neyðar. Hlutverk Hæstaréttar var því í raun að meta hvar mörkin milli aðgerða og 

aðgerðaleysis löggjafarvaldsins liggja þannig að jafnframt sé gætt meðalhófs.  
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4.0 Neyðarlögin og sjónarmið um neyðarrétt 

Neyðarlögin, lög nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra 

aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. eru eins og nafnið ber með sér sett við sérstakar aðstæður. 

Mikið hefur verið rætt og ritað um að neyðarlögin fari mögulega gegn stjórnarskrá en er það 

svo í raun? Í kjölfar lögfestingar neyðarlaganna spruttu enda upp miklar deilur í þjóðfélaginu, 

um lögmæti lagasetningarinnar og hugtök á borð við stjórnskipulegur neyðarréttur og 

stjórnarskrárbrot kölluðust á. 

Deiluefnið virðist helst snúast um hvort hér sé um að ræða réttarbrot þar sem réttarörygginu sé 

ógnað með því að sett séu lög, þar sem einhver ákvæði þeirra fari við fyrstu sýn ( prima facie) 

gegn stjórnarskrá lýðveldisins, æðstu réttarheimildar þess eða hvort lagasetningin hafi verið 

heimil með hliðsjón af stjórnskipulegum neyðarrétti. 

Í þessu sambandi má minna á að það leiðir af hugtakinu um réttarríkið að borgararnir eiga að 

geta treyst á ákveðið réttaröryggi. Í því felst m.a. að lög séu stjórnskipulega rétt sett, almenn, 

stöðug, fyrirsjáanleg, framvirk og síðast en ekki síst birt. Jafnræðis sé gætt við lagasetningu 

eins og kostur er og samræmi sé í dómaframkvæmd.
82

  

4.1 Um stjórnarskrá Alþingi og neyðarlög 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 flokkast undir grundvallarlög sem eru æðst settra 

laga. Fari önnur sett í lög í bága við stjórnarskrá hvort sem er efnislega eða formlega skal 

þeim vikið til hliðar, nema annað sé sérstaklega tekið fram.
83

  

Helgi stjórnarskrár kemur ekki aðeins til af efni hennar sem nokkurs konar samfélagssáttmála 

um stjórnskipan og grundvallarréttindi. Stjórnarskráin er sett með vandaðri hætti en almenn 

lög og í henni er stjórnarskrárgjafinn greindur frá almenna löggjafanum. Annars vegar er 

kveðið á um löggjafarvald Alþingis og forseta Íslands í 2. gr. stjórnarskrár sem tekur á 

þrískiptingu ríkisvaldsins, dómsvaldi dómsvaldsins og framkvæmdavaldinu sem forseti og 

önnur stjórnvöld fara með sbr. 13. gr, þar sem forseti lætur ráðherra framkvæma vald sitt. 

Hins vegar er í 1. mgr. 79. gr. hennar kveðið á um hvernig standa skuli að breytingum og 

viðaukum á stjórnarskrá sem þarf að samþykkja á tveimur þingum til að öðlist gildi. 

                                                 
82 Sigurður Líndal. (2007). Bls. 51-56. 
83 Sigurður Líndal. (2007). Bls. 85-86. 
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Þau ákvæði stjórnarskrár sem hún sjálf heimilar að breytt sé með almennum lögum, samanber 

til dæmis 62. gr.
84

 njóta ekki sömu verndar gegn árekstrum við almenn lög enda teljast þau 

ekki til hluta grundvallarlaganna.
85

 Sama gildir um önnur almenn lög sem sett eru samkvæmt 

fyrirmælum stjórnarskrár, um að ákveðnum málefnum skuli skipað með lögum sbr. t.d. 14. gr. 

hennar en þar segir að ráðherraábyrgð skuli ákveðin með lögum. 

Eins og áður segir mega ákvæði í settum lögum ekki fara í bága við ákvæði stjórnarskrár. Þar 

liggur einnig til grundvallar forgangsréttarreglan um lex superior, sem tekur á innbyrðis 

rétthæð settra laga en þar er stjórnarskráin rétthæst.
86

 Þegar kemur að skýringu 

stjórnarskrárákvæða er farið eftir almennum lögskýringarreglum, þar sem í henni er ekki að 

finna ákvæði sem snúa að skýringu hennar.
87

 Þá er það almennt viðurkennt að beita skuli 

þröngri lögskýringu við skýringar þeirra ákvæða í stjórnarskrá sem snúa að réttindum og frelsi 

manna.
88

  

Hafi dómstólar úrskurðað að ákveðið ákvæði í lögum fari gegn stjórnarskrá má spyrja sig um 

ábyrgð löggjafarvaldsins gagnvart því að sett lög fari á einhvern hátt gegn stjórnarskrá.
89

 Þá er 

aftur spurning hvort löggjafarvaldið eigi að samþykkja slík lög ef og þegar rík 

neyðarréttarsjónarmið liggja að baki. Hér má benda á að þegar samningurinn um hið 

Evrópska efnahagssvæði var lögfestur með lögum nr. 2/1992 voru fræðimenn ekki sammála 

um hvort samþykkt samningsins væri stjórnarskrárbrot. Alþingi valdi að samþykkja frekar 

samninginn en að taka af allan vafa með því að breyta stjórnarskránni. Gunnar Helgi 

Kristinsson benti réttilega á að hér hefði stjórnlagadómstóll getað leyst úr slíkri óvissu.
90

 

Stjórnlagadómstóll hefði einnig getað eytt þeirri óvissu sem hefur ríkt í kringum neyðarlögin 

Þó ríkisstjórnin hafi í frumvarpi sínu, er varð að lögum nr. 125/2008, ekki fært beint í orð 

þann neyðarrétt er lá að baki lagasetningunni, þá rökstuddi forsætisráðherra í framsöguræðu 

sinni fyrir Alþingi, þær fordæmalausu breytingar á íslenskri löggjöf sem lagðar eru fram í 

frumvarpinu sem varð að lögum nr. 125/2008 og sagði m.a.: 

                                                 
84 Í 1. mgr. 62. gr. stjórnarskrár er kveðið á um að þjóðkirkjan sé evangelísk lútersk og skuli ríkisvaldið styðja hana og 

vernda. Í 2. mgr. sömu greinar segir að þessu megi breyta með lögum. 
85 Gunnar G. Schram og Ólafur Jóhannesson (1994). Bls. 30; Sigurður Líndal. (2007). Bls. 82. 
86 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Bls. 224. 
87 Gunnar G. Schram og Ólafur Jóhannesson (1994). Bls. 31. 
88 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Bls. 169. 
89 Alþingismenn greiða atkvæði um lagafrumvörp og hafa samkvæmt 47. gr. stjórnarskrá heitið því að vernda hana, sem 

þýðir að þeir eigi ekki að samþykkja lög sem fara í bága við stjórnarskrá. Lög sem samþykkt eru á Alþingi eru lögfest með 

undirritun forseta og viðeigandi ráðherra sbr. 19. gr. stjórnarskrár en forseti hefur einnig heitið því að vernda stjórnarskrána 

sbr. 10. gr. hennar. 
90 Gunnar Helgi Kristinsson. (1994). Bls. 52. 
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Hér eru Fjármálaeftirlitinu samkvæmt þessum tillögum veittar mjög víðtækar heimildir, 

miklar valdheimildir sem ekki hafa áður verið í lögum á Íslandi en þekkjast þó í lögum margra 

nálægra landa. Lýsir það ástandi því sem nú ríkir á Íslandi að við skulum telja nauðsynlegt að 

afla okkur slíkra valdheimilda fyrir Fjármálaeftirlitið, heimilda sem áður hafa ekki verið 

taldar neinar líkur á að þyrfti að nýta hér á landi.
91

 

Orðið neyðarlög, sem síðan hefur fest sig í sessi um lagasetninguna, virðist fyrst hafa komið 

fram í máli þáverandi viðskiptaráðherra, Björgvins G. Sigurðssonar, þingmanns 

Samfylkingar, þegar hann mælti fyrir frumvarpinu: 

Staða fjármálakerfisins er þessi: Lánalínur lokast og lindir fjármagns þorna upp og 

við verðum að vinna úr þeirri stöðu. Á þessu augnabliki sem við stöndum hér í þinginu 

og samþykkjum og vinnum að neyðarlögunum sem hér eru samþykkt — róttækari 

lögum en þingið hefur áður fjallað um og farið með í gegn — erum við að sjálfsögðu 

að hefja upphaf að endurreisnarstarfi, að endurreisn fjármálakerfis okkar. Um er að 

ræða víðtækar valdheimildir til að endurskipuleggja fjármálakerfið og fyrst og fremst, 

ef aðstæður verða alvarlegri, að koma í veg fyrir að bankarnir loki, greiðslukerfið 

frjósi eða hrynji og verði ekki virkt.
92

 (feitletrun höf.) 

Í upphafi athugasemda frumvarpsins, er einungis komið inn á það í örfáum línum að 

frumvarpið sé lagt fram til að glíma við afleiðingar af erfiðu ástandi á fjármálamörkuðum. 

Stjórnvöld um allan heim hafi neyðst til að grípa til ráðstafana sem miði að því að tryggja 

virkni fjármálakerfisins og auka traust almennings.
 93

 Að öðru leyti er ekki komið inn á það í 

frumvarpinu sjálfu að vilji löggjafans standi til að bregðast við vegna neyðar. Hvorki er heldur 

komið inn á þau réttaráhrif sem eru bein afleiðing lagasetningarinnar né færð rök fyrir því, að 

þó ákveðin ákvæði kunni að orka tvímælis gagnvart stjórnarskránni, geti neyð orðið ríkari 

lögum. 

Ragnhildur Helgadóttir bendir réttilega á að neyðarlögin víki ekki beint að sjálfri 

stjórnarskránni. Meirihlutinn hafi aðeins talað um að lögin væru neyðarúrræði og hún telur 

ekki hægt að byggja á því að þingmenn hafi talið sig vera fara á svig við stjórnarskrá á 

grundvelli neyðarréttar.
94

 Að því sögðu er áhugavert að stikla á stóru um afstöðu þingmanna 

til frumvarps til neyðarlaga og þess að lagasetningin gæti orðið umdeild hvað viðvíkur bæði 

formreglum stjórnarskrár og stjórnarskrárvörðum réttindum. 

Þáverandi stjórnarandstaða benti á að vafi léki á því að lagasetningin samræmdist stjórnarskrá.  

                                                 
91 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 4. janúar 2010 af http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T165414.html  
92 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 4. janúar 2010 af. http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T170941.html  
93 Alþt. Frumvarp til laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. á 136. 

löggþ. 2008. Þskj. 81 – 80. mál. Sótt þann 4. janúar 2010 af http://www.althingi.is/altext/136/s/0080.html 
94 Ragnhildur Helgadóttir. (2008). Bls. 3. 
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Framsal valds til fjármálaráðherra og þá ekki síður til Fjármálaeftirlitsins er, samkvæmt 

frumvarpinu, gríðarlega víðtækt og það og fleiri ákvæði frumvarpsins kunna að ganga fram á 

ystu brún gagnvart ýmsum stjórnarskrárvörðum réttindum.95 

Í annarri umræðu sagði Höskuldur Þórhallsson, þingmaður Framsóknarflokks:  

Hér er einfaldlega verið að veita svo víðtækar heimildir til fjármálaráðherra og ekki síst 

Fjármálaeftirlitsins að mikill vafi leikur á því að það standist stjórnarskrárákvæði.
96

 

Einnig kom fram í nefndaráliti minni hluta viðskiptanefndar Alþingis, viðurkenning á því að 

um neyðarráðstöfun væri að ræða, með því að tala um frumvarpið sem neyðarlög. Þá sagði 

Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstri hreyfingarinnar – Græns framboðs og 

framsögumaður nefndarinnar:  

„Ákvæði frumvarpsins ganga að margra mati fram á ystu brún þess sem stjórnarskráin 

þolir gagnvart ýmsum vörðum mannréttindum. Ég er þeirrar skoðunar að eðlilegast hefði 

verið við þessar aðstæður að þingið hefði kosið stjórnarnefnd eða eftirlitsnefnd undir hverja 

hefðu verið bornar allar ákvarðanir framkvæmdarvaldsins á grundvelli þessara 

lögheimilda.“97 (feitletrun höf.) 

Í nefndaráliti frá meirihluta viðskiptanefndar, er lögð áhersla á „að ákvæði frumvarpsins eru 

hugsuð sem neyðarráðstöfun og því þurfi ráðherra að leita staðfestingar þingsins.“ Jafnframt 

minnti nefndin á að sé heimild til greiðslu úr ríkissjóði notuð, skuli fjárlaganefnd upplýst 

jafnóðum.
98

  

Þá sagði Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður Samfylkingar og framsögumaður meiri hluta 

viðskiptanefndar í annarri umræðu um frumvarp til laga sem tók gildi sem lög nr. 125/2008. 

[...]hér átti sig allir á því í samfélaginu, bæði innan þings og utan, að um neyðarráðstöfun er 

að ræða. Hér er á ferðinni setning neyðarlaga til að mæta þeim efnahagslegu hamförum sem 

nú ríða yfir þjóðina, en það má líka hafa í huga að þetta er hluti af þeim alþjóðlega vanda 

sem nánast öll vestræn ríki búa núna við. Með þessari lagasetningu erum við að tryggja hag 

almennings, við erum að tryggja að bankastarfsemi í landinu haldi áfram og greiðslukerfin 

verði virk, við erum að tryggja að allar innstæður borgaranna verði öruggar, við erum að 

                                                 
95 Alþt. Frumvarp til laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. á 136. 

löggþ. 2008. Þskj. 83 – 80. mál. Nefnarálit. Sótt þann 4. janúar 2010 af  http://www.althingi.is/altext/136/s/0083.html  
96 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 20. október 2009 af 

http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T223605.html 
97 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 20. október 2009 af 

http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T215332.html 
98 Alþt. Frumvarp til laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. á 136. 

löggþ. 2008. Þskj. 83 – 80. mál. Nefnarálit. Sótt þann 4. janúar 2010 af  http://www.althingi.is/altext/136/s/0081.html  

http://www.althingi.is/altext/136/s/0083.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T223605.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T215332.html
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tryggja að ríkið fái heimild til að grípa inn í við stjórnun fjármálafyrirtækja ef stefnir í óefni.
 

(feitletrun höf.)
 99

 

Sé tekið mið af ofangreindri umræðu virðist sem þau sjónarmið sem byggt er á í neyðarrétti 

hafi verið til staðar í hugum Alþingismanna sem samþykktu frumvarpið einum rómi. Erfitt er 

að meta hvort löggjafarvaldið hafi talið sig vera innan ramma stjórnarskrár þó telja verði 

líklegt að þingmenn meirihlutans hefðu minnst á það ef þeir teldu sig geta lent utan hans. Hins 

vegar má benda á að fram kom í máli flutningsmanna frumvarpsins að þar sé lagt til að 

lögfesta víðtækari valdheimildir en fordæmi eru fyrir hér á landi og að það væri gert á 

grundvelli neyðar. Að því sögðu má ætla að hægt sé að gera þá kröfu til reyndra 

Alþingismanna að þeir viti að umdeilanlegt sé hversu langt má ganga í framsali valdheimilda 

gagnvart stjórnarskrá. 

  

                                                 
99 Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt þann 20. október 2009 af 

http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081006T214600.html  
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5.0 Niðurstöður 

Í upphafi ritgerðar var spurt hvort lög nr. 125/2008 fari á einhvern hátt gegn stjórnarskrá og ef 

svo er hvers konar neyðarréttarleg sjónarmið geti réttlætt neyðarlögin. 

Eins og kom fram í 2. kafla um neyðarlögin þá er hægt að finna dæmi þess að einstök ákvæði 

laganna orki tvímælis gagnvart stjórnarskrá. Var þar einkum horft til mannréttindaákvæða 

hennar, víðtæks valdaframsals löggjafarvaldsins til framkvæmdavaldsins og meginreglunnar 

um afturvirkni laga þar sem lögin breyttu röð kröfuhafa með því að setja innstæður með 

forgangskröfum.  

Umdeilanlegt er hvort eitt veigamesta ákvæðið, 5. gr. neyðarlaga, um valdaframsal frá 

löggjafarvaldi til framkvæmdavalds hafi verið nægjanlegt, og þar með hvort nægilega sterk 

lagastoð hafi legið til grundvallar aðgerðum FME. Með öðrum orðum þá gæti íslenska ríkið 

þurft að réttlæta setningu neyðarlaga og í raun hefur það þurft að réttlæta 5. gr. og 6. gr. 

neyðarlaga fyrir kröfuhöfum bankanna sbr. bráðabirgðaniðurstöðu ESA. Þar mat stofnunin 

það svo að íslenska ríkið hafi ekki haft aðra og vægari kosti til að vinna bug á því ástandi sem 

var komið upp. Löggjafinn hafi því gætt meðalhófs.  

Ljóst er að gríðarlegir hagsmunir þurfa að vera í húfi til hægt sé á grundvelli neyðar að ganga 

gegn stjórnarskrá. Þá þarf að gera ríkar kröfur til réttlætingar á grundvelli neyðar, felist 

aðgerðir stjórnvalda í því að gengið sé á stjórnarskrárvarin mannréttindi. Mun ríkari en þegar 

farið er gegn ákvæðum á við fjárveitingavald Alþingis sem kveðið er á um í 40. gr. og 41.gr. 

stjórnarskrár. 

Í tveimur Hæstaréttadómum hér að framan var dómsvaldinu gert að meta hvort þannig 

aðstæður hefðu verið uppi að réttlætanlegt hefði verið að ganga á stjórnarskrárvarin réttindi. Í 

Hrd. 2002, bls. 3686 (mál nr. 167/2002, Sjómannaverkfall
100

) tók dómsvaldið til greina þær 

röksemdir íslenska ríkisins að áframhaldandi sjómannaverkfall væri farið að hafa 

keðjuverkandi áhrif. Það gæti valdið miklum efnahagslegum skaða á atvinnugrein sem skilaði 

um helmingi þjóðartekna. Til að koma í veg fyrir slíkan skaða samþykkti Hæstiréttur mun 

rýmri túlkun á 74. gr. stjórnarskrár en almennt er að talið að miða verði við þegar teknar eru 

ákvarðanir um réttindi og skyldur manna. Var það mat Hæstaréttar að hagsmunir almennings 

vægju þyngra en verkfallsréttur sjómanna sem var þá afnuminn með lagasetningu og að ekki 
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væri brotið gegn meðalhófsreglu með henni. Telji Hæstiréttur hægt að réttlæta lagasetningu 

sem gengur á stjórnarskrárvernduð réttindi, vegna helmings þjóðartekna, má gera ráð fyrir að 

lagasetning sem hefur það að markmiði að bjarga atvinnugrein sem nemur tífaldri 

þjóðarframleiðslu geti verið réttlætanleg.  

Í Hrd. 1992, bls. 1962 (mál nr. 129/1991)
101

 taldi Hæstiréttur að íþyngjandi afturvirkni stæðist 

ekki með hljóðsjón af þeim efnahagslegum rökum sem lögð voru til grundvallar 

lagasetningunni. Um var að ræða neyðarúrræði þegar samningar tókust ekki á vinnumarkaði 

og vildi íslenska ríkið koma í veg fyrir víxlhækkun launa og halda verðbólgu niðri. Töldust 

almannahagsmunir af því úrræði ekki það miklir að réttlætanlegt væri að skerða réttindi 

borgara og ganga gegn jafnræðisreglu. 

Það er því bæði hægt að finna fordæmi í Hæstarétti fyrir því að löggjafinn geti réttlætt 

lagasetningu á grundvelli neyðar og að efnahagleg neyð hafi ekki verið nógu knýjandi. Hvað 

neyðarlög varðar virðist ljóst, af umræðum og öðrum lögskýringargögnum um setningu laga 

nr. 125/2008, að löggjafinn var meðvitaður um hve víðtæk áhrif löggjafarinnar yrðu. 

Aðstæður væru hins vegar það fordæmalausar að með hættu á hruni fjármálakerfisins yrði að 

vinna hratt og grípa til róttækra aðgerða á grundvelli neyðarsjónarmiða. Verið var að horfa til 

efnahagslífsins í heild sinni, ekki eins afmarkaðs þáttar þess líkt og í fyrrgreindum dómum. 

Hér má svo spyrja hvað neyðarréttur sem felur í raun í sér brot á þeim grundvallarreglum sem 

gilda um stjórnskipun ríkisins ætti að gilda lengi sbr. bráðabirgðaákvæði neyðarlaga. Erfitt er 

að leggja mat á hvenær forsendur neyðarréttar teljist ekki lengur til staðar og eðli málsins 

samkvæmt er örðugt að setja almennan mælikvarða á það. Það hlýtur ætíð að vera matskennt 

hversu lengi hægt er að réttlæta að vikið sé frá stjórnarskrárvörðum réttindum á grundvelli 

neyðar. Það er sem dæmi auðveldara að marka lok stríðs við undirritun friðarsamning en að 

festa fingur á lok djúprar efnhagslægðar. Ætla mætti að lög falli niður þegar neyðarástandi 

lýkur en það virðist álitaefni.
102

  

Í bæði MSE og SBSR er að finna reglur um undir hvers konar kringumstæðum 

alþjóðasamfélagið gæti samþykkt frávik mannréttinda á grundvelli neyðar. Þar kemur inn 

tilkynningaskyldan; bæði þarf að láta vita þegar upp kemur neyðarástand og einnig þegar 

slíku ástandi er lokið sbr. Lawless málið. Með hliðsjón af því sem fram er komið, sem og 
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bráðabirgðaniðurstöðu ESA má ætla að Ísland hefði, ef vilji var fyrir hendi, getað óskað eftir 

slíkum frávikum frá MSE á grundvelli efnahagslegs neyðarréttar og varið sig þannig gegn 

hugsanlegum málsóknum sem byggðu á því að brotið væri gegn t.d. friðhelgi eignarréttarins.  

Þegar allt er tekið saman má í raun segja að stjórnskipulegur neyðarréttur snúist um viðbrögð 

ríkisvaldsins við því að ríki er á einhvern hátt ógnað af aðstæðum sem geta brotið niður 

innviði stjórnskipunarinnar ef ekkert er að gert og þannig ógnað sjálfum tilvistargrundvelli 

ríkisins. Í mörgum ríkjum, og þar á meðal Íslandi virðist sem ekki hafi verið gert nægilegt ráð 

fyrir þessari ógn, hvorki af löggjafarvaldinu né stjórnarskrárgjafanum. Því var það svo að 

þegar ein af meginstoðum samfélagsins var við það að brotna, brugðust stjórnvöld við með 

lagasetningu. Sett voru almenn lög nr. 125/2008 sem höfðu óbein afturvirk áhrif á réttarstöðu 

fjölmargra og umdeilanleg áhrif á stjórnarskrárvernduð réttindi. Hér að framan hefur að 

einhverju leiti verið sýnt fram á að sú lagasetning var réttlætanleg út frá efnahagslegum 

neyðarréttarsjónarmiðum. 

Þá er ljóst að þegar neyðarréttur er réttlættur þarf að stíga varlega til jarðar. Sagan þekkir 

mörg dæmi þess að gróflega sé vikið frá stjórnarskrárbundnum mannréttindum á stríðstímum 

eða því sem ríkisstjórnir hafa flokkað sem neyðarástand. Hér verður ekki lagt mat á það hvort 

neyðarlögin hafi farið gegn stjórnarskrá enda er slíkt hlutverk dómstóla. Þó stjórnarskráin sjálf 

sé þögul um hver hafi úrskurðarvald í þeim efnum, ber fræðimönnum almennt saman um að 

dómstólar hafi þar úrskurðarvald sem hafi fengist með stjórnskipunarvenju.
103

 Stangist sett 

lög á við stjórnarskrá verður ekki á þeim byggt en formlega nemur dómur þau ekki úr gildi.
104

  

Í ljósi þess er hér hefur komið fram telur höfundur fulla ástæðu til að löggjafinn geri ráð fyrir 

að upp geti komið óskilgreindar aðstæður sem geri réttlætanlegt að ganga að einhverju leyti 

gegn stjórnarskrá og fella annað tveggja tímabundið niður stjórnarskrárvarin mannréttindi eða 

ganga gegn form- og efnisreglum hennar um skipan valdsins.  

  

                                                 
103 Sigurður Líndal. (2003). Bls. 86 og Róbert Spanó. (2007). Bls. 37. 
104 Róbert R. Spanó. (ritstjóri). (2006). Bls. 53. 
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Úr Konungsskuggsjá: 

Það er og mannvit að kunna vel lög og kunna á því góðar 

skilningar, hvað lög eru rétt eða hvað lög er kallað og er þó ekki 

nema lögkrókar og sleitur. 

 

 


